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POGRZEB ŻOŁNIERZY ŻYDOWI/ 
którzy padli ofiarą katastrofy kolejowej zgromadził 30 tysięcy osób' 

1 odbył się z wszysfkiemi honorami wojskowemi. 
*Dziś odbędzie się pogrzeb pozostałych trzech żołnierzu, 
ftan rannych poprawia się.~-£odzianie okazują żywe 

zainteresowanie stanem nieszczęśliwych ofiar. 
W dniu wczorajszym odbył się po

grzeb pierwszych ofar onegdajszej ka
tastrofy kolejowej. Na smentarzu żydów 
skini na Brzezińskiej pochowani zostali 
dwaj żołnierze - żydzi: Jakób Duński i 
Jakób Dawid Gerszt. 

Z powodu nieobecności rodzin, po
grzebem zajęły się towarzystwo „Ostat
nie] Posługi". Ofiary katastrofy zostały 
przewiezione onegdaj ze szpitala woj
skowego do domu przedpogrzebowego, 
skąd w dniu wczorajszym odbyło się 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz. W 
kondukcie pogrzebowym wziął udział 
P L U T O N HONOROWY 28 P. STRZ. 
KAN., DELEGACJE OFICERSKIE od
działów stacjonowanych w Lodzi Z DO
W Ó D C Ą O. Kł IV, GEN. BRYG. MALA 
C H O W S K I M I D O W Ó D C Ą 10 DYW. 
GEN. BRYG. OLSZYNĄ NA CZELE, 
delegacja podoficerów 28 p. Strz. Kan., 
rodziny zabitych 1 niezliczone tłumy pu
bliczności. Ogółem w pogrzebie wzięło 
udział 30 TYSIĘCY OSÓB. 

Przy opuszczaniu ciał do grobu, plu
ton honorowy sprezentował broń. Nad 
otwartym grobem wygłosił przemówie
nie z-ca dowódcy 28 p. Strz. Kan. mjr. 
Cieślak. Wśród zebranych na cmenta
rzu panował podniosły nastrój. Na po-
grzebe OBECNE BYŁY RODZINY OBY 
D W Ó C H ZABITYCH, które przybyły 
do Lodzi w ostatniej chwili. 

24-letnl Jakób Duński pochodził ze 
Strykowa. Z zawodu był krawcem i od 
15 roku życia pracował w zakładzie kra 
wieckim Rosenthala w Lodzi przy ulicy 
Podrzeczne) 8. Duński utrzymywał ro
dzinę, składającą się z ojca, matki 1 5 ma 
łoletnlch dzieci. Ojciec jego, będąc cho
rym od szeregu lat, nie mógł pracować 
na utrzymanie rodziny, tak, że przez ca
ły czas przed wceleniem do wojska obo 
wiązek ten spoczywał na barkach zmar
łego. 

Druga ofiara tragicznej katastrofy, 
24-eltni Jakób Dawid Gerszt był z zawo 
du szewcem 1 pochodził z Lasku. Przed 
wcieleniem dp wojska przebywał przez 
kilka lat w Niemczech i przybył do kra
ju celem odbycia służby wojskowej. 

Obydwum zmarłym kończyła się stu 
żba wojskowa w bieżącym roku 1 za kil 
ka tygodni mieli oni być wcieleni do re
zerwy. 

W dniu dzisiejszym o godzinie 2-e] 
ODBĘDZIE SIĘ POGRZEB POZOSTA
ŁYCH TRZECH ŻOŁNIERZY. Pogrzeb 
odbędzie się z kostnicy szpitala wojsko
wego przy ul. Żeromskiego 113 na cmen 
tarz wojskowy na dołach. 

S. p. Bazyli Lapkiewlcz urodzony 
był w roku 1906 we wsi Dobrosów, po
wiat Żółkiew, województwo lwowskie. 

Rozbity parowóz pociągu towarowego. Wgłębi, z lewej strony szczątki dru
giego parowozu. Pod szczątkami Jego i górą węgla znajdują się zwłoki palacza 

Antoniego Spundera, na foto graf ji oczywiście niewidoczne. 

JUTRO 
W sobotę 

dnia 17 sierpnia r. b. ukaże się 

Numer monsfre „Republiki" 
poświęcony (Powszechnej Wystawie Jirajowef 

w (Poznaniu. 

Numer, ten drukowany częściowo 
na ro tograwjurze , a częściowo 
na satynowanym papierze wyjdzie 

w objętości 

kilkudziesięciu stron. 
Cena numeru 50 ^rosiy, 
dla prenumeratorów — bezpłatnie. 

S. p. Albn Urbaniak urodzony by! w 
roku 1905 we wsi Madyje Stare, powia
tu łódzkiego. 

Ś. p. Zygmunt Wiśniewski urodzony 
był w roku 1907 we wsi Izabelów, gm. 
Wojsławice, pow. sieradzki. 

Wszyscy trzej odbywali służbę woj
skową w 28 p. Strz. Kan. 1 pierwsi dwaj 
z nich mieli na jesieni b. r. być zwolnieni 
do rezerwy. 

O tragicznej ich śmierci zawiadomił 
pułk telegraficznie rodziny, które dzisiei 
szej nocy przybyły do Łodzi. 

Stan 19 raunych w katastrofie żołnie 
rzy oraz 8 kolejarzy JEST ZADAWAL-
NIAJĄCY. Jest nadzieja UTRZYMANIA 
PRZY ŻYCIU 2 BARDZO CIĘŻKO RAN 
NYCH ŻOŁNIERZY, których dotychcza 
sowy stan budził bardzo poważne oba
wy. 

Przez cały wczorajszy dzień odwie
dzali rannych nie tylko krewni i znajo
mi, lecz również osoby ZUPEŁNIE OB
CE. Niezliczona Ilość osób dowiadywa
ła się osobiście i telefonicznie o stanie 
chorych. Przybywający w odwiedziny 
do rannych przynosili im różne artyku
ły żywnościowe i owoce. Rannych od
wiedził również z-ca dowódcy 28 p. 
Strz. Kart. mjr. Cieślak. Społeczeństwo 
łódzkie okazało duże zainteresowanie 
stanem rannych żołnierzy. 

W dniu dzisiejszym zostanie ustalo
ny termin pogrzebu trzech cywilnych 
ofiar katastrofy, kolejarzy Ignacego 
Grzegieluchy, Antoniego Szpondora I Ku 
blaka. 

Na miejscu katastrofy bez przerwy, 
dzień i noc, trwała praca nad usunięciem 
zdruzgotanych lokomotyw I szczątków 
wagonów kolejowych. Prace te ukończo 
uo dopiero w godzinach popołudnio
wych dnia wczrajszego i przystąpiono 
do naprawy toru uszkodzonego na prze 
strzenl kilkudziesięciu metrów. Podczas 
pracy przy uprzątaniu szczątków strza
skanych wagonów zdarzył się nieszczę
śliwy wypadek, gdyż robotnik kolejowy 
Antoni Rajch, zamieszkały przy ul. Mal
czewskiego 27, został przygnieciony że
laznym buforem i odniósł ogólne obrażę 
nia ciała. Lekarz pogotowia ratunkowe
go, po udzieleniu poszkodowanemu po
mocy, przewiózł go do domu. 

Praca nad naprawą toru trwała do 
dnia dzisiejszego. Pociągi, które od 
chwili katastrofy były z powodu uszko 
dzenia toru kierowane na stację Lód/ 
Fabryczna, będą w dniu dzisiejszym kur 
sowały normalnie. 

