IECZORNY ·1tus ROWANY.
NEVILLE CHAMBERLAIN,
mln. skarbu, ma objąć sta·
nowlsko premiera angleł·
sklego.

ROK XIV.

CENA to GROSZY

PONlEDZIALE[(, 6 LIPCA 1936 ROKU.

uciekł

Prez. 6reiser

Nr. 187

Premier SKŁADKOWSKL
przeprowadził inspekcję na

terenre strajków rolnych w
woJęwództwie lwowsklem,

z pałacu Ligi Narodów

po sobotnim incydencie, chroniony przez 12 detektywów. ·- Jeszcze
przed posiedzeniem krzyczał, że „tę budę wysadzić trzeba w powietrze"

Wystep przedstawiciela senatu gdańskiego uważany jest powszechnie za prowokacje

Genewa, 6 lipca. ·wszystkich •to, że prezydent ·senatu łego ogniska zapalnego na wschodzie incydentu na sali posiedzeń, chyłkiem
•
i po<ipiesznie wycofał się z gmachu w
Skandal, którego widownią byla w gdańskiego, .sam postawiony w stan Europy.
Jak wielkie bylo oburzenie na dele- otoczeniu i;.wojej świty i
sobotę Liga Narodów, jest w dalszym oskarżenia, starał się oskarżać Ligę Na·
ciągu przedmiotem ożywionych· komen· rodów, pomnwiając instytucje tenew- g-acje gdańską świadczy fakt, że p. Grei- P.OD OCHRONĄ AŻ 12-U · DETEKTY•
WóW.
tarzy w tutejszych kolach politycznych. ską o zamiar tworzenia z Gdańska sta-· ser po sprowokowaniu- niesłyołrnnego
Występ p. Gre·isera uważany Jest za
niebywafą prowdkacJę, która we wszystkich gabinetach państw europejskich
wywołała konsternację oraz jak mijgor·
sze wrażenie.
Prasa genewska publikuje dalsze
szczęgóty, dotyczące przel:iiegu sobotniego posiedzenia zgromadzenia Ligi
kawiarni, położonych w bezpo.średniem
1500 osób.
Paryż, 6 lipca
Narodów. Okazuje się, że dziennikarze,
Pierwsze starcie nastąpiło na Champs sąsiedztwie Placu Gwiazdy.
(Pat) Wczoraj wieczorem w pobliżu
którzy wstali przez p. Greisera obrażePolicja została zaatakowana przez
ni przez.„. pokazanie języka, głośno do· placu Gwia~dy członkowie rozwiąza- Elisees, gdzie manifestanci natrafili na
magali się wyproszenia go za drzwi.
Ogólną konsternację wśród delega- nych lig p.atrjotyc~nych .zorg~ni~owali I silny. kordon policji. ~~ dalszych in:y: m?nifesta~t~w, ~tórzy r~ucali. krzesła·
tów wywołał fakt, że ii. Greiser jeszcze maniiestacię, w ktorei wzięło udział ok. dentow doszło w pobhzu restauracu 1 .m1 oraz roznenu przedm1otam1, pocho·
dzącemi z zajętych przez nich restaura·
pued rozpoczęciem posiedzenia, obucyj i kawiarń.
rwny na przymus legitymowania się u
Wkotic policji udało się przywró.
wejścia -do pałacu Ligi Narodów, WY·
krzyknął na cały głos:
cić porządek. W starciu zostało r•n·
wykryła została przez przypadek
• AŻEBY
·
· Z.E- CZAS ·Juz· NAJWYŻSZY
nych dwuch komisarzy i 31 policjantów
TĘ BUDĘ WYSADZIĆ W POWIETRZE
nej, pochodzącej od pani Parylewiczo- Trzech spośród rannych pr.zewieziono
Warszawa, 6 lipca.
J
BOMBAMI.
Pras~ ge:rn.~ska podkr~ś_la w dal- 1 Wedle· informacyj, jakię nadeszły z wejProkurator, prowadzący dochodzenia do szpitala.
Manifestacje trwały około godziszym ciągu, IZ naibardzieJ dotknęło Krakowa do Warszawy k 0 mp1«>mttująca w tej sprawie, był przck<>n.any, że poafera małżonki byłef.!0 prezesa sądu ape kwitowanie jest fałszywe i dlatego pod- ny. Aresztowano .16 osób.
w Krakowie p~i Parylewiczo- jął dochodzenia dla ustalenia Osoby, któ- - - - - - - - - - - - - - ·
lacyjne~o
utonęło
wej dostała się na światło dzienne tylko ra podszywała się pod nazwisko małżon•
• ki przypadkowi.
WS k ute k wywrócenia się barki dz1ę
ki prezesa sądu apełacyjneJ!O w Kra-

Krwawe
.Demonstranci

zajęli

zajśc ·ia w Paryżu
kawiarni i i bombardowali poUcJ~ krzesłami

l

- I ew I. czo w CJ.
Afe ra p. p ary

60 osób

w

Rzymie
Nowy gmach
Okazuje s.ię, że w pewnej sprawie, w kowie.
Szanghaf, 6 lipca
Zarząd.zono dochodżenia, które do- dla dziennikarzy zagraniclnych
(Pat) Na rzece Cziliano na zachód które.j pI"owa.dzone były dochodzenia
od Cyun-Ki-Nau wywróciła się barka, kamo • sądowe natknięto się na pokwi- 1 prowadziły jak wiad(J.mo do zgoła nieo(PAT) Mussolini w~~=~r~v~1;i~ mi·
w której znajdowało się 100 pielgrzy- towanie odbioru pewnej sun1v pienięż- 'czekiwanych wyników.
spraw zagr.anic.znych Ciano i pod·
nistra
pozo
utonęło,
osób
60
mów buddystów.
sekrnta.r za stanu BaSJtianini dokonał
stałych udało się uratować.
wczorrui inaugur.acji nowei sie.dz~bv sit o·
.Demonstraeiłjny
WaJrzysze,n ia pira:sy zaigrainicznej.
Zabójca został już przez pQlicję schwytany
autcrmobilowy w Szwajcarji
GD).ach iest zhud01Wainy w sit ylu z.uP.owii~doim.io?' a o zab~is.twie poli.cja pełnie współczesnym i zaoipakz·onym we
I.ód, 6 lipca.
Betn, 6 lipca
.
(k) - Jak już donieśliśmy, onegdaj wszczęła energiczny posc1g, w wyniku wszeilkie możliwe udo12oidnienia tech·
(Pat) Wczoraj w całej Szwajcarji
)yl "'Strzymany ruch aufomobilowy i wiecwrem na .ulicy Smu2.iwej przy któr':g<>" zabójca został schw;~ta~y._ Po- niczne .. Nad budową gmachu czuwało
< ;!owy na znak protestu przeciw! Żródlanej za.mordowany został wystrza- dał się on za Stefana Karminsk1e2<>, za. rniniste.n~two prasy i propagandy
rn :
·
ko :, · ··'.clzeniom, dotyczącym sprzeda-I· Iem z rewolweru 25-letni Bolesław Da- mieszkałego przy ul. Smugevrnj 5, jed-[
n~k ~ł~dze ustaliły, ż~ nazwisko to, jak Negus opuścił
•
rus (Brzezińska 166).
.
ży ;' i ' /, y!1y.
rown1ez adres są zmyslone.
~~i
Genewa, 6 Hpca.
Dowiaduje.my się, że właściwe nazwisko zabójcy jest już władzom znane,
(PAT) Odij.a~d . Haile Setassie z Gejednak ze względu na dobro toczącego newy do Londynu o4bvł się bez żaidnych
się śledztwa trzymane jest w tajemnicy. incydentów.
Cesairzowi abisyńskiemu
900 pa~ażerom grozi niebe7.pieczeństwo
Ustalono . iuż także tło zbrodni. Darus to.wairzyszyli poseł Abisynii Ma1rtin o:ra.z
·
Katastrofa nastąpiła podczas silnej wracał z zabójcą z szynku, obydwaj byli ras Ka.s.sia,
Tokio, 6 lipc'a. t
Ras N&sibu i pos·eł abisyński w An(PAT) Parowiec s·owiecki „Cima'' o: mgły. Wł.adze japońskie pozwoliły pa- pijani i po pijanemu wszczęli ze s·obą
pojemnoś. ci 4.000 ton osiadł na skałach 1 rowcom sowieckim „Burewiestnik" i sp·rzec.zkę, która miała tra2i.czny epi- karze opuszczą Genewę dzisia:i lub ju·
1
tro.
w pobliżu wyspy Onnekaten, należącej „Orochon" udać się na wody japońskie lo.$!.
i '"' celu niesienia pomocy rozbitkom.
·
do grupy wysp kurylskich.
Akcja ratunkowa dotychczas jest jeNa pokł.adzie statku, który jechał z!
w1~edn1·a
i1
Petnmawlowska,!1 dnak uniemożliwiona prze.z m2łę i silny
do
Władywostoku
~
'ł
znajduje się 900 obywateli s·o•wieckich, wiatr, co nie po.z wala na zbliżenie sie do
uszkodzo.ne20 parowe~przeważnie rybaków.
00 DJUP11Jdefi po07rOtu :Jio6s6ureóll1

•
s
Echa zbrodni· przy ul mugoweJ

strejk

I

•

.

GeneWD„

Parowiec sowiecki

osiadł

na mi eł :żnie

NtJemcy groz· wkro·czen1·em do

Aresztowan .,!łU

ws'ro' dfaszysto' wh•1szpan' sk•1ch

berlińskich

pogląd,

panuje
r W kolach
Berlin, 6 lipca
Problem austrjacki wywołuje tu odi że Rzesza wrazie restauracji Habsbur.pewncg.o czasu co'.az .siln~ejsze z?en~r- gó~ zajęłaby anałogic~ną pozycj~, jaką
zakończony
ostał ·
. ..:t J.k kole"
wowame. Poseł mem1eclu w W1edmu,1 za1ełyby Włochy wraz1e puczu h1tłerow
•
JU
]OWY z
ra
P _
I no kompromitujące dokumenty oraz von Papen, rozwija ostatnio gorączko- skiego. Panuje tu przekonanie, że 0 ile
Madryt, G lipca
'Ną działalność i kilkakrotnie odbywał Włochy mają prawo wkroczyć do Au(Pat) W pobliżu Maclryt11 policia broń.
konferencję z kanclerzem Schuschnig- strji na wypadek puczu, ażeby przywró
ministerstwie
w
stanu
Podsekretarz
stron
członków
wykryła tajne zebranie
1
I cić porządek, to Rzesza ma prawo wkro
nictwa faszystowskiego „Falangi Hisz~ ~. praw wewnętrznych oświadczył, iż giem.
Stara się on wpłynąć na rząd au- · czyć do Austrii po puczu habsburskim.
pańskiej". W kołach faszystowskich w s trajk fnnkcjonarjuszy kolejowych w
ciągu ubiegłego _tygodnia dokoi~ano t:cz Vil! fł mtcva ~c Cas~eilo_n ~o.stat z_akoft- ~'trj.acki, aby ogłosił o.gólną amn~stjcd . W każdy1? razie. sili:e z.ainteres~~a
n~r ch aresztowan. Aresziowam są os- czony. Skonczyt się rowmez straik ro- pohtycznn oraz zezwolił na powrot t. • me sprawami austnack1em1 w Berhme
karżeni o wywol~wanie strajków lub botnil~ów_ rolny~h, pro~l~mo:v~ny przedj ~w. lę~j?nu austri31c~ie~o. Dodać należy ?ow?dzi, że Austria .w _dalszym . ci~g~
utrudnianie załatwienia lokalnych kon- 1 15 dmam1 w wielu mieJscosc1ach pro- ze częsc tych leg1omstow uzyskała oby Jest Jeszcze w .Europie srodkoweJ mieJ-.
scem najbardziej zapalnern.
·
wafelstwo niemieckie.
·
fliktów. Przy art:sztowanych · znalezio- wincji Logrono.
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Biały

·--

Dom „okupu any" przez dziennikarzy

Pod<·zas przyjęć u ·prezyde nta Ameryk i nie obowiązuje żaden ceremon ·
jał ani etykieta . - 50 spółpracowników pism w kostjuma ch plażowych
w przy,1aci elskie.t i swobodn ej rozmowi e interpelowało gło .wę państwa

(z) Raz na ty~zi~ń o~by~a się w Bialym Domu vrznęcie dziennikarzy. Spółpracownik „Paris Soir", Jean Pr~uvost,
który -był obecny na takiem przyjęciu,
opow~ada, że Biały Dom całkowicie zasluguie na swą nazwę. Fasada jego jest
bowiei:i tak biała, że aż oślepia.
Dz1ennikarz francuski nie liczył na
wywiad. którego __._ jak wiadomo-prezydent niJrnmu nie udziela. Chciał po-

który stanowił kulminacyjny punkt prze
silenia gospodarczego, produkcja wzrosła o 26 procent, przyczem liczba robotników, zatrudnionych w przemyśle, podniosła się tylko o 16 procent.
Przedstawiciel francuskiego „Paris
Soir" jest zachwycony . Rooseveltem, zarówno jako czowiekiem, jak i prezydentem.

ków nie będzie na jesieni szuka? nowych' racyjną podróż na „Normandji" i był
gościem Białego Domu.
placówek pracy.
Jean Provoust zdolał uzyskać od
Gromada dziennikarzy tak samo bez
ceremonji opuszcza gabinet, jak go przed Roosevelta garść cennych wiadomości.
I tak - prezydent oznajmił, że bezropół godziną okupowała.
1
Prezydent zatrzymał na kilka minut . bocie i wzrastające stale wydatki na
przedstawiciela prasy francuskiej, wy- zbrojenia hamują do pewnego stopnia
powiadając kilka komplementów pod . gospodarcze odrodaenie Stanów Zjednaadresem Francji, dziennika „Paris Soir" czonych, które liczą w danej chwili 10
i małego pasażera, który odbył inaugu- milionów bezrobotnych. Od 1932 roku,

I
1·

kro'la Ang11·1·

bi;~:de:o,::::ki:es::::~łwPr:::,: s' lub n~edoszłe1· małz· onk·1
brak ceremoniału, t. zw. „protokułu" w
Białym Domu. Wprost z ulicy wch6dzi
jak posię do wielkiej sali; w której -

··
-

' k•Jego dl 8 WDUCZ k•I k r óJ 8
, ł W8 d UDS
• ł Y po d aruoe I{ pans
W span1a
szwedzkie go. - Pr.zygotow• ania do wielkich uroczystości
w Sztokholm ie i Kopenbad ze

daje francuski dziennikarz - zastał już
około 50-ciu swych kolegów, ubranych
bynai"!niej nie {JO wizytoii:emu. Wsz~scy byli w marynarkach, wielu w żółtych
butach, niektórzy nawet w strojach „pla-

żowd'f:~~zyly się

drzwi i

dzien~ikarze

(t)

P~asa d~n!osla nie~awno

o

zarę- j aimazon~a.

w

o~cisł~ s·Łroiu

na koniu, j klub i

plan.ują wi!lką nłespodzłaalię.

