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KATASTROFA TRAMWAJOWA wWARSZAWIE
.

Wagon Iinji nr.17 z. popButem l hamulca mi mknie w szalonym pędzie ul.
Marszałkowską. - Zderzen ie na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej
i Królews kiej z wagonem· Iinji M
·

11 o•6 b

odniosło

rany
I

Warszawa, 31 maja. prawo skręciła po nieprzełożonym wek jęki rannych, którzy doznali potłuczeń
W stolicy wydarzyła się w dniu w~o siu na lewo, uderzając w przód wago. bądź wskutek starcia się wozu, bądź
też zostali skaleczeni odłamkami szkła.
rajszym poważna katastrofa tramwajo- nu linij „M".
Ogółem zostało rannych jedenaście
Zderzenie było tak silne, że przody .
wa. Wskutek uszkodzenia jednego z wa :
Ciężkie rany odniosly 8-letnia
gonów motorowych, nastą.piło zderzenie obu wagonów zostały rozbite, pozatem i osób.
Baumerg i 35-letnia Leokadja
Wiktorja
się
Rozległy
szyby.
wypadły
wozach
w
osób
wiele
dwuch tramwajów, przyczem
1
zostało rannych.
Ulicą Marszałkowską, w kierunku

I

Borsch, które doznały ponaato ogolnego w strząsu. 9 osób jest lżej rannych.
W ciągu godziny uprzątano rozbite
dwa tramwaje a ruch tramwajowy byt
przez ten czas kierowany okrężnemi
•
ulicami.
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przyb.ylo do Wilna
erce
Marszałka

~.:
~todu~6~k~:tp~~~~~1.!f~w;~~h1J
W: pew

ścią, jadącą na dworzec lldańskL

nej chwili Za'Pa~iły się kable przy reguła
torze w wa~ome motorowym. Spod wa• 1
g~mu ukazał się snop ~sk!er. Jednocześ-\
me poczęły wydobywac Slę kłęby dymu.
Przechodnie, widząc niebezpieczeństwo,

władze pan' stwowe'
Ostatni hołd w Białymstoku oddany przez
"'
4B pułkownicy niosą urnę
wojsko, i społeczeństwo. - W Wilnie
O
strej ramy
Z Wagonu do

zostanie
~=E~?~r1~:~~:~~;1Urna Białystok

wmurnwana wścianę kościoła św. Teresy

Ka peron pr'7y byli przeastawiciele chOwieństwo, gmina wyznaniowa ŻY·
31 ma1'a (PAT)
,,.,
·
·
tk.a ..del fi • or11anizacy j ze sztan·
ń t 'Qwych · samor?;ą~o.w..y.ch,
1z
rJ
5 ąrzY. t do Bł łe·
Dz • o g~.
ciąJ!~.
i liczne rzesze ludności, które
darami
pp.
42
1
ut
płk.
10
k.,
a.
d.
14
ały
i
oddz
utnę
Wilna
do
wJoiacy
Tramrwaj id--y ·z dużą szybkością 8;0stoku PQ JU,
z płk. Kmicic-Skrzyńskim na czele, du- zwartym szeregiem zaległy peron dwor
znalazł się ~a r;;u ulicy Król~wskie' _.: z sercem Marszałka Piłsudskiego.
ca po obu stronach toru. W chwilł gdy
Przed minutą odjechał z mieisca t~go

tramwaju, hamulce odmówiłv posłuszeń
stwa Rozpędzony wóz jechał w daJu~

z.
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przełożony
w tym kierunku.
90 r bolnik6w porzuciło pracę
chwili, kiedy „17" znalazła się na•
Łódź, 31 maja. mniejszych stawek, niż to było zazna•
skrzyżowaniu ulic, z Królewskiej skrę-!
do zatargu po czone.
doszło
Ostatnio,
_
(kJ
linji
tramwaj
cał "ulicą Marszałkowską
1
1 między
kilkakrotnie zwoływane
Ponieważ
a
kanalizacyjnymi,
robotnikami
Mi45-letniego
przez
prowadzony
,
„M
chała .K.arpiaka (Wileńska 61). Pędząca wydziałem kanalizacji i w.odociągów m. konferencje w wydziale kanaliizac}i i w
17-ka zamiast, jak zwykle skręcić na Łodzi naskutek wypłacania robotnikom zarządzie miejskim nie dały rezultaitu, w

w

I

.
milczeniu.
Na stopnie wagonu delegacja związ„
ku inwalidów i związku pracy obywatelskiej kobiet złożyła wiązanki kwiecia
Po 15-minutowym postoju pociąg
ruszył w dalszą drogę do Wilna.
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W miejscowości kąpielowej pod Królewcem.-S wietne połowy śledzi
Królewiec, 31 maja. powierz.chnię za każ.dym razem wypusz{Pat) - „Preus.s ische Zeitung" dono- czały strumień wody z organu oddechosi, że w nadmorskiej miejscowości kąpie wego., umieszczonego na głowie.
Przypuszczają, że był to rodzaj wielowej pod Królewcem, Cranz, rybacy
który przebywa w Oceanie
lorybów,
połodokonywania
m1e1scowi w czasie
wów, widzieli dwie wielkie ryby, długo- Atlantyckim, lecz· zapu.~cza się bardzo
ści przeszło 6 metrów każda, które w daleko w pogoni za śledziami.
W. zatoce Cranzowskiej są w tym roodle1!Jości mniej więcej dwuch metrów
za głową, miały na plecach szeroką piet ku takie masy śledzi, jakich nie było od
wę, mniej więcej na jeden metr wysoką. dziesiątków lafa, i prawdopodobnie one
.
Zwierzęta te nurkowały, wypływając na przynęciły wieloryby.

I

l* l Wilno, 31 maja.
W dniu dzisiejszym, od samego rana,
którem rzucone zostało hasło strajku.Zebrani uchwalili ogłosić strajk jedno- rozpoczęły się uroczystości, związane z
dniowy 0 charakterze protestacyjnym. pr~eniesieniem se!c'! P. Marszałka do
Strajk ten wybuchł w dniu cLzisiei• Wilna. Rano ~en1es 1 ona z.ostał~ urna z
szym i jak się dowiadujemy, objął 2 dzia serc~ z pociągu warszaws~1e~o d~
ły: gosp:odarczy i rzemieślniczy. W. dzia· Ostre1 Bramy. Na dwiorcu P?~tah rod:u
lnę P. Mairsza~a ,Przedstam.c1ele władz,
łach tych strajkuje 50 osób.
Pozatem zastreikowali robotnicy za· pocze!ll ,urnę ~esioną P~~ez czt':rech pul
trudnieni w betoniairce kanalizacyjnej na ko~~ow: !Jiesteka, Filtpows!<l':go, Pel
Polesiu Kons.tantynowskiem w liczbie 40 czynsk1ego 1 Stawarza, przeniesiono do
<?strej Bramy. Wzdłuż ulic, kt~remi nie·
osób.
W: dniu iutrzeisizym, robotnicy po· s1ono ur.nę,, ~tały s,~alery b1a_ło ubra.
nych cLzie01 l m~ocLz.iezy szikolne1.
wrócą do piracy.
W kościele Ostrobramskim odbędzie
się uroczysta msza, poczem nastąpi wmu
rowanie umy z sercem w ścianę kościoła, aż do czasu, kiedy przeniesione będą
z Litwy do Wilna, prochy Matki Marszał
ka. ~ówczas serce P. Marszałka zosta-
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202 projekt ustawy o pełno- : :tó~g~~td:r~~a~~~~~e~~m~~!~~~
P ar ł& me n ł odrzucił 365 głosami
dymisję gabinetu Flandina
zydent przyjRł
mocnictwa cb dla rzRdu.-Pre
--i--i-

Buiss on bt:dz ie iworz ul nowu rzqd
Paryż, 31 maja.
(Pat) - Agencja Havasa komuńiikuj~:
Izba deputowanych odrzuciła 365 glosa·
mi przeciwko 202 projekt ustawy o pełnomocnictwach dla rządu. Tylko 46-ciu
r adykałów socjalnych głosowało za rzą·
dem. ~o ogłoszeniiu rezultatów głosowa·
nia, co nastąpiło o godz. 1.30 w nocy,
ministrowie udali się do prezydenta Lebruna, by złożyć dymisję, która została
przyjęta. p,r ezydent Lebrun przyjął następnie przewodniczącego izby deputowanych, Bouissona.
Bouissbn odbył . jesz.cze w ciągu no·
cy konferencję ·z ministrem marynarki,
Pietrim, Mandelem oraz z przywódcami

stironniofwa soojaliStyozne~.
Socjaliści po posiedzeniu, na którem
rząd poniósł porażkę, zwołali posiedze·
nie swej grupy, aby rozpatrzeć ewentu·
alność udziału w rządzie.
Decyzja w tej sprawie, ma zapaść
drzisiaj rano przed godziną 10-tą.
W kuluanch Izbv zapewniają, iż pre
zydent Lebrun, powierzy misję tworze·
nia nowego rządu Bouissonowi. ,W iadomość ta znajduje potwiierdzenie w zapowiedzi, iż Bouisson dzisiaj o godz. 9-ej
rano, ponownie odwiedzi prezydenta Le·
bruna.
odłoży
Prawdopodobnie :Ę3ou!sson
m.falQ.nie lis.tv i:.wvch współpracowników

1

niu urny, ZaJCiągnięta zostanie prze·z woj
sko, warta honorowa.
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Walk" bykó w w Warszaw1e

do chwili powzięcia przeiz socjalistów
I
ostatecznej decyzji w sprawie stosunku
Warszawa, 31 maja.
ich stroninlio:bwia do przyszłe~ r,ządu.
;\Vielik.ą sen,satję wywołiały w iWairsza
~iedłulf krążący1 ch pogłosek, podozas
k-On.ferencji Bouissona z przywódcami wie pogłoski o n<YWej ~mprezie, która od
socjalistyoz,nymi omawiane było powie- bęcLZiie się w stolicy. Oto pewien ener·
rzenie te/kii ministerstwa pracy socjali- giczny impresarjo, postanowił urządzić
w Warszawie walki byk6w. Będą one ·
ście Frosaird<>Wli..
Londyn, 31 ·maja. prowadzone w stylu hiszpańskim. (Pat) - Prasa anj!ielska wyraża głę· lmpiresairjo ów ma zamiar sprowadzić
boki żal spowodu upadku gabineitu Flan· z Hiisz.pall!ji byiki, przemaczone do tego
dina, stwierdzając osobistą popularność rodzaju imprez, oraz jedne~o z wybit„
Flandina w społeczeństwie brytyjskiem. nych torreadorów hiszpań.skich.
Gdzie będą . się. toczyć ·walki byk-ó·w
Dzienniki atakują radykałów socjalnych!
za powodowanie się względami partyjne nar~..:-~~ - ~e ~~
mi w chwili tak dla Francji krytycznei.
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Ludzie, którzy siedz~ ~a beczce 1dynamitem
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Ro•wozlol•I• •rodk6w wybuchowych narażaj~ ••ę
na wego. Musi się ~.AJ dowiecl&leć w jakiem ml•·
straszllwaa •mler6. - Drobny kamyk lub nled t11lr••a••n !i~: 1;:! 1z'!~~~0 :t, P;: :i!~r:~:e:o-:»:1 '~
azpana fta Jezdni gPOŻC\ im Ul1!8IC\ ży la
mieście, w którem młestkał ostatnio I uru dn•
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. (sb) W Stanach Zjednoczonych istnie bezpieczna. Zbiorniki dla przewożenia
znika auto razem z szoferem
mieuc.z 11 się zuwyo1aj przy t11t1•istratauh na•
Je niezwykły zawód ,,Scup driver''. ce tego materjalu posiadają dlatego specjal
bez śladu
l•łt a.aplea6 Uet I załączyć znaczek pocztowy
znaczy „roznosiciel zupy". KwaliflkacJt ną budowę. Właściwy zbiornik tej sub- Tylko na miejscu, gdzie się WÓ'!. poprzed , na bdpowłedt.
do tego zawodu są bardzo mał~, ałun· stancji jest otoczony przez drugi basen. nio znajdov,;at, powstaje olbrtymi kra·„
•
•
1
wiem trzeba tylko umieć prowadzić auto . Przestrzeń między temi dwoma zbior- , ter szerokosci i głębokości kilku metrów
„S:RO~K~. Z 1.0.DZl • ·:- Drufł.c
a:dei;ko l~z
Co więcej - nie trzeba wcale jechać r~- nikami jest wyłożona gumoweml kulka- !Niedawno wydarzyła się właśnie kata- t 6 wętp~iwosci, ~t~re :an~ pr~i;zy~a wska 7 u1ą
kordowo szybko, ale właśnie jaknajwol- ml, które grają rolę amortyzatorów i la- strofa takiego auta w pobliżt1 forth aa· pewiea ro•~&więk ist •.ue1ąoy °'. 11~.dzy Wami
niej. Za przejazd Jednego kilometra W godzĄ wszelkie wstrząsy. Obecnie prn- Worth w stanie Texas.
ł nato, te powinna się Pani pow_a~nic a~statto•
wolnem tempie zarabia szofer Jednego cuJe w tym za w odzie 5 szoferów.
Auto miało przejechać przez most nu wf6 nad Was~a wspólną pr.irizlosci~. ~ie u:•·
1
dolara. Miesięcznie przebywa on około
Przeciętnie Jeden z nich rocznie ginie rzece. W pewnej chwili nastąpił wy. Ił* w4tpdlł~ośc1, że Jesti p~, rówa.iez po I wp y•
500 kilometrów l zarabia fantastyczną wskutek wybuchu nitrogliceryny
k-; :i. Ibuch. auta i mostu nie pozostało śladu.
to tiny. 1 :eh i; ~0 ':' w t~1 ~pra~ ~ ~y·
jak na szofera sumę 500 dolarów. A jed- dym transporcie tego materJ'alu ~ą zgń.: Tylko w odległości pół kilometra znale· wlera ~! Pani odbpowi:> :''~ wkrali~eni~. lb ~ y•
. po s'ta d a w i e1u zwo·
. ry uprzedzone wszystkie władze Aulo z1ono kilka POIam anyc h belek• 5t 8 nowią• • w•lll
nak Zawód te n n ie
r ....zlny tne a tlę 1eu11a
a owaelll
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t
u · t ó • 1czy„,
I
lenników.
pomalowane na· żółty lub czerwo~y kr' cych resztki zniesionego moatu; Jak we wp yw en wa r!ll'rC1111 1 P zu e.
Przyczyną tego jest fakt, że „zupa" lor jest przez wszystkich omijane j-tk wszystkich zawodach, tak i tu lStllieJe
1 Jdelł Pani feo;t zdania, że potrafi pueoler·
j~st
Ameryce popi:larnem oznacze· j rozsadnik dżumy lub cholery. Nie wolno swego rodzaju reko~d. Us~anowił go pieó ~o uc~ucl~ i. :aerwat
swym .&a•;~m)'m,
mem
z najbar- samoc h od owi. t a k'temu Jec
. h ac, przez .wir„
. ·k cowboy Karol T. urrentme. Juz osietn
lal
; albowtem
c1erp1 .?n1e
wskutek
zerwania
d . . nitroghceryny,
.
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. Die bę·
1 1i- '~zie. w1ę s;e,t ~nu: . c1err:.'e;; prz~zy~aaekt
z1e1hstNr~szhw1· ych sr?dkow wybucho· 1sze miasta lud osiedla, a używać ty lko Iprowadzi on ~zczęś1l~ie auto z nktto~
wrclk. 1tkrog 1ceryna Jest stosowfana na dróg okrężnych. Pozatem nie wilno je- .ceryną i odłozyl sobkte poważny ~Pltial.„ I ecn1e, twll:iu I I (l r•P·:":~I • ,a~~vc bł k~ a~a. ~
wie ą s alę w przemyśle na towym h ć łó
·d
·
f
tt h lik Turrentine ma ta ie szczęście ze e tl • - o 11 • u ega wą.J' :wosc. ze a w.a~me
który używa jej przy borowaulu ziemi le at gk wtn~m1 . rogami.
~śo .erzy luJd'~. ' ra~y rezygnował z Jatdy autem,' tyle 'r.owtnna Panl uc7.ynić, Zastanawiając się nad
.
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w p~szu k 1wamu . ropy naftoweJ. Naj~ ttiemal szalonych, którzy niczego się nie ,razy wóz ten ule11ał po dtodze wypad- r!'sz C~ll I a;s.\: -~ ~- ta~~ s~e ~z~s •
mnteJsze uderzeme jednak m~że spowo- bofą 1 lekceważą sobie śmierć.
1kowi. P~ęć r~zy unłkm1ł on łuż w ten eso 11 e Y r wb'\o!z zas ~no
się na .e~
dować wybuch tej substancJt
Dlatego
p dl . .
b' k'lk t .
d. lsposób smierci
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ozy wsp6 1tycie y 11by igo aeo 1 mot11 we wow
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o o oz emu so ie I u ys1ęcy l · . I
•
etu gdyby aie htn "'a mih•ś~ :> Jdeli na to
ez s~o er,
ry prowa z1 z orm z m- larów porzucają tę pracę zazwvczaj jc-1
Z kolegów jego, którzy w6wczas je•
.
• dni
t". d
d
troglJceryną
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.
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na ganą rozszarpani wy uc..e~. w a· :c a 1, me. poz.os a o, . oczyw1 c e, a~ wł•d' _ to talt!e malżettstwo 'est caJLatc1idel
s1e z ~ na e7zce z ynam em 1 W a- śnłe wówczas, g~y postanow1h 1uz „po śladu. Pon~ew~z roczme od~ta~ają sobie
ane Je~· 1 aatomiatł llćz się jedynie
1101
~de' ~hwdi grozi mu śmierd.
raz osta~ni" po1echać I zainkasować 1szaferzy ig~aJący. ze . Śtt11e~c1ą oko!o 118 !:zucie ia!~o na coi co ma ;\flc:I: łlt do•
NaJmnteJszy kantyczek, spotkany Jesz.cze kdkaset dolarów.
;4.000 dolarow, więc me dziwnego, ze pnowue d., slebit cię'.ii _ fo rozumowanie
P? drodze, który dostanie się nieopatrz.
Smlerć ich jest niewątpliwie najlżej- 1 Turrentine jest dziś właścicielem wie.k · takt• fest bł~ 111 albowleln wskutfk cl 1110
me J?Od oponę kota wozu i spowoduje sza, w porównaniu ze śmiercią, czy ha- szego gospodarstwa ziem kiego I ładne) '"r&yt6w _ rui :~4 uybkn :tcleknle p~~osta•
lekki wstrząs - może być przycl~·ną 1jącą na ludzi, którzy się poświęcill innym 1willi, a od czasu do czasu, gdy potrte· ,;j. fedyale nleo~al epiHnlony tal' 1 &wla•i<i·
1110
śmierci szofera. Najmniejsza szczelina 1zawodom. W razie wybuchu zbiornika buje płynnej gotówki prowadzi me· mo§' iłantaneg 11 ~yała L~iel !••I tcrwać · i
w asfaltowym bruku jest niemniej nie-! z nitrrgliceryną,
bezpieczne auto.
ctloWleklem mnlei odr>:·wle<lnlm; anlłeli olerplc~
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Ameryki jest
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groźnym przestępcą.•Wylwornl

gent Iemanl o niewlntJym

wyglądz i e mordują
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c·~acle,

wJ.a
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to t.ll'•'h Pani narazi• 1crwle na„, P.• ·