Bag. 
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Wczoraj zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 

, p. 
LEON STENBERG 

przeżywszy lat 78. 
Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się dziś, w piątek, dnia 16 sierpnia o godz. 1-ej 

w południe z domu żałoby przy ul. Piotrkowskiej 17, o czem zawiadamiają pogrążeni w głębo
kim smutku 

Żona, córka, syn, synowa, zięć i wnuczki. 

NIEJASNA SYTUACJA W HADZE. 
Snowden doma&a sie. przejęcia żądań anpielsnich iesz£*e p r z e d sobotą* — 

ftanowisho 9wanc}i nie u l e g ł o zmianie. 
Anglja rozpocznie ewakuację Nadrenji 15 września 

Haga, 15 sierpnia. 
(Polska Agencja Telegraficzna) 

Franąui odwiedził dziś rano Snowde-
na, prawdopodobnie w celu poinformowa 
nia go o pierwszych krokach, poczynio
nych przez delegację francuską, włoską, 
belgijską i japońską, a mających na celu 
znalezienie w ramach planu Younga śrrjd 
ka, któryby mógł zaspokoić żądania an
gielskie. 

Z kolei Francąui powiadomił Brian
da, Cherona, Louchera i Spirelli'ego o 
wynikach podjętego kroku, poczem od
był się z nimi dwugodzinną naradę. 

W kołach, biorących udział w konfe
rencji potwierdzają, że Snowden wystą
pił w dniu wczorajszym do Jaspara z no
tą, podkreślającą korzyści przeprowadzę 
nia półoficjalnej wymiany poglądów na te 
mat żądań angielskich przed sobotą, aby 
uchronić konferencję przed znalezieniem 
się w impasie. 

Koła miarodajne zaznaczają, że byle 
by całkiem niesłusznem wyciągać stąd 
wniosek, że Francja, Belgija i Włochy go 
dzą się już na rezolucję Snowdena, zmie
rzającego do rewizji planh Younga. 

Rzym, 15 sierpnia 
(Polska Agencja Telegraficzna) 

Według otrzymanych tu wiadomości 
z Londynu, Anglja ma rozpocząć wycoly 

I R A D J O P R . O U W I 
PIĄTEK, 16 sierpnia. 

11.56—12.05. Sygnał czasu, hejnał 
marjacki. 

12.05—12.50. Koncert z płyt gramofo
nowych. 

12.50-13.00. Wiadomości z P.W.K. 
13.00. Komunikat meteorologiczny. 
16.15. „Kącik krótkofalowy" (Komu

nikat Klubu Radjonadawców). 
16.30—17.15. Koncert z płyt gramofono
wych. 

17.15. „Inowrocław — na pralechlc-
kim szlaku" — wygł. p T. Strzetelskl. 

17.25. „Współczesne rekordy" — dr. 
Feliks Burdecki. 

17.50—18.00. Ostatine nowiny z wy
stawy. 

19.25. Komunikaty rolniczy i meteoro
logiczny, oraz transmisja z Krakowa gieł
dy zbożowej krakowskiej. 

20.30. Koncert symfoniczny z Doliny 
Szwajcarskiej. 

22.00—22.20. Komunikaty meteorolo
giczny, P.A.T., policyjny 1 sportowy. 

w anie swych wojsk z Nadrenji w dniu 15 
września rb. 

Haga, 15 sierpnia. 
(Polska Agencja Telegraficzna) 

Krążą pogłoski, że Francja i Belgja 
skłonne są do pewnych, niewielkich u-
stępstw na rzecz Anglji w sprawie rat 
bezwarunkowych. Największe jednak kom 
cesje wymagane są od Włoch, które w 
porównaniu z planem Davesa najwię
cej otrzymały. 

O stanowisku delegacji włoskiej nic 

dotychczas nie wiadomo, chociaż Wło
chy są zainteresowane nietylko w spra
wie rat, lecz również w sprawie świad
czeń w naturze. W tutejszych kołach 
wątpią, aby włoska delegacja biernie to 
przyjęła. 

Londyn, 15 sierpnia. 
Polska Azericla I elegrillczns. 

Dzienniki podają, że potwierdza się 
wiadomość o Uście, który kanclerz Snow 
den wystosował do mężów stano, zebra
nych w Hadze, a od których domaga się, 

(Rocznica „tudu nad Wisłą" 
Uroczystości n> stolicy i na cmentatmu 

radxyminsMm 
Warszawa, 15 sierpnia. 

(Polska Agencja Telegraficzna) 
Z okazji dziewiątej rocznicy zwycię

skiej bitwy pod Warszawą, delegacje róż 
nych organizacji społecznych stolicy i 
liczne rzesze publiczności zebrały się 
wzorem lat ubiegłych przy pomniku na 
cmentarzu w Ossowie, gdzie odprawiona 
została uroczysta msza za dusze poleg
łych za Ojczyznę. 

Podobna uroczystość przy udziale li
cznych tłumów publiczności odbyła się 
na cmentarzu w Radzymin:e, gdzie po 

mszy św. odprawionej w kaplicy nastąpi
ło odsłonięcie tablic marmurowych, ofia 
rowanych przez związki zawodowe pra
cowników magistratu, Banku Polskiego i 
telefonów. 

W Warszawie odbyło się również na
bożeństwo żałobne za dusze poległych w 
bitwie pod Warszawą, u stóp budującej 
się świątyni Matki Boskiej Zwycięskie) 
na Kamionce. 

Wszystkie uroczystości odbywały się 
w nastroju bardzo podniosłym. 

Nowi oficerowie marynarki polskiej. 
U r o c s e i j S s t a p r c B i r o o c i a p o d c h o r « 4 2 u c n 

• n f u r i j n c i r E c i n a p o d p o r u c i n i k ó w . 
Gdynia, 15 sierpnia. 

(Polska Agencja Telegraficzna) 
Dziś przed południem odbyła się w 

?orcie wojennym w Gdyni na okręcie R. 
. „Bałtyk" uroczystość promoq'i pod-

chorzących szkoły marynarki wojennej 
na podporuczników. 

Na uroczystości obecni byli przedsta
wiciel Prezydenta Rzplitej gen. Bur-
ćhardt-Bukacki, dowódca floty wojennej 
Rzplitej w towarzystwie szefa sztabu do
wództwa floty wojennej, dowódcy garni
zonu oraz komendant szkoły podchorą
żych marynarki. Rząd reprezentował sta 
rostra grodzki p. Staszewski. 

Po uroczystem nabożeństwie i oko-
licznościowem przemówieniu, komandor 
Koryfcowski rozdał promowanym dyplo
my. Po promocji nowych podporuczni
ków floty wojennej w liczbie 21, ustawiil 
się oni na pokładzie okrętu. Przed ich 

frontem stanął przedstawiciel Prezyden 
ta Rzplitej gen. Burchardt-Bukacki kto. 
ry powitał w serdecznych słowach nowo 
kreowanych oficerów floty polskiej, wzno 
sząc, podchwycony przez zebrany okrzyk 
na cześć Rzplitej, Jej Prezydenta Ignace
go Mościckiego i pierwszego marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Następnie gen. Bur 
chardt-Bukacki podszedł do podpór. Bo 
rysiewicza, prymusa Szkoły i w imieniu 
Pana Prezydenta wręczył ofiarowaną 
przez Niego ozdobną szpadę oficerską. 

aby propozycja jego rewizji planu Yonga 
podjęta została bezwłocznie, gdyż Snow 
den nie może czekać dłużej na decyzję. 