,

. Ale na.1.wspa„malszy podarunek. ofi&•
czynac~ .o~tat~e1 wnuczki kró!a !Justa-I czy t.o 1ako p.1elęgmair~a. Czerwonego
~łode1 pa.rze państ~o. duń~k1e. ru.1~
wyt"'.o.r1ako
wi;eszc1e
tez
czy
Krzyza,
nawa, księzruczki , In~rydy z duns~1m
stępc~ tren~, ~sięcte~. ~ryderyk1em. - na. dama. Bvł~ tez .zawsze t~oskhwą Dunsk1 p~rlament ,uchw~hł • ntedawno
J~ się ~~,aru1e, . ks1ęzmcz~a. szwed.~ka i 0?1e~unką swoic? czterech bra~1, szcze- ro~zną gazę w kWoet~ 120 l~S'lęcy ~rOn

całą gromadą wkroczyli do gabinetu
prezydenta, przechodząc przez szpaler
detekytwów i sekretarzy którzy szybkiem i uważnem spojrze~iem obrzucają

e miała wy1sc zamąz za b. ks1ęc1a Wal11, a• golme dwuch na1młodszych, ktorym za- procz teJ1o rząd zamierza Ofiar<>Wac m.to
rz b wa· c eh do
pr - obecnego króla Wielkiej Brytanji, Ed- ' stępowała matkę. Bracia ci niewątpliwie 1 dej parze histOrycznv zamek Graasten w
Y
Ją.
~
0
Y Roose\relf zsi~~zi:ł z;~Y swem biurku w~rda VID, w os~at.niei iedt_iak chwili za o~cz.ują dotkliw~e jei st:at~, My poś~u: / Jutlandji, jako rezy~encję letnią.
Młoda para zaim1eszka z;esztą w Kow obszernym owalnym gabinecie zala- mierzone to małzenstwo me doszło do b1 ~.1eba~vem ks1ęc1a quns:kieJ!o i opusc1
penhadze w. zam~u Amalienborg, we
swoi kra1.
n m romieniami al ce 0 słoń~a _ skutku.
J~ż jako dziecko mał8: ~gryda, ie.dy- j ~r<>czystOści ~łupne ?Jl~odej pacy po. ws.paniał~ ośmioką~n~ pałaiou w stylu
·est niez~ ile g ros te i ·we- I
vJ'sz
na corka następcy tronu i. 1ego wczesme 1 trwaJą cały tydzten, naJpterw w Sztok- r.okoko, ktory wznosi się na plaicu A.mA•
p
y
J
s0 ł y
zwiedzaijĄcy Kopea·
w Kopenhadze. Podróż 1 hen. Każdy turysta,
zmarłej pierwszej małżonki Ma!"garyty · holmie, a hpotem
t d . ,
d
d t
ep.
·
- 1 • b ori 1• WJ.~iał zmian•
-.l:L d ·
· 1 d o K open agi· młod.a para uuioę
zie na h agę, zna A ma1.Lien
d . w swym ! d e Connaug h , zwraca ł a uwagę sw01m.
· d ca y z1en
Ik 0 za
· t sp.ę
· 1en
b"111rezy
Kto
wdziękiem. Kto widział ją ! pokładzie duńskieJ!o okrętu wojennego warty we wspaniałych mundurach.
WJ~ n~ gohzmę ranną ! niezw-ukłym
Y
ga, .ecie
1
-- 1-·
· tam wczesnvm rłWA1em,
· się
ślu bnych , zna1'dzie
·
k ę- I D anneb org " . w·sro'd d arow
·
d
ł
k
.
d.
·
Roose.zou.
ruc
iame
upra
na
posw1ęca
z1ewczyn
ą
ma
o
1a
aty
1
10
prze
1
ł
.
t
bó
.
.
. l d
lt d
1
v~ . 0 sweJ m 0 osci u ~ wia P ywa-1 uczenicę, w gronie koleżanek, musiał się , p!"zeznaczonych dla młodej pary, znajdu ba.czy również króla Krysibi•an.a na koniu
me 1 wbolną ?d pra~d .godzmę. s1{~za ~ zainteresować piękną jej twarzyczką,!! ją się st.osy poduszek, strojów i wszelkie zawsze bez t-Owarzystwa, 00.bvwaiącegc>
pO
?WYm ~.seetme, znpaJ UJądcymt się uz P~ 1okoloną jasno-złotemi lokami i przyj- go rodzaju mebli. We wszystkich mia-, swoią zwykłą poranną przejażdżkę
.
, , 1 stach duńskich i szwed.z.kich przygotowy mieście.
Jego gai;m e1:11. rezy en a opuszczaią .1rzeć się .iei dużym oczom.
ślub młooei paii-y odibedzie sie na ie·
do wody. _gdzie pływa .Przy ~mocy ?a- 1 Później była ona zawsze ośrodkiem wane są podarunki ślubne. Szwedki, nobieżącego roku.
sieni
specjalny
utw<>rzyły
Ingryd
imię
Gzące
'
jako
to
czy
zainteresowania:
żywesto
i
ma-Jak
nogi
mych tylko rąk, albowiem
'
I
wiadomo - bezwładne.
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tka z

rd

w,.na na oczach 800 widzów
h b

„
•
.
r
,
r
w Białym Domu, oraz szef propagandy, :
ow.t
s
y
r
o
r
e
t
andy
szponac
Kairze
etu
r
kaba
Charlie Micaelson. Ten mały człowiek 1 Własc1c1elka
gangsteró w egipskich
Ostatni występ
w wielkie!1 o~u1arach, k~óry jest. dosko- ~
nałym dziennikarzem, memalo Sill przyImezal dowiodła jednak sędziom, łożyli Imezal ultimatum, dając fe} ty(z) Wielkie zaniepokojenie wywoła·
czynił w swoim czasie do upadkzi i
taniec jej posiada wielką wartość dzień czasu na wydalenie śudańczyków
że
przestępców
się
pojawienie
Kairze
w
lo
t
Hoovera.
Od i zapłacenie im wynagrodzenia. !meartystyczną, i sąd uniewinnił ją.
Micaelson uważa, ażeby dziennikarze I działających na modłę amerykańską.
zal el Fafsi była jednak stanowcza. Nie
Kairze
w
jej
popularność
chwili.
tej
Pierwszą ofiarą egipskich gangstenie zadawali Rooseveltowi drastycznych I
ulękła się gróźb przestępców i odrzubardziej.
jeszcze
oczywiście,
wzrosła,
cl
Imezal
tancerka,
23-letnia
padła
rów
po-1·
nie
,pytań. Wprawdzie prezydent
Licząc na atrakcyjność swego na- cila ich żądania.
trzebuje tego rodzaju opieki, albowiem Fafsi, którą przestępcy zamordowali w .
Wieczorem po wykonaniu swego nu•
po~iada bystry umysł i humor. dwie za- sali należącego do niej kabaretu na O• zwiska, tancerka otworzyła kabaret
tancerka przechodziła przez wymeru
„chwyten
Lokal
„Bosfor".
nazwą
pod
widzów.
800
czach
1
100-pro!ety, tak bardzo cenione przez
Imezal el Fafsi cieszyła się w Kairze cit" natychmiast i powodzenie Imezal pełnioną publicznością salę. W moj'
centowych Amerykan.
Podczc,i.s przyjacielskiej rozmowy, ja- wielką popularnością. Piękna i mloda ściągnęło na nią uwagę egipskich gang- mencie, gdy zbliżyła się do kąta sali,
ka wywiązała się między mieszkańcem i kobieta zdobyta sławę i majątek nie- sterów, którzy zażądali od właścicielki podszedł do niej szybko jakiś mężczy
zna i zadał Jej sztyletem 3 ciosy w szy.
Białego Domu, a dziennikarzami, jeden ·zwykłem wykonaniem „tańca brzu· okupu za opiekę.
Ję. Rany te okazały się śmiertelne I
takieTancerka odmówiła płacenia
z przedstawicieli prasy przyrzekł se-1 cha''. W ubiegłym roku kilku widzów
el fafsl na oczach skamieniałe)
Imezal
kaochrony
dla
wynajęła
i
haraczu
go
odpowiedziałdo
kretarzowi osobistemu prezydenta pro- pociągnęło tancerkę
publiczności wyzionęła
przerażenia
z
sudańczyków.
rosłych
czterech
baretu
publiczne).
moralności
obrazę
za
naści
zająć
chciał
gdyby
wypadek,
na
tekcję
·
ducha.
przedi
wyzwanie
• Gangst,erzy przyjęli
podczas występów.
jakieś stanowisko V.: prasie.
popłochu
11
powstałego
z
Korzystając
i"
•NER
A
- Jack nie będzie szukal żadnego l
sprawca znikną!.
stanowiska - roześmiał się JJrezyedntobyć.
się bez niego tutaj
mógłbym
nie Jak
widać, Roosevelt nie wątpi wcale,
Pogawędka Z
„Król gangsterów'' prosi o zwolnienie go z więzienia
że będzie powtórnie wybrany i dlatego
uratowała go od śmierci
na słowo honoru...
uważa. że żaden z jego spółpracowni(z) - Jak donoszą z Waszyngtonu, foie czuje się już w więzieniu bezpieczny.
(z) Naczelnik stacji Stephens w sta1
~I Capone nie sies~y s!ę wielką sym nie Arcansas zaniedbał na kilka minut
amerykańskie ministerstwo sprawiedli-1
1 patJą wsród wspolw1ęźmów. Zdamcm swych obowiązków służbowych i WY•
wości otrzymąło prośbę o wypuszcze· 1
.
"
nie na wolność króla gangsterów" Ala administracji więziennej, towarzysze nie szedł z budynku stacyjnego, ażeby pozmarłego króla angielskiego
(z) ~ Stary jacht zmarłego króla Je- Capone, który z '~ymierzonej mu 11-le.t- mogą pogodzić się ~ ~em, że jest on tyl- mówić z kolejarzem, eskortującym porzego „Brłtannia", spocznie w naibllż- ·niej kary zdążył odsiedzieć na wysp1e k~ czaso~y~ „~osc1em", podcz~s gdy ciąg towaro.wy.
szych dniach na dnie morza. Jacht ten Alcatraz zaledwie 2 lata. Charak!ery-1 ~1ększo~c ~1~źmó:v ma kary dozyw?t~
W chwili, kiedy naczelnik stał na
już od lat nie byt w użytku, i władca styczne, że Al Capone nie proponuJe za mego w1ęz1ema. Nie mogą mu rówmez dworze i rozmawiał, w budynek sta•
W: Brytanii mając dla niego wielki sen- zwolnienie wysokiej kaucji, lecz popro- darować, że odmówił wzięcia udział'! cyjny uderzył piorun, który przebił
tyment, kazał otaczać „Britannię" spe- stu prosi o zwolnienie go „na słowo ho- w ich próbie zorganizowania ucieczki dach i rozwalił na drobne kawałlfł
•
z Alcatraz.
.
·
noru".
.
,
cjalną opieką.
biurko, przy którym winien był sl-e.
Na pierwszy rz?} oka propozycia ta- . . Pewnym razem •James. Luca! oasia- dzieć właśnie · naczelnik stacji. O~yby
„Pogrzeb" jachtu krolewskiego. odclusąc~' karę 30-letmego. w1ez!ema, wbił
będzie się w dniach między 7 a 12 lipca. ka wydaje się dosc .fantasty~zna.
nie wyszedł on pogawędzić z pr~yjacie
„Britannia" będzie wyprowadzona na n~kże w Ameryce wiadomo, ze w sw1e Alo~1 Capo~e stylu .nozyczk1 w plecy, Iem, zostałby niechybnie zabityr udeotwarte morze w okolicy wyspy Wright cie przestępczym słowo honoru, dane ramąc go dosć powaznłe.
rzeniem pioruna.
Administracj~ wię~i~nna tr~ktuj~ .~Ja
gdzie bez wszelkiego ceremonjalu zo- dobrowolnie, jest święcie dotrzymyJest
pomewaz
zyczhw1e,
bardzo
Capone
stanie zatopiona. Przy obrzędzie tym wa!le.
Mimo to ministerstwo sprawied!~wo- on wzorowym więźniem. W warszta- 1
uczestniczyć bedą: komendant jachtu 1
najstarsi cztonkowie jego za togi - byli ści nie chce polegać na honorze nawet 1cie. s~ewskir:i ~a 2 dolary miesięczni~
morskich !takiej znak?mitości w świeci.e gangs~c- pracuJe uczc1w1e .w charakterz~ podmaJ
współtowar7vsze podróży
są ober.- rów, jaką iest Al Capone, 1 o~iZ),1c1to st'.z~~o. korzysta_Jac. z wszystkich przyoni
zmarłego króla. Wszyscy
jego starania. „Król gangster9w po w1leJow, przewidzianych dla „wzoronie na emervturzezamachach na iego żyCie, wych więźniów" .
~w.ukrotnych
.
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Al Capone ------- -------

Napisał specjalnie dla .Expressu.•:

Bogdan L.ol.
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- Frontem musi.all wyjść, inaczej mu
STRESZCZENIE OSTATNICH ROZDZIAŁÓW. spojrzawszy nawet w kiierunku stolika, mr śladami palców, poczem prneniósł
h b 1
d 1 J ,
·
d
p
l yf
k ó
przybył znany przestępca
Do Warszawy
me wypa a.... asnie pan ra ia ....
rzyszło mu o spojneni·e na Justyna.
amerykański, Parker, który założył talem- na t rym sta s on.
Magda stała ciągle w tern samem
Jednocześnie przypomniał sopie, jak
niczą wytwórnię fllmową p. n. „Imperator''. gtowy:
- Może jej si:ę przykro zrobiło, że długo mus1ial stać pode drzwiami, zanim miejscu - pośrodku gabinetu, z oczami„
Parker, Frankenstein i chińczyk Czang
uciekaią przed policją, zabieraJąc ze sobą tak si•ę bronHa prz,ede mną? ... Może po- mu otworz·ono i odtworzył sobie w my- wbitemi w drzwi, za któremi zniknął
.Elżbietę Wernerową. Przestępcy ostrzeli- myślała sobi>e, że mogę ją wyrzucić ślach obraz pozorneJ· prawdy, popartej „pan Łubkowski".
wują się, auto wpada do rowu i gdy ElżbieDopiero teraz zbudziły si~ w niej
ta ocknęła się - miała na. ręku kajdanki. z mhejsca?.... Napewno tak jest, na- tYioma nłedwuznacznemi dowodami.
To byto dlań jasne!.... To, .o czem po- pewne wątpliwości, dopiero teraz zasta:Rogosz dowiedziaf się od Łubkowskiego pewno....
Jakby dla sprawdz·enta tych przy- myślał z serdecznym bólem, nie mogl10 1 nowila się nad wszystkiem ..
adresu Magdy i udał się do niej.
Jeszcze w uszach jej dźwLęczaly slo. pusz·czeń, zbliżył się do ni·ej i potożyl de- ulegać dlań najmniejszej wątpliwości.
P-0 k'lku . t h k l .. d d
Zresztą - nie miał potrzeby domy- wa, pełne goryczy, wypowiedziane przez
milllu ac pu .a JUZ 0 rzwi Li'katni1e rękę na jej ramieniu.
'L
1..:. h
Nie broniła si·ę, była bowiem ta!k ślać s1i.ę ni.czego, podejrzewać, bo wi- Rogosza .... Mówił do ni•ej tak, jakgdyby
N:;_tc ennych. ,~~~~a z,dązyła przez ten
~;as przyyrocic tk5l sddo podrządik1:1 po- wzbur:wna, że nie zauważyła nawet te- dział, widział na własne oczy, jak ten był w najzupełnLejszym porządku, jakby:
za ravama na go. Obleśny uśmi.ech rozlał się na war- grubas trzyma! Magdę w objęciach, jak nie zrobił jej krzywdy!...
i:11·~aine w osy, a e s1a
A może i nie robiln Może tal{ s.iię wy.
jej szeptał coś czule na ucho!...
p~biczku pozostał. Tak sa~o na rękach ~ach Justyna. Czul s.ię zwycięzcą.
Wi·ęc taka j1est Magda? ... Przygryzrjda·rzyto, że „pan Łublkowski" był bez
- No.~ widzisz? - szepnął jej do
m113.ita czarne plamy - od s1ln.ych chwywargi, by nie rzucić jej w twarz zbytj -winy? ...
ucha. - Trzeba byto odrazu tak?...
.
tówUJustyna.
Ooś ją ścisnęło za serce ...
St.owa te nie doci_e raly do jej świado- ostrego sit.owa .... Zdał sobie sprawę, że
słysz~wszy pukan~, by~a pewna,
.
To byt odruch: &koczyla ku drzwiom,
ze t~ kolezan'ka z trz,ecie~~ piętra, k~órą mości, wypełni1onej całkowide niespo- on sam nie jest bez winy...
Coprawda wina jego była bierna zu-1 by pobiec za tym, którego i;okocha'ła
prdos~a, by przyszł.tał dod meJ. Zmartwi~ła, dziewaną, jak pi.'orun z jasnego nieba,
,·
·
· ta k_ d awn~ P.1er_wsz.ą
'
'
"
k'
Ł bk
t
·
priogu·
o
a
zawo
g Y_ i"ogosz
.
m.1·r·oscią...
me
od niego, bo nie zosta!penJe niezależna
.
w1zy ą '?pana .. u ows iegio .
·
Ma da'
1
Wierzyła sw1ęc.ie, ze s1ę przed nn:ą
W teJ chwil Justyn przypommat so- wil Magdy z rQ,?myslem na dworze, nie
.
.
, .
g · .
Z otwartemi. ?ezd.zw'lę.cz.tameł usta,m!" bie równi1eż o tym cz.towieku, który porzucit jej ni1t:!fnniej jednak ona miała wytłumaczy, pragnęła teg 0, jak .wiel•
kiego szczęścia ...
z ·roz~;zerzonemi ~renn,cam1 s. · a w m1eJ- dzwooil do frontowych dTZwi i d:opyty- f prawo tak ~ądzić....
.1 _ Ale wszystko jedno.„. - dodal w \.\:'szy~tko jej t~raz jedno: mech on
.
wał się o Magdę. ,
scu rneruc~o!ll.a, Jaik slup ~oh.
Ooś_ go zasta1nowl'l.o, bo ściągnął brwi' duchu. - Ona nie powinna tak postęp o-I k1a.mi·e, mech zmysla - ona 1;hce mu
Tw<l:r~ JebJ byla bdl~da, Ja!~~ ~.husbt~,dręuwierzyć!. ...
io er. i wpatrzył slię w twarz dziewczyny n1e I ć
ce zawts Y ezw.1a it ue wzuauz
wa „..
'
.
.
. .
.
·
Patrzała na stoJącego w pro
Ostry gł·os Justyna przeciął tok jego 1 Chce, c~ce, bo go kocha!...
ś . tógu d~ęz- wyp_uszc.zaJąc JeJ z obJęć. Pokiwał gło.
. k
W drzwiach natknęła się na Justyna . .
myśli. Grubas przyskoczył do niego z'
c 7 yznę, 1a .na zJaV:'ę z za W1a w, . rząc wą 1 zapytał:
Chwycił ją wpół i przycisnął do si1ebie.
.
- Czy kt•oś przyszed~ do ciebie? .... krzykiem:
na ~alem ciele z ~Jn.~go wzburzei:ia.
- We uciekaj, moja mata!.„ - za- Na 00 pan tu jeszcze czeka!?
W tym wlaśni1 e momende drzwi ga. .l\.~gosz postąpił ~ilika kraków 1 zna-,
~~~:1~ił~r~u ~~~1f~~nd~y-t wzruszony, j b~etu. otworzyły slię naości~rz, pchni~- Proszę wyjść w tej chwili, bo.„. bo.... ] wolał pieszcz~tliwi~. - i::o ~.ieladnie.„.
Wyrwała się z Jego obJęć 1 wypadła
Zachłysną! s.ię krzykiem i począ! l
' t~ z silą. Justyn struchlał 1 odwrócił
.
.
1
Z:i?w s~epnąt: .,Magda" 1 wyc1ągnąl szyb~o głowę w tę stronę.
1gwałtownie kasłać. Rogosz popatrzył d?, przed~o ko!u: Zap~m zd'ążyta przekrę
~Jrzawszy w progu ~ego ~ameg~ i nań z politowaniem, poczem zwrócił się c1c kl~c~ i zdJąc l.ancuch. !ustyn był już
k? rueJ ram1•ona .. Wówczas ona oprzytom
przymeJ. Natrętme wyc11ągnął do nLej
.
męzczyznę, który przed k1J'ku mmutamil do Magdy.
niala, oc.knęta s~ę z mart:v~ty.
Mówił ci.cho spokojnie cho 4 wsz 'St-1 ręce.
. - Niech mrue. pan pusci!... - cofnęła dopytywał sii.ę za łańcuchem o Magdę,
- Precz! Precz!... - krzyknęta . z .
Y
'
przeląkł się bardz,o i wypuścił dziew- ko w nim dygotało·
s1ię w gląb kuchrn.
· •· „
gniewnym błyskiem w O()zach.
ż t
. ·
N' d
l
zawołał z bolesnym czynę z objęć.
- Magda! 1 e Y • Odskoczył od . niej przestrasz.OIJY.i„
ig,X!ll me przypusz~za'
:-Chci~l coś krzykną.ć g.roźnie, ~le Z ;
grymas~m. - Tak mnre witasz?...
- Ni·e znam pana!... - dygotała. - gardita Jego wydobył się tylko śm1eszny l ~ozes~ poisc nt/łą ~~og~··i/igd:f-···t 0 • J~szcze mu ta dziewczyna nigdy tak
a~ em się p~m~ 1 co 0 cie ie„. ru n?, ll!e powiedziała.
Nie chcę pana znać!... Proszę stąd wyjść. pi~, jakby skomlenie psa.
- Co to ma znaczyć? - napuszył
Odrazu zorjentowat s1i.ę, że grozi mu ~ak i:am widac by~o przez!la~zone, n:e
- Co ty, co ty!.. .. Daj mi się wytluNie się, jak indor. - Jak ty mówisz do mnie?
maczyć, ho nie masz racji ... Czekaj!.... niebezpieczeństwo ze strony ponuro Jt.srsmy st~o~z~m d}a. sbebieÓ:d
0
- Tak, jak pan na to zasłużył!.... ę ~o. ~ją~. ~~~ ~ n.;rbz~~ej . c.~b~
Zacisnęła zęby i powtórzyła z zacie- spoglą~ającegio mężczyzny, którego - : bfe rszw
uz 1 :e wię- odkrzyk n ęła zuchwale. - Pan nie ma
k 'ł ąT i .. ę
rzecz Jasna - coś musi łączyć z Magdą
ktym wyrazem twarzy:
Nie wiedział; co począć z sobą, jak, ceJ. mepo. 0.1 •··• , 0 ci Je~zc.ze po_wieri: na prawa do mn ie!. ...
- Proszę stąd wyjść! ... Znać pana nie
Uporała się już z drzwiami i wybieb~rbh~bci,mecl0 wle~ Ja~ą
zrreagować na wtargnięde obcego czło-;k~zegnJme.
chcę, pan mzumte?„..
mn.ie me gła na schody. Przeskakiwa1ta po kilka
. 1.zyw. k.z1:' 0 1 '.eł oc ys
- Nie wyjdę, póki mnie nie wysłu- wieka do jego mieszkania.
1 11
0
A Rogos~ stal w miejscu bez słowa: I~k~o~~ą~it,t jak ; ~tą~\~aś~~. ~~żd~ ~~~~ s1 opni, w~l~jąc rozp~czUwie:
c~asz.... - J?.~w1edziiał gwaJtowni1e. - Jasm„ ... Jasm .....
h
ó'
,
.
. .
To, co uJrzat. otw()lfzYwszy drzw11 ,· k
.
Nl'e masz ra-cJI„..
1
0
.1 Głos jej brzmiał, jak w studni. Nie
Uczyniil 'k.il'ka kroków w jej kierunku, gabi1netu, bylo dlań bolesną ndespodzian- v. ieJuit~~ ~k~ m:e~ s;. J k 1'!-or..h
wycl' otrzymała odpowiedzi, ale wolała bez
a ~tedy ona, kr~y~nąwszy jesz~ze raz: ką: widzi.al przeci·e ~o~rze, ja~ grubas!sluchawkę tel~f%niczoną.JUZagar~
. . . zi · . . przerwy:
.
. .
wybiegła z trzymał Magdę w obJęciach.
„Niech pan wyJdiz.JJe!" - Jasiu!. .. Jasru!. ..
- Je~eh pan V:' ~eł chwih me wyJdzie,
- Więc to tak? ... - pomyślał z gokuchni.
Była już w brami•e. Ujrzawszy ją do.
.
zadzwonię po polucJę„ ... ,
Mknęła przed siebi>e naoślep przez ryczą. - Więc to tak?...
Rogos~ p~patrzał nan chwilę, Jakby zorca, cofną! się z przestrachem, ja:k
Magda pierwsza odzyskaita zimną
ciemne pokoje, jakby uciekała przed gto
krew. Wyni.ośle spojrzafa na Rogosza. 1 zastana'\"'1ail S'lę .nad tern, CC? 1:slyszał, po- przed obłąkaną.
żącem jej n~ebezpieczeństwem
- Panno Magdziu, oo się stało?!....
- Pan ni1e ma prawa tu wchodzić, czem, me spoJrzawszy Juz w stronę
Tak znalazła się w gabinecie i wpaOminęła go, jak martwy i.irzedmiot
Magdy, wyszedł z gabinetu.
dla wprost na Justyna Była wzburzona pain.rozumie? ... - zawołała.
W przedpo~oju otworzył sobie drzwi _i wybieg:ła na ulicę.
- Rozumiem, rozumiem .... - pokido głębi, trzęsła się jak w febrze.
_ Co si·ę stało? _ zawoła! Justyn wat Jan głową. - Wszystko rozumiem. frontowe i znalazł się na klatce schodo- . Tu ~opiero zatrzymała się i bezrad- Proszę stąd wyjść!... - wydobyl'wej. Schodz.H wdół cięZk.im, powolnym me spoirzała najpierw w jedn:\ stronę,
przestraszony.
krokiem, ze zwieszoną smutnie głową. po~em drugą: w którą stronę biec, kiedy
- Niic, nic.„. - wykrztusHa strudem. wreszde Justyn ze ściśniętej krtani.
Rogosz nie spojrzał nawet na niego, Ju~tyn ~rzekręcil ze złością klucz i za- all1~ tu,„an.i tu nie widać „pana Łubkow- Przyszłam po ... po syfon...
sk1ego ? ....
•
Spojrzal na nią zdumi1onemi oczami. mają:c ciągle wzrok, wbity w Magdę. łozy! lancuch.
(Dalszv ciąg J•ntro)
Potem podążył w stronę gabinetu,
BY!o dlań jasne, że kłamała, bo stała w z tępą uwagą prŻyglądał się jej pomię-l
.
miejscu - tuż przy drzwiach - nie tos.zo.nej bluzce, ramioo-0m z czerwone- mrucząc gniewnie pod niosem:
1
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Przygody bezrobotnego Kuby

- „Tysh1c złotych?„. Ładna forsa"'
Jestem silny, zdrów i młody,
Czemu nie miałbym więc prawa
Tak jak inni do nagrody?"

- .,Serwus!... Jestem mistrzem boksu;
zna mnie, mosterdzleJu.„
Wciągnij mnie pan też na listę,
Chciałbym stanąć do turnleJul"

Każdy

Wre zacięta, groźna walka,
Kuba z całych sił się broni,
Ale rywal Jest silnlelszy,
Raz go trzepnął i - Już po nim'

Cztery z ęby miał wybit&
I na miaz g ę startą głowę...
A rezultat?.„ Miast nagrody Pogotowie Ratunkowe.„

(D.

c. n)
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Rekorłly wynalazców ameryk_ańskich

fitOiDe ~O~H~f ma HDlieh~i[b ~elUłOWHUJ[b

72 tysiące patentów w ciągu jednego roku

którzy pragną zrezygnować z mandatów poselskich

(z) Interesującą statystykę, poświę-1kraju inny. I tak, wynalazki niemieckie
.
..
.
.
· Jk.
(z) J.ak wiadomo w zwi k
ąz .u z wte im I r0czn1e. Pens1a ta musi 1ednak być pob1e eona wynalazcom i wynalazkom, opu- dotyczą dziedziny gospodarstwa domob d. t '
d
1
1
i;b owJ~ d'J':1 1 dThutowa: ~a.na po to, ażeby posada mo~ła .być u~a blikował ostatnio inżynier amerykański, wcgo, w Ameryce wynalazcy wysilają
~i a~~ei~kiei~
1
1
swój mózg nad stworzeniem coraz bar. Alf d B tt Y 1<.tmtn,wil ~ ł . omas zain.a za płatną, co automatycznie poetą- \Vester
e sk' J>OS ano 1 z ozy6 swe ga z.a sobą zrzeczenie się posła mandatu 1 Cka~uJ'e się że pod względem ilości dziej udoskonalonych maszyn
slr d tre
•
'
Ib
ł ·
t
· k
W
main a y pose1s le
Należy nadmięni~ równ!eż, że w~! wydanych patentów na pierwszem .miej
. Okazuje się jecbak, że zł.ożenie man· Gmin .;i::asu i zBe~t~' s~~:z o;;i:ii z
, t l lscu stoją Stany Zjednoczone, gdzie w. nalazcy z 1935 r. me mogh poszczycić
. kv
t
datu członka parlamentu an~ielskiego f tk"' . .
nie jest bynajmniej pr-0ste Według oho " ur 1 1 za1ąwszy. s anov.;is~ pafs W?- ciągu ubiegłego roku opatentowano się wielkiemi dochodami. W Ameryce
wiązui'ące~ stareńo prawa. posłow'e m·e· we, ~rzynostz~:e. dlm po 1~ ytnl ~mc; 1 e 72.000 wynalazków. Na drugiem miejscu naprz. zaledwie 20-tu wynalazcom od·
·
· N"iemcy 160
zwo mem z st OJą
rocznie, zos a ·111 .1e ·nocześme
1
•
;;
•
po mi·1·Jon dolaie h przyniosły
' ·OOO pa t en tó w )• da Ie j krycia
d
ma1ą praw przed upł)rwem term1'nu 1·ch b · k
1
j · Wio- 6
an· A l' (49 OOO) R · Fr
o owiąz u na ezema o paramentu
.
r w.
anc a I.
• osia,
·
ng Ja
pełnomocmctw rezygnować z pełnienia if1 1 k'
Statystyka Westera podkreśliła m.
chy._ Na sz.arym k.ońcu znala~ła się Jas'Wych obowiązków. _ Postanowienie to e s leJ!o.
poąJa, gdzie w ciągu ost(.ttmego roku in. że w 1935 roku 163 osoby dokonały
octnosi się jeszcze do czasu, kiedy drobidentycznych wynalazków.
wydano zaledwie 14.000 patentów.
na szlachta była pOprostu zmuszana do
Przeciętny wiek wynalazców waha
Nie wszystkie jednak patenty zostapełnienia służby w parlamencie. z druly praktycznie z~stosowane. Tak nprz. si~ mi~dz~ 30 ~ 4~-~m rok~em życia,
giej strony prawo z 1707 r. przewiduje,
w. Ameryce zuzytkow.ano po~ród 72 zaś w R.o.sJi Sowie.ckieJ młodzi wyna!azże P!lrlam~ntarjusze, ktorzy obejmują sta
tysięcy tylko 30.000. C1e~awe, ze cha- ;;y ustalili prawdziwy rekord, albowiem
now1ska w służbie państwowej i otrzyrakter tych wynalazków Jest w każdym było tam aż 7-łu w wieku lat dwunastu.
mują za to wynagr'°dzenie, muszą zrzec
się swych mandatów pos~skich.
•
. ...,,
przy ul. Krzemienier.klel I
Od połowy 18 wieku, czł<>nkowie par
ZIOIYI dal na dO•
~
Retkińskiel do sprzedania.
lamentu, pralfnący z jakichkolwiek pOwO
PiotrkowskaI. 40,
Zgłoszenia:
• o
• się
• mandató w, '!b'ie1!aJą,
d"0 '!bzrzec. ltię
zltrotente A' ·-11
K.
Zarząd spadkobierców
Sta1J1ow1sk takich, w
słuz ę panstWową.
dO dYSltOZYCll Gen.
Poznańskiego, w dni powktórych korzystają ~eputow.ani, było da
•
szednie od 10-12 i od 4
wniej I. _ Pod wzj!lędem finansowym,
Rydza SllliCll8łl0
de 6 popoludCl:u.
stanoiw-i~a te nie mol!ą ni.ko~o skusić,
albowiem przynoszą zaledwie 1 funt szt.

l

k

zt:

PA. RCEL E
BUDOWLANE

I

t

ZYS

„.

,~~.!.~,~!~~~I ~!~.~~~~~,~!.~.~!
P~· ;:1°0· wski· LE~=.~:~,~.;::;;.::::· '"~.~~i~!~!~,~~~~~~~Ko
ti/..A WADZKA 1
w~!~;~ · Cegielniana 11, tel. 238-02 ~~0~~~~~~1~':t'%. r~~~·T~l~czi"Jf~lł
o~ elNhk.j.chofPŃf~~;{c~~y
Gdańska 37,
0

""~~:;;~i~:~~a 8 N:'u.~s~oB:R~A:~U~M:~o=AwA Dr.j~~:tg~z~K ~;~!~~~!G~~-~·-~--1 ;;;~=-~~~;
U

tel. 232-55

2 razy dziennie przyim. lekarze we
5

telefon

czynna od

9

rano do

I

3

sualnych i skórnych.

seksualnych

1 8

9

F.

Przyjmuje od 9-3-el.

ODA~SKA 37, tel. 232-5&
od 4 - 1-ei w Lecznicy,
....

PIOTRKOWSKA

294.

tel.

122-89.

•

specjalista chorób skórn„ch,
wenerycznych i seksualnych
TRAUQUTTA 9, tel. 262·98.
)d 8 - 11-ei i aa 6 - 9-tei wieczór,
niedzielt> i święta od 9 - 12 30

- - - - - - - - - - - - ·DOKTóR

H. Szu111acller
CHOROHY SKÓRNE t WENE.RYCZNf
PlOTRKOWSKA 56, tel. 148-62.
Od. 9-1, od 5-9 pp.
w niedziele l świeta od 10-J..

l

Dr. Med. wLonzrM•ERz

ŻADZIEWICZ

Specjalista chorób
uszu. nosa, gardła I krtani
Łódź, PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26
Przyjmuje od 4 do 8 wiecz.
-

i ALLERGICZNE.
.
Gabmet Elektro- I światlol("cznlczy

ul. NAWROT N!! 7

Ża

·1

.

(spec. chlrurgja kostna)

powrócił

0-ra Szterlinga 22

Tef..164-21.

I e t n •. c y
TREPMAN - -

!& NITECKI Doktor

z Wiśniowej Q6ry,
specjalista chorób wenerycznych,
P O W R ó C I L.
skórnych. moczopłciowych
SPEC. CHORóB SKoRNYCH, WENE·
Stróżewa,
1el
).r,
RYCZNYCH I MOCZOPł..CIOWYCH
Kraszewa
234-12
Z
W
NAWROT 32, front. 1 P· Tel. 2.13-18
od 8 .do 9 ·~0 r~no 1 od 5-9 wiecz. od 8-11 do 2-4 I od 6-8 wiecz.
Codziennie jut od 6 rano można
w medz , św1eta „d 9-12 w poi.

za

a

d

na

6

Dr. J. NA DEL Or. bUd\Vik PAbK m:J: BIBERGAL
AKUSZER.QINEKOLOQ

ANDRZEJA 4
przyim. od 2-5 pp.

1

Telefon
228-92

od 6-7,30 w.'

ri s ft i

CHOROBY SK6Rl"łE
i WENERYCZNE

NAWROT 7, tel. 128-0't
od 10-12 1 5-7-eJ.

"

.

tomirskiej.

;::~::~~;','w

willi
naby1
choroby skórne, weneryczne I seksualne· Kawuli, vis a vis Chłodni
u Jamnika
ZAWADZKA 10, tel. 106-30·
Przyjmuje od 9-11 rano i od 5-8 W·
W niedziele i święta od 9 do 1 pp.