CHI,

By6 mote1 te

groźba

u~aty

młodego człowieka

''' któ re zgła d Zł•ło 6 poJl.c.Ian tó.W ••• łtżądane,
zmłenl się c,ełkowłcie,
Ni emo w I ~
~
ł
na owego

Pant wpłynJe
do te40 stopnie,

co równie! będzie po•
NArazie niech Pani się jeszcze zaataua„la
praeprowadza wszelkie motllwe próby.
ZYGMUNT s.
GOD• IC. _ Ponieważ fest

(sb) Władze amerykańskie pobiły I bocznej J1wardj1. Nelsona z.naleziono po· i dziś jeszcze 10.000. KatdeJ(o z ttich 'le1
obecnie swego rodzaju rekord. Po unie-· tem nieżyweJ!o w rowie, z wyciętą czę- . dzi dniem i nocą wywiadowca do spcl·
.._
szkodliwieniu „Wroga państwa nr. 1" ścią marynarki.
I' cjalnych poruczeń. Bandyci 1\azywają dobrze tak, jak jest wi11c musi tak, przynajmalej
którym był Dillinger oraz wroga nr. 2, .
,tak się potem okazało, w miejsce to · ich „krwawemi psami„. Ditlin.Jter i Nel• narazi•, zostać. Musi Pan pamiętać tylko 0
którym był jego następca - okazało się były wszyte 2 tysiące dolarów. Zona ban 1son zgładzili po sześ~ takich „pt6w 11, t~m, :•Jest ojc~md l wywi11zywa: , 111 ~ ze ;"'[1.ch
0 ow ęz ów wz~ ę em tamte~o ~iec •.
że wrogów takich posiadają Stany Zjed· 1 dyty po poże,i!naniu siię 7 umierającym nim wreszcie ulelflL
nieu
noczone o wiele więcej. Obecnie, władze tnężem, nie zapomniała wyciąć mu z ma
Dziś, na czele owych 10.000 bandy· Pan ty~o itarac się 0 rozW1ązame po~rzednle·
amerykańskie rozesłały
rynarki tę kwotę, poczem zbiegła na Flo tów stoi Wilbur Undethill, również wie- 1!0 iiuilzdstwa, ażeb~ .m6c zale~allzo~ac obe~n!
listy gończe za 10.000 wr~am.1 pa61twa. rydę z najbliższym pomocnikiem swego lokrotny morderca, jednak i jcl(o spotka stosunek no 1 umozbwł~. byle1 żonie ró~tez
Jest to nagonka, jaikiej jeszcze chy- ' męża.
ten sam los co DlllinJjera ł Neltotta.
i fald•• wyfśde 1 tef sytuac1I. Wszystko to oczy•
· . był o na sw1eo1e
· • · .•Ja k Wyru'k a :ie I1
Tak'ieh 1a
• k Ne1son 1· D'll'
·
t
wUcle o ile
zdafet sobie 'li
Pan sprawę
ba me
i inger, 1es
VI
'ś .
•
l z tego,
· adkże
statystyki - co czterdziesty mieszka·
asze ze1 cie 1~s n1emoz wosc1li w wyp
u
· St , z· d
zo
h • t g0•
·
póMwneio zamieszkania razem doszłoby do temec t anowRJe n?<= lfnyc
JeA r znym
1
odzysk:ał
g0 co było przedtem powodem niesnasek i sprze·

I

!

J:tk mah:aradz•a

skradz•iony skarb

~~ke~~~d!~c6~~t~ooi :dd, Pi~~r!:fij:; U
U
U
ozek, Ma Pan ~rawo do szczęścia I nic~em
6
t
, w do8 taje li roci i w·
Pan tego pT&wa we przekroczył, Trzeba tylko
n w pri~rępco10'
ooo fe t wę 1tanl n~ Tajemnicze zniknięcie bezcennego klejnotu. - Niezwykłe paml4tać o obowiitZkaCh oJca I płacić reguiar•
8
~k:ą~o~~ ~ 8 irę~nł• !..tawtony~h J'.;j
przemówienie sekretarza krezusa Wschodu do go,eł
nie allmenty tonie aa wychowa~i~ c1z1e~ka .i to
ni h i l ł dz policyjnych.
I
restauraeyjnycb
tak, ateb~ wystarczyło I dla n1e1, gdyz Dtcma
c Ws ee W ~
. „ l d
i A
I
ona narazi• mo:tno§cl powtórnego zamąż.p6fi'.cia.
I

1

ce

~en~ral~ polic11 ~ e -cze w !11ery·
(z) Policja londyńska zmobilizowa· I apartamenty. Sala restaurac:vfna była . Niech s.łę Pan zW1'6cł do wytrawnego w tych
z;ia1d~rb s1ę ,Pięć 1j!lfo&ó!'tntodcisk6wj ta, oczywiście, na czas uroczvstości ju- / przeipełniona najroz·maitszą oublłczno- 1 r;prawach adwokata, który może znajdzie Jakieś
1

pa c~w . e ezp1~cznyc

z r

. arzy, :-, bileuszowy<:h całe kadry detektywów ścią.

wyf,cle prawne z obecnej sytuacji,

L1;1d:z~e !11esłuszme are~tow1.n.1 lub un.te : ł wywiadowców, ochraniaja.cvch całość
Nie wywotuJą,c PO'Płc>chu atti zatnie· 1
·
~mn:eru przez są~, ~aią . potem praw~ i bezpieczeństwo zarówno żvcia jak i szania, władca Patłalu wezwał c!o swe I ,,NIEBIESKOOKA AGNES" z 1.0DZl. - ust·
ządac, by ich o~c1ski PS;lcow .~ostały ztu mienia licznych egzotycznych gości, go stolika sekretarza i opowiedział mu i:Paal sprawił ml prawda;iwe zadowolenie. Okas~cz?ne. Ta~ więc te pięć m1l1<!'n6w, od· i przybyłych do stolicy brytyjskiej. M. o kradzieży. Po wysłuchaniu swego zul• s.ię, :l:e woła luclzka może zdziałać cuda.
c1skow !'.a~cow nal.etą d~, lu~.z1, kt,orz~ : in. specjalną opieką otoczono kliku ma- wtadcy, sekretarz w.Śtał z miełsca i wy Obawiała •ię Pani czy .zdoła się obejś~ bez 'ych
rzcc~yw1sc1e. są na1.bardz1e1 n1ebezp1ecz haradżów, zajmujących całe p.ietra naj- glosit następujące przemówienie:
swoich !"'zyzwyczaJeń a bez poprzedn1~go, raało
nymi zhro~arzamt.
.
wytwornłełszYcb hoteli. Jak iuż niejed
. .
.
warto6c1owego, a nawet zgoła zasługu1ącel!o aa
. To, co s1ę nadal dziele w Stanach nokrotnie pisano, egzotyczni władcy
Sz~nowne
pame
t
~anowie!
Wydanaganę,
towarzystwa a jednak udało się to Pani.
Z1edno.czonY'<)h, nie Ol>itze tadne pióro. 1, Wschodu przywieill ze sobą swe kosz· rzyta się przykra hlstor1a. Władca mól Dzi• ma Pani pełne prawo do tego, ateby się

I

Słynni banćtvci i ,,raubriterzy" z czaa6w . tow:ności
przedsta włające olbrzymią z1tubił brylantoWĄ spinkę. Rzecz oczy„ ei1wa6 pożytecznym członkiem społeczeństwa
1
średniorw~ec~nych, to itentlemani ;~vobec wartość.'
wł~ta, że maha_radża Patlalu nie w o~I z~ I godn• szac.unku ko~ietą. Cie~z~ się ~ tego
amerykansktch 11Wro~6w państwa . Pod
sobą po Europie prawdziwych kam1em, ~roinnłe i cieszy mnie to również, że 1 moja
czas ucieczki ostrzeliwufą się oni I re• . Jak dot,rc~czas, wszystko obeszło lecz zaibiera przygotowane na te okazje odpowiedź niemało przyczyniła się do tei radywolwer6w maszynowych, zabijaj,c dzle Stę szc~ęśhwte. Główna cześć uroczy- pierwszorzędne falsyfikaty. które p~ kalael zmiany trybu Jej życia. Tak, „niebiesko·
siątki niewinnych przechodllł6w, kobiet ~toś~i .sest juf zak?ńczona i 2'0Ście roz- siadają zatem minimalną wartość. Zgu· oka Agnes'• dumna jestem z Pani i chciałabym
i dzieci.
.
JetdzaJą się powoh do domu.
ba S'Pinki nie może go zatem bvnahnnleJ Jaknalwięcef tego rodzaju listów od moich ko·
Te pięć milionów osób, notowanych
W drodze powrotnej do swego pań· zmartwić, chciałby temnlemnłeł ·Jtrzy- responde11t6w otrzymywać. A przyzna~ trzeba,
w centrali policfi śledczej, to maaowł stwa maharadża Patia:lu zatrzvmat się mać ją spowrotem. Maharadża chętnie że obawiałam się o Panię. Obawiałam poważnie
zbrodniarze. W1alka z nimi łest trudna, w Paryż.u, gdzie również znajduje się zapłaci znalazcy 50 franków...
albowiem towarzystwo w kt6rem Pani poprzedponieważ są to wSizy&tko ele~anccy męż pod . nieustanną opieką policyjną. Maha
.
ł nlo przebywała mogło Ją łacno ściągnąć na niczyźni, wytworni i przystojni, nie mający radża, który niejednokrotnie iuż odby·
Upłynęło zaledwie 10 mmut. _ Jed~n ziny, na samo dno iycia. Zadowolona jestem
nic wspólne~o z „lombrozowtkłm ty· wat podróże po Europie, opowiedział ~ gości P.odszedł do stolika maharadzy nawet I z tego przypadku, ·który spowodowal
pem", to jest człowiek, w którym odra· jednemu ze swych paryskich orzyjaciól 1 z czar~Jąc~m uśmiechem wreczyl mu napfsan.le do mnie. Z tym swoim znaJomym,
zu, na pierwSiZy rzut oka, mo!na roz.po- następują.cy interesujący wypadek ze ol?rzYTI!t~ spmk~ brylant~~a, którą „~ który napeW!lo kocha się w Pani, a o którym
znać zbrodniairza.
swej „praktyki".
teJ_chwili wtaśme znalazł · Zadowolo-1 Pani coraz częśclef myśli, może się Pani spotyNastępca Dillingera, Baby Face Nel·
B ł t
j d
. k
h
• ny gość, którego władca Patlalu przy! kać w dalszym· ciągu, Szkoda tylko, :.:e nie
son odznaczał się tak niewinnym wySflą- tó Yś óód ~ w e nymk.zhwte-Psdzvc por wręczaniu zna-lefnego 50 fr. obdarzył· wiem Jdm 011 fest, co robi, czy pracuje i fakle
. .
.
o czas o- Wy r azam 1· serdecznego P od....s
· ma uspQsob'1enIe. Ale teraz mam do Pzm· peł·
1 twarzą, że znany · b .·wd r ł z1emnomors
dem i. dz1ecmną
m~rna
d
t . d te·t ·
t-.1e kowa ma.
był p.o·d pseudonimem „niemowlęcia11 .I 1 ~ku. wi a .c~ s wter Zl
h
:k
był zachwycony, nie J>OdeJrzewaJąc ani ne zaufanie i wiem, że jeżeli zwróci Pani bacz·
To ,,niemowlę" miało jednak na swem' zn męc e Je nego ze SWYC • naJ osz- przez chwilę, źe miał przez kilka minut : nielszę uwagę na jakiel!oś człowieka _ to hę·
sumieniu siedem morderstw. Dwaj politownteJs.zych brylantow.
. w swych rekach majątek..
dzie on reprezentował sobą pewne. wartosci,
cjanci którym udało się 40 zastrzelić,
Obiad odbywał sie w restauracji hobędzie kimś usługującym na szacunek i uzna·
ponieŚli również śmierć z r41' fe'° przy· te lu, w którym maharadża zaimowat I
-onie ttak, lak ł obecnie - Pani.
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Ónegdal w nocy
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sf;t~a ś „ K r0 1 s he.bł
1 atnych
e e11 1 nas
e 1 er Mdzklćh.
a
wielkich• '"prze1t1.ysłowćów
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Pt-ztid tlottiem l>rz:V *ul. C1.ęstoehOwskłeJ
20
i·l'>zegtała się wczoraJ wleczotem tragedia. Zaliileszkały w tYltl domu l'l'lbotnlk Feliks Mil•ci:trek oblał kwasem solnym swoją tonę Eu·
gen)ę, t którą :iył ostatntu w separacll. Mil•

W dniu dzlsleJszy;t będżłe

011

„

81 "

"ogrze„

„

0

dyr. Kanenbetga, zasttżelonegó t>rzez tysp.
siaka. Przed pogrzebem ocibędi!ie się nat;ożeti-

stwo żałobne poczem nastąpi złoźilnie zwłok
ś. p. l\afiettliłlrita w it\>obach todzlnnych.
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, - De Valera tąp_owieddat, że w razie zbroi
nego
. 1e_mc~m1,· IrIan d'Ja w
. i.1 z N'
. d zatargu Ańgl'·
Niemcom pomocy
udz1eh
nie
wypadku
nymBoliwia
za -:i Paragwa!· wałczące oddawn~
o Ghaco ri;godziły się obecnie na zawiesżenie
bron!.
d - Wysp~ ~ormop ~osta~a JJonowni~ nawier:~1~a n~~z~s~~~1t~1!a~1;.m1; Ohar w ludziach na. - _W M?skw~e _ro:istttelano ószusta ~ry•
"".l'lszeia, kt~ty wyludtll z różnyeh ·przedsięb1tlrstw ~ow:ecklch li:i_lkaset rubli.
· ~ Po~ Snhlą wybuchł potar, ktćry strawił l
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Notem%naiez1t
ny na
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.
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W Polu przy ul.