W piśmie swem Snowden miał wyr* 
zić m. in. nadzieję, że obecne rokowania 
prywatne (które toczyć się będą do so
boty) doprowadzą w końcu do przyjęcia 
postanowień o powołaniu podkomisji ma
jącej zrewidować tą część planu Younga, 
w której jest mowa o skali procentowe
go przydziału niemieckich spłat roca-
nycn. 

Haga, 15 sierpnia. 
Polska Agenda Telegraficzna 

Od dnia wczorajszego na pierwsze 
miejsce rozmów około konferencji wysu
nęła się kwestja kosztów ewakuacji. ' 

Haga, 15 sierpnia. 
Briand odbył konferencję z Chero-

nem i Lonsnerem w sprawie żądań anglel 
skich co rjo planu Younga. 

Stanowisko delegacji francuskiej nie 
uległo zmianie. Zdaniem delegacji przyję 
de żądań Anglji oznaczałoby utknięcie 
konferencji haskiej na martwym punkcie 
a tego Francja chciałaby uniknąć. 

Zeppelin przeleciał 
nad SdansMem. 

Gdańsk, 15 sierpnia 
(Polska Agencja Telegraficzna) 

Dziś o godz. 15-ej Zeppelin przeleciał 
nad miastem. 

„Golgota MIRcróci" 
Jutro premiera ut Grand- I t ln le . 

la RAND 
— KINO 

ii7iś DOW. ostatni! 

K t o n i e w i d z i a ł , n iech s p i e s z y ! 

ELUNGI 
Najpotężniejsze dzieło filmowe. 

W rolach głównych: 

Paweł Richter i Bernard Goetzbe. 
Pocza.Uk o iodz. 5-ej po pot, w święta, sob, 1 niedz. o godz. 12-ej. 

Od godz, 12-ej do godz. 3-ej ceny od 50 gr. 

http://Pocza.Uk
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Policja likwiduje 
awanturę 

m> radzie mief sftiej tfule-
ion>a. 

W Sulejowie zawieszony zostat w 
czynnościach radny Siechowski za mani
pulacje na szkodę miasta. 

Na onegdajszein posiedzeniu radny 
ten zjawił się, gdyż towarzysze jego po
stanowili go zerhabilitować. 

W pewnej chwili Siechowski zaczął 
przemawiać, a gdy burmistrz odebrał mu 
prawo głosu, powstała awantura i omal 
n!e do szło do bijatyki. 

Wezwano policję, która Siechowskie-
go wyprowadziła, wobec czego zwolenni
cy Jego również opuścili salę posiedzeń. 
Posiedzenie prowadzono jednak pomimo 
obecności tylko znikomej części rad
nych. (b) 

Kontygent na owoce 
południowe 

dla JEodzi. 
Jak się dowiadujemy, wyznaczony zo 

stał kontygent na przywóz cytryn z 
Włoch winogron z Rumunji i konserw ry 
bnyćh ze Skandynawii. 

Podanie importerów przyjmuje stówa 
rzyszenie kupców (Piotrkowska 10). p. 

Zmiana lokalu 
pogotowia 3f£asv tf?#korą#c#i. 

Jak się dowiadujemy, pogotowie Ka
sy Chorych przeniesione zostało z ulioy 
wólczańskiej 225 na Karola 28 do I lecz
nicy na przeciąg 5 — 6 tygodni, t . j . na 
czas remontu całego lokalu. Numer telefo 
nu zostaje bez zmiany, p. 

Czworo dzieci 
l O K S K a r p a n y c A p r z e z 

granat. 
Ze Stanisławowa donoszą: 
Kilku chłopców w wieku od 8 do 16 

lat, bawiąc się na polach we wsi Uhryno-
wle, znalazło granat. Kiedy chłopcy usi
łowali go otworzyć przy pomocy młotka, 
granat wybuchł. 

Skutki wybuchu były straszne. Czte
rej chłopcy zostali rozszarpani na miej
scu, 4 inni zaś odnieśli ciężkie rany. 

W stanie beznadziejnym odwieziono 
Ich do szpitala w Stanisławowie. 

Śmierć 107-letniej 
góralki 

pr*u skrobaniu Kartofli 
W Zakopanem zmarła 107-letnia gó

ralka nazwiskiem Topór Hacieńska. 
Do ostatniej chwili życia góralka by

ła w pełni władz umysłowych i fizycz
nych i ochoczo pełniła wszystkie czynno
ści gospodarskie. Śmierć zastała ją przed 
chatą przy skrobaniu kartofli. 

S$«iźurąi aprfelc. 
Dziś dyżurują apteki: M. Lipca (Piotr 

kowska 193), E. Millera (Piotrkowska 46) 
W . Groszkowskiego (Konstantynowska 
Nr.15), Perlmana (Cegielniana 64), Nie
wiarowskiego (Aleksandrowska 37), Jan-
klelewicza (Stary Rynek 9). . (b) 
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 

Tramwaje na ul. Piotrkowskiej 
kursował będą normalnie na obydwu torach 

Nastąpiło porozumienie między kierownictwem 
technicznem tow. asfaltowego i K. E. Ł. 

Jak nas informuje dyrekcja K. E. Ł. 
wiadomość podana we wczorajszych pis
mach, jakoby ruch tramwajowy na ulicy 
Piotrkowskiej miał ulec ograniczeniu i 
odbywać sie tylko na jednym torze—jest 
nieścisła. 

Zarząd K.E.Ł. nic byl przez magistrat 
wzywany rejeńtalnie do zamknięcia ru
chu na jednym torze, lecz został jedynie I 

powiadomiony ó zamiarze podjęcia robót 
przy zmianie nawierzchni, jako też we
zwany do równoczesnego przeprowadze
nia robót tramwajowych na tej samej 
przestrzeni. 

Zarząd kolei elektrycznej łódzkiej zgo
dził sie na jedną z dwóch wysuniętych 
przez magistrat koncepcji, a mianowicie 
na to, aby roboty tramwajowe były prze
prowadzane tylko na jednym torze i zo

bowiązał sie do rozpoczęcia tych robót 
dnia 16 b. m. 

Okoliczność ta nie wyklucza zupełnie 
utrzymania normalnego ruchu tramwajo
wego na obydwóch torach ulicy Piotr
kowskiej. 

W tym względzie nastąpiło już nawet 
porozumienie kierowników technicznych 
Polskiego Tow. Asfaltowego i K- E. Ł. 

(p) 

Tragiczne strzały na Chojnach 
B. akademik strzela do chłopców, którzy zerwali pęczek koniczyny. — 

Jeden z nich zostat ciężko ranny. 
Onegdaj później wieczorem na ul. Ślą

skiej (Chojny) rozległo się k i lka rewolwe 
rowych strzałów. Na ulicy powstała pani 
ka. Przechodnie, nie wiedząc skąd pocho 
dzą te strzały, rzuci l i się do ucieczki. Na 
miejsce nadbiegł posterunkowy policj i. 
Po chwil i sytuacja wyjaśniła się. 