~~~~~~~~~~~~~~~!Ili.. w Grzymanowiicach u Julji hrabiny Gro-

111

Baczność

- -

tel. 174·42

orzyieć 5-7.

godz.

I(h perwsza m·ł os' c'

C..lł n dr~ ej

~I

in pot.

Piotrkowska 51 121te:.23

HRNEYKOWSKI

Dr.

przyJmuei od

·
4-8

•••••••••••••

- Zbyt późno dowiedziałem się o
krzywdzie, którą ci wyrządziłem mo-

chciał za- ~~nic~i~~t~z;:~nofc~:.ejr:e~l:mrąc~;/;
wrJlc1JZX1~b~t:i~I z~pó~~~~·
z Janem Zaryszem. Ale
pan:i,
bHższego
usłyszawszy cię
Czytająca książkę
odgłos czyichś kr·oków, podniosła głQ- wtedy bylem szalony.
Urwał i strudem mówi1f dalej~
wę.

..

- By1lem szalony, ponieważ szalona
Oczy obojga spotkały się.
była moja mHość do ciebie: i to tylko
Oboje zamarli w bezruchu.
- Staszku - wyszeptały wreszcie rozgrzeszyć mnie moż,e wobec ciebie.
Zniżył gł•os nLeledwte do szeptu.
D.anuta Kresińska, e.kspedj11n'Jf.a w m1;1.- w parku miasta jeg·o pi.e rwszei milości. roztrzęsilone usta kobiety.
- WJ·em, jak bardzo zraniłem yYÓW- Danuśka - stanął jak wryty .ReI znów drogą as·ocjacji zrodzHo się w
gazynie bławatnym Jana Zarysn zosta1e
· · .. „ Al e
· rne~11:ą
' d~s~ę SWO Ją
, k'1. .
zredukowana.
czas t.WO Ją
czyns
Nie mogąc znaleźć pracy - majB,!) na in:im wspomni1enie o Danuśce.
l przysięgam c1, ze los pomścił się okrut- Byliśmy tak bardzo szczęśliwi w Zabrakło 1m stów.
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc ZaryZdawało im się, że porwał ich za- nie. Bóg tylko jeden wie, jak bardzo
sza i od czasu. do czasu s_Pclyka .się ~ nim. tym przysypanym kurzem i sadzą koO spo tkanśiak~h .;: tych o<JwRiadu1~, klsię . na- minów fabrycznych pavku W jego imi- czarowany wicher i zaniós1r w krainę nacierpiałem się przez ten czas.
k
1an.s 1aw
b'
k t
śk
D
b 'k'
.,
·
.
.
„
eczy;.,s 1 po
rzeczony 0 aou 1 ..,zrywa
anu a przy ryta S·O te rę ą OCZY
z 'ukochaną, nie taCJI prawdz1weJ przyrody szukahsmy aJ l·
~wałtownej scenie
iuż o tern!
mów
nie
przestań,
Ach,
s.obi·e
oni
nawet
a
Cały świat wierząc, te stosunki iei z Zaryszem •ą zu· wiecznego piękna natury„ .. Jakżeż byStawał się coraz gorętszy.
libyśmy szczęśliwi, gdyby jaikaś niepo- wydali się nierzeczywistością.
pełnie ~!atoniczne. .
- Dlaczego nie mam mówić o tern?
- Więc to ty? - szeptały z niedot . Kre~ińska ~~ ~·~lu przy~odafh Óo.i_naJe j~ta sila przerzuciła nas wówczas tu w
S~ukałe!Il cię tyle mile~ięcy tylko po to,
k~~er~nk~;~~ w~~~ R~~l~~o. a;~1.~tuJ~~ic:t~ ten zakątek ni1esfalszowanego piękna: wierzani~m wargi kobie~.. · .
- W 1<ec to ty? - dziwiły s:ę szepty azeby Cl wszystko powiedzieć.
i pozwoliła nam błądzić ręka w rękę tą
rego Kresińskiego na administratora.
W oczach jego odbi~ się niepokój.
zaciszną al·eJą, pachnącą won;ą jaśm"i- mężczyzny.
Orlicz, ciężko chory, żeni sle z Daniusią.
- Bo nie wierzę przecież, ażebyś
To wszystko było za prękne, ażeby
nów.
mogła zapomnieć o wsz.ystkiem, co nas
Po·stąpi:ł jeszcze kilkanaście kroków. było prawdziwe.
-Piękna to rzecz mieć powodzenie!
Cieni1e zachodzącego słońca stawały łączyło.
- mruknął sam clio siebie. P<lczem, ogaT
Krzaki przekwitłych już bzów twoCzy nie przysięgaliśmy sobie zawsze,
rzyły w tern mi•ejscu rodzaj zielonej gro- się coraz dłuższe, przechodzci.c w pólnąw.szy się, wyszedł na dwór.
zmierzch. Kwiaty pachniały przedziwnie. że miłość nasza trwać będzi<e wiecznie?
ty.
- Czy śnię? - pytała się Danuśka. Ja powtałem wierny swej przysiędze.
Wewnątrz jej stała biała ławka. Na
Rozdział siedemdziesiąty trzeci
Porwał ją za rękę:
Czar trwa! w dalszym ciągu.
ławce siedziała zatop~ona czytaniem
SPOTKANIE
- .A ~y? Odezw~j się v.;reszcie, na
Po tylu dltugich miresiącach oczy ich,
·
książlki kobieta.
Była godzi1na przedwieczornix.
Stanisław nie mógł dostrzec jej twa-1 spoglądając na siebie chciwie cieszyły Boga 1 me męcz mnie dłużeJ! Powiedz,
Tarcza słońca, zmęczonego długą węże wyb~;z~łaś mi moją chwilową po'
drówką po turkusowem niebie, z.niżata rzy, ponieważ miała opuszczoną glowę. 1 się wzajemną urodą.
- Przyjechałem wc.z.oraj do Rychło- rywczo.sc, ze kochasz mnie tak, jak
się powoli do horyzointu, ażeby oprzeć Ale kolor jej włosów przypomniał mu
znowu kogoś dalekiego, a tak bardz.o ukoi wa - bardziej realni·e zaczął wreszcie dawni•eJ.„. A jeśli tak, rozpoczniemy
się na jego zi1el1onym bezkresie.
Stanisław - A ty skąd s·ię tu wziąłeś? wszystko od początk u ... Prz e ci eż jesteś
Wydłużone cienie stawały się coraz chanego.
Ja miesz!kam tu już oddawna- ~Y. Jeszcze tacy młodz i: jeszcze najp i ękNieznajoma miała na sobiie nieoieską
d;uższe i jakby fiołkowe, a kwiaty pach~jały w godzinie tej dziwnie oszałamia- sukn ~ę: byla więc tą saJ1!ą, której syl- vdpowiedziała jego dawna narzeczona. meJsz~ część żrcia. leży przed nami!
Us1łiował obJąć Ją wpół, om jednak
Zrozumi·eli, że nie padli ofiarą haluwetka mignęła mu d:zi·siejszego ranka na
Jąco.
wysunęla mu si.ę z objęć.
cynacji.
Stanisław szedł wolnym krokiem ścież zakręcie jaśminowej alei.
- A.eh, wstaw! - szepnęła
Wciąż jesz·cze nii.e mogli oderwać od
Z całą pewnością musiiala to być saką, przeżynającą ogród na dwie części.
Stamsł~w zbladlL
siebie oczu. I stali tak na skraju ścieżki,
Doszedtszy do ści any jaśminowych ma dzi·edziczka.
Czyzbyś gniewała się jeszcze na
-:·
ażeby
zdecydować,
nawet
się
mogąc
e
ni·
Stanisława
ogarnęły
dopiero
Teraz
krzaków, skręcił na prawo.
1
mnie? .
Przed nim ukazata się mała polanka, 1 skrupuły, czy - jako człowiek należący na powitanie podać sobie dłonie.
- Nie o to chodzi.„. Ale, widzisz.„.
- Szukałem cię długo, Danuśko,j
na której ros_ło kilk~ m~lych ~;zózek. i do służby. - miał prawo wałęsania się
!Dalszy ciąl.! jutro).
Rzecz dz1~na, ze z·1~l1onos;; drzew jpo ogrodZ111e, zarezerwowanym może wy bardzo długo - zaczął StartiiSlaw.
•
Błagaihnie spojrz.al jej w, oczy.
tych przYpommała mu anne brzozy, te · ·ląc~nie tyliko dla państwa - jak to bylo
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. UWAGI

OBYWATELA

Groźba

· Mot oryz acja
to

;I.'.!.;' •• ~ -

!988

zniżka

cen,

opłat i

kosztów

eksplo atacji

~amochód d?niedaw na

traktow any

był 1ako przedm10t zbytku, jako widoczny dowód dużych zarobkó w właścicie
la, który może pozwolić sobie na luksus
używania własnego wozu. Tak trakto-
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Str. S

redukcji 10 tysiecy robotników
ne firmy

związku z nieo trzym ywan iem suro wca prze z drob
Umo wa zbio rowa jest nada l łamana
włókiennicze. -

ronio d~l~eafóOJ
U,;łiOJolv oeóln~(to s~6ujących
im drobnyc h tkalni zarobko wych w Łodzi

robotnik om przysług
i okolicy, a to wskutek braku bawełny.
urlopów .
Właściciele fabryk żądają od robot- . Zebrani delegaci wskazali , że zdarzają
ników pokwito wania że otrzyma li i wy się wypadki , gdy firmy należące do
korzysta li urlop, grotąc w razie odmo·· wielkieg o przemysłu specjalnie nie chcą
,
wy r.epresjami. Pozatem w wielu drob- sprzedawać małym fabryko~ surowca
;
sztuczny
sposob
ten
w
yć
wytworz
aby
chcą
nych firmach przemysłowcy nie
.
bawełny
brak
uznać delegató w robotnic zych i na tern
h ł
dl
·
t ·
I
w :J ~prawie zap~ a uc ;va a,
tle wynikaj q częste zatargi, rujnujące
aby zwrocie się do władz z prosbą o
robotnik ów fizycznie i materjal nie.
interwencję, gdyż w obecnym stanie
•
.
..
·
. W sprawie teJ postanow i?no zwró· rzeczy 10.000 robotnik ów może być
cić się do władz z prośbą 0 mterwencJę pozbawi onych pracy wobec niemożnoś
i zmuszen ie przemysłowców do bez- ci otrzyma nia surow~ów.
·
wzgledn ego honorow ania umowy zbioNa końcu zebrania delegató w omó·
~·
.
zbiorową
umowę
ryn~.u maJą być obniżone. Oczywiście
wiona została sprawa · mających nastą·
.
Stawki ~tasowane przez właścicieli roweJ.
obmzka ta powinna być ~ak duża, aby
ki J w Lo·
„
d
b , d
'ć
Następme zwrócon o uwagę
.
du tych firm są o wiele niższe od przewi-I
PI wy orow o ra y m1eJs e
dost~sować koszt nabycia e, samocho
p
st
do siły nabywcz ej społec
dzł.
OKOLO
CJI
REDUK
Ę
OROŻB
NA
aJ
m,
cennikie
ującym
n wa. 1 ro- 1 dzianych obowiąz
dukcja samocho dów w Pzl
0
10.000 ROBOT NIKÓW
i %w~~~ wielu przemysłowców nie chce udzie··
c:e
niskich
do
i
doprowadzić
•
•
• ,
11
trudnien ia licznych rzesz robotnic zych.