U

alimenty
o
sprawy
prowadzenie
na
pieniGdze
niej
od
•
d
f
•
d

awaf · kontrolera fil8gJStra U, 8 .1 rugi ,,spec•
'
d · d ·b · h ·
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lódź; 31 maja
. (g· t.)· Józ"' fa Kam"s·zo'wn",
"' szk'a,,...
a. "'"m1·
a.
la przy ul. Wilczej 10, urodziła <fiziecko.
Już od pierwszej chwili niemowlę było dla niej kula. u nogi, gdyż jako panna, żatrudniona w jeąnei z wł"'kśzych
"
pracowni sukien, stale przebywała poza domem, a dochody jej nie pozwalaty ,n~ utrzymywanie jeszcze jednej żyweJ istoty.
postartowiła wnieść
Kamaszówna
skargę do sądu, by uzyskał alimenty
od ttwodziciela.
.P.ońieważ jednak w mię· cizyczasie
straciła 1mtcę, zwróciła się do znajottiych, by poradzili jej w jaki sposób u~
zyskać wyrok sądcwy.
Skierowano ją do Józ~fa Wróbtew1
.
sklego adm' !str t t do u
0

tzarkową prżewle:tlono do szpitaiih Męta JeJ
oddano w rce połh:JI, r•~

Str. .J

St.V

0 W[l"0~ W· 'l·nn0!J[h bnmhJ.O!ltnf ńW ·
·
dl'J~
o
~1·w·
~ PU U Ił I\ U U U U U
J U
U U l:i
U

=-~~:·~:::~:?:f~~;"C?!::~~:·~i Wyłudzali
nach na terenie Lodzi, od godz, 10 do 15 dla
tttłodtie~~- szk_olne.1 ł od gudz. 15 do 23 dl11
całeg(j sl'>ołeczeiistwa. WeJjcle do kin bezpłatne

~~(lft~

0

Nawt~t. 011gl~ ut:edn~ka s~dowr::~t:. kt~~

ry mia! być rźe'komo . spec' · I' t " d 0
Ja is ą
"
d ·b .
.
.
po _o nych spraw.
'
• W ro· ł a, ze
· d zia
· wm
· •
Kamaszowna
me
k
i
t
k
kilk
·
•
był
blewski
!1 ro n e arany z~
, !.uz
.
oszustwa 1 me ,!Jalezy zatem do ludzi
.
godnych zaufama.
Wróblewski wżlął się enetgicznie do
sprawy., Pr~edews~ystkiem oświadczył
Kamaszowme.- że me . weź.mie żadnego
wynagrodzema, natomiast iest gorącym
zwolennikiem Bachusa i za każdą pora-

o

po . o nyc

spraw
I

Po zameldowaniu w po.licji, poClą~„
dę i najmniejszy · bod,a j krok żą· da bu•
, '
.
·
do odpowiedzia l h08Cl
nięto óby,dwuch
telki wódki.
Ponieważ czyrtił niemaloj mial iia- karnej,
W duiu wczorajszym odbyła się
pe\Vrtione u Kainaszówny częste libacje.
Po napisaniu podania do wy,dziąlu sprawa SS.dówa . .
· ta.Jchert, przed dwónta łaty zwolnio•
opieki spoleczne1' przy Zarządzie miasta Łodzi, w którem prosił w imieniu ny ze służby policyjnej, gdzie w 8 ko·
petentki o możność prowadzenła spra- misarjacie pełnił obowhtzki dzielnico·
wy na prawach ubogich, zgłosił się już wego, przyznał się ze skruchą do inkry•
następnego dnia jakiś nieznany petentce minowanego mu czynu.
W styczniu r. b. spotkał przypad!komężczyzna, który przedstawił się jako
kontroler wyd~iatu. Celem .wizyty .byto j wo na · ulicy Wrób~ews.kie•go,, _który ~p_rzeprowadzeme dochodzema, czy istot- brat go ha wódkę 1 gdy był JUZ zupełnie
K
· zik ·
d
d t
1 !
ł
ó
tr
n!e 1'amasz wna zas uguje rta zwo nie- ~.1if-1:1Y, u ;a s.ię _o .mies ama . . ama. .. , _ 1sio~ny na i:h~ę Wilczą 10, gd~1e, w
.
me z opłat są1ow~ch. .
. ,,Kontrole! , .ktory1~ okazał. ~1ę wspól mysi pouczen. 1 wskazcówek zna1omego,
~ 1 k Wróblews~iego, Karol Tetchert~ za- pr~ed.stawił się .za ~_ontrolera 'WY'tlzlału
ządał wręczema mu 11.50 zł: Jako opla_- ~Pfe~1 społeczneJ•.cz~nu swego żałuje ii
ty. Poszkodowana . przyGhyhla się dq 1ezeli sąd zezwoli ha to, zwróci tta . sali
p~ośby g:zehz~el'go iontrilera, łkt?ry dOQ pobźaną ,,?płat~" ": ~yso~o:c~.tli50 :~
naczme, gorze~ Prz~ s a 1a a 1..,
j p1er~vszeJ c w11 us osun owa s~ę. . o
sprawa Wroblewsk1ego, który znahy htł
caleJ sprawy nadwyraz przychylnie.
· teń i był
Kiedy sprawa prawa ubo~iGh" ńie był polic 1i z podobnych wvstąp
3
i;
" nar.irzód Kamaszów
w danemJ oszustwie inicJatotenl
posunęła się 0 krok
•
•
•
'
'
ł'
Sad, po wysłuchaniu sw1adk6w 1 O'"
na udała się do Wydziału Opieki Spa„
łecznej, gdzie wyszła cała prawda na skarżyciela publiczne,go, w osobie funk•
cjonarj11sza 4-go ikomisarjatu, skazał
wierzch.
Przysłany rzekomo przez Wydział Wróblewskiego na 6 miesięcy więzieii
kontroler, okazał się w rzeczywistości nUl, Tajchertlł zaś, wbibec przyznania si~
1~wyldym oszustem i byfo rzeczą)asną,Jdo w!ny i zwrócenia p~eni~dzy, równie2
ze został on przysłany przez Wroblew- na poł roku 1 wyikoname kary Jednak
·
zawiesił na przeciąg lat 5-ciu.
skiego, który kierował akcją.
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Dlaczego dochodzi do zatargów wprzemyste?
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· _, Ok ręgo·
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31 trtaJa. .

DąbrowskieJ {

p. Kula
Inspekc11 Pra<'Y
wej
,
.
. . .
,
.
.

!

•·

Lód~, 3! ma1a. 1dz~ cha~akterystyozne ~1aśmem~ 1 ma I ~! !? zat~rg1 pomiędzy dozo~cami, a, ~a
. .
_ ·zltale;i(ono wczoraj wieczorem Stefana
sc1c1elanu domów, lub pomiędzy słuzą·
·(k). - N!l 1ak1em tle dochodz1 do za-1 ter1ał z 1edne~o, w<:zora1sze~o dma:
Stasinka. zr:tm. lifży ut St1Walsltief 1J 1
Oto, co ośwładc2onó nain w referact.'e cemi a . pracodawc~i. Pa.wadem tych
z .~ łęfJoka tart~ ·. ktztta kiatwi nlersioweJ. latg6w ·~ łMz~im przem~śle? Przyczy-

!

I

spr~~ 1est zal~gan1e z wypłatą. W. .w.i.~k
,
.
- Czę~~o :ozpalru1e~y ostatnio sipra l' sMsc1 wypadkow, spr~wy te załatWla się
potnocy przez dytillrnego lekarza pogo• / uht~·wy zbmr~weh za s~mowofoe obn!towia tniejsld~go pt'tewie.ziono do Sżt>i- żanie zarobkow, za meprzestrzegame lwy o obmzame zarobkow przez praco- na drodze polubowne), t. zn. pracodaw·
dawców. W wielu fabrvkach łódzkich, a 1 ca podaje termin, w którym zapłaci cał
ustawy o czasie pracy i t. p.
tala miejskiego, '
Codzie_n~ie, do i;-eferatti karneg.o przy I takz.:e µabi?-nickic?: . z~uńsko-w_olsk.ic~ i , kowit, należność. C~ęsto iednak musimy
. Narazie nie. ustalono klrn był rtoto~v1ec. Stan .S tasiaka jest doś~ powa~ny okrę~owe1. mspekch pracy, wędtu1ą . 'pro- t. d. ~ławki . są. ni~sze, . ~ ~tzew1dz1a- wyda~ wyrok s~azU1ąoy, g~yż pr-aioodaw
1 nie moż.na gO bYłb ttatazle pfzeshlćha.ć, ~okuły, ..sp1sane J)'fZemysło~com, po,d czas nyo~ ~mową zbmrową. Rozmc~ ta ~y- 1 cy m~mo. po~an1,a prekluzy1nelfo te.~m!nu
Naip~d mia.l miej~ce iprawdtipodobnle ok. j 1u~trac11 fabrv~ i cod~iennie referat wy,· nosi merzad~o do 40. proc. Mimo he.z• ( me wy•A11ązu1ą sH~ ze swyc~ zoi~o,w1ązat\.
godziny 9-ei wieczorem i dopif.il'o PO ~erza wyroki .skazu1ące prz~mysłow- nych wyrokow, ~ym1er~onych pr~emy-\ Cha.rakt,erystyczne~ le~t, ze wielu 11ra„
słowcom, wypadk.1 takie żd.arza1ą się . codawcow nie stawia Slę na rozprawy w
dłuższym czasie znaleziono broczą.cego l cow za te, czy inne wykroczenia.
referacie, lekceważ4c sobie nasze mO•
Pragnąc dowiedzieć się bliższych rze- nadal.
I
krwią 'stasia'ka w polu.
- Jakiego rodzaju sp,r aw na:jwię. cejl• ruty. Może to mieć b. przykre następ"
czy o praoy referatu, ttdti.Liśmy się do Io
stwa. Niedawno skazaliśmy za io pracb•
.
kału. okręgowej Inspekcji Pracy, gdzie iest w referacie?
Wupadł
•
.
uzy...skaliśmy o~ referenta; P• K.uli, bar- . - Przeważnie tych, w ~loryoh e.ho-1· dawcę na miesiąc: a.r~siztu.
~
Po zatem w łodzik1m przemyśle me·
""O!:tl.~~~~~~Xlt'XJOOOoo
USlłUJiłC W biegu pt.t•Jit db
1 przestrze~ana ies1: ustawa o czasie pra·
Ł
ł k.
ł
sąsiedniego wagonu
Zł . cy. Co ~ilka . dni ..in1 spe}tto~zy pracy Joma1ą
Łódź, Jl maja.
.
. konywu1ą lustrac11 zakładow przemyslo
.
.~Jl
·
~
·
(gr) __ Okolo godziny lO.JO \viecz.
zawezwarto pogotowie mleiskie na pniy• Pr~eszło 143 lbiljony lłolycb, przy długach przekraczających 1:wvch i sitwierdzai'i ze robo:tnicv pracuJą w, nocy. W takich wypadkach, kar~rti
. Sllmę 58 tnłljonów złotych
stanek tramwajowy przy Lotniskui gdzie
, są t11etyLko przemysłowcy, ale 1 ównte:!
.
.
.
, • . • •
.
ł.ó. d ·
k
· k
31
.mai~·, sc1 m1~J~ki~h, 1ak urządzema four, t~bo,- rohofokv.
. z,
,
f ranc1sze Gut a, żam, vtzy ul. Grabo·
(v) .W edlug na1nowszych obhczen 1 ni m1e1sk1e!!o, wypósażen!a szp1tah,
wej 6 WYTJadl z tramwaju> odltosza,c 00•
nowo dokonatie!!o szacunku majątku które pO·siadają wiele bielizny po~ciek1• j
rażenia ciała.
mia.sta Łodzi, oblJczoneg? na w~! i osob!stei, drogie _apa;aty leóznii;:.z e JUŻ JUTRO CYRK „ARENA ZJEDZIE
mi~j~kiego
pasażeilości
uzej
tl•
• Gutka· wskutek
DO ŁODZI.
row tt'amwaju podmiehkiego, usiłował dzaen 1 stycznia 1935 r., ma1ąlek miasta i t:tme kosztowne urządzenia.
J~k wiadomo nam z poorzeanich koPozateom mi~to posiada _kapitał ul~·
.
1v biegu przeiś~ z jechlego wagonu do wynosi 143.805;423 złote. .
, W .skła1 łe1 .sumy wchode;~. ,ter~ny kowlltl)' W: akc1ach, wynoszący obettnie inurt1katów prasowych Gytk „Arena''
drugieg-o. Nie był Jednak vrźYZWYcza„
1przygotował dla naszych mi.eszkańcó
fony do ,spacerowania' podczas szybkiej pt1elsk1e, n1ezabudowone plaoe, zie.leńce 15.6~0.000 zło.tych. .
Ntie tirze ba Jednak i;rzypttsż~!d, :.łe ta nielada se11Jsacj t k · j k d 0 t h . W
jazdy po mostach i straciwszy równowa ! ogrody na kwotę 46.600.000. Drug1e . tya b vc 7zarlks
,gę, spadł z tramwaju, Stan Oustka. nio le warte s4 obecnie urządzenia kanaliza- ki miljon.o wy maiiĄtek nasżego ttthteta 1jeszcze nie ogli ęd 1 ą
~zy, vwa cv
ą. a ·
·
oyjrte, które stanowi4 całkówltie włas· fe-sł zU1pełnie nie.zadłwony.
Jest groźny.
Otóż dłuJ!i rnłasia J.o.dzi W)łl10ilitl tym razem do. rtasze_go miast.a z . ua,jbó„
Cd>ft~GJeii'<hjQp+.J.CIJMON•••••M•ooo•••• ność miasta. Gazownia miejska, wraz z
d.cikonanemi ostatfiio ulepstefiiami Wlł'• kwotę 531082.000. Kwota. la p~wstała 1 , gatstym. naiwsip air nalszvm 1 \Vtp rost
NailWięk~~C\
naJrozmaHszych poży~zek j:>Obrartyoh na czarui,ącym pmgramem.
OSTATNI DZIHŃ PROGRAMU w „tABAłUNtfi" tit j~st obcchlll! 6 t t')ół milfońa i_łotych.
0
Jest
P:mi:_ramu
o
g
ct:ne,
ó
teg~r,
.
sertdaćJC\
Kofi•
P.t>Leslu
tta
kolonii
l!tkół,
budc»wę
nłetuws!y~tkie
s4
warte
67.700.000
art~~;cino;a~ 1~s~:;~u~Y~~l'kt~~;t ~~~Y z~~~Y~~
11
iesz~ze ubeirzec obecnego programµ, udadtą się ch<>biMCI i budyitki dii~fikteJ zaś na statt.t~nowski~m. htid1owę kattalil!taóll i irt. Wó6,.. a p~ntomma, w kt6r~J bierze 250
os· iu udział ponadto c.alosć orogramu
dzis1a.J do tego miłego lokalu, gdzie wfe co· 6.300.00t) zł. obliczono 'Wartość ruchc>1110
cyr1k:owego . składa śle z kilkunastu
dziennie beztroska tabawa,
atrakcyj światowycłi
pierwszorzędnych
·
c~Ja
Publiczność lódiką będą tegrlli.11! doskonale
'
1 któ
nra
trió W Ę'g ierskie f(yra1 Roby end Harry, duet
cze e · rego UJirzymy wspaniafą
taneczny Niewęgłowskich, siostry Wierusz l in.
tresurę sloni, koni, poza tern śZeteg
_
ł a .
.d
ł
Sk
Artyści ci podczas swego rtdeslęczrtego pobytu
wspaniałych atrakcyjnych numerów.
azany ~osła ba je en Di es1ąe aresztu
w H8.siettl mieście żdtilall sllb!e ~ożyskd uznaCyrk ,;Arena"
d
•~ ł . .i
.
b~-' L' . kl k1ó i'Y
!li,6d.a: 3I .... · J
nit lód&kiel publ!ctna~cl, która codżlenrtl~ tłum•!
b' I)rzyb;vwa tvlko. ha
Wioiż pasa&~·ra ftll WG kllk d
IJ)S ' ~
)'I
z, . ura a.
. L
nie odwiedza 11Te:barlh''. .
{~t) ..... 'rrz~de1~a tna!tt rt>ktt błetąte~ tżeo fahryozttY, Posfarttn:kowy tUIJ.dał · ~ tli I mz' tie swe 'tmwe olhrzyfil.111
Jutro \v „'tabarihle'' odbędzie si~ \Vsj)atllala
pren;iera nowego progr~mu, ~ któr yn1. m. ltt. ~o, prz~ zbiegu ul, Kilińsikłl!!go i Pt~t!· t!d szofera prruwil Jazdy l na tem tle do• namwty ąlł placu przy ul. Ks. BiskuI)~
Ba~·durs!k1ego 10 (dawn. A111nv).
wys,~pl Be rta Miiier, m1str~ym. w 1ddzie na 1 ażd 1 ttiz przed pbcżtą, dosdo do 05,t re- sdo do ~wałtownei -wymiany słow.
_tern będziemy rnie'ć nielaaa sen•
A. za
Szofer "'oczął poHci'"'n""'wi' wy...,"'ślać
taksów
wro~k~ch· Berta ~lller pr!Yie~d~a do Łodzi ze go incydentu pomiędzy stofetelh
1111
któ
Lv
a
P
M
~L
L
1 h
tworzącymi znane trio
sw o; m 1 pa rtneraJtl1,
' rą war to zob aczyć,
sacię,
adte
jego
pod
rżucił
i
~ytać
t1m1~
nie
·
.że
a
,5),
iedziatta
(
ipmdtn
rl!.uli11em
k1,
,;Splendid".
PłlJJŻUJr•• O*-lfe._
Pozatem w d11iti dzJs!!lJsiym publkznóść po- pos}erunkowym, będĄcym te!!o dnia rta sem ki1ke. ep~letow, nieMdaj~c'Ych 11-ię
Dziś w rtocs,r d••:ru·1„ n..,.t · mia 1 1-.
do l>Q'Wte>rzenta.
żegha doskonała otkiestra p, Weinrota, ktara słuzb1.e, re~tilującym ruch kołowy.
" ·as ępuiące aple<!:
Wcz.ol'!l.J.· spra~a i;iowyzsza oparła się ' Sukc. K. Leinwebra" (Plac.
hód .
T rtd•11 bl' · ł ··
W c h wi,:•
wyjeżdża 1 czerwca r. b. do Kry11ic31. Na j~j
Wolności 2), stlkc.
'!naz tza .~nę. poc .
i;
miejsce zaangażowarto nowy zespól 1 iedtn z nai·
rodowców , na rogu po1aw1ło s1ę k1lkłl 1 o sąd. Sędzia Bahtk1 skazał netwowe~ol :.J. . ~artmana (Mlynarska. 1), W. Danieleckiego
lepszych w Polsce.
~~t'Jkotv~ka l2(7* A. Pere\m~na (Cegielniana
Dziś fajf o 5.15 i dancing. Kuchnia smaczna, wa)!onów tra.mwajowych, dorotki i auto j s7.0fota u miesiąG are~t~
sukc. f'. Wó~
ólc~ańśklt27),3r), (łll.
. •. · smeta
.
D10bi.J.t. Najbardliej opornym azofetena' ,
b11fet óbłi~& zaópattzony.
(Nap16rkowsk1ego
c1ck1ego
·
Ci~Żlko rannego, po udzieleniu doraźnej i ~Y są na1r?zma1ts.ze: za niehonorowani~ karnym:
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12.03-12.0S: Wiadom. meteorologicz:i:re Ł
ł
Muzyka w w}'.konaniu ~ałej O:kie~
pod dyr. Zdzisława Gorzyńsk1ego
J
12.~0- 12.55: Chwilka <Ila kobiet
12 55-13 os:
·
' ·
·
'
.
Dz~ennik ]Jołudniowy. 13.05-13.SŚ: So~aty Edw: :
Łódź, Jl maja.
czem zarówno klatki schodowe, jak i po-1 nosc1 tych poszuk1~an polegaJą _na tern!
Gne~a (p łyty): 13.55-14.00: Wiadomości o eks- :
(v) W związku ze zbliżającym się dwórza stanowią wspólną własność że nowy lokal musi znaJdować się w te]
porcie
Ko
t z Pł Yt· ik oncem
,
k
14 45 I5polskim
35. p· 1400
· - ·1445·
·
·
_
ncer
wydział oświa- wszystkich lokatorów domu 1 są przez sameJ d.
zie 1.
nicy, w kt'oreJ. znaJ.d o wal się
5.35-1.::i.45: Przegląd ty . k ltro u zszkolnego
.
·ł_, .
.
rzerwa.
1
d
M'.
.
k"
.
h
.
D
.
.
k
I
.
.
o
rzedn1·
&.ie uowy. 15.45- 16.00: Pieśni w '\\l)'konaniu Ce- .
i u ury arzą u 1e3s 1ego przy- me uzywane. z1ec1 sz o ne me maią P P
·
lmyh'!'ładi (sopran) 16.00-16.30: „Wiosna w gó- · gotowuje się iuż do rozpoczęcia zajęć własnych placów do. zabaw i gier na
Istnieje projekt, który pozwoli Ło
~:niszyn t(tr~si:· Kr!~~~arzeprowadzi. prof. ~o- szkolny~h. w o~resie po~ak~cyjnym. . świe~e~ powietrz~, nie mogą .odbywać , dzi wzbogacić .się o jeszcze jeden budy.
pytań _ audycja <Ila <lzi~c/ 6~~~1:-t" Chwilk~;
Łódz, Jak wiadomo, cierpi na powaz- róv:mez na podworzach rac1onalnych ! nek szkolny mieszczący trzy szkoły pocowaniu red. Wacława Frenkla.w opra i ną bolączkę, którą jest niedostateczna ćwiczeń fizycznych.
wszcchne 10-cio klasowe. Nowa szkoła,
16.45-t-oo: Kwad:ans słynnych artystów-Leo- ilość budynków przeznaczonych na poTo też starania Zarządu Miejskiego ;•której budowa rozpocznie się natych17
. ! mieszczenie szkół powszechnych. Na idą w kierunku poprawy istniejących : miast po przyznaniu kredytów przez
0 1d7 }i~ko:D;kk ~p~yty!. Zakł d
· na?" ~ ·~dc~y~ ~~Ji. Wanla .Pt!sz;~~k~- ?gólną iloś~ 122~ .s~l . szkolnych ponad stcsunk~w. Rok rocznie na przeto~ic ; ·rO\vprzystwo Popierania. ęu.~ow~ Pu~l.
17.15-:-17.40: v-ty koncert z cyklu „Pięć wie~ Jedn~ tr.zccia m1csc1 się w budynkach s~are~o 1 ~o;.veg-o r~ku ~zkolneg-o, zm1e- j Szkot Po~sz~chnych, n'.1~sc1c się ~ę
~ow n;iuzyki kameralnej". Wykonawcy: Lid- specialme na ten cel przeznaczonych, l nia c; 1e mnieJ odpow1cd111e 101';-i,le szkolne l <lzic w dzielnicy baluck1eJ na odpow1eKmitlwa ~krz.), ~gna cy. Rosenbaum (fort.) reszta zaś znajduje pomieszczenie w do- : na bardziej przystosowane do wym o- I dni o obszernym placu. Istnieje uzasadnia
bei:c(~~oi:ricz.Jaljtb {altbwl~a)(krafałt Hal- . mach czynszowych. Niektóre ze szkół. !gÓ\Y. W roku bieżącym również z<loła- J na nadzieja, że odnowiednie kredyty zo•
17.40-i8.10. Audydja dla rcoi:r;~h w ~;:a~. ks. znajdujące się w lokalach wynajętych ' 110 już zakontraktować część lokali bar- staną przyznane jeszcze w roku bieżą·
Rękasa. (Tumsm. ze Lwowa).
1 posiadają odnowiednie
warunki hig-je-; dziej odpowiednich na sale szkolne, cym ! będzie można natychmiast przy.
18.10--18.30:. Teatr Wyobraźni nadaj? fragment niczne i sanitarne, albowiem znacrna . przyczem zwracana jest uwaga, ażeby o stąpić do budowy nowego gmachu szkol·
słDuycmh~wtr:.~kowy z <lrzamatu KSch!dllera k:p. t. część wy:najętych loka li została odpo- ile możności wynajmować cały budynek nego w Lodzi.
,,
i
w oprac
enona
osi ows 1ego
• d •
· bY dzia~wa
·
·
18.30-.:1s.4S:
Konceri
reklamowy.
· 1w.ie
m.o. P.rzero b'iona 1• p~zebudowana. 1na potrze.by s~koły ~,· aze
me
Gdyby prace budowlane rozpoczęły
18.45-19.-07: Muzyka popularna (płyty).
NiemmeJ 3ednaik około 40 proc. wszyst- stykała się z mnym1 lokatorami domu. się jeszcze bieżącego lata, gmach mógł·
19.07-19.15: Zapowiedź programu na dzień na· l<ich lstniejącyeh sa' szkolnych jest Część tych wskazań, jak już zaznaczy- by być oddany do użytku iuż z ()ocząt·
ImnieJ odpowiednich do s~ego przezna- liśmy, została. obecnie u~lm.teczniona, ale kiem roku szkolnego 1936, co w p~wnej
19 . 1 ;tęf;,~5: Muzyka {płyty).
19.25-19.29: Wiadomości sportowe lokalne.
. czema.
w dalszym c1ag-u trwa3a Jeszcze prace micrze odciażvfobv obecna svtuacJę.
19.29-19.35: Wiadom. sportowe o:;:óln opol$kie.
Sal~ szkolne mieszczą sie nrzeważ- nad zamianą mniej odpowiednich budyn
19.35-19.50: Arje i pieśni w wykon. Gabriela. nie w hnrl"nlrn r:h mipc: 7 lqh ,T h nrzv- l•ów szlrnlnvch 11a feo~7.P.. Znaczne trudMatjasiaka.
W
.
A4Hriiffd +w'
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*%9*®&
LEJ± ff 6
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19.50-20.00: Feljeton aktualny.
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31 MAJ 1935 r.
Lodz, 31 ma1a. . gie padł strzał. Kula ugodziła p1ętnastoRanek dzisiejszy zapowiada się nieszczeg61(gr) - We wsi Zadowice, gm. Żydów letniego Połuskę w brzuch.
nie. Narażeni jesteśmy na straty materialne
w województwie łódzkiem, wydarzył się ~1
Przerażeni wieśniacy poczęli wzy- i przykroś~i w Z"'.iązku z. podwl~dnymi. r:.ó
. .
..
d k
d
ć
N db' 1.
d
godz. 10-ei sytuacia stopniowo się poprawia,
wczora1 m.eszczę~ 1i.wy. wypa e ! ~o, czas w~ po~ocy. a .. ieg:
~ospo arze, za: a około godz. ll-ei panuje nastrój przyjemny
zabawy kilku w1e1sk1ch młodz1encow.
mieszkali w pobhzu m1e1sca wypad.ku 1 i pogodny. Między godz. U-tą a godz. 13-łł
Jeden z nich, Czesław Połuska, przy, przenieśli chłopca na posterunek policji. 1z powodzeniem możemy ubiegać się i obeimopłacił tę zabawę życiem.
j Uczestnicy niefortunnej zabawv: 17- \".ać posa~y, maiące związek z roll)ictwem, gótChłopcy znaleźli rewolwer
pocho- letni Adam Paszewski i 16-letni Stefan mctwem 1 sztuk~. Następny ?kres sprz:tia no.
'.
.
.
.
.
wym poczynaniom, pracownikom fabrycznym
dz. ący z okresu wo1cnnego. Na1starszy z Radz1szewsk1, zatrzymam zostali do 1 i lotnikom. Kolo godz. t5-ei o5oby urodzone
mch, począł manipulować bronią, aż na- przesłuchania.
w kwietniu narażone są na różne przykrości
i choroby. Między godz. 16-tą a 17-tą dobrze
ł!W
jest prowadzić układy z prawnikami, elcktro•
technikami i architektami. W tym okresie poW dniu 30 maja rb. po. długich • ciężkich cierpieniach rozs~_ąb. ~~~ ,! tym świ,ą:
myślny obrót wezmą sprawy miłosne i malieńtem n:i ·.lil najukL·.:haó~z :~ :nntb, tcśc;owa i babkr
·
•
skie. Kolo godz. 18-ej dobrze jest kupować do" --·:~ifL}~~S~~~Y~:~~':::c!!:.fon.
s. P.
T~e i.si~pdzoętia1~f;1i~~i~· ko~:~~~ng~;~lt1is~~r~;: "
KOLONJA,
KoncertOjczyzny"
solistów. - wesołe me- I
ł
wymagających
szybkiego
zakończenia. Po go-.
WIEDEŃ, „Zew
dzinie 20-ej nastrój
się pogarsza i przyniesie
!odje wiedeńskie.
rozczarowania,
przykrości
i nieporozumienia
LIPSK. „DerWaf!enschmied"-op. Lortzinga, !1
z osobami pici odmiennej. Kolo godz. 22-~j. naWIEżA EIFFLA. Współczesna muzyka Iranurodzona GROSMAN
leży unikać ludzi, do których nie mamy zaufacuska.
nia. Działają niepomyślne wpływy dla maryBUDAPESZT Jl, Recital fortep,
Wyiprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w pi,1teK. 31 maja o godz. 4·ej p.p.
narzy, wojska i artystów.
MEDJOLAN. „Frasquita'' op. Lehara,
z do1u·J przedpogrzcbtiwegr;, <. cum tawiadamia poz Js!..i.ł.,. w nieutulonyrr. zalu
Dziecko dziś urodzone - ambitne. o charakBEROMUENSTER. ,,Czarna Marzanna",
terze zamkniętym, lubi samotność, wrażliwe,
operetka Straussa (fragment). .
o bogatej wyobraźni, sprawiedliwe, zamiłowanie
OSLO. Svmfonja E-dur Mozarta,
i zdolności do muzyki, uczciwe, prar.owite, 1'rak
BUKARESZT. Koncert solistów, .............._ _ _ _..__.._
silnej woli.
·
-