Okazało się bowiem, że 17-letni ter
minator ślusarski Zygmunt Plewiński, za 
mieszkały na Chojnach przy u l . Doły 
nr. 3 wracał o godzinie 8 wieczorem wraz 
ze swym 14-letnim bratem Marjanem ul . 
Śląską do domu. Na ulicy tej do domu oz 
naczonego nr. 25 przylega pole zasianw 
koniczyną. Pole to należy do niejakiego 
Bolesława Kowalskiego i nie jest odgro
dzone od ulicy żanym płotem. 

Przechodząc obok pola Zygmunt Ple 
wiński, k tó ry posiadał w domu dwa k ró 
l i k i , zerwał kilka gaści koniczyny. W 

tym momencie z mroków nocnych wy ło 
ni ł się Bolesław Kowalski. Ujrzał Plewiń 
skiego trzymającego zerwaną koniczynę 
i wyjmując z kieszeni rewolwer krzy
knął: 

— Ja was nauczę kraść! 
Zbliżając się. następnie w stronę prze 

straszonych chłopców i trzymając broń 
skierowaną do ziemi oddał cztery strza
ły. Gdy znalazł się już bezpośrednio przy 
przerażonych chłopcach strzelił jeszcze 
dwa razy przyczem zranił w nogi Zyg
munta Plewińskiego. Nieszczęśliwy chło
pak brocząc krwią padł na ziemię. 

Po przybyciu na miejsce posterunko
wego zawezwano pogotowie ratunkowa. 
Po udzieleniu rannemu pierwszej pomo
cy, został on przewieziony w stanie cięż 
k im do szpitala św Józefa. 

Brat rannego 14-letni Marjan Plewiń 

ski, widząc leżącego w kałuży k r w i Zyg 
munła począł uciekać i krzycząc przeraz 
l iwie, uk ry ł się na cmentarzu na Dołach. 
Po k i l ku godzinach wyszedł dopiero za 
swego ukrycia i zaczął błąkać się po ul i 
cach, bojąc się pójść do domu. Przestra
szonego chłopca spotkali sąsiedzi, k tó 
rzy odprowadzil i go do domu. 

Bolesław Kowalsk i został aresztowa
ny i osadzony w areszcie do dyspozycji 
sędziego śledczego. Kowalski jest byłym 
akademikiem i synem tragicznie zmarłe
go w ubiegłym roku kolejarza Adama Ko 
walskiego, k tó ry został przejechany 
przez pociąg. 

Aresztowany tłumaczy się, źe nie 
miał zamiaaru ranić Plewińskiemu, lec*, 
chciał jedynie nastraszyć go i odzwy
czaić od kradzieży. B. 

Łodzianin zamoriiwM kochanku w Brukseli 
Młody student zastrzelił swą starszą przyjaciółkę ażeby 

siC iei ^pozbyć"—Stanie on wkrótce przed sądem. 
Przed dwoma laty wyjechał na stu

dja do Belgji syn znanego obywatela 
łódzkiego Eljasz Łoziński. 

Początkowo studjował on chemję na 
uniwersytecie w Leodju.m, potem zaś 
przeniósł się do Brukseli, gdzie wstąpił 
do instytutu im. Solwy'a. 

Po przyjeździe do Brukseli zatniesz 
kał on u niejakiej Marji Fermech na 
przedmieściu Esterberg przy ul. Vav-
re 72. 

P. Fermech była rozwódką w wieku 
lat 40, a mieszkała z matką swoją sta
ruszką odnajmując kilka pokoi studen
tom obcokrajowcom. 

Miedzy młodym studentem, a jego 
znacznie starszą gospodynią zawiązała 
się nić sympatji, która z biegiem czasu 
przekształciła się w miłość. 

Takie, nieco paradoksalne współży
cie trwało przeszło pół roku. 

Po upływie tego czasu stało się to, co 
nastąpić siłą rzeczy musiało. 

Łoziński zawiadomił pewnego dnia 
swą gospodynię, że się wyprowadza na 
ulicę Orient 13. 

Wiadomość ta wywołała wstrząsają 
ce wrażenie na gospodyni, która ze łza
mi w oczach zaklinała kochanka, by jej 
nie porzucał, gdyż kocha go nad życie, 
Wszelkie jej prośby były bezskuteczne 
i Łoziński wyprowadził się, przyrzeka 
jąc jednak, że pozwoli się dwa razy ty 
godniowo odwiedzać. 

Działo to się dnia 2 serpnia 1929 ro
ku. 

O godzinie 8 wieczór kochankowie 
opuścili mieszkanie przy ul. Orient 13. 
Łoziński odprowadził swą kochankę do 
domu, ale przed domem na jej usilne 
prośby zdecydował się wejść na górę 
do niej. 

Oo nabycia w apUKach. 

Pierwszy testament polski ...na płycie 
koiał go sobie nagrać pewien 

obuwalel wilenslci. 
Powoli jeszcze trochę, a przestaną 

nam imponować głośne i dziwaczne zara 
zem wszelakiego rodzaju „ rekordy" ame 
rykańskie. Przestaną imponować, bo bę 
dziemy je miel i u siebie, nawet już mamy. 

Do jednej z fabryk p ły t gramofono
wych zgłosił się niedawno obywatej w i 
leński, noszący głośne dziś nazwisko. 
Przybyły poleci ł zameldować się bezpos 
rednio dyrektorowi fabryki , p. T. 

Kiedy go zameldowano, zwróci ł się 
doń w te słowa: 

— Panie dyrektorze, co będzie kosz
towało nagranie p ły ty mówionej przez 
10 minut, na dwie strony?.. 

— ...400 złotych... — odparł dyrek
tor. 

— W takim razie zechce pan przygoto 
wać studjo, abyśmy mogli zacząć... 

Przygotowano studjo i przybyły, wy
jąwszy z teczki k i lka kartek zapisanego 
papieru, począł dyktować.. 

Dyrektor fabryki i jeszcze ktoś oJ>e 
cny przy nagrywaniu teraz dopiero zor
ientowali się, że przybyły p. P., obywatel 
— jak wspomnieliśmy — wileński dyktu 
je 

najautentyczniejszy w świecie testa
ment. 

Tymczasem p. P. dyktował... Dziel i ł 
majątek między dzieci, przykazywał po
prawnie się zachowywać, a szczególni* 
(troskliwie zwracał się do najstarszego sy 
na, jemu zlecając 

większość swego dziedzictwa. 
Akura t po 10 minuta oh nagrane by ły o-
bie strony p ły ty . P.P. podziękował, pole
cił jaknajpośpieszniej wykonać zamówię 
nie i uprzedził, że osobiście zgłosi się po 
jego odbiór. 

Jakoteź w k i l ka dni potem p. P. ode
brał oryginał nagrania, oraz płytę już go 
tową. Zapłacił, podziękował i serdecznie 
rozstał się z dyrektorem fabryki , p. T. 

P. Fermech przyrządziła kolację, któ 
rą spożyli w najlepszej zgodzie. Po ko
lacji p. F. oświadczyła, źe musi odpro
wadzić go do domu, na co Łoziński po 
pewnem wahaniu, zgodził się. 

Była godziną. 11 wieczór kiedy zna
leźli się przed domem Nr. 13 przy ulicy 
Orient, gdzie w kilka chwil potem roze
grała się krwawa tragedia. 

Przy pożegnaniu p. F. zarzuciła ręce 
na szyję studenta i poczęła obsypywać 
go gorącemi pocałunkami. 