Lódź, 6 lipca
skarbow e, wy.
em w lokalu
wieczor
Onegdaj
(k)
mierzając posiadac zom samocho dów
się
~ysokie .Podatki dochodo we. Była to. przy ul. Kilińskiego 105 odbyło
z
Z.
w
~edna z hcznych zapór motoryz acji kra-1 ogólne zebranie delegató
JU. Drug_ą zaporą były wysokie ceny sa- !abryk włókienniczych dla omówien ia
.. ·
m~cho.dow na. r~nku, spowodo wane ~zeregu aktu~lny~h s~raw.
wskadyskusJI
eJ
W toku ozyw10n
g!owrne wys?k1e?11 stawkam i ceł, chroWarszaw
ia
podpisan
rnącychh zaw1ązk1 rodzimego prze!llyslu zano, że mimo
1 tó
·
·d
t 0 k • l'k
·
konkurenCJą za1
1
samoc octowego przed
wi acym~go, . w. < thU
graniczną. Trzecią wreszcie przeszko - :' e pro
do
dą w motoryz acji kraju były zarówno iym przemysłowcy zobow1ązah się
prze
w
ej
zbiorow
umowy
ania
honorow
j
podatki, jak i liczne opłaty.
większość
. Stan ten ma ulec zmianie na lepsze. myśle włókienniczym Liczne prze~zkody na drodze rozwoiu drobnyc h firm włókienniczych w Lodzi
J;:~tryza-cymego mają być usunięte, j i na ~rowincji w dalszym ciągu łamie
zlag~dzone. Ceny samocho dów na
C\

wały tę sprawę urzędy

z.

I

I

; Dz1s
~~:.~~~~~~iFrg:~~:~r.f;&}~~~i~
dziedzinę Jlk j d

produkcyJne, ale również i
pośrednią, a mianowicie podatki, w któ- n
rych zastosow ano znaczne ul1d dla no·
~·onabr~ców samocho dów, gdyż to tak

d:. obmza wydatek na. kupno samocho-,

lać

z.

I

1
am
arz
a1
mw
tra
z
c1a
en
fer
kon
b.liJskO• b•18I· y \li ok
·k \V n1arz
h
Ó d

łók
Sł rai
r~gu
\li omowyc
ca ozorc
ł
b
OOO
fJ
k
·
b d' f
C a UPOI·k'DUi
Sk.tm ł rwa. - ft•li -= ZłB S ra· U 11.
ciągu.
l odbędzie się
Łódź,
I

-

w godzinac h przedpo
która
6 Hpca.
wezmą przedsta wiudział
ych,
(k.) Onegdaj w godzina eh wieczor - ludniow
w akcji motoryz acyjnej na ierwsz
oraz przedsta wi·
K.l:.Ł.
dyrekcji
dele
kon
a
plan obok zniżki cen samocho dów wi. nyc.h odbyta się międzyzwiązkow
ych, grupujązawoow
w
związkó
ciele
któna
ch,
domowy
w
dozorcó
ferencia
suwają się koszta eksploat acji
1
iowych„ .
tran:iwa_
cych praco~n~ków
. Na pierwsz y plan w tej dziedzin ie rej ~mówiona zos,t~ł~ spra~a wypoV:i~
domagaią
ow1
tramwai
cy
Pracowm
mosc1
wysuwa się cena benzyny Obniżka ce- d.z.ema przez wlasc1c1eh merucho
i
urlopów
h
dłuższyc
dzenia
wprowa
s.iię
.
dozorcom
kilkuset
ej
ny benzyny powinna być '0 tyle znacz- umowy zbiorow
,
Pociągów
ych
wycofan
3
Uchwalo no kilka rezolucyj, w któ- l przywró cenia
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chałupnikami w Zelowie. .Jak sie dowia
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na p2 ł anienle smarów oraz obsługi saNagle kboś znajdujący się na skraiu
wzrokie m spol!lądał wokOło 1,,
L1czrue odw~edzan~ , sz,osa I nym
(~r) mo~:rndów. Tu przedew szystkie m choŻauważył ciało mężczyzny, wiszące
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. ,~~~;~?~~~:„u-. BITWA LE6JONOW NA POLSKIEJ
GORZE
l

6.03-_6.23 Muzyka (płyty), 6.2 l--6.28 Parc informacYJ, . 6.28-6.33 Zapowiedź programu. 6.33Odbywające się z powodu dwudzie- · dnie, ciężkie ofiary pułków legjonowych, rzał, tylu żołnierzy wychował, a tylu u6.50
Gimnastyka.
·
b't
·
1 k iej a zwłaszcza pułku „zuchowatych ", któ- p adający eh m<>ra1nte
• swym h'umorem i
7.20-7.30
Dziennik 6.50-7.20
poranny. Muzyka
u.oO-u_.57 p_łyty.
Kon- s t ei• rocznicy
lwy L egronów
na p os
cert południowy. _ w programie: Lekkie pot- Górze uroczystości przywodzą na pa- ry stracił wówczas ciężko i wielokr·otnie tężyzną podtrzymywał", - staną w daw
pourri _ płyty. 11. 57 _ 12 00 Sygnał czasu z ~ęć d~ieje i ludzi z te,!!o cz;asu,, gd~ rannego dowódcę, ~łk. Berbec~egod ~yc~ rowach strze·l~c~ich,. . s~oirzą na
.Warszawskiego Obserwatorium Astronomiczne- me·n aw1stnym losem krwawem1 of1aram1 , obu dowódców batalionowych, W1ęce1 s1eb1e w dokonane JUZ dzie1e 1 w daleką
brygad legjonowych wyrwane 1 niż połowę oficerów i prawie połowę żoł- perspektywę jutra.
Bowiem po.częta
40. 12.00-12.03 Hejnaj z Wieży .Marjackiej w żołnierzy
ło
Krakowie.
zio.sta
to, czegośmy jako Nairód nie nierzy. Pamiętamy brawurowy kontr- dziełem bojów sprawa rozr·osła się <>12,03_12.55 Koncert południowy w wykonaniu trueli ieszc;2e, ;uszając nll; boie o Polskę 1j atak 8 kompanii. pułku. Ber~eckieg~ na gromnie i ~ze~okie r.oztoc~yła ho:ryz:cm~y
zespołu Pawła Rynasa. 12.55-l3.o5 Pogadanka - hOnor zołwerza polsktel!<>.
Polską Górę w dniu 4 hpca i odparcie w prac, trudow 1 zwycięstw. Ku mm 1dz1e
P· t. „Ksiątka też jest elementem kultury mas"
Bitność i wewnętrzna dyscyplina prze , dniu 6 lipca przez bataliony mjra Fle- w niezmordowanym marszu pokolenie
- wypowie Antoni Gruda 13.05-13.15 Dzien- była w mozolnym ciężkim boju w skwa- ' szara, mas·owej szarży kaw31lerji rosyj- czynu legjon<>wego, ku nim idzie i to
1
15.27_ 15.30 ł..ód~i~/~~~~!~~i giełdowe.
rze lipcowych dni 1916 r. wielką próbę. skiej. Jakże żywo w P'amięci odtwarza- i późniejsze, co skwaru boju już nie za15.30-15.45. Wiadomości gospodarcze.
,Najcięższe z dotvchczas<>wych naszych ją się długie godziny zmagań o Redutę , znawszy, często cięższy, niemniej boha15.45-16.00. „Koncert śpiewaków leśnych"
bojów - czytamy w rozkazie Komen- Piłsudskiego.
j terski choć nie laurem wieńczony trud
Opowiadanie Janiny Gillowej dla dzieci.
daaita Józefa Piłsudskiego z dn. 11 lipca
Echa tych bojów poszły nietylko w bierze na swe barki.
16.00-16.45. Koncert popularny w wykonaniu 1916
b 1' ·
d · h
tat k · 1· '
lk
t
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·
Orkiestry Filharmonii Warszawskiej pod .
r. - prze Y ismx w ~lai<:
DS
•
. rai
mety 0 u rwa. Y !la zawsze ~zaBudowanie rzeczywistości bieżącej,
. dyr. Józefa Ozimińskiego z Ciechocinka - mch. OgrOtlll artyl.e<r11, z meznaną nam cunek ,.dla munduru z<>łn1erza polskiego I z której urastać ma wielkie, zasobne i
przez Toruń.
doitąd po. tęgą, szale!ący na x:ias;Zych oko· u ~rmIJ o.bcych. J?ał~ one przedewiszy- 1bezpieczne jutro _ to bój przecież nie
16.45-17.00. żywienie zbiorowe w lecie - po· p~ch,, ma.s·owe ataki meprzy1aciela. 1 prze- stk.iem u.gruntowan. ie s1ę mo. cy wewnęt:•.·z 1 łatwiei'szy, choć inne~o wyma~ai'ący •wy•
gadanka dr. Aleksandra Szczygła.
b
b
t
h t
ł
l
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17.00-17.30. Recital skrzypcowy Grażyny Bace- iJa.tlle się
agn~ e~ . P'l'Zez. piec 0 ę ne1 ,fo merz,a eg1onorwe~~ 1 J?r~e coname siłku. Dlate~o dobrze, iż <>rganizatorowiczówny, przy fortepianie prof. Ludwik ":;oga, !11-a.s~we ro~1e~ szar-~e kawa.le- o nte~czer~at?-ych mozltwosc~ach ~- ,vie uroczystości 20-tej rocznicy bojów
Urstein.
rJl rosy1sk1e1, wreszcie odwrot w naid- trwa.n1a, Mow;ły one o, tern, .1ak potę:-: na Polskiej Górze połączyli święto pa17.30-17.~?· Piosenki w wykonaniu zespołu - zwycz,ajnie ciężkich wa.r unkach oto, ne siły mogą się dobyć 1 zwielokrot;i1c i miątek z pilświęceniem Pomnika-Szko1
„Te 4 · „Urlop 1. polowame
. „ _ pogadanka cośmy
kilku
17.50-18.00
.
kprzeszli hw .cią~u
!"- żk'
h f'dni. kPo. w momen t ach k ry t ycznych ' ~«dY do mch ' ły z której na miejscach walk wyrastać
- Władysława Zabiełło z Warszawy.
•mimo rw_aw_vc 1 c.1~ ic. o tar,. to- apeluj~, ~ nie wierzy. Wódz, ~dy o nie ; ~dzie trwale idea tworzenia, wiary we
18.00-18.10. Rozmowa ~. radjosłuchacza~i: _ reśmy złozy~~·. cofn~hsmy się z ~azdora- upomni się Sprawa W:1elka. . .
. . I własne siły i mocy wewnętrznej Polski.
„Od morza do ~dz1 - przeprowadzi dyr. zowe1 pozycji 1edyme wtea.y, gdysmy byNa polach walk P1erwsze1 i Trzec1e1
Bohdan Pawłowicz..
li prawie otoczeni· schodziliśmy zawsze 1 Brygady Legjonowej w dwudziestą roczMogiły w „Polskim Lasku nie będą
18.10-18.15: O wszystk1em potroszku.
-~-t •
l
'- • t • •
l
.
.
h
lk S
•
samotne
18.15-18.35. Ott-0 Dobrindt ze swoją orkiestrą o~
D! z po a, przec~ws awta1ąc
wszę- nicę s~aną ~czestmcy tyc wa . • taną ! '
. • otoczy je duch
.
, nowe~o życia
dl
- płyty.
cizie na naszym froncie nowy Opór prze- J u tp.o,giły m1r. Wyrwy - Fur11alsk1ego1 o i polskiego,, duc~ t;vorcz.e1 rad~sc1,
a
18.35-18.50: Koncert reklamowy.
mocy".
którym Komendant Piłsudski napisał w j wy~wolema ktorei mus1a.ły się otwo18·50-19·00 Pogailan~a aktu~lna.
Pamiętamy jeszcze dobrz0 te gorące rozkazie że tyle sławy nam przyspa- ' rzyc.
19.00 - 19.30 Audycia żołnierska.
'
"
19 30-20.00. Lissie von Rosen odśpiewa piosenki hiszpańskie, francuskie i szwedzkie. Akomp. prof, Ludwik Urstein.
·
20.15-23.30. Transmisja z Tęatru Wielkiego w
· Warszawie -Opery w 3 aktach „Rigoletto" _
Verdi'ego z udziałem Jana Kiepury.
W przerwie I-ej - Dziennik wieczorny
i pogadanka aktualna.
W przerwie II-ej - Wiadomości sportowe ogólne i lokalne.
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Woi. lódzkie przoduje wwytwórczości kraiowai

7Z proc.' produkcU włókienniczei. - Zgierz i Pabianice pokrywa;ą całe zapo·
trzabowanie na barwnikt-Fabrykuiemy szklo, maszyny, l~rtepiany i drożdże

AUDYCJE ZAGRANICZNE.