~

21.00-21.to: Dziennik wieczorny.
2J.10-21.15: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce.
21.15-22.30: II-ga część koncertu Sym!Jnicznego z Filharm. Warsz.
ZZ.30-22.45: Fre~ment. z. „Odysseji". - Homera,
w przekładzie W1ttlma. Audyc1a poe.tycka.
22,45-23.00: „Naukowe metody wykrywania
przestępstw" _ odczyt wygłosi prof. Jan
Muszyński (z Wilna).
23.00-23.0~: 'Yiadon_iośc_i meteorologiczne dla
komumkacii lotnicze}.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
BRUKSELA franc. Utwory Schuberta.
PP.f:.. GA. ,,Król Wacław" _ poemat Oworzaka,
WROCLAW. Chór górników,
MONt\CflJUM. R~djokabaret_
J
KOn:l'GSW'USI. Audycja muzyczn·

Jazzband grzmiał, synkopy i siekar.c [wspótwlaściciel wielkiej fabryki chemiakordy wybijały takt parom, tańczący :a cznej w stolicy.
na środku sali.
Taficząc opowiadał jej wiele o swoTlok był niesłychany .Tańczący z tru ich włóczęgach po świecie i krajach,
dem zdobywali się na wykonanie naj- które widziat.
mniejszego bodaj obrotu. Gorąc panował
Rena była trochę olśniona. Nie sponie do zniesienia.
tkała jeszcze w życiu podobnt:go typu
Napisał specjalnie dla „Expressu" Andrzej Żański - Czyż to wszystko nie jest skoi'; · człowieka, aczkolwiek znała go dvbrze
czonem
nonsensem? - zastan:.twiala sh; z powieści i z filmów. Zaś Gren -- do24
Rena, kiedy jeden z jej towarzyszy p.: . skonały psycholog, pojął, jakie wrażeLeśniczy Raszek, obchodząc swój rewir,!
Czasem koło południa niebo przecie- sjon~towyc~, dyrektor Malinkie_wicz, 7.1 nie wywarł na młodej dziewczynie dalk~ął s!ę .na. ~łodziei leśn~ch i w czasie rato się _ lecz zaraz potem n:idlatywał pros1wsz1'." Ją ?o tańca, wpłynął z nią '~ i stawał się coraz bardziej elokwentny
valk1 z n1m1 gm1e od zbrodmczego strzału, .
. .
•,
h
.
,
.·
tłok dancmgurncych.
i fascynujący
)zietlzic Eiałodąbków _ Gliwski _ posta- Jeszcze c1ęzszy 01ow c mur I znow siąD
k
M . k.
.
· ,
. .
\Owił zaopiekować się synkiem zabitego, pał gęsty, nieznośny i denerwujący kayre tor .a1.m iew1cz, starszy :·'.'Jl
A ~dy?ysmy wybrali Się teraz do
małym Januszkiem.
!puśniaczek
o reprezentacym1e zaokrąglonym brzn- Jaszczurowk1? Możnaby tam potańczyć
.Kie~y po !at~ch Ja11;1!sz zdał .matu~ę]
Rena, siedząc na werandzie willi, nu- c~u'. sapiąc ast~3:t,vczni~, przytulał do je~zcze i napić się kieliszeczek dobrego
Ghwsk1
·• się
. s t raszme.
. . pa d a ł o JUZ
. . prą
. t y d z1en
. , s1eb1e
pra- .wma
wreszci 1::,
~ patr1ąc
neclycynypostanawia ułatw1c mu stud1owan1e . dz11a
.
.zgrabną
. . k" śk1b1c dziewczyny,
, .
.
. - zaproponował
.
·
z rzędu, co nawet na jej młode nerwy ~1ąc JeJ Ja ie starosw1eck1e dust:rY dziewczyn~e w oczr.
.
. .
Rena, uspokoiwszy się o zdrowie 1poczęto działać fatalnie.
1 stereotypowy~ .tonem powtai:z~1ąc
Ty~h kilka. łykow ~m~, Jakie pomatki, odetchnęła. Swiat nabrał dla niej!
-- A gdybyśmy tak gromadką wy- „pardon tnadame • ile razy ?"lazł JeJ na prz~dmo wypiła. Ren~, dzwięki muzyki,
nowych uroków i radości, - góry zaś brali się na dancing do Trzaski? -zapro- nogę - co zdarzało mu S!ę trochę za tamec, a wres_zc1e ciche szepty meż
powabu.
; panowała jej właścicielka pensjonatu.
często - podcza~ g?y tanczące o?ok czy~ny r.ozmarzyły dziewczynę. Nie
- Zaraz jutro ·wybiorę się na fiale I - Zasadniczo nie lubię pensjonatów, pary p~tr.ącały ich 1 hamowaty kazdy chci·ała, azeb~ tak prędko skof1czyla się
i nad Staw Gąsienicowy - powiedziała 'lecz co robić? Wolę już raczej to, aniżeli swobodn~eJsZy ruch. .
·
bajka tego wieczoru.
do matki, a włosy jej rozwiał wiatr, le-Iw dalszym ciągu denerwować się czeka- V-fięc tak wygląda estetyc~na rozNagły głód niespodLtianek, tęsknota
cący gdzieś od Zawratu i Rysów, przy- niem no pogodę - zgodziła się łatwo kosz · !3:nca? - denerw~wała się Rena, za czemś nowem i zasady wszl.'.zepi.:me
nosząc jej pachnące zimnem lodowców, młoda medyczka.
szczęshwa, gdy wreszcie muzyk~ vr:ze- jej przez matkę, starły się w mej gwałbalsamicznym aromatem kosodrzewiny
Miała dopiero dziewiętnaście lat. st~ta ~rać, a dy~ektor Mal.mkiewicz, townie. Rena przez chwilę walczyła
i górskich ziół pozdrowienie od wysokich · Uczęszczała do gimnazjum Sióstr Urszu ocieraJąc z .tw.arzy,1 ~ grubego Ka~ku pot. z sobą, nie mogąc zdecydować się na
.Tatr.
l1anek, w domu zaś była trzymana dość odprowadził Ją .wsrod wersalskich po- ostateczną odpowiedź.
I tak rozpoczęty się dla niej waka- krótko przez matkę, damę o przedwo- drygów do stohka.
Było to w czasie angielskiego wal
cyjne włóczęgi po zagubionych gęstych jennych" zapatrywaniach na świat. Po . N~stypne tango! które odt:i~czyła ca. Gren .Przytulił ją mocniej do siebie,
lasach, dolinach, szczytach (naturalnie maturze zaabsorbowana była w zupeł- z Ja.kims:młodym oficerem, było JUZ zna- a nachylaJąc się ku niej, powtórzył raz
tych nienajwyższych, ponieważ matka ności wstępnemi studjami na uniwersy- czme milsze.
jeszcze:
nie puszczała jej na dalsze wycieczki) tecie, które początkowo szły jej dość
Z~olna odnalazfa rytm tańca - Niechże pani nie będzie taka ploi halach, gdzie glośr:o. huczał~ górskie 1trudno, potel!l z~ś z~epryv:owana była a potem. Jego sr:nak.
. .
.
chliwą!... i:iojedzie~y na godzinkę postrumienie i srebrzysc1e dzwoniły dzwon chorobą matki. Nie nuała więc dotychNaza]Utrz wieczorem z3aw1la się zno- czem odwrozę parną do domu.
ki pasących się stad.
jczas możności ani czasu, ażeby się w~ n~ d~ncingu. Tym razem było już
Jeszcze kilka akordów rozmarzaj.lcei
Ale radość tych wycieczek trwała bawić.
w1ęce~ l.uzno, a towarzystwo okazało się muzyki, jeszcze kilka leniwych pólobroniedługo. Błękitne niebo pokry!o się .gę- 1
Teraz on~eśmielon3: nieco wchodziła bardzieJ dob~rowe. Rt:na. p~ze~ pól nie- tów, a d~iewczyna o~parła:
stemi chmurami i począł padac długi - .iwraz ze swoiem pens1ona~ow~m towa- 11mal nocy tan~zyla z Jak1m.s dzentelme- Więc dobrze: Jedziemy!
zda się nie koq,czący się nigdY. - deszcz ~rzystwem (bardzo zreszta me c1ekawem) -nem o w:v:k~~nt.ny:ch mamerach, który
1przedstawil 1e1 su~ lako Władysław. .Gren, I
zakopiańsld
na .!<'.le.
Ol8bzy cfU jutro).