Napróżno starał się uwolnić z jej ra
mion — p. F. trzymała go mocno. 

Wtedy w mózgu jego zrodziła się 
szalona myśl 

Szybkim ruchem wyciągnął rewol
wer z kieszeni i przyłożywszy go do 
pleców swej kochanki, pociągnął za cyn 
giel, Rozległ się wystrzał 1 nieszczęśli
wa kobieta zalewając się krwią runęła 
na ziemię. 

Łoziński po dokonaniu strasznego 
czynu wsiadł do tramwaju i mocno zde
nerwowany zapytał konduktora, gdzie 
mieści się najbliższy komisariat policji. 
Zdziwiony zdenerwowaniem pasażera 
konduktor zapytał go o przyczynę tego 
zdenerwowania. Łoziński oświadczył 
mu w odpowiedzi, iż przed chwilą zabił 
swą kochankę. 

Po przybyciu do komisarjatu Łoziń
ski oddał się do dyspozycji władz oś
wiadczając, że zabił p. Fermach z tego 
powodu, że zaszła w ciążę, a nie chciał 
jej kompromitować. 

Przeprowadzona sekcja zwdok p. 
Fermech wykazała jednak, że nie była 
ona w ciąży. Gdy wynik sekcji zakomu
nikowano Łozińskiemu zmienił swe ze
znania i oświadczył, iż morderstwa do
konał z tego powodu, że nic mógł w ża
den sposób pozbyć się swej kochanki, 
która mu się już znudziła. 

Łozińskiego osadzono w areszcie i 
poddano badaniom psychiatrów ponie
waż zdradzał on objawy obtedu. 



Podróż na księżyc nie jest mrzonką 
Profesor Herman Oberth budoje specjalny slalek-rakietc, Który będzie gotów za 2 lala. 
W Paryżu oddano do dyspozycji profesora olbrzymie warsztaty. 

Podróże międzyplanetarne, aczkol
wiek pozostają jeszcze w sferach nie
doścignionych marzeń ludzkości i są je
dynie tematem fantastycznych utwo
rów wielu pisarzy, nie przestają zajmo
wać świata naukowego,, k tón raz po 
raz czyni próby i doświadczenia w kie
runku realizacji tego zagadnienia. 

Prawo fizyczne ciążenia ku ziemi, 
jest jedvną przeszkodą w urzeczywist
nieniu podróży międzyplanetarne!. Wie
lu uczonych, o światowej sławie, w 
licznvch nracach rozwiązało problemat 
powyższy w ten sposób, że usunęło ja
kiekolwiek przeszkody, napotykane 
przy nodróży w sferach rozrzedzonego 
powietrza. 

Kwestja przebycia przestrzeni, po
zbawionej całkowicie powietrza, która, 
jak dowiedziono, istnieje na pewnej wy
sokości ponad ziemią, nie odgrywa 
więc żadnej roli. Prof. Einstein, rozwią
zał teoretycznie narazić zagadnienie 
pokonania siły ciążenia, o czem nie
dawno donosiliśmy. Zdawałoby się 
więc, że to, co uważane jest za wytwór 
fantazji, urzeczywistni sie w najbliż
szym czasie. 

Wszelkie jednak próby zawodziły 
dotąd całkowicie, i najwięksi ODtymiści 
i entuzjaści machnęli ręka przestając 
wierzyć w możliwość podróży między
planetarnej. 

Świat naukowy jednak nie dał za 
wygrane. Rozwiązanie bowiem tego 
problematu, miało dla nauki znaczenie 
niepoślednie, które mogło całkowicie 
zmienić i zburzyć dotychczasowe pod
stawy i pewniki pojmowania wszech
świata. 

Oto przed kilku dniami depesze do
niosły o wysoklem odznaczeniu profe
sora Hermana Obertha przez między
narodową akademję astronomiczną. 
Odznaczenie to zostało mu przyznane 
za opracowanie nowego projektu stat
ku napowietrznego, który mógłby od
być podróż międzyplanetarna. 

Wiadomość ta wywołała sensację, 
albowiem projekt prof. Obertha wycho
dził już z granic fantastycznych, a nie
zrealizowanych projektów. 

Opierał się on na dorobku nakowym 
prof. Einsteina i otwierał tak konkrit-
ne możliwości, że międzynarodowa aka 
denija astronomiczna, postanowiła sfi
nansować ten pomysł 1 uczynić wielką 
próbę podróży na Jedną z planet. Na 

wniosek generała Feriera, w Paryżu 
oddano do dyspozycji prof. Obertha ol
brzymie warsztaty, połączone z labo
ratorium naukowem. Wynalazca ma 
przystąpić natychmiast do budowy. 

Brzmiało to już aż nazbyt fanta
stycznie. Czyżby to, co oddawna by ło 
marzeniem ludzkości, a co dotąd skoń
czyło sję wielokrotnie fiaskiem, miało 
nagle okazać się rzeczywistością? Nie
dowierzanie budziła zwłaszcza tajem
niczość, z jaką otaczał prof. Oberth 
swój wynalazek, o k tórym dotąd oyio 
zuj>ełnie cicho i o k tó rym nikt uje nie 
mógł powiedzieć: na czem nolcgał i 
w jaki sposób miał być zrealizowany. 

Ale fakt, że Francja udzieliła srościry i 
poparcia niemieckiemu uczonemu, raki. 
że akademja astronomiczna pozostają
ca pod wpływami francuskimi, decydu
je się finansować odkrycie niemieckie
go profesora, daje dużo do myślenia 
I dlatego tłumną falą podążyli dzienni
karze do domu profesora Obertha, w 
małej mieścinie niemieckiej Sehóssbur-
ger, by stamtąd ponieść w świat rados
ną wieść o wielkiem odkryciu i wielkich 
możliwościach dla ludzkości. 

— Urodziłem sję w 18S9 r. Szkołę 
skończyłem w roku 1902. Brałem udział 
w wojnie światowej. W Monachium za
cząłem studjować medycynę, później 
przeniosłem się do Klausenburga na fi
zykę, później w Gottingen studiowałem 
matematykę, fizykę i astronomie. Ukoń
czyłem w Heidelbergu. Moimi profeso
rami byli ludzie tej miary, co Wiechert, 
Ambronn i Roentgen. Oni obudzili we 
mnie zapał do nauk ścisłych i im za
wdzięczam swój wynalazek — opowia
da prof. Oberth. 

— Trzymałem dotąd wszystko w ta
jemnicy. Nie chciałem, bv mi w mej 
pracy przeszkadzano, uje wiedziałem 
zresztą, co z mych prób i doświadczeń 
wyniknie. Dziś, jeśli to panów interesu
je, powiem, że będąc jeszcze uczniem, 
myślałem nad rozwiązaniem tego pro
blematu. Gdy przeczytałem ..Podróż na 
księżyc" Juliusza Vernc'a. postanowi
łem, gdy będę starszy, nad tem popra
cować. Pociąg do fizyki miałem zawsze 
Zawsze bawiłem się tekturowemi wy
cinankami, z których budowałem moto
ry, maszyny i samoloty . 

W roku 1917 mój plan już był go
tów. Oczywiście brakowało w nim wie

le rzeczy, były to raczej teoretyczne 
rozważania. Nie znałem wówczas Ein
steina, nie znałem jego odkryć, które 
obecnie przydały mi się znakomicie. 
Przedłożyłem mól projekt niemieckie
mu ministerstwu wojny — projekt Je
dnak został odrzucony. W roku 1925, 
projekt ulepszony, w którym przewi
działem już opór ciśnienia powietrza, 
przedłożyłem raz jeszcze niemieckim 
władzom wojskowym, departamentów' 
lotnictwa. Projekt znów został odrzu
cony. 