Lódź, 6 lipca
J wództwo łódzkie produkuje jedną piątą ledwie 4,4 proc. Przemysł chemiczny
Ciekawe są dane liczbowe ilu- tego, co produkuJą wszystkie inne oś- produkuje iuż 17,6 proc. wytwórczości
21.00 WIEDEiq, Barwne !Jlełodje,
strujące jakie znaczenie posiada łó4,zki ,rodki kraju.
.
_
krajowej, przyczem na czoło wybijają
21.00 SZTUTGART. ,,Służący dwuch panów" - ośrodek przemysłowy dla produkcji
Jak
wygląda tabelka podziału na się tutaj dwa miasta, a mianowicie
opera Kusterera (frogm.).
przemysłowej całego Patistwa.
.p oszczególne dzia.ly produkcji?
Zgierz i Pabianice.
21,00 PRAGA. Koncert Czeskiej Ork. Filh.
21.15 ANGLJA (Nat, Progr.). Rawicz i Landauer
L.udność wojewó~z!wa łódzkie~o V,
Przemysł. mi~eralny jest na terenie
Natomiast przemysł włókienniczy po
w swoim repertuarze.
nosi 8.3 .proc. ludnosc1 całego. kra.iu, zas naszego. woJew?dztwa słabo rozwinlę-, krywa 72,6 proc. produkcji krajowej,
21.50 POSTE PARISIEN. Kwintet Brahmsa.
22.00 BUDAPESZT. Koncert kwartetu smyczk. produ~cJa przemys~owai: woJewodztwa t~, gdY_Z w~nos1 tylko 7, 1 proc. produk-j Przemysł papierniczy przedstawia się
22.30 RZYM. Muzyka· taneczna.
~ódzk1eg? ~yn~s1 az. 2?:~ P.roc. całe} ~·y en kr~JoweJ. Przei:nysł i_netalowy. wy-I w stosunku 6,5 proc„ skórzany - 6,2
23.00 ~ONACHJUM. „Płatnerz" - opera Lor. twórczosc1 kraJoweJ • ....,zyh, że \\'OJe- g!ąda Jeszcze gorzeJ, gdy1 produkuie za proc., drzewny _ 6,9 proc., spożywłzinga (frogm.).
czy - 7 proc.
23.30 WIEDEiq, Lekka muzyka wleli,
Łódzki okręg przemysłowy pokrywa
zatem n~mal trzy czwarte krajowe)
.
.
,_

20.00 RADIO PARIS. Recita' śpiewaczy.
20.40 RZYM . .Koncert solistów.
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Łodzią

Nieznane letniska pod
Związek

powiatów podejmuje

wytwórczości.

propagandę

Poszczególne działy rozbite na speliczy sto-

Lódź, 6 lipca. 1któreby · nietylko zajęły się uporządko~
(k)W okolicy Łodzi istnieje wiele wanlem wsi, lecz również wzięłyby na
6 LIPIEC 1936 ROK.
miejscowości, które posiadają naturalne siebie informowanie letników o warunKoło godziny 8-ej rano panuje sytuacja nie- warunki letniskowe, jednak są zupełnie kach pobytu w danej miejscowości.
jasna, ocze~ują nas różne przykrości i grożą . nieznane wyjeżdżającym na wieś łodzia- .
Komisje te prowadziłyby specjalną estraty materialne. Po godz. 9-ej nastr6j się po- nom bądź .też nie Posiadają żadnych u- widencję w której ma ią być wyszczelepsza, odczuwamy wzrost energjj i z powodzed. .r
•
h
ó1 .
•
tk' d
d t
· ·
niem motemy rozpoczynać nowe interesy i sta- i rzą zen, umoz IW1a)ą~y~ PO b Yt • . .
g IllO~e. WSZY_S 1e a.ne, ~ yczące ml~]
rtć się o zarobek. Krótko przed południem j
Celem uprzystępmema tych m1e3sco- scowosc1, a więc połozenle ich, odległosć
dzi":!ają krytyczn~ wpływy dla ruchu i komuni- wości letnikom, oraz miejscowości poło- : od linij kolejowych, jakość zabudowań
kac1i. Koło godzmy 13-e1 d~brze jest przyjm·o- ! żonych na terenie innych powiatów, jak I t. d.
wać
do słuzby i zaprowadzać b
" k' l k' ·
d ·k· · t d
·
W t en spos ób. '!' o k res1~
· wa,k ~CYJ' ·
zmiany.podwładnych
Mi~dzy godz. 14 .tą a godz. 16 .tą na- . rzezms . 1, as 1, sier~ z 1 1 . : - zw1ą
me
leży unikać przedsięwzięć mających związek z zek powiatów powziął <lecyzię stwo- 1 znane dotąd nue3scowośc1 gosc1ć będą
radjem, koleją żelazną, wełną i górnictwem. rzenia na terenie każdej gminy specjał- letników, CQ będzie posiadało dla zubo0 tej porze dzi~łają natomiast pomyślne wpły- nych komisyj turystyczno-letniskowych, żałych powiatów zasadnicze znaczeme.
wy dla spraw miłosnych. Następny okres sprzy·

.

$ ~ ~

~~r:~'d~:ym isp~~~~t~m ~o:.:~ech~ię ~~d:up2o~t~
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cjalności wykazują, że Łódź
sunkowo dużo hut szklanych,

gdyż aż

15,6 proc. i 13 proc. kaflarni z działu mi
neralnego.
W dziale metalowym stosunkowo
najwięcej jest walcowni miedzi, glinu i
ołowiu, które zatrudniają 39,8 proc. robotników w stosunku do ogólnego stanu zatrudnienia. 17,1 proc. przypada na ·
fabryki drutu, gwoździ i nitów. Natomiast wiele jest w województwie łódz
kiem fabryk aparatów i maszyn, które
pokrywają 1/3 całej krajowej produkcji.
Województwo
łódzkie
przoduje
jeszcze w fabrykacji fortepianów i pianin, pokrywając niemal 1/3 część wytwórczości krajowej. W tej dziedzinie
przoduje Kalisz.
Natomiast 92,5 procent zapotrzebowania na barwniki, czyli niemal całą
krajową produkcję barwników pokrywa
województwo
łódzkie, a
właściwie
Zgierz i Pabianice.
46 proc. giętych mebli w kraju pochodzi również z terenu naszego województwa, 25 proc. produkcji skrzyń,
79,4 proc. wyrobów tokarskich.
W dziale spożywczym ośrodek łódz
ki przoduje w produkcji drożdży.