iecej
niż miłość ~~~~:~~:::
I
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Sensacyjny romans
Ma1ttsa1 dla „Ex1tress11„ „ .lerzq Bak
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- No, a dalej, tośmy weszli do
- Wiem o tem„„ Właśnie chodzi mi c1c pam tam przychodziła c~·;,di:>;;> \':ie·
STRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI.
Hanka Pronczakówna, młoda, niezwykle uro- o to, ozy pani nie widziała go po zam· ; c.z;o. u 1 „. Czv i(rnntz .i;e kuał pani mieszikania„. We trójkę„. Ja, dozo, _a i
·
d
1· · t W h d ·
?
•
f br k'
POmYWaczką w nocnym k · ·
dziwa dziewczyna Jest
po.1c1an „.. c. o z1~y o p1.erwszego ~
. .
.
„„
I1 wczora1• przy1ść
lokalu „Albatros", gdzie występuje taJemnicz~ męc1u a Y' 1„„
W. drt!
mema.
mkogo
cicho,
~1c,
k?JU:
wy·
1ego
na
się
stało
~o
odparła krótko, obser- 1 , - T?'k„„
- Nie„. para tancerzy w maskach - „Grzegorz 1 Ju.
lita„. On jest synem kamerdynera, ona - hra- wuiąc bojaźliwie twarze trzech męż· 1 razne zyczerue.„. - zdecydowała się! gim poko1u - tak samo. Pusto, cicho,
jakgdyby nic się nie stało. Wszystko na
wreszcie na odpowiedź.
bianką, Julitą Krasnowską. Hanka kor.ha sie czyzn.
A dlacze<fo wczoraj akurat Kri.<nlz swojem miejscu. W porządku, W sypial- Prosiłem panią o szczerość„„
potajemnie w pięknym tancerzu, lecz on nie
z "pani wizyty?„„ Czy wia ni łóżko pościelone do snu, ale widać,
Proszę przed nami nic nie ukrywać„.„ zrezyńnował
zwrąca na nią uwaii.
6
·
ł
ł W
· I
·
'k
Pewnego wieczoru Julita wśród tańca pada
ca em mie·
że m .t w. mem ~e eża.
nagle na lśniącą posadzkę. Jakiś mężczyzna My wiemy o tem, że pani składała wi· j' domo pani coś w tej sprawie?
- Owszem„„ Bo„„ wczoraj miał do szkamu n~kogo m~ było: Na ostat~k. toś·
we fraku podbiegi do nieruchomo leżącei tan· zyty Krantzowi w jego mieszkaniu„„ my weszli do gabmetu i tam własme ocerki, przyłożył ucho do obnażonej pier:;! I c:„ Hilda przy tych słowach spuściła wsty· ' niego przyjść kto inny.„
czom naszym przedstawił się ów strasz·
_ Kto ?„„
znajmił, te tancerka nie żyje. Na jej ramie- dliwie głowę. _ Czy wczoraj pani u nie
_ wykrztu· ny widok„„
k
_ Hanka F
niu widniał krwawy znak w. kształcie trójkąta. go ni'e była?
roncza „„
Przybyły lekarz sądowy stwierdził. że tancerka
stylem kronikarsk1.cn
Tietz mówi
siła Hilda.
odparła ciszej.
- Nie„„ żyła jeszcze w chwili, gdy badał ją Jegomość
sprawioz.dań widać było, że pilnie czyta
Goryl od'erwał dłonie od twarzy.
- Dlaczego wczoraj pani nie była w
we fraku. Szukano go po całym lokalu, lecz
- Co?„. Co pani powiedziała?„.„ gazety, zwł~sz;cza op~sy sensacyjny<:h
jego mfoszkaniu?
tajemniczy „lekarz" znikł bez śladu.
Hilda milczała. Oczy jej biegały nie· Hai;tka miała być wczoraj u Krantza ?„„ wypadków.
. Grzegor~ Lubow, .wezw~ny .do martwej,
_ Tak - potwierdziła Hilda z ca
D· k·
t
. tk'
. .
uirzawszy Ją bez maski, stw1erdz1I ku swemu
Więc coście ujrzeli w tym gabi·
„. . .
,
yre '
wielkJ.t:mu. przerażeniu, że to nie jest Julita Kra- S!)O 1rn1_nie n.a wszys: ie s rony.
mrużąc
_ z;a tał komisan
necie?
.
.
snowska, lego partnerka. lecz nieznana kobifta. 1tor Wołomm wlepił badawczy wzrok : łą stanowczoscią.
. '
py t
.
• ·l·k·
Dyrektor Wołomm wyprosfował s1ę. 1
Goryl siedział w fotelu~
Dalsze badania· lekarskie wykazalv że niezna-: w jej twarz
. oczy u w1one w warz woznego.
·
t rwa ła cisza.
·
. ·.i zakrył l"1'arz rękoma. M'1- ·• p rzez c h w1·1 ę w po k OJU
· la· przy okme
· · sposob
·ioma tancer ka zosta ł a ·w po dstępny
- Pan Krantz leżał martwy na ziemi.
.
rzekł:
dyrekt?r
Wreszci7
że
pewną,
rzeczą
było
~ieslu
tego
mo
.
. .
mordowana:
_
. · t
· d · l'ś ·
- Niech pam tu sprowad:z1 tę Han· 1 _ Sk ąd wie
N~dlrnm1s~rz L!s1ck1. Pro~adząr~ ślf'dztwo słucha uważnie rozmowy loczącej się t
zie 1 Cle, ze 1es ma.r
'
k
·k F
.
' .
.
w tei sprawie, staie wobec n;erozwqza'neJ za·•
twy?
.
gadki. Grzegorz zeznał; że Julita :<ra~nowska. 1 w pok· .u. Bergmann natomiast me praw, ę :oncza „.:
.~1l~a p~dmosła gło;-vę .1 z pewnem '
jest spadkobierczynią- wil~lkieJ fortuny, pozo- 1 dopodcbnie nie słyszał, zslopiJr.y w my
- To było widać odra.zu. Przecie nie
oniesnuelemem odpow1edziała:
stawionej przez jej ojca. hrabler.o Krasnow-l 5lach 0 sobie.
_ Hanki niema.„. Nie przyszła dziś jestem dzieckiem i potrafię jeszcize vdWiP<: ćlacze;;o pani TJ.ie '· yla
s~iego, któ~y zgi:1ął w Rosji. ~raz z żoną. Pie·
różnić żywego człowieka od trupa. Był
P!·z .:- d 0
t "
: ~ k . K
,. •. :
o'llita ma otrzyma~
n1ądze. złozone w banku
całkiem jak z wo&ku i oczy miał nawpół
pracy„„
r:in za ~„.
w myśl testamentu z chwilą ukończenia dwu- W . lO ai w rr:.e~z amu
k ·
k ł
dł d
Ob 0 k
·
dziestµ lat, a więc za dwa lata. Hrabia Krana po 0 ze, a uża rwi
otwarte.
Rozdział '9'96
snowski przed śmiercią wręczył testament oj~u
Okno było rzeczywiście otwarte. Na paGrzegorza, a ponieważ stary Lubow nie może
rapecie była deszozowa woda. Trochę
W
6!,,..
n•~
~ru
się Już ~aki~mi sprawami zaimować ~e względu
nakapało również na podłoJ!ę.
gf
U 7].PJ
f!I '-'
ll!UJI .._,
~· • 11/
JJ„
na swóJ. wiek, przeto sprawę tę uiąl w ~we
··..:;;v
ręce miody Grzegorz.
W domu przy ulicy Szpitalnej pano-f powiada. Zacząłem pukać do drzwi. To li ślady r?b~n~~~ widoczne w gabinecie
. Nad ranem policj~ odwilazla .Prawdziwą Ju.
1 'ł
·
· t · b d
l I
·
·
. lk'
ł
htę Krasnowską. ktora w stanie nr.wp6łprzv·
1esc o a· mme ez ar zo zamepo {01 o„„
tomnym leżała za miastem. Julita potwii::rdziia. ~a o. wie 1e zam1es~ame.
- ~ie.; ..Kasa była zamknięta, szuf·
~ Dlacze2o?
że jest spadkobierczynia wielkiej iortuny, lecz 1emmczem morderstwie wywołała o~rom
_ Bo pomyślałem . sobie, że jeżeli' lady rowniez. Na stQ]e leżały tylko ia·
jednocze~nie osk.~riyla Q~zegorza o to, że on ne port.zszenie w całem m1escie. Ko~i. lb . . r kieś papiery, które pewnie jeszcze tam
t
K
.
.
prowadzący dochodzeme ·t ł
i:1 w!aśme wyw10z! za miasto, chcąc za;:arnij~ sarz Stenzel
s a 0 się cos panu ran zowi, a 0 ieze 1 leżą„. Do·z.orcą, ujrzawszy pana Kran· ·
. ł h' · ł
.'
t ·
jej majątek Grzegorz ie'>! zdumionv temi zeznaniami f 'twier1iz!, że te !clamstwb, Następ- wh e,-~Pr~wie, przes ;ie. iwa. na mie1scu p.:tna Krafitza niema; · fo przecie pawi·
nien być jego lokaj, Zygmunt.„ Ale pu· tza na fodł_o~ze, zł~pał ~ię za głowę i
nego dnia Julita cofnę/a zeznania. kompromitu· z ropg1 p1erws.z ych sw1adkow.
Komisarz zainstalował się w małym kam i nikt nie odPQwiada. Więc schodzę ilknął :ałosn1 e„. ~e .tez krew z~sty·
!ące Grzegorza, tłumacząc się przywidzeniami
. g a w zyłach„. Moi Boze taka sitra~zna
t
.
cl. ł d cl
saloniku w którym zazwyczaj Krantz
I nerwową chorr,bą.
d
db' ńł
Polic'a t
o ozf'Jrcy 1 PY am, czy on me zbrodnia
na o
'
r
G
W d
I ~ł dpo ,~ ie~ z~rtruz
t ;" d
.· omu t rzegorz z~staJ~ hi.st, Rw hktót ry~ przyjmował Hildę przed kolacją. Cięż· wie co się stało z panem Krantzem. A '
o KiOmtS<l'rJa u, po·
. a para u 1 za zwom
. d
d . .
.
tr
anom~ow! au o~. nazywa1ąc s1e. 1e „ o er. em . kie firanki i story zostały odsunięte i
PrzYiechał lekarz
on pa zy na mme z z1w1ony 1 o powia, tem po pogortowie
k
.
ł
k
. ll .
umawia się z mm na s:rnstą wieczór w iarze
'
· d . ł "'. k t b ł d
·
To ja!'
A co się miało stać?"
przez Wie ue o· no sączy o s1ę s ąpe da· 2aby„
o y o o przy·
no, 1 powie z1a - ia
k.„ ł
"
·
d ·
ń
cl eszczowei;o
<f
· ·
ś · tł
·
"
·
.
·
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·
t
K
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i
ugo
d
ta
już
pukam
że
mow1ę,
mu
?Ja;
1e~17nne„o,
o
w1a
zamordoże
Tam Grzegorz dowiaduje się,
wana na dancingu kobieta nazywa się ~arta Przedstaw1c1el urzędu śledczego, msk1 nikt nie otwiera„„ Dozorca wzrus•zył ra pustzczem.a, .-hzl~ . ra~ z JUZ ~le zy1e ._„
0
1
1
pny1ec
· d a: · 1· powia
·
pan o ruchliwych , badawczych m1onam1
szczupły
w„ świecie
Wild . a tajemniczy „lekarz"
d t panow:ie z po 1·
· a śl 1acys
ł
·
„ Ch o d,zmy " „. I „ em
.
.
,
. . znany
' c1i t zaozę o się e z wo„.
P k
ń.
b .
t.
pr.zestępców pod przydomkiem ./JOryl ' był Jej I oczach rozsiadł s•ię wy~odnie w fotelu i P . 1·.
.
. •
.
.
T'
osz 1smy er?Z. o ai na „orę. u amy, j
. .
.
. '
kochankiem. Robert me chce wymienić swego.
1
1e.tz .urmlkł. Komisarz skonczył sp1·
papie~ow, dzwonimy, nikt nie otwiera. „Pójdę d~ 1
nazwiska, lecz ofiaruje Grzegorzowi swą pomvc i rnzłozywszy na ~tolę Pi.kę
zady~pono"".~ł sto·1ącemu przy drzwiach . komisariatu i zamelduj~" - powi~da ~o . sywan1e 1ego zeznań, u~erzył kil'~rn razy
w sprawie wykrycia zbrodniarzy.
i zorca. Poszedłem z . mm. W kom1sar1a· 1 meotemperowanym koncern ołowka o
Jedyny przyjaciel Hanki Andrzei Fronczaki pohc1antow1.
- Wprowadzić woźnego z „Agi"„ .. . cie wysłuchano nas i posłano z nami po s,tół, wrzsz.cie ~jąwszy podbródek w
umie;a. pozost~wiai.:ic Grzego~zowi pamit:t'.1ik,
Policjant wys-zedł z salonika, by za-1 Jicjanta, który miał sprawdzić co się sta I awa palce prawe1 ręki, zapytął:
z kt?rego wynika, ze tlanka 1est prawdz:wą
t
1. d
J 1· ·
Ił
• . · .tt.
hrabianką, Tamarą Krasnowską.
_ Czy pan dobrze zaiobserW"""ał
a nesmy
o.
wezwac swiaUJKa.
.
. k O ro bOtlllCa
.
. Han ka pracu1e
vn
Tymczasem
•
• ł za rzy·
l' 1, ozorca
. dkwraca
,
.
•
,
Ja
1 ł •
W calem m1esz.kanm panował w1el· i !Ila s~ę posro u u. icy, spo1rza W g~rę 1 wszystko, gdy pan wszedł do gabinetu?
w koncernie chemicznym „Aga'• w Wiedniu dob
. ,
. d .
'ł
_ N
kąd zaciągnął ją Goryl, :rndszvwaj:;cy sir, pod ki rumor. Po wszystkich pokojach uwi· . 1 powiada: .:_ „Patrz pan - tak poW!e-,
afgo powia a1ą, z~ ieste~ ar·
nazwisko _prokuratora Piotra Czyhirskiego. jała się chmara wywiadowców, ogląda- 1 dział do policjanta - okno otwarte!"„. d
Goryl zamierz.a ~e;wać ~ tajna organizacj:i I jąc dokł.adnie każdy przedmiioit i obwą-' Spojrzeliśmy w górę i rzeczywiście na 1' 'iw spos r~~gawc~".· ' pame ~om1sarzu,
a e w takie1 chwili trudno, zeby czł.oI druńiem piętrze okno bvło otwarte
1
„_
tk'
ń
„Krwawy Tr61kąt I poślubić Hankę. Udało mu,. h. .
·
„. wiek był fiLozof
.
•
h
ie u z
się zyskać w koncernie chemicznym Aga'' sta- c u1ąc „o na ws.zys ie swony.
' em, za prz.eproszemem„.
nowisko szefa działu sprzedaży, ~- dyrektor nich czynił>o to bardziei z pozoru niż dla "To od gabmetu pana Krantza" - do· 1
. . -Pro~zę się tylko zastanowić„. JeWołomin darzy go nawet wielkiem zaufaniem. I celów istotnych. W gabine9e, gd.tie le- dał dózorca.
Komisarz notował sikrzetniie każde; ze~i pai;i me m~ pe~mości, proszę powie
ttanka byłaby więc zadowolona ze swego! żał trup, s zukano śladów daktyloskopij
no~vego ż.yci~_. lecz niepokoi ją ~ezpośredni jeJ · nych. F.o .tografowie dokonywali zdjęć. słowo woźnego i co chwifę za~lądał mu dzie~, ze pan nte Wte.„ Czy w gabinecie
Komisarz Stentzel obejrzał świ.eżo ciekawie w oczy, mrucząc swoje „tak". 1 n~ bmrJm, lub na podłodze, lub gdziekol
zw1erzch?~ I eobald Krantz, ktory chce siłą
W10źny rozpalał się wspomnieniem nie·· wiek m.e było żadnej broni'!
wytem erowan ołówek.
.
zdobyć ie! serce.
T'
h ńodz' 1· • ń ł d 1 "
d
l' •
ł
Y
N p
Nadom1ar złego w koncerme „Aga" poczyi.etz odparł bez namysłu:
a e) ·
Clą,_ną
m
po 1c1ant z woź- a wnyc 6
a progu staną
iż do działu przemysłu · wojennego zakradł się

I

I
I

f

I

I -

I _

/Ji:>m_,

1

0
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O

w· · ·

'°

I

I

w·

1

pewnej nocy szpieg.
Aby uniknąć na przyszłość podobnych niespodzianek, dyr. Wołomin przekazał Gorylowi
d~ prze~hov.:ania teczkę ~ tajnemi dokumenta1m. Juz , p11.:rwszego wieczoru, gdy Goryl
sam jeden pracował w swym gabinecie, wszedł
nagle jakiś tajemniczy jegomość w czarnej m~s
ce i pod groźbą rewolweru zażądał wydania
t~czki z tain~~i dokumentami. Międ~y tajell?-·
niczym osobnikiem a Gorylem wywiązał~ się
walka; przyczem Goryl zyskał przewagę 1 steroryzował napastnika, poczem zdarł mu maskę
z twarzy.
Ku swemu wielkiemu przerdeniu skonstał<?·
wał, że to był Krantz, członek „Krwawego TróJ·
. b
kąt~·· . który z~a~ je~ok przeszłość. .
grom z Jasnego me a
nia ia
ew~eg?
pada w1eśc, że Krantz został zamordowany.
Dyr. Wołomin wzywa do siebie w tej sprawie Goryla oraz pracownicę Hildę Wurm, która
często odwiedzała Krantza.
. - Kiedy pan~ widzi~l~ Krantza por~z ostatm? - zwraca_ s1~ do mei dyr. Wołomm:
- Wczor~J ~1eczorem -: odpa~la. Hilda przed zamkm~c1em fabryki.„ W1dz1ałam go
na naszej sali wraz innemi koleżankami...