Nie zraziłem się tem absolutnie. 
W tym czasie ukazało sie dzieło Ein
steina o pokonaniu siły ciążenia. Na
wiązałem z Einsteinem korespondencję, 
odwiedziłem go. pracowałem przez 
dmższy czas pod jego kierunkiem — i 
no raz trzeci, projekt swói przedłoży
łem do aprobaty, tym razem we Fran
cji. Uzyskałem pomoc, bede budował. 

— Na czem polega wynalazek? 
— Jest to zwykły okręt powietrzny. 

Laicy w pierwszym rzędzie zadać so
bie muszą pytanie, w jaki sposób okręt 
ten będzie przebywał przestrzenie po
wietrzne. Nikt już dziś nie wierzy w 
taką możliwość. I zupełnie słusznie. 
Einstein odkrył teoretyczne możliwości 
j)okonan'a siły ciążenia — praktycznie 
jest to niewykonalne. A wiec okręt mój 
wcale nie będzie fruwał. Zostanie po
prostu rzucony na sąsiednia planetę. 

Astronomia uczy nas. że ciało, 
przedmiot, przeniesione w przestrzenie 
bczpowietrzne i poruszające sie tam z 

szybkością ośmiu kilometrów na se
kundę, nie może już upaść na ziemię. 
Chodzi więc o to, by to ciało wyrzucić 
w przestrzeń bezpowtetrzna. a tam już 
zaczną działać siły, wprawiające je w 
coraz większą szybkość i ruch. 

Dotychczas nie udało sie to niko
mu — nikt jeszcze nie zdołał dotrzeć do 
miejsca, w którem jest absolutna próż
nia. Myślę, że mój wynalazek zmieni 
dotychczasowe możliwości. 

Jest to rakieta, obliczona matema
tycznie na taki rzut, który, pokonywu-
jąc siłę ciążenia, musi wynieść to ciało, 
w tym wypadku okręt napowietrzny, 
do przestrzeni, pozbawionej powietrza 
całkowicie, lub też wypełnione! zupeł
nie rozrzedzonem powietrzem. Rakieta 
ta musi nadać statkowi początkowy 
bieg 11 i jedna szósta kilometra na se

kundę. Ta szybkość skończy się już 
poza granicami ciążenia. Sił<5 wyrzutu 
stworzy alkolid. Ta rzecz obliczona 
jest najzupełniej ściśle i omyłka żadna 
zajść nie może. 

Gdy siła rakiety się skończy, zaczy
nają działać motory wewnętrzne zbu
dowane na wzór motorów Zeppelina. 
Okręt staje sie wówczas sterowcem, 
którym można dowolnie kierować. 

Cała rzecz polega na tem. by tam, 
w przestrzeni, gdy siła< rakiety się skoń 
czy. motor nie odmówił posłuszeństwa. 
Jak zaznaczyłem, musi ^ on poruszać 
statek z szybkością ośmiu kilometrów 
na god~':ię — wówczas nie podlega on 
żadnym ziemskim prawom, 

— A powrót? 
— Ten jest zupełnie łatwy. Stam

tąd bowiem nje trzeba rakiety. Najtrud
niejsze będzie wejście nanowrót w 
atmosferę powietrza. Tam może nastą
pić katastrofa. 

— I to wszystko prawda? 
— Prawda. 
— A szczegóły budowy? 

— Ścisła tajemnica, wymairana przez 
międzynarodowy instytut astronomicz
ny. 

— A koszty? 
— Pięć milionów franków konstruk

cja rakiety, dwadzieścia milionów — 
budowa całego statku. 

— Kiedy ma nastąpić pierwszy lot? 
— Budowa zacznie sie pod mojem 

osobistem kierownictwem w przyszłym 
miesiącu. Lot odbędzie sie za dwa lata. 

— Czy pan weźmie w nim udział? 
— Jestem człowiekiem stosunkowo 

młodym. Mam żonę i dzieci, które ubó
stwiam. Pojadę jednak, tak pewny je
stem swych wyliczeń. Przewidziałem 
wszystko i nie mogę doznać zawodu. 

— Ależ to nadzwyczajny wynala
zek... 

— Tak stwierdził też Einstein, tak 
też stwierdziła akademja astronomicz
na. Marzenia świata I śmiałe fantazje 
Juljusza Verne'a zostaną ziszczone. Pe
wien jestem, i e świat sceptycznie wzru 
szy ramionami. Postawimy go jednak 
przed faktem dokonanym. 

Rozmowa skończona Czyżby to Je
dnak było wszystko możliwe? Zdaje 
się, tym razem, że tak. A więc czekaj
my, dopóki nie ziści się ten cud. tak jak 
ziściły się cuda ostatnich lat. 

Inż. K. Lenz. 

A. FRANCE - HARRAR. ^ 

Słuchowisko radjowe. 
Jeśli kobieta jest zazdrosna, nie po

winna nigdy zostać żoną aktora. Jolan
ta też wcale nie była zazdrosną, acz
kolwiek była żoną wielkieco artysty. 
Rozmawiała ze swym mężem wiele na 
ten temat. Wie że to należy do obo
wiązków jego jako dobrego aktora, 
grać rolę donjuanów, tak namiętnie, jak 
w rzeczywistości. Jolanta często pod
świadomie denerwowała się, gdy wi 
działa tę grę, ale po skończeniu przed
stawienia już więcej o tem nie myślała. 
Nieprzyjemne uczucie znikało u mej tak 
szybko, jak szminka z twarzy jej męża. 

Nie, Jolanta nie była zazdrosna. Ale, 
byłoby tępiej, gdyby Fred nie mówił 
jej ciągle o zdradzie i zachowaniu się 
jej męża. Fred był młodym człowie
kiem, patrzącym na świat przez różowe 
szkła. Był speakerem w radiofonicznej 
stacji nadawczej, witał publiczność, za
powiadał programy, ogłaszał koncerty. 
I był zakochany w pięknej Jolancie. 

I właśnie Fred wziął na siebie przy
kry obowiązek przekonania Jolanty, że 
mąż jej zdradza ją niemal codziennie, 
nie na scenie, skądżeż, w żvciu na
prawdę i że dlatego powinna ona się 
z njm rozwieść i wyjść zamaż za nie
go, za Freda. 

Początkowo Jolanta sie śmiała, póź
niej już tylko się uśmiechała, a później 

przestało się śmiać i uśmiechać. Znała 
swego męża bardzo dobrze. Bvli po ślu
bie już siedem lat. Kochali sie oboje bar
dzo. Nie mogła więc nigdy dopuścić tej 
myśli, że ją zdradza. Ale Fred mówił 
tak przekonywająco, nie opuszczał ni
gdy żadnej okazji, by nie wtrącić jakie
goś słówka że powoli zaczęła ona po
wątpiewać w wierność swego męża. 

— A może jednak Fred ma rację?— 
myślała. 

Zasiane ziarno nieufności poczęło 
wydawać plon. Długo martwiła się Jo
lanta, myślała o tem wszystkiem, co 
Fred mówił. I wreszcie zdecydowała 
się. Dała słowo Fredowi, że przyjdzie 
do jego mieszkania, o ile będzie się mo
gła sama przekonać o zdradzie męża. 