Farmazon·1'' przy pracy

przyniesie gorszy nastrój. Działają ujemne
ff
wpływy dla stanu zdrowia i narażeni jestdmy ,
na nieporozumienia z osobami płci odmiennej.~
Sznur pereł za sto złotych
.Wieczór również zapowiada się ,nieszczególnie.;
Ł6clź, 6 lipca.
no sznura pereł. Po dłuższym targu poD~iecko dziś urodzone nieufne, skłonne
do krytyki, energiczne, pracowite, nadaje się
{gr) Ida Abramska, zamieszkała przy szkodowana nabyła klejnot za 100 zło·
na stanowiska odpowiedzialne, życie pełne walk. ul. Żeromskiego 35 padła wczoraj ofia- tych.
Dopiero u jubilera wyszło na jaw, że
·············••&li••···~········ rą zawodowych „farmazonów", którzy
tym razem znaletli amatorke nie na bry perły są fałszywe, przedstawiające war
lamty, lecz na perły, niebywałe okazy, tość kilku złotych. O oszustwie powiasprzedane po bardzo niskiej cenie.
domila w dniu wczorajszym Abramska
TEATR MIEJSKI.
Do Abramskiej podeszło na ul. 6-.go 7-my komisarjat po!ilcji.
Dziś, w poniedziałek , i iutro we wtorek, o Sierpnia przed domem Nr· 34 dwuch nie·
Poszukiwania za farm:izonami trwają.
godz. 8.30 wiecz. w dalszym ciągu i':awić bę znanych jej mężczyzn i zapropowali kup
dzie publiczność arcywesoła, niezwykic in:eresuiąca komedia Bekeffiego i Stolli „Nieuspra-,
Wiedliwiona godzina" w reżyserii K.:i:-istantegc;
roDJ~ru
Tatarkiewicza.
W $;ode c godz. 8.30 wiecz. raz ie~z.:ze iew Ubezpieczalni społecznej
d~n ~ko:ąca się werwą i humorem d:iskona?a t
farsa Kosela „Słoń w składzie oorcelanv '.
r
Łódź, 6 lipca.
dużym gościi1cu Ubezpieczalni w taieZe wzg1 ~ du na okres letni ceny bilet6w zui
(gr) Bolesław Sobczak. zamieszkały mnic,zy sposób przepad!.
I
żone erl 40 gr. do 2.70.
Al arm 1· wypvtywama
· s1e
· na me
· się
·
przy u.I L'1manows k'1ego 220 przy b y l
Nocy dzisiejszej dyżurują następująTEATR LETNI (dawnleJ BAGATELA) .
wczor.aj do, Ubez~ieczal~I Społec~nef na me zdały. R?w~r wyprow~dz.it iakiś ~ie ce apteki: li. Duszkiewiczowa (Zgierska
Piotrkowska 94.
ul. Wo~czans~ą. 2..,;5. ~dz1e załat~iat. s.ze- znany osobn:k 1.pojechat ?a n.im do m1~- 157) J.. liartman (Brz~z.ińska 24), J. liisz1
w poniedziałek i dni nastę pnych dos!rn!laia reg fo 1 1:11alnos~1 d,a firmy, ""!' ktoreJ Jest sta. Byt. n;io~e, ze po dtuzszeJ .. a męczą- 1panski
(Plac Wolno s c1 2), A. Perelman
farsa muzyczna p. t. „Szalona Lola" z Jan i ną ' ntrudmony. Sobczak przy3echał rowe- ..;eJ przeJazdzce rm.prawy posia dacz ro· . i s..:1rn (Cegi elnia na 32), J. Cy mer (WólSokolo.ws~ą w rol.i ty tułowei: Do sko r: a: ą o!:Jsa: 1 rem.
wem ~obczaka powróci na to samo miej cza ńska 37), W. Dani elceki (Piotrk ,)wdę świetnie wy~ezy.serowane1 farsy : ~ uzy cznci ;
I(i.edy
około
godz.
2.30
popołudniu
s.:.e
i 0listawi- cudzą własność. zabran ą ska 127) f. Wójcicki (Napiórkowsk'cgo
tworzą pp.: Janma Kozłowska. Ludw 1i< SelllPO·
. .
ó
. d' •t
•
l
l ·1 „ N
b
k bł'
) I
I
liński, Bolestaw Iiorski, Zygmunt Regr.J i inni. 1 byl JU~ got w, .stw1er z11 z o~zeraze- „na c 1w1 ę..
a~ctZle
o cza o .11cza , nr. 27 •
Początek o godz. 8.45. Ceny zniżone.
I mem, ze rower Jego, pozostawiony na stratę na bbsko 1.:iO ~.

~~~

I

r

• •

s

'

..

ŁTSG.

POLSKI
MISTRZOSTW
DOKONCZENIE
• '
"'
G d • d

mistrzem

Łodzi

Łódź,

6 lipca.
Niedziela wczorajsza wyja§niła jut zupełnie
sytuację w łódzkiej klasie A. ŁTSG zdobyło
'ł
tytuł mistrzowski i reprezentować będz ie Łódź
ZJą
w mistrzostwach międzyokręgowych, a do klasy
·
Smętkówna (Warszawianka) 35.H. 3) Dutkówna B spada defnitywnie Makabi.
Ceizlkowa (AZS - Warszawa) 35.17.
Lódź. 6 lipca.
Wyniki dnia wczorajszego przedstawiają śię
100 mtr. 1) Batlukówna (ZS Lwów) 13,2. 2) (Warszawianka) 33.27. •) Nosklewlczówna (L.
W drugim dniu kobiecych mistrzostw lekkoatletycznych Polski nie osiągnięto tadnych.re- , OOtllbówna (Makabl - Kraków) o pierś. 3) 11(, S.) 25.77. Kwaśniewska uzyskała koricowy 1 następajz,co: ŁTSG-WKS 8:1, PTC-Makabi
welacyJnych wyników. Zawód do pewnego sto ; Staruszklewlczówna (Sokół-Orudzladz) 13,3. 4) ! wynik odrazu w pierwszym rzucie. Pozostałe 7;1, ŁKS IB .- SKS 1:1. Wima-B,urz~ 2:2
I Ta~ela mistrzowska przedstawia się nastęPnia sprawiły . nasze. rekordzistki Walsówna I i (Chrzanowska - Warszawianka). 5) Olasneró• li rzuty były znacznie porsze.
.
4 x. 100 m.: 1) Makabl - Kraków w czasie pująco.
Kwaśniewska w swych popisowych konkuren· l wna (Makabi "'-- Kraków). 6) Puszklnówna (War
iuer pkt. ~t.. .br.
_R!"h
j
I 1 :59,3. 2) Warszawianka 2:04.
cJach w rzutac~ dyskiem I oszczeoem. Ob!e · szawlanka).
119.11
29
17
1) Ł. 1. S. O.
·
800 mtr. 1) Nowacka (AZS Warszawa) 2.27.9. 1
zwywprawdzie odmosły bezkonkurencylne
47:17
26
17
2) Union Tourir:~
W ogólttel punktacll pierwsze mlelsce zdo· i
clęstwo, ale żadnej z nich nie udało się uzyskać . 2) Horstelnówna (Hasmonea - Lwów) 2.33.6.
33:27
22
17
3) Burza
·
3) Wodnicka (Zjednoczone - Lódz) 2.37. 4) Kwa był Sokół - Grudziądz osl~gaJąc 74 pkt.
wyniku nawet zbliżonego do rekordu.
~7 21 ~~;~;
!~ ;'idzec
2) Warszawianka 64 pkt„ 3) Ma!1abi - Kra- .
Szciegółowe wyniki drugiego dnia zawodów · sib?ńska (Supraślanka - Białystok) 2.38.5. 5)
~ ~~ 23 ;33
~) s;~
ków 56 pkt., 4) So!iół - Lódz 152. 11k.t„ 5) Zw.;
WoJclkówna (Zjednoczone - Lódźl.
przedstawiają si ęnastępuJąco:
5;
i"'i(a s I
T.
na pierwsze mlelsce j
po
17;49
8
17
B,
9)
stok) 28,9. 3) Hieronłmówna (aZ. s.gl~~tow~c~) 508Wd)alK: 1) Wenc(lówna (Skra)- Wars~awa) 1klego 10 pkt., 8) Skra - Warsza"'.a 18 pkt., 9):
12 ••0 1
3
·, • 2 . amlńska IKP - Lódź 4.99. 3) ;:,wląt· 1AZS - Warszawa 18 pkt., 10) Jag1ellonla-Bla- , Hl) l't' • l bi
16
29. 4) Gawrońska (Sokół) _ Gr d • Cl ) ) M
5
·
•
.
~
„
ia
iaK
on kowna (ZS Katowice) 4.83. 4) Słomczewska łystok 12 pkt., 11) IKP - Łódź 11 plct„ 12) Zw. j
dralówna _ lWarszawi nk ) u zią z •
Wa~asmewH:zowna
WIMA - Lódź). 5) Daszutówna (Jagieł. Biały· Strzelecki - Katowice 10 pkt., 13) Hasmonea-,
a( a:
D k 1) ,., . ó
e
i Lwów 8 pkt., 14) Zlednoczone - Łódź 7 pkt., I
. n ais w~a Sokoł - Lódź) 42.55. stok).
ys
j
Oszczep: 1) Kwaśniewska (LKS) 42,71. 2} 15) KPW - Katowice 7 pkt.
2) GackowsKa (Sokoł - Grudziądz) 35.72. 3)
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~lę~~~~ f~fs~~~ęła się

§Hoff
a
i
j

Ł. O ku„1!kZł• lló .OJ•beIi wysuwa
M ,

nuzy

w g rę ta e zrobił LKS, który
przełamał passę swych kl~sk. Zaczęło mu się
dobrze powodzlć i wylądow:d na 5mie)!'.CU.
Zwycięstwo LKS·u Jest fom cennlrJszc, te
odniesione nie ua swojcm boisku. Wprawdzie
od piątego do m;tatnie~o mle!sca czyli od Ruchu do Legli dzlel:i WSl!l5tkiego3 pkt., to jed'u~k sytuacja Legii iest b. pow:iżna.
Olei' Pkt. St. br.
Klub
:
l) Ruch
16
29 :lO
16
10
) Wisła
14
13
2
10
14:10
12
9
3) Garbarnia
:; o
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na pokładzie ,,Batorego"
pokładu

Z

1

~~

1~

s.

tren UJ e

!

8 •U

na p f ą t e m i eJsce

v-1. K.

1

„Batorego",

znajdującego się o-

. ~i~~~ew~~ tzt~j~tr~u d~~k~~~fe.nam, że . Walasieumożliwiło Walas!ewi-

Kierown ictwo statku
prowa~enie stałych
.1czównie

treningów na pok!adzie.
j
,
.
„Batory" ma przybyć do Knpenhagi dn. 9
(
DĄB -: ~EGJA 2~1 (0:1).
at1asa na 10 minut prze~ końcem spotkania.
Gra na beznadzie1nym poz10mie upłynęła pod 1 b. m„ a stamtad bezpośrednio już do Gdyni.
Sędziował p. Lange z Łodzi.
Al
znakiem nieznacznej przewagi Dębu, który spot- t'
WISLA - śLĄS.K 210 (1:0).
WO
()Wf!
'. ęuZ1f
Drużyna krakowska była zespołem lepszym kanie to wygrał zasłużenie. Do przerwy zdoby-I
•
i miała przez cały czas spotkania przewagę, wa Legja pl"owadzenie ze strzału Gburzyńskiego
1 •
kclafS :UE! W Warszawie
niewykorzystaną jednak cyfrowo. W zespole jut w czwartej minucie. Wyrównujący punkt
Warszawa, .5 lipca.
krak.owskim n~jlep!ei .wypadli Madejskj w ?ram· z~obywa ID~,b przez Hermana w 6 min. po przerw niedzielę wieczorem na Dynasach odbyły
ce. or~z. Szun;nlas. 1 S1t~o na obro:1e. W Sląsku wie. Zwycięska bramka dla Dęl?';l pada z rzutu
na1lepteJ gr~h Wię~ek i Krasny. S,rzel~ami br~· karnego podyktowa;iego za. wątphw;i. ręk~ M~r- sic międzynarodowe zawody ko~arskie. z i;iolmek dla "f'1sły byłt. Łyko do pr~erwy 1 Sołtysik 11tyny. Strzelcem teJ bramlu był Ogarek. Sędzio-; skich zawodników na starcie niespodziewanie
zabrakło Pusza.
wał p. Berwald.
po przerwie. Sędziował p. Stahński.
W m!ędzynarodowem spotkaniu spr!rrter6w

M.;

iliJr0

d
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I

~ ffr~~ Pł::awczyk

·m1·strzem Polski· wdz 10s1e·clobo1·u· ~~~te;it~lv~~~~iaik ~~~ ~~1i~~·
0

13

c:,;,,~:t~e~ b;i

li
Szpa!erski przed Łączyńskim.
,~ I
U
21 :30
8
10
6) Warta
W biegu olimpijskim na 4 kim. zwyciężyła
15:17
8·
9
7) Warszawianka
drużyna austrjackowęgierska (Kocourek, Schma·
16:17
8
10
8) Dąb
derer, Memetb. Pelvassy) w słabym czasie
ITTleJSCe
:
) $lą~k
12 17
7
10
9
Na 1500 mtr. wygra! Łopuszyński 4:58,1 5.11.4 t sf:· brJed kespołem P$skim, który mijł
Bydgoszcz, 5 lipca.
12:16
6
10
10) Legia
0
· se · gortszy.l d nkaszy1m zpespo,e
W Bydgoszczy 'W dtugim dniu mistrzostw rirzed Małeckim 5 min. Maciaszczykiem 5:02,4. czats Y
LKS - WARSZAWIANKA 3:1 (1;0).
os ona Y opon~
ca 1Y czas ra owa
uacię
sy
5:14.
Gierutto
a
5:14.4,
czas
LKS zagrał spotkanie to znów bardzo dobrze Polski w dziesięcioboju rozegrano pozostałe PJawczyk uzyskał
.
.
.
W ogólnej punktacji pierwsze miejsce i tytul czyk.
podobnie jak przed dwoma -tygodniami z Legją · konkurencie. Przyniosły one duży triumi Pław·
W ~legu tande~ó:W ZWYCiężyh Micha~ak i spotkanie wygrał najzupełniej zasłużenie hę- czykowi, zwłaszcza cenne było zwycięstwo Je· mistrza Polski zdobył Plawczyk (AZS-WarI Starzynskl "'. czas1~ 13 sek: przed b~aćm1 Brysza wa), osiągając 6,687 pkt.
dąc przez cały czas zespołem lepszym. W dru· go nad Gierutto w rzucie oszczepem.
s:;k.e. W sprmte.rsk1m wyścigu miodzików ZWY•
2) Oierutto (Warszawianka) 6.028 pkt.
Na 110 mtr. przez plotki wygra! Plawczyk
żynie na pierwszy plan wybił si~ znów bram·
.
ciezy! Kucharski.
3) Maciaszczyk (Sokól - Łód~) 5.332 pkt.
karz Andrzejewski, dalej, linja obrony Flie4el- w czasie 16.4 przed Gierutto 17.3 i topuszy(1·
Glów.wn~ punkiem programu bv! bi.eg d!~go
4) Małecki (Warta - Poznat1) 5,104 pkt.
Gałecki i Wolski oraz Lewandowski w ataku. skim.
5) Łopuszyński (Polonia - Warszawa) 5041 dystansowy na 10.000 m. Walcz~!a ekipa ohm·
Dysk wygrał również Plawczyk 38.75 przed
Warszawianka przystąpiła do gry z dwoma re·.
PIJska naszych szosowców z ekipa austrlackopkt.
zerwowymi bez Smoczka i Gwoździńsklego co Oierutto 38,67 i jaworskim 35.90.
węgi~rską. Nasi szos~wcy od~ieśli ~eneralnc
6) Jaworski (Proch - Pionki) 4.964 pkt.
W oszczepie zwyciężył znowu Plawczyk
osłabiło też jej drużynę.
zwy.::u.stwo WY?rzed~aiąc gośct za~ranl.cznych
7) Bystry (Zjednoczone - Łód71 4.698 pkt
Prowadzenie dla łodzian uzyskuje Sowiak w 54.22 przed Oierutto 52.18 i Jaworskim 45,01.
8) Sachnowskl (Żagiew - WaVizawa) 4.032 o cale nkrązeme. Pierwszym był KarHak, 2)
W tyc.zce triumfował w dalszym ciągu Pław
29 minucie pierwszej p.ołowie, a Warszawianka
Starzyński, 3) Napiera!a, 4) Michalak. Czas
wyrównuje po lrzerwie w 18 minucie przez Pi· czyk, uzyskując 355 przed Maciaszczykiem 350 j pkt.
zwycięzców wYnOsil 14:53.
rycha Tera.z KS przejmuje inicjatywę w swe I Oierutto 330.
Na zakończenie odbył się jeszcze handicap
ręce i zdobywa kolejno dwie bramki przez Wo!·
Panak orzed
p
(fl:fo i Króla. Zakody

··

·
· • trzecte
k zajmu1e
•
Mactaszczy

If

I

prowadził słabo

Błf

minacyine zawody
I

nfywackie

Prączkow·

~~j~3~ Ki~·is~~~~.eżyl

terminu
Pr"'esuniacle
.

li

GARBARNIA - WARTA 1:0 (010).
~
~
Garbarnia zagrała spotkanie bardzo brutalkursu wyszkcleniowego trenerów
·
"
.
ni~, a .cel?wali .pod .t~m wz~lędem P~zu~ek i
• ~
W dniu wczorajszym odbyty się na basenie (IiCP, Poznań) 1.18.6, Kosiński 1.20. Przybotow·
Wilczk1ewicz. Of1aram1 1ch padlt Fonto":'1cz 1 Pa-,
• .Warsz~wa, 5 hp~a. „
wJak. Słabo prow~dzący zawody sędzia P· Sa·. ŁKS-u zawody pływackie mające być spraw· sk! 1.26.1. Bieg 100 mtr. grzbietowym Hartwig
W Warszawie z okaz11 obozu ohtnplJ
dzianem formy naszych zawodników w obliczu 1.36.7, ttempiński t.39.6. Słotniiis~i l.54.8. Bieg
wicki ze Lwowa me reago_wał iedna~ na to,
„ Warta prz,egrała spotkanie ~ztęki. medyspozy· mistrzostw Polski, które odbęda sii: w dniach . 200 mtr. klasycznym Ginter 3.15.41 Oolębiow-1 skiego miał się . r·Ozpo·cząć obóz wyszko·
ski 3.27.2, Romanowski 3.58.4i. Sztafeta 3xl00 leniowy cUa trenerów polskich w boksie.
. .
c11 tr~ałowe1d swego ataku, . .ktory f11rl pr:eJ.11;· 18, 19 i 20 bm. w C!echocin~u.
,
b· t
t
ł
W zawodach spowodu mestaw1en111 się za- 1zmiennym ŁKS w składzie Ginter, Gołębiowski, p B
o prz~rwy. me . po .ra 1 s rz~ ić
gi ru~yny
oz renerow
· · · wyzn~czy na en
bramki. p ,0 przerwie nieco więo,eJ z gry ~iała wodników Makabl startowali Jedynie pływacy j Elsner w czasie 4.23.4 ŁKS II w czasie 4.50.6,
. •
drużyna krakowska, zdoby.waiąc. zwycięską ŁKS-u i przebywający czasowo w lodzi zawod· Sztafeta 5x50 dowolnym ŁKS I w czasie 3.10, z całe·~O kra1u.
W dniu wczorajszym Polski Związek
ŁKS II w czasie 3.13.2. Pozatem odbyły się
bramkę przez Pazu;ka w zamieszaniu podbram· nik poznańskiego ttCP Bronikawskl.
Bokserski zawiadomił władze okręgowe
Uzyskane wynik! są wcale dobre, przyczem jeszcze skoki pokaMwe.
kowem. Pod koni~c meczu prz,ewaza zn6:w
•
. t ł
· k
,.
·
Impreza była bardzo udana i miała przebieg 1. · · t
Warta, . Jedna~ graiąca defenzywme Garbarnia w biegu na 100 mtr. stylem dowolnym ustanolZ ~rmm rozp~1,;~ęcta urs;i ZO<S a prze.