'ł .
?
nym„. T
o pan .„. - 'DWr 6ci s1ę doń od
Nazwisikc?
razu Stentzel. - Robert Tietz„„
d?
„
. .
awo „„ ,
- . Je:st.em w:oznym. '": fi;m1e „Aga „
Pracu1ę 1uz tam od. d:zle51ęoiu lat„„ Zna·
łem pana Kranroza bardzo dobrze„. Szko
da tego azłowieka„„
,
.
.
Pocrz.c1wą twarz woźneJ!o MVl:Onął Cl·
chy smutek. .
- Pan p1erw:sizy wszedł do tego
mieszikacia dziiś zratll8.? - zapytał ko·
misairz.
_ Tak„. Ale nie wszedłem sam„.
Towanyszył mi dooorca i poH;ojant... Bo

z ·

. y wte trójkęł nda gór~ć· ~era.z
Weszliśm
zwon~ 1 pu·
zaczą
miowu po 1c1an
„Pewnie jeszoże
kać, ale bez skutku.
śpi" - powiiada poH.cjan.t. A ja mu na
b · k dl ń
t 0 . N'
· " iemoz we, 0 Ja • ui;.o ~na_m. pa·
na ~rantza, za;vsze o. osm;1, ~ył J?Z n~
swo1em stanow1S1ku. Nte spozruał się airu
razu, choćby miał do domu wrócić nad
ranem. Kiedy ten człowiek spał tego nie
•
b t ..J_ •
T t
. „
~;ff" . - ". o rze. a. e ~Ull"ZIW\1. ~azy~ - powiada polk:1anit. Taik tez zrobthśmy. Dozorca poszedł po ślusarza.

1

·u

Całą godzinę tirwało wyważanie dr~.

Led'WIO jednak tylilro pierwsza połówtka
się odchyliła, gdy na dole rozleJ!ł się a-

.
larmu.jący dzw~ek
·
- SłyS1zał p~n naipe!Wnlo ten d7JWIODziś m-ana około J!odziny

to byŁo tak
dziewiątej wzywa mnie do siebie nasz
dyr~ktor pan \Y.oło.min i powiada, ze nłe
m~ze d<_>dzwonnc S1ę do pana .Krantz~,
ktory nie przyszedł do pracy 1 peWI11e
.
się coś stało
· d · ł?
kt
T k „„ d
a pan yre or powie z1a „„
?
·
T-L
·
- A potem·
ii!K.„. M'1ał w~'dac' z ł e przeczu·
kk
bi dl
H"ld
1
cie„„ Więc kazał mi pójść zobaczyć col
n'e w' dz'ał
a_..
I pa tz a aPzte
0 em„.
·
t tt
· h ł
t ło p
1 1 am.„l .
o em iuz go 1
_
amiwa1em.
rzY]ec a em u
się s a „.
Bo przecie potem zamykają fabrykę.„
6I{cliodzę na górę, di7Jwlonię, ndkt nie od·

nek?.„
_ A pewnie, proszę p·a na komisarza„. Nawet głuchyby usłyszał... Dzwoniło tak głośno, że aż strach. I przez ca·
R d . d . .
'ł
t k d
ł
zwom 0 · a Y za ne1 mej
Y czas a
Dopiero
było. Terkotało bez przerwy.
·
· h zma1stro
s'lusarz cos· t am przy d rzw1ac
wał na poczekaniu i dzwonienie l>rZV·
· hł
cie o.
- Talk.„ Co dalej?

_ Nie, panie komisarzu„. Napewno
nie bvŁo
.„
- Dlaozego pan jest taki pewny?„.
B · ·
- . o 1 Ja o tem zaraz pomyślałem„.
Człow1.ek różne rzeczy czyta i sfaje się
na stare lata tak samo pirzebiegły . k
panorwie z policji... Jak tylko-m w~z~dł
~
K
do gabinetu 1· · ł
. UJrza em pana ran.fza w
k ł .
a uzy krwi na podłodze, a wiedziałem
pnec1~, że w mieszkaniu nikogo niema
1 drzwi były zamknięte i zaopatrzone
· łbw
dodatku w teai d~ek kt •
przecie obudizić dozorc~, ~Jy~us1kto~
śl ł
wszedł do mieszkania to
' . pomyb~' em ro
t
bie zaraz· <> pewme samo 01stw<'.>„,
k ·
I
szu am ~~olweru, z któreg.o pan
Krain;tz ~o Sll~bie strzelił... Ale rewolwe·
r1?- n1gcLz.1e. me było„. Nie, rue„. Ani na
bmrku, an1 na podłodze„. To jest pewne,
'śćl w 1
- Dziękuję Może
pan 1 „„ wipro·
L' . .„
eł.z'.
wa ie po [C)anta Au.~us:ta Erwina!

Jł
a szy c i ąg u ro)
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lnsygnja

władców

T A1'k POPULARNY

,Wielkiej Brytanii

(Ollrodowa 18)

Dr;lś w piiitek dnia 31 bm. o godz. 8:30 w.
pełrta

grana b'<dzie poru ostat11i

Bezcenne klejnoty zdobi~ szczerozłotą _ koron~ króla angielskiego. - Olbrzymi
rubin wartości 100 tysięcy funtów. ~m,,. „6wiazda Afryki" w kol) I królowej

. (sb) W z~iązku z .1:1iroo1iystościami ju poiw,odn.t trzeba było sporządzić nowe m- il wairtość ich znacznie spadła, t,o też by
bdeuszowem1 w ~11111 •wydobyt.e zosta· sygnj,um królewS1kie. Kosztowało ono powiększyć wartość same$!o beda, opra
ł~ ze, skar~ca krole~sk1~ tnsygma w.I~- 70,000 funtów i zaiwiera 6170 djamentów j wi<n;W u niegt> sł~y b-rylafit CulLtHiltl,
cow lDlpel')um:. ang1elsluego.
lnsygrua oraz szmaragd wagi 34 karatów.
W . który . został ptzywtt,ezloov z Afryki P.o~
koro~e Angl11 należą c;iibe.cni~ do naj- .koronL tę 0iprnwi:ony je.st słynny dja- łudniowej po zwycięstwie wojsk angiel•
W:$J)ama.lszych omak krolewsk1ch n~ ca ment Kohinor wal!i 106 karatów.
skich nad Buram!. Btyllłlnt ted'I., zwany
łym śme·c11e.
Jak gł,osii legenda indyjska, władca również ,1Gwiaid4 Afryki• 1, waly S40
P!erws·~e insygnija1 jakie posiadali kr~ tego diamentu będzie sprawo,wał wła· i karatów i jest największyitt a1liłowanynt
loiWie ang1elscy, zagmęły w roku 1649 1 dzę nad lndiamd.. ,W resz.cie z czasów : djamentem na świeaie. Brylattt ten
pó<fczas W~ domowych i objęciu wła4 1króla Kairola II pozostało berło królew· I można wyjmować z opra~; a podczas
dzy ~rzez Ohvera Cromwella. Gdy na-i skie. Jest ono wyło·.żione ametystami ; wielkich uroczystości królowa angielsttl,piła restauracja monarchii; król Ka· l które ndegdyś były barrdzo drngie. DziŚ · ska nosi go jako -kolję.
rol Il nakazał spon;ąd.zenie nowej ko- !
·
·
·

humoru ope·

retka w 3-ch akta~h 'r. fót•ltssy p. t. ,.Górą
m~itowle" w re:tr5erJ1 St. Z1ęclll;kiewlcza. Udrial blt>rą: >..tnta Grey, S. Zlehńska, M. De·
mitr. St· Zięciakiewicz, St, W.inter I inni. Ka.·
pelmistrz L. Bursa. Dekoracie B. Rysiewsk1.
Kasa czynna od \):O:iz. 6 wiecz.

I!

1
3~ .:Jrt2=~~b~!-:~~~:
Prezenty·ślubne ksletniczki szwedzkie!
i
zło· ~

gram}' jest zrobiona ze szczerego
ta, Jest ona tak ciężka, ze żaden
władców nie może jej nesić. Dlatego
te~ natychmiast po ko ron.ac:H zdej-ttitlje

zl

n1<AlłZ

F • KOPCIOWSKA
Przyjmuje codziennie od 9---3

Gdanska 37

·

teł.

Kosztowna biiuterja, otrzymana w spadku od eesarzowej
niemieckie.1
·

lłd ł.-~ W li'C!nl~Y.

(z) Sztokholmski korespondent 1Dai· ~ na1e się przyjęło i ziele11 jego beMie zdo
ją "1\kfada na głóWę lżejscZą ' KOll'OIIlę rly Tele'g raph" opisuje przy,g-qto~ania i bił ślubną suknię księfoiczki Ingrid.
Panstwo/Wą, . .
' do zaślubin szwedzkiej ksleżnkzki In··•I
Naród szwedzki ofiaruje ksiei1ttil.":zce
. Koll'ona Pańsitiw~a została sipor~ą- i grid i duńskiego księcia Ferdvnattda. M. , w _c harakterze ślubnych darów ~erwis
dzona w roku 1838 1 odmacza się nie· . in. dziennik ten podaje spis prezentów i srebrny, komplet bletłzny stołowej z sa
zwykle bogaite~ przybrnni.em. W~ s·z cze· : śl'U!bnych, jakie księ~niczka otrzyma w I modziału oraz bibljoteke· Lkz,ne mia-:\
re złoto opiraw;1o_no 2783 d1ament~w, ~77 ; dniu swego ślubu.
Ista zastosowały się do prośbv młodej
pereł,, 17 ~afuow
. , 1,1 szmaragdow. 1 .s j
I tak honorowe mic.isce . '"'śród pary i zamiast prezentów ofiarow
. ują ze
~binow. !'!a pr~oclz1 e ko,ron.y .maJOOJ!; I wszystkich upominków zairria kosztow- brane pieniądze na rzecz . przytułków
się olbrzymi .rubin, pod~rowany An~lJl j ności, naleźące
swa.im czasie . do elfa ślepych i głuchoniemych, 'Pozostają"'
rrzez _ ~fn Pedr& Gro~n1_go,. Kam,tef 1 pierwszej cesarzowei nlemieckiel, Augu cych pod protektoratem ksiezni·c:tki
9
en nos1' 11 łmeizą ~rwo
o'Wl.e. angie • 1 sty. Będą one stanowi(, dar króla Gu- Ingrid i księcia Fryderyka. ·
scy w swo~m hełm'le, potem ~~s . opra· t
dl
.
.
1. D 1 : k "
Po uroczystościach ślubnvcłt, oblu- I
w1ono !i-0 w k,orooę. Wart.ośc 1ego oce· s awa .a sweJ wnnc~ c~.
a OJ. yu1 . .
, .
.
. .
. .
niają na !OO.OOO funt 6w angielskich. ! szwedz:k.1 wybra.~ ~,posrod orec]ozow b1emca op_usc1 sw?J ~r~J oJczv:stv. w ~o·
~' kwQnę tę opirawiony je.st ponadto • krółoweJ WiktorJt p1ęk11~ broszke z bry w~rzy~tw1e star.ei mam - ~n2:1elk1, mis~
olbrzymi brylant Culinan,
ważący 309 lnntów i ~ere!, stanowiąc<i. n!ezw~~kły W11tshire.' ulub10ne~o. wierzchowe~ 1
karatów i będący dru 2im co do wielko. ; okaz nłem1ecluego kunsz~u ~ubllersk1~0 cztero?·oznego przyJa·c1ela - szkockieścł brylantem na śwłede. iWi śródku · z początk~ XVIII stulecia. Wszystkie ~o teriera.
I
1

!

I

w

I

kamień ten był opraiwio . spadku po Hohenzolleruocb.

Mian owi·
ny w pierścień jedine!!.o z pfa,r ws-z ych kiró cie królowa szwedz[~a Viiktoria otr~ylów a'tl!!ielskich. W .roku 1911 udał się' mara je od swej matki.. wielkie i księżny
król Jerzy V do Indii, abv ukoronować : badeńskiej, Ludwiki.
się tam na króla Indii. Okaizało się. !
Fason i materjal sukni ś'li.1hnei ks1ęwówc.z as, że -prawo zabrania wvwo·źenia ' żny Jngriid trzymany jest narar.ie w tak{)ll"ony poza gtanice państwa.
tego ' jemnicy. Wiad omo jedynie, że nadczas
~
obrzędu zaślubin będzie miała na welo·
~c:')G~ 0000000000000000000 8° 00oo 001·· · nie wianek ze sztu~zne~o kwiatu poma
0
rańczowego, Jaki w dn. 15 czerwca 1905
1 roku miała na sobie jej matka,
księżna
0
0 ! .\iałgorzata, córka księcia angielsldego,
podczas ślubu z~ szwe~ik!m nast~·1~c~
:
· · tronu, w opadw1e w Wmdsor. Rówmez
·
; welon ze starej kororiki irlandzk'ej. kt6
.
przy ul. Krzemlehlecklel 1 0 ry zdobić będzie włcsv ksież.niczki. słu
RetkińskieJ do sprzedania.
żyt w swoim cz-asie jej matce.
Zgłoszenia~ Piotrkowska 40, 0
Gdy księżniczka M.afg-orzata zqstała
Zarząd spadkobierców I. K. ~ żoną szwedzkiego. mi.sręp r;v tronu, przy
·
Poznańskiego, w dni powwiozła ze sobą ze swej ojczyzny mate.
0
:
szednie od 10-12 i od 4 ~1 drzewko mirtowe. którego gałązki zda.
do 6 popołudniu.
~ bity jej ślubny strój. Zasadzone w kró.;c,)(;)0t,.v:-i0000000000000000000000000 lewskiei oranżerii. drzewko to
dosko-

!
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PARCELE
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BUDOWLANE ·

!' I
8

Ws„rzeszen1Ae
ft

iaz-ss

Piotrkowska 294

Lecznica
ze stareml t6:tkafi11

DLA CtiOtłYCH rtA

uaiy, 110•, caa1dlo I
dróg oddechowych

I

:~~~y
z:~~ujs~:l~.krzyż, w który opra i ~~uk~~~~'d~~!i·i :~<ll~~: k~·~J~v~~~~:jd~:
Początkowo

• OENT\'ST A

Piotrkowska , ,.
.