Biedna Jolanta była zrezygnowana. 
A on, znakomity aktor Henryk Bell-
man, zbyt był w tym czasie zajęty 
próbami nowej sztuki, by zwrócić uwa
gę na zmiany, jakie zaszły w stosunku 
żony do niego. Układ między Jolanta 
a Fredem został zawarty — Fred zajął 
się przygotowaniem materiałów obcią
żających. 

Następnego dnia stacja radiofonicz
na powiadomiła swych słuchaczy iż 
przygotowuje wielkie słuchowisko rad
jowe p. t. „Za kulisami teatru". Szero

kie koła publiczności poznają w ten 
sposób całe zakulisowe życie teatru, o 
którem dotąd nie miały pojęcia usłyszą, 
westchnienia zmęczonego inspicjenta, 
zarzuty, jakie spadają na głowc niewin
nego suflera, hałas 1 gwałt, panujący w 
garderobach » filozoficzne rozważania 
strażaka, dyżurującego za kulisami. 

Mówiono o tem bardzo wiele. Miljon 
radjosłuchaczy w całym kraiu niecier
pliwie wyczekiwał tego dnia. w któ
rym odbyć się miała zapowiedziana 
audycja. Najbardziej zniecierpliwiony 
był Fred. Zniecierpliwiony i zdenerwo
wany. Gdy mu się ten plan uda. Jolan
ta będzie jego. 

Jolanta dostała od niego w prezen
cie, na imieniny, śliczny aparat radiowy. 
I dała mu słowo, że podczas wielkiego 
słuchowiska pozostanie w domu i wy
słucha audycji. 

Wreszcie nastąpił dawno oczekiwa
ny wieczór. Fred jako speaker, był na 
swym posterunku. Zapowiadał kolejno, 
że za chwilę słuchacze znajda się w 
garderobie jednej z czołowych arty
stek. I w tejże chwili rozległ sie piękny 
męski głos, tak znany wszystkim głos 

' Bellrńana: 
— Siadaj kochanie koło mnie. Mam 

teraz chwilę wolnego czasu. Nie bój się, 
nie zepsuję cJ szminki Ostrożnie poca
łuję. Tak, kochanie. Słodka moia dziew
czynka. 

Słychać szelest sukni jedwabnej i 
kobiecy śmiech. I znów głos Bellmana: 

— Zona? Cóż żona! Od czasu, gdy 
byłem wczorai u ciebie... 

Speaker przerwał w tei chwili. 
— Teraz przenosimy się do hali ma

szynistów. 
Słuchowisko trwało dalei. 
Tego wieczora Jolanta z drżącym 

sercem przekroczyła próg mieszkania 
Freda. 

Następnego dnia we wszystkich pis
mach ukazała się następująca wiado
mość: 

„Podczas ostatniego słuchowiska 
radjowego słuchacze padli ofiara misty
fikacji. Mianowicie speaker się omyl i l i 
miast zapowiadać scenę w garderobie 
statystów, zapowiedział wizytę w gar
derobie czołowego artysty. Wszyscy 
mieli wrażenie, że słyszeli cios znane
go aktora Bellmana. Bellman jednak te
go wieczoru wcale w teatrze me był. 
Był z wizytą u swego przyjaciela. 
W jego garderobie wogóle nie było mi
krofonu. Jeden ze statystów, naśladują 
cy doskonałe głosy swych kolegów, 
odegrał tego wieczoru role Bellmana. 
Niewątpliwie śledztwo wykryje przy
czynę tej mistyfikacji". 

Tego dnia Fred opuścił na zawsze 
miasto. A Jolanta była zbyt mądra by 
pow^daieć cośkolwiek swemu mężowi, 
w k' -:>"«-o wierność przestała wreszcie 
w ą t i . u śledztwo nie wykryło nigdy 
przvi"'\ny pomyłki speakera. 

Tłum n. R, 
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Burzliwy przebieg meczu.—Karolewianie 

opuścili boisko na 25 minut przed końcem. 
A-klasowe derby footbalowe rozegra

ne w dniu wczorajszym w godzinach 
przedpołudniowych na boisku W . K.S-u 
mlafy bardzo burzliwy przebieg. 

Zarówno Ł.T.S.G. jak i Orkan przy
wiązywały do tego spotkania ze zrozu
miałych względów duże znaczenie, od 
wyniku tego meczu zależało bowiem, któ
ry z zespołów reprezentować będzie Łódź 
w spotkaniach międzyokręgowych. 

Już pierwsze minuty meczu zapowia
dały sensacyjny przebieg gry. Ł.T.S.G 
z miejsca ujmuje inicjatywę w swoje rę
ce, przesiaduje kilkakrotnie pod bramką 
Orkanu, gdy nadspodziewanie w ciągu 
niespełna dwóch minut Orkan zdobywa 
2 bramki przez prawego i lewego łącz
nika. 

Na widowni wrze, jak w ulu. Czy Ł. 
T.S.O. zdoła odbić utracone bramki? Oto 
pytanie, które cisnęło się wszystkim na 
usta. 

Tymczasem jednak mimo przewagi 
czarno-biali nie są w stanie nic zdziałać. 
Szczęśliwe wybiegi bramkarza Orkanu 
ratują drużynę kilkakrotnie od utraty 
bramki. Zanosi się rzeczywiście na prze
graną Ł.T.S.G., w którego szeregach ak
cje kleją się coraz słabiej, a niektórzy za
wodnicy upadają nawet na duchu, gdy 
nadspodziewanie po rzucie wolnym b i 
tym przez Pogodzińskiego, Herbstreich 
zdobywa pierwszą bramkę. 

Bramka ta dodaje dużo otuchy zawod
nikom czarno-białych, którzy teraz co
raz częściej przesiadują na polu karnym 
karolewian, aczkolwiek 1 ataki Orkanu są 
bardzo groźne. 

W tym okresie toczy się niezwykle 
ciekawa i na wysokim poziomie posta
wiona gra. Ł.T.S.O. zyskuje znów rzut 
wolny i Herbstreich po otrzymaniu piłki 
na lewą nogę pakuje ją pewnie w róg 
bramki Orkanu. 

Od tej chwili następuje kompletne za
łamanie psychiczne u graczy Orkanu, 
którzy czując wzrastającą ustawicznie 
przewagę przeciwnika nie ograniczają się 
w środkach, byle nie dopuścić do uzyska
nia przez Ł.T.S.O. zwycięskiej bramki. 

Polowanie na kostki przeciwnika nie 
uchodzi jednak bacznej uwagi sędzie
go p. Hankiego, który wszystko widzi I 
zawsze w porę interweniuje. Na kilka 
minut przed końcem pierwszej połowy 
Owczarek II fauluje ordynarnie Pogo
dzińskiego, za co zostaje wykluczony z 
gry. Jeszcze kilka minut rozpaczliwej 
obrony karolewian i przy stanie 2:2 koń
czy się pierwsza część meczu. 

Sukcesy Slolarowa 
n a turnieju n> Zakopa

nem. 
W turnieju tennisowym w Zakopanem 
łodzianin Maks Stolarow odnósł kilka 
zwycięstw, przechodząc do ćwerć fina
łu. 