wił :Elsner czasem 1.07.2 nowy rekord okręgu. interesujący.
utrzymu1e wymk.
~ak, ze wyzn11;czeni
W obecnej chwili pewny jest już wyjazd na s~mę_ty. o tydzi.~n,
. Wyniki szczególowe przedsta~iaią się nastęRUCH _ POGON 1:1 (1:0).
Ruch nie mógł w meczu tym zadowolić, gdyż .PUJąco: 100 klasycznym Hartwig 1.43.6, Leut- mistrzostwa Olntera I Ef!;nera. a co do innych I wmm się stawie dopiero w w dmu 13
po mistrzowskiej drużynie Polski spodziewano szacher 1.45.9. Bieg 100 mtr. dowolnym flsnet zawodników decyzja zapadnie 'W dniu dzisiej-' lipca w C.I.W.F. w W1arszawie.
się znacznie wiE;cej. Tymczasem poza kilku ce· 1.07.2 - nowy rekord okręgu, Bronikowski szym względnie Jutrzejszym.
!owymi zagraniami ś,odkowej trójki i skrzydłowych Wodarza i Urbana Ślązacy niczego nie pograi
tei
. kazali Nie
·
• •
jąea z mocno zdekompletowanym napadem. ustanaw1a1ą nowe rekordy
gotowują s·1.:a
p·
biją KrakOW 80:61
w zespole śląskim najlepiej zagrali spotkanie
świata
Badura w pomocy i Wodart w ataku, a w Po·
j d
d · Oli
W niedzięlę odbył się we Lwowie między·
goni Matjas II. Ruch zdobył prowadzenie w
.Lekkoatleci amerykańscy ustalili szereg zlla·
mp a Y
0
pierwszych minutach gry przez Peterka (!!łów· miastowy mecz pływacki Lwów - Kraków.
Szablowa drutyna ollmpiJska stoczyła kil- komitych nowych rekordów świata. Eastmau
ką}, a wyrównujący punkt zdobyła Pogoń przez Zwycięstwo odnieśli pływacy lwowscy w sto·
ka spotkad 0 charakterze przygotowawczym do przebiegł 800 rutr. w znakomitym czasie 1·49.6,
sunku 80:61.
•e
A
a Varrof ustanowi rekord w skoku o tyczce wyi „ył M
nak
100 t
.
W biegu
a OlimpJady. Ollru....ilczycy pokonali dwa kombl- nlkiem 442 I pół. Pozatem Stephens l)rzebległa
zwvc ę;c,
m r. na wz
na
ł''
chowskl t Krakowa w czasie 1 mln. 1.7 sek. w biegu na 100 mtr. stylem dowolnym pierw• nowane zespoły stołeczne 25:0 I 11:1, PKS Ka• 100 mtr• w czasie 11.7.
szy był JalowY ze Lwowa w czasie 1 min. 9,6 towlce 18:7, a ulegli drułynle kombinowane! w
f k •
ł .
U
·
·
sek. Bieg na 100 mtr. stylem klasvczn:vm wy- składzie Laskow~kl, Tarandot, Nycz, Szempliń·
pe n: SWIE! un qe
W mistrztoswach piłkarskich · juniór6w Wigrał lwowianin Kot 3·cl, ustalaiae rekord okrę· ski 1 Kaczmarczyk w stosunku 12:13.
KatOwice, 5 lipca.
dzew pokonał Bar-Kochbe 9:1 (3:1), TUR walLansowane na śląsku poJ!ło,ski jako- ga lwowskiego czasem 1 min. 26.8 sek.
· Ł T
Ł K S
k0
I b b
Sł8b
W sztafecie 5 :x 50 m. st. dow. Pierwsze
· •
· ł
d R h
·
~~yo. pe~k~~~o w~mzp 2~1 (2:if.mohl~ełii~~ki. dl~
.
by w łonie za.rzą u UC U ' mia y zaJŚC miejsce zajęła drużyna lwowska w czasie 2 m.
••
· ... naszych kajakarzy we Wrocławiu zwycjęzc 6w uzyska!"' mikolajczyk.
· t re k or dem O'k ręgu. R'owme„
.
S·tarc1'a ·w konsekwenc1' i których prezes 33.3 se k, co ies
Dwa pozostałe mecze Bar I<ochba. - Taifun
:Is.łubu p. dyr. Wiedera miał się podać do lwowian.ie wygrali sztafetę 3 x 100 stvlem zmien
i Zjednoczone - Nordja się nie odbyły i uzn~ne
Wrocław, 5 lipca.
•
nym w .czasie 4 ~i~. 4,2 sek.
dymisji i;ą niezgodne z· prawdą.
w niedr:ielę odbyły się we Wrocławia nlię-1 zostaną jako walcovery dla Tajfunu i Zjedno·
W biegach pan bieg, na 100 m. stvlem ~owolZostaliśmy upoważnieni ze strony za
, i nym wygrała Szczerbowna (Lwów) 1 mm. 9,6 dzynuodowe .mistrzostwa kajakowe Wrocławia czonych.
· ,cl
d · d
d R h d0
po a?'la 0 wia: om 0 sc I sek. Ta sama zawodniczka wygrała biel\" na 100 z udziałem polskiej kajakowej drużyny olimpiju;: ?
rzą ~
Berlin, 5 lipca.
mtr. na wznak w czasie 1 min. 48.8 sek. W bie- skieL
pubhczne1, ze po,głosk1 te są fałszywe.
· W dn. 29 do 31 lipca obradować będzie w
Polacy startowali w 2-ch konkurencjach,. oPan dyr. Wiedera nie podał się do dy gu na 100 mtr. stylem klasycznvm olerwszą bymisji i nadal piastuje swój urząd w klu- la Missan - Boberowa (Lwów~ 1 tnin . . 41 sek. siągając n.i~szczególne .wyniki.. W skfadak~~h i Berlinie mię~zynarodowy ~omitet olimPiiski. N1t
i Sztaf~tę .~ x 100 1,11· styl~m zm1ennvm wygraly I Przybylski 1 Nowak zaiel~ trzec1.e ostatnie m1ei· porządku dziennym znaiduie się szereg nieslybie mistrza Polski.
Jebanie ciekawych spraw.
e ·n· do ia.d. ·em się iż W Jwow1artk1 w cza$1e . 5 mm. 6.9 sek„ co iest no- sce e 1.000 mtr. za zwycięzcami.
.
Najwięk s ze zainteresowanie wywołuje spra·
•
1 wym rekordem Lwowa.
Y •
~1
w
. R.own<>~Z s 1•9
1 W kajakach sztywnych 'Baraniak i KozowW meczu pilk! w0t1neJ W:Ygrała reprezenta· ski uzyskali drugie miejsce na 4-Y. stąrtujące wa organizacji igrzysk: olimpijski~h w 194ó . r.
m1e.s1ącu s1e~mu odbędzie się nadzwy-1
Kandydują, jak ;.wiadomo, 'Japonia ł l"i.!tlandja. ;
~
osad:v: ó 100 mtr, za zWYcęzcami.
.cia ~rakow~ !4:2. .0:1)_. . ·
cz.a ine zebram.e Ruchu.

Ginter ustanawia nowy relrord okregu
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W CYLINDRZE„. PODCZAS UPAŁU!.

wstaje zrana I powlacfa do mttt-

kl:
- Mamnslu, mnie się śniło, że Jechałew. okrę
tem I WPjldłem do wody .:_ cz}· la muszę lesz·
cze myć się zrana?„.

*

Ferdek i Merdek siedzą przy czarnej kawie.
- Merdzlu, muszę ci zdradzić pewną ttlemnlcę„. - powiada Ferdek. - żeniq się„
- Winszuję„. Z kim?
- Z panną Agnieszką.„
- Co? „. Przepraszam clę. z tą grubą ba·
ł>ą?._ Przecie ona waży t>onalmnlej sto kilo!
- Ona Jest calem molem życiem •
- No, dobrze, mól drogi, ale tyci~ trzeba
flrać lekko, a nie tak ciężko!

*

Pan Gerwazy, emerytowany urzędnik, ulokona wsi za Grajdołkiem. Udublonem za•
Jęciem pana Gerwazego Jest hodowla pszczół
~'!l>c~.,~-- No, Jakże tam. pańska pasieka? - pyta W Rochester (Anglia) oddano do użytku komunikacji pasażerskiej nowe olbrzy

wał się

sąsiad.

- Ano, nieźle„. Tylko nic się z tego, panleJ
niema„. Miód !est, panie, za tani„. Powinien być
panie, znacznie droższy.„ Trzeba wziąć pod uwal
gę, panie, Ile to pracy wymaga, Ile ciężkie! pra·
cy!_
.
- No, pan chyba znowu takiel wlelkleJ pra·
cy przy tern nie ma
- Ja nie, ale pszczoły, panie, pszczoły!_

my powietrzne, które rozwijają szybkość 350 kim. na godzinę.
Kabiny tego
4-motorowego giganta zbudowane są jedna nad drugą.

·=~;:

J

raCOWni[

Podczas upału jęczał w cylindrze gracz
w krikieta, biorąc w Londynie udział w
zawodach „z 1833 roku" w zbyt ciep·
łym jak na gorący dzień letni stroju.

*

Mały Józio ogląda swego nowonar0Jrn1ugo
braciszka I mówi:
- Na to Już się znalazły pieniądze, a o wieczne pióro nie można się doproi;lć „

*

Haneczka zwraca się do swego wuja:
- Wujaszku, dlaczego wła4ciwlc zostaJeś
starym kawalerem?
- To długa historia„. - odparł wu!. -- Puwiem cl krótko„. Szukałem ldcalnel k!lblety .•
Wkońcu znalazłem Ją.„

- No I co?...
1
- No i nic„. Nic z tego nie wyszło, bo ona I
wfaśnle szukała idealnego mężcz)•zny.„

I
I

I
I

*

Wychowawczyni wyjaśnia Piotrusiowi;
- Uważa), Piotrusiu.„ Wyraz, rozpocz.ruaJą
ey się od „para", oznacza zawste lakiś puedmiot, który chroni nas od c"?:egoś. Naprzyldad Po ostatnie"! wystawieniu opery „Tosca" cały personel „Opery Komicznej",
„parasol" chroni nas od d~szczu, „parawan", nie wyłącza1ąc arty.stów, przystąpił do strajku. Na zdjęciu strajkujący, którzy
rozlokowali się na widowni.
od zbytnie! ciekawości ludzkie!.„ Czy molesz
ml dać leszcze !eden przykład?
- Owszem„. „Paraliż"„.
- Jakto?„.
- Bo paraliż chroni nas od dłt1gicgo ŻY'-•a.„

!
lzdobył nieoficjalne mistrzostwo świata,
zwyciężając

w turnieju tenisowym w
Wimbledon niemca Cramma.

Nieście pomoc najbiedniejszym
2$±!S,

Codzienna nowelka „Exoressu"

każ~ej chwhli tra!i m~ie pocisk, który dnak do Paryża, skąd wkrót(.e napływać
zab1ie albo uczyni mme kaleką na cate zaczęły od Ciebie listy, p~lr.e eatuzjazmu
ży~i~.„ Tego ?Statnieg~ b~ię się ;1a~bu- dl.a Twej nowej pracy. B_y!am sv:zędzreJ„_. I wogole - boJę .':irę, boJę się o- śliwa.... Byłam - gdyż nic S" Jzi!am. że
„Moniko, maleństwo moje Pajdroi- 1 wojny zbłiska, tyle się iednah. nacivtałam . bfędme!...
. .
.
dziwny mój krok z lat dawnv~h tak n!esze!
o niej i nasluchfi_łam od Aleksandra, że
Gła;s młodego zt0łmerza . pr~e-po10ny SP'Odziewanie przypomni mi 0 sob le. I oto
To, co Ci chcę tutaj 0powidzieć, u- zdawało mi się, iż rozumiem, co sit; roz- był naigl~b?zą r.ozpaczą. W1dz!ałam, że czytam Twój list, w którym donosisz rni
derzv w Ciebie, jak grom z ja:;n::go nie· !grywa w duszy jego przyjadeia.
prze.stał JUZ nad s-obą p~n?wac •. ::c od- z wrodzoną Ci szlachetną szL:zer;J5cią,
ba. Zdawało mi się zawsze, że życie; I Pewnego razu, kiedy Aleksander już :slornt przed~ mną te tam.1k1 :.wei. duszy, że spotkałaś człowieka, który jest Ci
nie będzie wymagal·o ode mni~ tej ofia- 1 spał, zeszłam wieczorem do ogrodu. lk~óre cztow.1ek zazw:yczaJ skrzęt,l!c .osła- bliski, który budzi w Tob:e gi:)b_,ze u·
ry, że wolno mi będzie milczeć.
W ciemności natknęłam się na naszego Ima przed .mepowolane~, oocem .okiem„. czucie przywiązania czy milo5ci. To
Los jest silniejszy ode mn:e. Posta- gościa. Miał on następnego rana wró- Czu~am, Jak b~rdzo c1e_ri:J1. Dzr~kowa- Twój profesor, Ludwik B1d .n.„
nowit wydrzeć mi te tajemni ;ę.
cić do swego oddzialu na font.
t~m Jednocześme Bogu, ze na dtug •.e m17Znam go, dziecko kochane, znam go
A więc, oto, co mam Ci do pJwiedze·
Drżał jak osika.
siące od~u!ląl od Aleksandra te wszystkie oddawna. I nie miałabym żadnyd1 za·
nia. dziecinko.
- Co panu? - zapytalam.
okropnosc.r.
. . . . _ strzeżeń w stosunku do nici, o, gdybv
Lato 1914 roku byto najpit;k!neisze w . - O, to nic wielkiego - - odpal't swoJak Cr to. mam wy~aśni~. dz1e:::l~o? nie„. Ciężko mi, bardzo c:ężko.. Pióro
mem życiu. Byłam młoda ~ . zako~hana. bodnie. W glosie jego ust i3Z'lłam drgnie Ogarnę.la mme przemoz~a, gL1cha ~a odmawia posłuszeństwa„. Chciałabym
Wprawdzie obiekt mej miłości był za- nia, które dały mi do myślema.
~s~elk1 głos ~ozsądku r r.oi.u~10wam~ przemilczeć, zagrzebać tę tajemnicę
ledwie 0 dwa lata ode mn:e starszy-, ale
- Żle pan się czuje? - zag:idnęi am htosć„.. Ody sięgnął po mnie, me _brnm- o której nie wie nii.kt na świeci.I.!, pro~~
zdawałam sobie sprawę, ie jego miłość znów.
.
łam ~i~. ~na!azł w mvch ramronach mnie„. Nikt - nawet on, Ludwik oanjest szczera i prawdziwa, a moje uczu-Właściwie trochę 1estem n'eswói, : spokóJ 1 u~o_Jeme„.
.
:din, któremu uległam przed dwudziestu
cie głębokie i serdeczne.
ale to przejdzie. Dziękuję pan: za uwagę
I choc1az to, co uczymt::\m, ~lazrwa laty, nie wie, że jest Twoim ojcem„.
Ody wojna wy bu chla, chropiec mói - bra wurowat w dalszym ::iąi1,u.
się zdradą :vo.bec. Ale.ksandra, n:e :-a!o·
Ale Ty musisz dowiedzieć si~ 0 tern.
zostat niebawem wcielony w szeregi -A~~!S){ t1)1sr,ią M. a!s mu lllBIBZJlAZld
walam porl1es10neJ ohary - mnn·), że. aby oddalić się od niego jak najn chlei
walczącyth i poszedł na frnnt. Przez ca.
lkoci.atam tak bardzo meg J narzeczone· aby„.
'
dwa lata byt raz tylko na kr0th.im, kil- Nerwy, co? Może 'il~ ,mn wyga- go.„ .
.
.• . . .
Moniko, dziecko moje jcdy.re, PiZ;!kudniowym urlopie. W 1916 roku zo- da - to spewnoś cią przyniesie Uł 6;; - , . Odiechal na~ai:utrz --:--- a PJ o.z1es1ęcm bacz swojej
stal ranny i otrzymał dłużsw urlop zdro zapropon o wałam, widzą~. i..i.k bardzo dm.a~h byłam JUZ parną Alek~andr0wą
Matce".
wotny. Wówczas. gdy wr6cil 1 zamie- jest rozedrgany.
Bo1s1e_r.
.
szkal w ~aszy.m domu, post:lno\v ilismy
I wó:"czas, Moniko, 1.~ srąpi1? 'N_ n:ir. 1 V{ n? sną 1917 r .. .zo st'lł~ m_atl-:-ą ·:W kilka "d1:i później ukazał cl się w pi.się pobra.c. P1elęgnował:m.1 go z . rado- zatamame. Rtm ąl do my.::li '- ~O,J t r,0- Twoią matką; M.01'.1ko. '-'. how~taś s1c:lsmach paryskich krótka WL:i.nianka:
śc.ią i poświęceni.em i nieb'lwem P•)Sta- cz ą! namię tni e szeptać:
. 1zdro:wo •. b~las m: Je dy~ą ~ o c 1 e~~ą w . „19.-l~tnia studentk~, Sorbony, Mon:·
1
witam go na nogi.
-A tak. to nerwy, 1 rzeklete moie. ~tu g1 ~ miesi ące s.traszn~J zaw1er~ch v :vc ka Bo1s1er, została dz1s ·ano zr.alcz·o.vi.
Na d\':'a tygodnie prze~~ na.szy111 ślu- Jn~,n"'.y„. Czy może ~ob ie pa~i -vv r·obr~1- ! ien~eJ. ~r~szc 1.e s~ous~r t·~- . s~e dd rn l w ~ok?iu swoi~ bez żvcia. D 1~hJdzen; ~
bem przyiechat do Aleks ~nct n~ J.l!~O r:zy- 1~1c„ J~k~ rozpacz mnie og,~ rma na uy_~l ., rzez naroclo\\ -:-: 1m4:: m.c~i \ ·~ci! z f1 J~~ : p ~hcyme u s ta liło , ż,e nieszct.,:~i1 'A'~ z ni ~ ·
jacie] i to warzvs~ h1:0111. ~ n• ip ;ego 1ze mz Jutro musz~ v~r ra cac d? t_e11;0 ~;e- !tn . R ~zp.oczęlismv, zvc 1."' Krnmr.e, po w1adomy~h powo dow popc1aii,i. sam ,1bój.
trwać miat zaledwie ktlka dni. Prz.:z ca· 1kta?„. Morclowac 1 patrzec, Jak gmą go dn e 1 ciche - we troie.
stwo, truiąc się g-azem ś w · erinvm
tv czas cz~O \\:iek ten żyt w dzhyncm ja- jmoi t~wa,rzvsz~. s.l u~ha ć ich r_oz d?:'.eraiw 1 Lata miiatv szybko. Gd\f :...ko:k,:;y ła~ . Ml ocla .sa ~10bńkzvni nw 00zo5'aw!!:1.
kiemś nap iecm. C zęs to ~pm\ i. l wr0-- 1 cych Jękow . _w 1c.lz1cc o k1:'\-a '\:1'.:J~~ . _r.dr r- prze d ~l,w o!11a lat>' s zk?l~. ~1prag.1 ę tas lzadnyc,h hst?w: które mogiybv wytlużenie nieprzytomne;;o.
iwane cz ł o nki. wyp lyw1]ilce Jt:lJLa 1 crt!y kszta! c1c s i ę nadal. C: G l 1 ~r, :.am b y ło maczyc powod Jej rozpaczh ·w·..;g·) 1\r "J lnr·
Dziewczynko moja, :1i0 ;vidzi.lłam I ten straszny koszmar.„ I czekać, że rozstać się z Tobą, wystali~my Ca; jeZet ·
.._...-,
~
.
------~~~~----------------------------::.::::
Za wvciawc:-P. i i-lruik= Wv:faw nictwo „Reou hli k a" Sn. z o!!"r. odo. Re daktor odpowiedzialnv: Jao Orohelniak. Łódź. ul. Piotrkowska nr. 49
V

T01·e1nn1c:o IDO-kl
ft»

_

•

I

I·

*·

1

\