Tel. 12'7•81

od 4J r.•2 P• 4-'8 w. pr0yjm. Dr. Z, Rakowski
'vezwania na miasto
>•

•r

•

Dr. Rundsztein
AkUS,ZE:R-CIHEKOLOG

POMORSKA , T -J! e_ło n
7 1 ~7 8 4
Przyimuie od 8--:.10 r. i 4-8-ej,

••••••••••••••Ili

tł

dz1·k1'ego

z~ch
0Ydu''
U

Wśród lodJan ża n.ano wała rtłeopłsałiłł radość

..,.
(sb) Nieliczni ltndjanie w Stanach wysłały z tej okazji nawet snecjalną
ZiednoczonyGb, prowadeacv koczowni- deiegat:ję do wta·dz, która złożvła wy„
czy żywot, z ra:dością przyjęli zarzą- razy podzlekl ta ten dowód sympatii
dzenie rządu amerykańskiego, które lm okażanej. Indianie przypuszczają,
ma na celu
za 20 iat stado to powię'kszv sie do ta-.
wskrzeszenie dawneg-0 „dzikleąo za- kich rozmiarów,
będzie moma urzą
chodu".
dzaó polowania jak za dawnvch, dó•
Chodzi ~u przedewszystk1em o Sprawa- brych czasów. Cywili'żada · wy.parł.a nie
dzein!e wielkich stad bawołów. które, tylko bawoty, ale prnyczvniła Się rówjak wiadomo niegdyś zapeł111iałv stepy nież do zniknięcia inńych zwierząt, rta
amerykańskie. Pol·owania na ba.woły które Indianie urządzali oolo.wanria. Nie
byty ongjś ulubionem zajt>dem indjan. ma więc już dtiś jeleni. cietrżewi i an-Sczasem jednak, gdy cywihzacia dotar- tylop. Rząd ametykański zauowiedział
ła do „dzikiego zachodu" , a bawoły zo Jednak, Że wszystkie te zwierzęta żo„
stały wytrzebione i dzi~ niema Ich pra.• -staną sprowadzone i wyousiczone na
wie wcale. Obecnie
wolność, by mogły sie rozmnażać. W
samochodami cięźarowerni przvwieilo- ten sposób zostanie przywrócony choć
no 200 bawołów i wypuszczono ie w jw części słynny niegdyś „dziki zastepy Południowej Dakoty.
chód" •
Szczepy indyjskie Sioux i Crowś .
.
_

ze

ze

się bezpłatnie

Dziś

z pogrzebu

Marszałka

Jdzela Płłsudskf ego

elro - Adria • Mlrai:
BAR RDliDŻYKI\

Po krótkiej onerwie
!wieio remontowany
or. HENRYKOWSKI Dr
Chól"C>by skór"'e i wener5'C&ne
mieszka obecnie TRAUOUT'rA li

, iront I. P: tel. 262-98. .
PrzYJtn_uJe pa?ow pd 8-11-eJ . 1 od

~~e~ 1 ~~z.,1 g~~f~e\ ś;w~~a ~~/-;~:~~
41!'

.

~OKTOR

-·

L

-

H + \illPZllMCICntłl
CHOROBY SKóąNE l WENERYCZNE
PIOTRKOWSKA 56, tel. 148-62.
Od. 9-1, od 5-9 pp.
w niedziele i świeta od 10-1.

•

chor.

Wołkowyski

wen~i'l'Otne, skńtne 'płciowe.

li

LEOJON6W tt 1 Tel. tB9•14
dnteme;;;:1b; ~1:~: ~°l::J:J: smaczne OBIADY I KOLACJE po cenach· niskich
Obsługa szybka i upt'ze.fttta.
·
Z poważa.niem 13Ait RóCOZYKA

2

or soow1e1c
.. .. ·. zyk s.. Kantor
.
Jerzu Sudya .
ł

Dr, MID,

.

c·eg·i·e1-n1•ni1
11, tel • 238-02 Spec).PIOTRKOWSKA
chor. skótnyoh I w11neryc.in~1.1h pectl. ołlor• .~ifl'll'liyo\i 1..Wdfilf)'4zny..-:b.
u
9_9 tel. 144•1il2 PI01RKOWSl(A 901 felefo!t 139•45.
g.

>

Ptźyfmtii" od 5_ J? 1 o(! 4__9
w niedz1~le i ~wi1<ta . od 9--1....__.

. Dr.

MĘb·

. '

li

1

Przyjmuje . od 3--3, . 5-6, 8-9 PrżyJmuJe o~ 8-;-2 I od 6-il wlecz.
w nie_dz!ele !___święta i;_<LlQ=g__
n~~dz!~~- .'. , ś~~ęta mod . 8:;-2 po poł. "

--r• 1-ll!LLE-R or.med.
L• BE.RMAN
·
0
Spe(.). t:horób ~kort1ych, we1wrvcmych ;;pec]allsta .ihorob w~nerH:lnYth, skór

!'.

•
AKUSŻER ~ OINlil<OLOO
Li!OJONóW 11, tel. 124.54

-._P.r~Yi_'?11.1ie_ . 9!L47"'"7

Dr Pel·dman fi~It~!E::~ar~~~u~~~rd~asta,~a~:
domość

I

.wiW.•

Drewpowska ;a, Moszenberg.
. _
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i moompkiow~· ch
. ·
nych I Slbksu~l.nyab
.
PLAC około 1000 !lletr~w kwadrato·
TRAUGUTTA 8, tel. 179-89
CEGIELNIANA 15 I elefon 149·07 · .
AKlJS_tER OtNł?KOLO<i
wych tylko w Łodzi kupię. Óferty sub
P.rzyi_muJe_ ?C:. 8-H 1 od 4--t<. Przy)mu~: od ~ ·:Il i od 6--9 wiecz. M.esz~a obecnie KIU~SKlllOO 113 „J. D." do Adn'l.iftlśtracJi ł I>Odanlt.111
w niedziele 1 sw1ęta oa 11--·2 po vor. W niedzielę 1 sw1ęta od 9-1 PO flt>ł.
(Nawrot 41), Telefort lSS•fl,
ceny,

Ruch, Garbarnia .I ·t . K. S.
I

•

no €Zele fobell

t6dz, 31 maja.
IJlleli hriitłeezny wykorzystały kluby li·
gowe dla rozegrania dwuch apotkań, przyc:z:em
oba lłikoticz:yły się spodziewanemi zwycięstwa
mi ławoryt6w LKS-u i Garbarni, Dzięki wczo•
rajszym IW)'cięstwom zarówno łodzianie jak i
krakowia11le uzyskali tę samą co i prowadzący
w łabell Rtath liczbę ośmiu puliktow. Ruch
ułril)'lllał 111• Jednak nadal na czele tabeij dzięki
ito1111a.kowł btafllek,
W illttzu . warszawskim LKS miał ptzez
cały 0111111 tpotkania widoczną przewagę, grając ładllłe ł przewyższaJąc znacznie gospodarzy
1tt6r1y pfl)'słitpłll da meczu bez zdyskwatiflko·
wany_cb Mltłyny ł S11llera,
W obu zetpołaeh najlepszymi graczami byli
bramltarae ł Legli Keller a w ŁKS-ie Piasecki.
Obaj zad1moa1łtow1li grę stojącę na nafwyższym

poelomle. W tłtdyllłe

ł6dzkleJ wyróżnili się

zwycięstwo nad śl11sklem
Początkowo nie a:ano1ilo

Bolesną strat~ poniósł

Oler: Ptt.1 St. br.
17:7
H
&

l(IUbl

w 1łotunłtu 511 (łt\),
sl4 na to, ie G11tbar•
nia wygra spotkanie tt1 w tik wy1okłta ato•
sunku, gdyż luz w pl11ł•I mi1111ołt Al119k 11.1yak11je

1) Ruch
2) Oarbarnła

6

a

tKS.
4 Wartt

prowadzeni~ a:e 1ttuł11 lewo•kt•Jdłoweto, Jak

I 8 f..egJI

Ola zdobywa do ptzetw)' Uwfł btamJcł ptHI W'o~

pl

~

~

'1

4

S Pogot
się jednak póitt.iel okaaało była to fuyaa bram„ 6 Wisła
k~ zdobyta tego dnia prHI 6l•tak6w, Gerbar• 7 S1ą8k
1

5

s

źniaka i Pazurka li, 1 po prserwle d1l1i1 łtlf j
CraCCl\łla
przez ChochłoW$kleito (2) ł Rle1ntta. St1dlło• 10 Warszawianka
wał p, Kur:tweil. Tabela po wyalkacb 11wart· J 11 PolonJa

· !

s
4
b

1?!7
11:10
11:2
9:8

8

o

7

6
4

14:11
6:15

3
2
t

6113

a

4:5

4:7
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kowych przedstawia się n11łępuf41101
·
.
ooooocc~~

Wyścigi kolarskie w Helenowie
Targoński wygrywa bieg ~•

po- D

sport

Piłkarstwo kzakowskie a z niem cały sport
polskl pottlosły wtzoraJ bolesną stratę przez
nłespodziewa11ą smierć jednego z najpopularniej•
uych działaczy krakowskich inz, Rosenstocka.

lllloweJ

G1tł11tDla od1lo1ła f

VI meczu ktakowak1m

ln2. Rosenstok nie zyjei

motorami

Inż. Rosenstock zmarł po nieudałej operacji wy•
rostka robaczkowego, na którą to chorobę za.._
padł w pierw&lych dniach bieżącego tygodnia.
Przedwoześnia zmarły, mimo że liczył dopiero
lat 46 był już przed wojną znanym działaczem
i wraz ze .zmarlylD przed kilku laty niezapom•
nianym pierwszym prezesem PZPN-u starał się
o .nawi11zanie faknajściślejszego kontalttu piłkar•
atwa pol1kiego a aagranioą,
Z~sługą :amarłelło były praedewszystkiem me•
cze 111 Turcją, Finlandj11 l Szwecją. Zmarły był
jednym z założyoieli Polskiego Związku Piłki
Nożnej a później ligi piłkarskiej, na terenie kłó·
rych to instytucji od,grywał b, poważną rolę,
wykazując niezwykłe zdolności organizacyjne,
Ostatnio piastował int, Rośenstock 11.tandat
wiceprezesa sportowego Garbarni, której był wła
śchvym kietownikłem.
'.Przez przedwczesną
śmierć inż. Rosenstocka straciło piłkarstwo poi·
skie jednego z· naJłepszyeh swoich pracowników,

.
ł.ódł, 31 ntlf il. I w JłłfWlll'1ft wr•ct•11 11pla1owall tlę Dl kot'lco•
zatem Karaś, Welinie, Miller i Sowiak, W Le·
Pierwsze tegoroc:icno za"ody t1>rowe
wych młej11111h 1 admo t«; Jedttak let:hall wcale
gji poza ltellerem 111.kt nle zasłużył na wyróż
porażka
hlenłe. Natomiast bardzo słabo grai Nawrot. padły pod wzgl~d,~m sportowym niemal wzoro· dobrze, zważywszy że był to ich pierwszy wyle l i m-otot•mi,
Jedya11 bramkę dla zespołu łódzkiego zdobył wo. Mimo niezbyt fortuiuile opr11t:1nrt'1111ego t"'O• · 8łętt w
tenisiSt6W WIMY
w drugie! poło'Wie meczu Sowiak po ładnej gramu zawody dzięki swemu niezwykle ciika· 1 Pierwszy 1,ieg w,grał Stahl (Legja WarnaHif wa). w
62.tS,6 prttd OlHklnt (l•kra, \Var-r
I.ód~, 31 lnafa;
komblnacfl z Mlllerem, Sędzią spotkania był p. wemu przebłegówl tr111ymaly widsdw
czas w napięciu. S•czegóblł• łllłtt••ul_.„ PH•• 111w1)1 Tat.ot\1ldm (Le~J1) 1 Młchal11kl1~ (Fort
W dniu wczóraf!tllylń odbył się towarzyski
StaUdłkł,
bieg miał drugi wylicig wygratty iJra111. Star1yt• , atma), Popot\oyldtftl (l1kt11) 1 Wl,ckłem (ke- drużynowy mecz tenisowy pom.łędzy zespołatńł
~ skiego po łaniastycznej
wpro1t ltłdtle
1•utH) I 1Col1kllll (Mi.k1bl)1
·
Union Touringu i Wimy, Mecz zakończył llię
Starzyński pozoatawlł wny1t1Jaia IW)'łb koa~.
brali ble' w,gt1l Słat1yl41kl (L•llf•1 Wer- 1zdecydowattem zwycięstwem tenisistów Union·
kurentów daleko w tyle, a ~rugi aa llłlil T••·: •Hwl) 1 W 1•11łt 8914216 pued Tatdot\skbn, Wio- Tourlngu w stosunku 711,
gońskl stracił w por6wttallłu do St1r1yt\11kł•du · du111ykitm (WTC) Fałjem (L•lłl•) Popodczy·
·
•
siedem
pleiw11ym blqu Hl• .
bt1•11tl1ti ' 8t11t11-. Dw•I
prze·
\V
gier
lepiej zaprezentował si, St1hl, kł6t; 1u1y1kał rywali lrl'f l'llf 111~ 1powodu defektów.
kl b \V h
kOI
jednak czas gorszy od Starzy6sldego I tech••
Or1an1111of• ii1Wo44w liW&llkOwala doś6 pou o yc w
ar wie
szosowem
Wczorajsze mecze w koszykówce męskiej znacznie słabiej niż on, St•1yń1kledu ptoWI• watnł• ••etttólitle łeś1t tll.odzl o częs~ będęcą
i hazenie o mistrzostwo ki. A przyniosły zwy- dził znakomicie znany motocyklłst1 1toleOHf • opracowaniu Plll6w 1e 1toleoznel Legji. l'u·
Łódź, 31 maja.
cięstwo faworytom. Niezupełnie zasłużoną wy- Potajałe,
błlOIH,cł około 3 łfłl907 oadb.
Druga serja szosowych mistrzoślw klubowych
gratt11 uzyskał IKP. w koszykówce z \VlKS.,
Dwaj łod1danie Wl,tc11k
l(ol1ld 1łattuf4cf
rozegrana została w dniu wczorajszym . na nosie
przez ci, nadal prowadzi w tabeli.
pabjanicklej, przyczem najlepszych spośród wczo
.
..,...
·''"
.
.
' ' .~,-.
.
Wynikł teohnlc:zne
Pizedstawlaią się ... na· ,
rajszych mistrzów Hofsznajder u11:ysk11l cza, lłor•
stępuJącoa.
szy od niedzielnego czaliu .Kolskiego, który Vf
HAZENA.
ten sposób ma najlepszy czas ~pośród wszysł·
IICP-TU~. 5 :lt.
kich
mistrzów klubowych,
Kto
pragnie
dowłedzłe6
Walcower dla IKP. wobec niesławienia się
Mistrzostwa poszczególnych klubów dały na•
prżeciwnlka odgwizdał sędzia p, Cieciorii
stępujące wyniki:
jak doszli
sławy najwięksi
~wiata,
LKS - Holsznafder 5.19,14 przed Odar(uscm.
HK8-ł.KS 9:3 (7:2).
ZMlutone zwycięstwo HKS.-u. ŁKS grał bez
Rapid - Wójcik 5,19.15 przed Krawiecem,
pozna~
naJlepszei swej zawodniczki Kwaśniewskie!. RTSG - Wójcik 5,19.16 p~zed Giblerem,
Bramki dla harcerek strzeliły: Iiotyszewska
Zjednoczone - Walc 5.26.25 przed Szmidtem
(6), Cichowska (2) I Że1żanka (1), zaś dla ŁKS
LTK - Zaj4c 5.19.47 przed Osmólskim.
Jaworska (Z) i Zdziennicka (1). DebJut p. Skrobiszewsklegi:J w roli arbitra wypadł dobrze.
TZS - Laukas 5.47,07
.WIMA - Jaskulski 5.19.30 przed Banasz•
WIMA-ZJ.EDNOCZON.E 7:0 (3:0).
Idem, Kołodziejczyk nie startował. Bat-Kochba
11
których
druk
rozpocayna
Przewaga zwycięskiego zespołu dla którego
.
- Marszachin 6.35
bramki strzeliły: Sadowska (3), Orubinówna już
niedzielę dnia 2·90 czerwca.
(3) i Kędzierska (1). W Zjednoczonych zawiodła bramkarka.
Sędzia p, Kołodziejczyk ~,
dobry.

w,. l

„„•••

Zdecydowane zwycic:stwa
·
faworytów

aż

mistrzostwach
sportowych

okzęłeń. w

,„

Wysokocyf rowa

I••"
„„••

kłtm,

01tatłli

Już

mamy mistrzów
St ·

sit

do

kto chce

bokserzy
kulisy boksu zawodowego

ten musi przeczytat reportate Biiiy Smitha.
„E•pa-esa

w

KOSZYKÓWKA MĘSKA.
IKP.-WKS 30:24 (5:17}.
pierwsze! części 1neczu boisko opanowuje całkowicie WKS. Po zmianie svon zespól
f:lbtyczny „odbija" utracone punkty, wyrownuie i wreszcie wygrywa. Sędziował na prośbę
obu klubów p. Przeradzki z SKS.
.

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

H Io • a B
I
punkty mf

w

TUR-WIMA 32:7.

Sędzia p. Węgierski.

. zawody lekkoatletyczne

·

W W&}Ce O

r

·

KLASA B.
Wprawdzie od zakończenia mistrzostw kl.
TRIUMF-HKS. 32:18 (15:6).
. B dzieli nas jeszcze kilka tygodni, to Jednak
Zwycięstwo uzyska~a lepiej. grająca techm- sprawa mistrza. zdaje się bvć przesądzorta. _
cznle 1 taktycznie. d~uz~na Tni;mfu.
.
Wczorajsze rozgrywki potwierdziły w zupeł·
Stosunkowo ~a1w1ęce} punktow dla zwy~1ęz uosci supremację Huraganu, którego przewaga
ców zd?byl Sehg~r,. zas dla HKS. Suwalski.
4 pkt. nad . naibliższym przeciwnikiem, predeSędzia P• Górmck1.
stynuje go do zagarnięcia zaszczytnego tytułu
Na drugie miejsce w tabeli wysunął si~ nie·
oczekiwanie IKP.
Ll(S-ZJEDNOCZONĘ 57:1Z {17:8).
Odmłodzony zespół fabryczny nle był grótPo 6 spotkaniach rozegranych przez wszyst·
ny· dla tl(S.-u z którego dobrze grał Załęski, kie kluby stan tabeli przedstawia się 11utc•
pująco:
Rzemigała i Omieclński.
W zespole Ziednoczonyc!i do przerwy dobKlub
Gier Pkt.
St. bt.
ry był Starosta. Sędzia p, LityńskL
1) Huragan
6
11
14:-4
2) IKP.
6
1
18:!)

Pietraszewski z Resursy
zwyclf:ta w Poznaniu

W dniu wczorajszym odbyły się w
Poznaniu szosowe biegi kolarskie. W \\ y
śc1gu dla gości sukces odnióst łodzianin
Pietrasze.wski z Resursy, który zajął

pierwsze

miejsc~.

Z sekcji gimnastycznej
Makkabi
Sekcja g!rn:1a~tyczna ŻKS. Makkabi poda"i::~
do wfadomoś"ci, ii treningi grup męskich obiąl
znany instruktor p, Bronisław Oerszt. Cwiczenia odbywaj,, sif; 2 razy w tygodniu w sali
wlasnei przy ul. Kościuszki 21.
BliżnJ·ch informacyj udziela i zapisy przyjmttie sekretariat codziennie od godz. 18 do 22.1

3)

Sokół

4) TUR.
5) Zjednoczone
6) Bar-Kochba

6

6

IS

6

9:9

6

5

16:15

6

1

18:11
!:~

I

c

SłJ'ZOWSkfe

.

z~azjidn~PZLA31 maja.
Łódź,

Z okazji dnia PZLA odbyły się. na boisku
WKS-u zawody lekkoatletyczne. Trójmecz senjorów Wygrilla Wima 131 punktami przed Zjed~
lloczonymi 104 punkty i IKP 89 punktów, W ze·
apole l~P brakło kliku dobrych zawodników,
a przedewszystkiem Kurpesy. Jednocześni1;1 od·
był się mecz junjorów pomiędzy LKS a Union·
Touringiem zakończony zwycięstwem LKS-u w
stosunku 51:42, Juniorzy Makabi, którzy mieli
rozegrać trójmecz z temi zespołami nie stawili
się bez usprawiedliwienia,
Wyniki poszczególnych konkurencji pn:e:d·

Jl(P.-BAR-1\0CHBA 6:1 (2:0).
Wysokie zwycięsh\'o
drużyny fabrycznej
!~st w z~ełnoś.ci zaslutotte, zwłaszcza w ostat
nich 20 mm. miała ona przygnlat~Jącą prz~wagę: Wyrótnlłl słe: Lewandowski, Andr~eiewski, Tomczyk. ~la ~KP punkty uzyskali: L~wandowskl, Płóciennik (2), Jaroszczak, Matfm
i OleJttlk.
.
·
stawiają się następująco:
Priedmecz rezerw ..... 8;0 dla IKP. Il,
W Kaliszu Pros·na pokonała KPW. (Skalm!e·
Senjorzy1 100 mtr,. Bystry (Z) J2.6, 400 młr,
tzyce) w ~~i:IS!lnklt 3:2 (l:O), Bramki dla Pras- Kucharski Rom, (IKP) 5.4.9, 1500 mlr, Młotkie
nY zdobylt. Kubiak (1) l .Walczyński..
wfoz (Wima) 4.34,8, 5 kim, Janczyk (Z) IMSJj,
Sędzia 1'· Junuszklewlcz.
Sztafeta 4X100 IKP 47 sek, Sztafeta olimpij·
kLASA C.
ska Wima 3,44,ą, Oszczep Kłodas (Wima) 45.78
KONSTANTYNOWSKI KS.-NORDJA 6:0 (3:0) aysk Lange (Wima) 37.62, skok wdał iKucharshl
Konstantynów, 30 maja.
(IKP) 644, skok wzwyż Kłodas (Wima) 155. ,
Bawiła tu łó~zka. drużyna .Nordii, która ro- . Juniorzy: 60 mtr. Hein (UT) 1.z; !ioo n:tr.
ze~rata spotkanie m1strzowsk1e z Konstantyno"'. Orłowski (ŁKS) 1 l8 1500 mtr o ł
k'
u
sk1m Klubem Sportowym. Zwycięstwo uzyskah
• '
• r ows ~ 5•03· ".
gospodarze w stosunku 6:0 (3:0), będąc druży- Sztafeta 4X75 LKS 37,4, oęzczep Sltorno,„slu
ną przez cały czas znacznie lepszą. Wyróżrtił (I.KS) .42,20, kula Strobach (UT) 1t,79, ;;kQk
się u zwycięzców Szulc oraz prawy obrońca. wzwyż Wolligi (UT) 146 i skok wdał Borowski
Sędtlował J>, Janez.
tl.K.S) 605,

I
I

. HURAOAN-SOl<OL (Zgierz) 2:11 (2:0).
Walka dwuch naJpowdnieJszych kandydatów do tytułu mistrza zakończyła się zdec:y„
dowanem zwycięstwem liutaranu. Zwycłę&cy
I(, S. TltA.M.WAJAlZE-TZS. S:l.
okazali się zespołem znacznie lepszym zdob:r•
Na boisku Widzewa rozegra·ły oba zespoły Zwycięstwo
wając bramki ·przez
Rutkowskiego i Adam- spotkanie o mistrzostwo kl. C., zakończone za·
skiego. Sędziował wzorowo p, f'eja,
słutohent zwy~ię~twem Tramwajarzy.
Sędziował p. rtszer.
K. P. ZJEDNOCZONE-TUR. 3:3 (l:l).
W dniu wczorajszym startował w.
UNION TOURINO JU-WIMA Ili 5:0 (2:0). Bydgoszczy w biegu naprzetaj o nagraDrużyna robotnicza wraca powoli do formy.
Wynik jest wiernem odzwierciadleniem sił dwu
. Turyści .wystąpili z Królasikiem, Sudrą, s.ta- dę „Dzienni~a · Bydgoskiego" mistrz o.zespołów.
w1c~.1m, W1ehszk.1e~ i Krygierem, ~o ~~az~ć kręgu lódzk1egó Ktirpesa (IKP), który
Bramki dla Zjednoczonych zdobyli: Sapota nalezy za posuniecie fałs~ywe'. gdyz miia się 1 zdobył pierwsze mieJ'sce
b
·
i Lych (2), dla Turu Dawicki (2) oraz środko- to z cł\lem. Rzecz zrozumiała, ze młody i am- Id
• . prze ~WaJąc
bitnie irający zespól Wimy nie był w stanie · ystai:s. ok. 3 kl!ll. w czasie 9.57,b. Druwy napastnik. Sędziował p. Naporski.
Zainteresowanie meczem Jak na stosu.nki w nic zdziafać przeciwko tero rodzaju drużynie. Igie m1e1sce za3ąl Jakubowski (Sokół
Sędziował p, f'~Ja ,
klasie B ~ olbrzY,mie,
· ·
.(Z). I :eoznań).
·
'

· Kurpesy·
w Bydgoszczy

Str. 8
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ZAśLUBINY NA DWORZE KRóLEW-

ple

SKIM.

ącl
Pan Feliks Jest po uszy zakochany w mło·
.del, pięknej aktoreczce. Przyjaciel odciąga a:o
.od tego zamiaru:
- Strzeż się.„ Ona clę będzie napewno
zdradzała!

-· Ach, . mól drogi.„ - odpowiada. pan Fe·
!iks. - To mnie wcale nie obchodzi„. Tylko cl,
którzy pierwszy raz jadą pociągiem, bolą się
katastrofy,.,,

••

*·
Profesor Tłumoczek Jest bardzo miłym,
l!lpokoinym staruszkiem, tylko ma Jedną wadę:
- klepsb.ą pamięć„.
Profesor Tłumoczek wrócił niedawno z Paryża i opowiada znajomym:
- llylent na WYStawle obrazów w Louvrze...
CIUlowne płótna •.• Naprzyklad na Jednej śqlani'e
.wlslah• cztery śliczne obrazy, przedstawlaJące
cztcn· pory roku .•, Wiosna, lato, Jesień I„.
J„. psiakość, czwarte! zapomniałem..-

**

Na zdjęciu widzimy księżniczkę szwedz* lokator więzienia, ko
Cynaderka, stały
Ingńd orK arcyksięcia duńskiego
ką
.rzystaJąc z chwilowego przebywania na wolne)
Fryderyka, po ślu~ie, w chwili gdy oglą
stopie, kupule parę spodnL
Na dziedzińcu uniwersyteckim w Kopenhadze stoi lipa, która zasadzona w.
__:_ Czy te spodnie są aby trwale? - zapy. stała przed 150 laty. W dniu, w którym skończyła 11 150 lat studenci zawiesili dają prezent, otrzymany od korpusu dy11
plomatycznego w Sztokholmie•
.tniti.
na niej wieńce, a król złożył jej 11 ~atulacje 11 •
- Jak żelazo! - zachwala sprzedawca. Plrldmal slokrt 1h··· Pai n szanowny będzie w nich wy [ lllllllllllllllllHI IUJlllllllllll!lllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU I JAZDA NA MINJATUROWEJ KOI
rab a„. One nie będą glancowały,
gą a a
LEJCE.
il
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•
Ó
·
choćby pan w nich nawet konno słedzlal.„ c.y
C
0rif? JS
W
rn1
ra.1
'
pan cJobrodzieJ duto stedzli?.„
- Owszem · - odpowiada Feluś - ale co to
1
ma do .rzeczy?„. Przecie lak sledze, to ml dalą
·
specialny garnitur.„
Peluś

St

niedzielę

po

k

h

J• kl b

•••

z bolsk:i wracaJą
ludzi. Młodziet rozprawia gorączkowo na
temat rozegranego meczu. Do Jednel z grup
·
podchodzi nieśmiały młodzian I pyta:
- Przepraszam panów, laki był wynik me·
~zu Pacanów - Ameryka? ...
- 0:0.
- A do przerWY?.„
W

•k g

południu

tłumy

l

••
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Przed pomnikiem Kopernika w Warszawie
stoi dwuch pilaków.
- Wł;.; 'Wfdzłsz, Feld„.' To l(opetrrnlk.
~ lfoperrrtnłk?.„ Nie słyszałem;;. 'Có 'to zal'
facet?„.
- Nie wisz, fraJerze?„. To ten, co to odkrył,
że ziemia się kręc~ .•
- Znaczy się tak samo pilak, co?.,.
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l Inżynier

norweski Eugenjusz Stevens
minjaturowy pociąg, który
upodobniony jest do pociągu
normalneJ1o. Może on udźwignąć 1 tonę
W Belgji wybuchł strajk górników. Na zdjęciu widzimy strajkujących oraz ich i ciągnie lekko trzech pasażerów, któżony przed wejściem na teren kopal ni. Strajk objął 25.000 robotników.
rzy usadowili się na platformie.
zbudował
całkowicie

-

sz~a: K01r.zysta p~ z te~o, że ozęsto , trzebny, jako świadek. Pro.szę 0 nazwispan rolę ko i adres.
wy1ezdzam z domu i spełmita
- Nazywam się Feliks Miller, miesz·
gospodarza. To jest do-prawdy niesłycha
nef Czy pan wie, co powinienem teraz kam przy ulicy Modrej 75. - skłamał
'7
~
zastrzelić, Bure.
uczynić! Powicienem pana
Młody męfozyzna schował do kiesze
rum w wagonie wizięć. Nie odczuwał nigdy strachu, pra- jak psa!
Siedziały . tuż przy
Doqiyślałem się już oddawna, że ona n.i rewolwer.
cował nadziwycizai spokojnie i dzięiki tetramwajoWYm.
Bure odetchnął -~>ną n.lersią..
- Straszinie się ciesizę, że mój mąż mu ws1zysitlkie wypirawy dotychczas mu mnie zdradza! M.e mogłem .iej jednak
.....' ędze1' wyd·'"'k
·
„
-<d
·
już jutro powra,c a - mówdła blondynka się udawałył
1'a,kna1'pr
Teraz chciał s1'ę v=
i
u
uozyn
ącym
r
go.
na
ipac
a
przy1·
Y
nti:;
•.r
I
'd
t
I
ł
·
Ziimną
z
działał
również
razem
tym
rana
od
Dziś
-N.udizi mi się nfakielnie.
stać z · mieszikainia.
me zn.a em pana nawe z wi zenia.
..
hl
W
Bure obserwował ~o w milczeniu.
kręcę się po mieście. Zamknęłam mies,z · krwią.
· naj iższych dniach mój adwoTen człoiwiek był głęboko przekonaka111ie i zwolniłam służ!l!cą. Wrócę chyba . Wszedł śmiał? do el.eganckiej kan;ie
jego żony. k at zwróci się do pana - ode.zwał się
mcy, odS1Zukał mies2:kame ?J1łode1 kobie- ny, że on jest kochankiem
późnym wieczorem.
.Nie należało temu zaprzeczać. W grun- znów właściciel mieszkania - Sądzę,
.
- A może byś u mnie przenocowała 1 ty i sizy~ko otw_orzył drzwi.
mu udzieli wszelkich wyjaśnień.
rolę kochan· że -panOczywiśoje.
od-<ryw:ać
W. mieszkamu panował ~łucha cis.za. cie rzeazy lepio-i
~ zaproponowała jei brunetka.
Czy jestem jeszcze pa
"'
-,
b
ł
k
,
d
pofa-zebny?
nu
B
wizyty.
cel
właściwv
żdra-dzić
niż
ka,
a-1
.
począ
ie~
ewsizysti
prze
urc
przez
się
Błon dynk a zasfanawia a
_ Nie . .że~rmm pana.
- Proszę mi odpowiadać na pytanie
krokiem
dać teren. Przeszedł szybkim
parę chwil.
Bure skłonił się i wysizedł. .
- Doskonale - odpada wreszicie - wszysit!kiie pokoje i wres1zcie znalazł się - mówił dalej wziburzony mąż - Od
.
jak daw1n.a ma pan Elwiirę?
Zjemy kolację w restauracji, pófoiej pój w ~abinecie .
Gdy ZJnalazł się na ulicy, wybuchnął
-Od dwuch lat - odparł mu cicho
W tym momencie ~abłysło świaHo.
dziemy do kina i stamtąd do oiebie. To
głośnym śmiechem.
B
.
. .
.
k' ·
T
li
Bure ujrzał młodego, elegancko ubra urc.
świetna mvś .
- Od dwuch lait! To iest doprawdy. d a ~eJ przygody me miał Jeszcze m·
Józef Bure, zaW10doiwv złodizie,j mie- nego mężczy,znę z rewolwerem w ręku.
.
.
k.ilik
- Czego pan tu chce? - zawołał nie•słychane! Zawarliście zinaiomość w g yUw ł zylu!
s.zkaniowy, przysłuchiwał się uważnie
0
.
mdmutan,~ścle
ł'
~nę
ro.zmowie tych dwuch kobiet i iednocześ nieznajomy, kierując w jego stronę lufę dwa miesiące po naszym ślubie! A jaki
0
V ma. zo~etK. w .z enerwowamu
dawno Elwira jest pańską kochanką?
nie ·w dyskreimy sposób otwierał toreb- rewolwerową.
0
'1 przNechaldzał się P . pokoi ar h.
Bure milczał przez parę chwil.
Przez parę sekund spoglądali na sie·
kę młodej blondynki. Wyciągnął podage rozległ się głośny dzwonek.
- Jeżeli pan mi naty,chmiast nie odmonetkę, następnie jaikieś dokumenty i bie badawczo.
Gdy otworzył drzwi, uirzał przede- Ja„. ja.„ - wyk~tusił ze siebie powie, to zaibiię pa.ina! - wrzasnął mąż,
wreszcie klucz.
wszystk\em p0olicjaJt1ta, a później S!Wą
sięgając zinów po rewolwer.
W tej chwili tramwaj zatrzymał słę. Bure.
żonę i jej przyjaciółkę.
- Od room - wybełkortiał Bure.
- Ifozwmti.ean już wszystko - przer·
Bure wyskoczył z wa!f onu.
- To ty! ~ krzyknęła zdZiiwiona Ele
- A te-raz pro 1sizę mi powiedz~eć, czy
Wpadł do bramy jakiegoś domu i tam wał mu niemajomy, nie wypUSizczaijąc z
W po,rtmoneoce ręki brooi. - W pie·rwszszej chwili są- Elwira pana prowokowała swym zacho· wira. - A ja byłam pewna, że zastanę
OSiZacował swój łup.
tu złodziei a! Skradziono 1'ti w tramwaju
znajdowało się kilkadziesiąt zło.tych. O dziłem, że pa1n iesrt złodzie·iem. Widzę waniem?
klucze od mies1zkania! Byłam już w ko- · Taik.
wiele większą wadość posiadały klucize jednak, że się omyliłem. Pan nie wyglą- Byłem tego pewny. . Ta kobieta misarjacie i przychodzę z policją.
Pan jest kochan·
od mies,zkania. Posiadał przecief rów· da, jak włamywa:az.
Młody .małże-nek. zagryzł wargi.
jest ~rodz~>ną uwodzici:Ika. J?latego .też
. .
.
.,
nież dowód o.sobisty właścicielki torebki kiem mojej żonv:I
Ter~z 1_uż rnzumiał, że padł ofiarą
- Pro~zę ~1 pozwobc powiedziec - uwazam, ze ~na ponosi . głownę w1°:ę.
oraz karty Wlzytowe z dokładnym adreGdybym był umego zdania, rozprawił- chorob1iwe1 zazdrości.
odezwał s1ę znow Bure.
sem.
O hanieooej omyłce nie opowiedział
Teraz, gdy j
- Nie przerywać! - wrzasnął mło· bym się krwawo z panem.
Po paru minutach już mknął do mie-l
jej zdra'.lv nie będęł n igdy nikomu.
dy mężczyzna . - Te-raz jest już wszyst- mam już dowody
sZ'kania bblondynki. ' ·
Dol-:
starania o
Bure był znany w świecie złodziej- ko jasne. Okazuje się się, że pan nawet dłużej zwlekał i :''.) zpocznę
skim ze swych ryzyk.O'.W11J.YCh przeds·ię- posiada zapasowe klucze od mego mie- roz1wód .Pan mi o czywiście będzie po·
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