Mistrzostwa footba
lowe 

ftiastM Jł m> Jimafcarrie. 
Krowodrza — Wisła 1:0, Makkabi — 

Legja 6:2. Podgórze — Sparta 1:0. Wa
wel — Cracova lb 6:0, Garbarnia Ib — 
Olsza 6:2. 

Cejzik zwycięzcą 
n> piięcioftoju trfzfioatic-

tąf€znom. 
W dniu wczorajszym odbył się w 

Bydgoszczy pięciobój lekkoatletyczny 
dla panów, w którym zwyciężył Cejzik, 
zyskując 3483 pkt., 2) Dobrowolski 2994 
3) Wojtkewicz (Sokół — Wilno). 

Przechodząc przez ulice 
rozejrzy! się uważnie uni ł i -
niesz Kalectwa i śmierci. 
I,,, I i • ,n | | " •M-WWWWWłW*'* 

Już trzecia minuta drugiej polowy 
meczu przynosi piękną bramkę Ł.T.S.O., 
zdobytą znów przez Hebstreicha. 

To już całkowicie wyprowadza z rów
nowagi graczy Orkanu, którzy nie mogą 
się pogodzić z faktem, że wygrany już 
prawie mecz kończy się sukcesem prze
ciwnika. 

Ogromne zdenerwowanie wkrada się 
w szeregi orkanistów i miast grać, za
wodnicy wnoszą ciągle pretensje pod 
adresem sędziego. 

W 10-ej minucie po rzucie wolnym 
Wildner zyskuje czwartą bramkę dla Ł. 
T.S.O. 

Niesforny kapitan Orkanu znów pro
testuje, a poszczególni gracze mu wtóru
ją. Wreszcie około 20-ej minuty, gdy sę
dzia podyktował najzupełniej sprawiedli
wie rzut karny przeciwko Orkanowi za 
sfaulowanle Królika, znajdującego się 
bez piłki, kapitan Orkanu wytwarza 
ogromny mentlik na boisku, nie dopusz
czając do egzekwowania rzutu i działając 
prowokująco na swój zespół. 

Brak wychowania u poszczególnych 
zawodników Orkanu występuje teraz w 
całej pełni. 

Zaledwie dwaj—trzej gracze wśród ca
łego zespołu znaleźli się, którzy nawoły
wali kolegów do uszanowania godności 
arbitra. 

. Zmusili oni bramkarza, by powrócił 
do bramki. Na chwilę burza ustała, lecz 
gdy Królik rzut karny wykorzystał znów 
kapitan Orkanu wespół z lewym pomoc
nikiem odnieśli się niesfornie do sędziego, 
za co zostali wykluczeni z boiska. 

Zawodnicy boiska opuścić nie chcieli, 
aż wreszcić cała drużyna za namową ka
pitana opuściła plac boju i sędzia odgwiz-
dał walcower dla Ł.T.S.O. 

Fakty powyższe musimy napiętnować 
z całą stanowczością. Drużyna Orkanu 
rościła sobie pretensje do tytułu mistrza I 
dobrze się też stało, że tego rodzaju ze
społowi zaszczytny ten tytuł nie dostał 
się w ręce. Oracze Orkanu z kapitanem 
dowiedli, że nie mają nic wspólnego ze 
sportem. 

Wstyd, by tego rodzaju zespół zajmo
wał nawet zaszczytne miejsce w kla
sie „A". Przypuszczamy, że wydział gier 
i dyscypliny zajmie się tą sprawą i srogo 
ukarze niesfornych zawodników Orkanu, 
którzy wczorajszem zachowaniem się na 
boisku działali prowokująco na swych 
zwolenników i mogli doprowadzić nawet 
do ekscesów. 

Należy się tylko cieszyć, że meczem 
tym kierował rutynowany sędzia, jakim 
jest p. Hanke, w przeciwnym razie kto 
wie, jaki charakter przyjęłaby wczoraj
sza gra. (k) 

Jiasmonea-J.UJt. 0:2 (O.O) 
Xars)odu o mistrzostwo klasu (3$. 

Hasmonea dowiodła jeszcze raz jak 
nieobliczalną'jest tłrużyną i dała jeszcze 
jeden dowód wyraźnego spadku formy. 
T.U.R. na zwycięstwo nie zasłużył. Bram 
kl uzyskali czerwoni w ostatnich minu
tach gry. 

Wypada zaznaczyć, źe Hasmonea, jak 
zwykle, mimo przewagi, nie potrafiła 
zdobyć się na strzały. 

Do spotkania wystąpiła Hasmonea z 
trzema rezerwowymi. Strzałowe jak zwy 
kle zawodził atak. Skrzydłowi słabi. 
Frenkiel, Rotapel i Chumec zawodzili w 
polu. Pod bramką Chumec zmarnował 
kilka pewnych pozycyj. 

Pomoc dość mierna. Oroman wykazu
je pewną poprawę formy. Obrona prze
ciętna. Olazer jest raczej typem pomoc
nika, niż obrońcy. Bramkarz mało za
trudniony. / 

Drużynę T.R.U-u w głównej mierze 

uchronił od przegranej obrońca Rajch. 
Sekundował mu nieźle drugi obrońca. 

Bramkarz nieźle wywiązywał się ze 
swego zadania. W pomocy najlepszy 
Woźniak. Atak dość szybki, ale jeszcze 
mało opanowany technicznie. 

Ora naogół nieciekawa, prowadzona 
w średnim tempie. Przeważa Hasmonea, 
TUR ma jednak kilkakrotnie szanse zdo
byci., goala. Po przerwie w dalszym cią
gu przeważa Hasmonea i zdobywa nawet 
goala. Sędzia bramki nie uznaje. 

Na dziesięć minut przed końcem uda
je się atakowi TUR-u podsunąć blisko 
bramki Hasmonei. Ze spalonego robi goa
la Ślepak. TUR przed końcem znowu 
uzyskuje bramkę. — Publiczności bardzo 
mało. 

Sędziował p. Joński naogół dobrze, 
pod koniec zawodów nie zauważył kilku 
spalonych. 

J€akoah-£. M. tf. Ib. 0:0 
(Drużuna biało-niebieskich niezaslużenie 

straciła punkt. 
Zacięty bój o dwa punkty odbył sie. 

wczoraj między Hakoaehm a ŁKS. C z e i 
wonym zależało na zwycięstwie gdyż 
chodziło im o ewentualne zajęcie pierw
szego miejsca. Niebieskim znów nie wo l 
no stracić ani jednego puniktu, gdyż gro
zi im spadek do klasy A . 

Drużyny wystąpiły w następujących 
składach: 

Hakoah: Zylberberg, Zakl ikowskl, 
Służewski, Zachariasz, Balsam, Kuczyń
ski, Preis, Steinbok, Kreicer, Segał, Petf 
berg. 

ŁKS.; Jakubiec, Wentel, Kowalski, 
Pegza, Kędzior, Małek Stepanek Feja, 
Tadeusiewicz, Nykiel , Szałapski. Zmaga
nie się obu zespołów rezultatu nie przy
niosły. Słabo grający atak czerwonych 
nie miał szans zdobycia bramki, znów do

bra obrona i pomoc ŁKS-n unieszkodli
wiały zakusy napadu niebieskich. Naj
lepszymi w Hakoahu okazali się Balsam i 
Służewski. W ataku najlepszy Krajcer, 
Skrzydła słabe. W ŁKS-ie p. dobra obro 
na. W pomocy, najlepszy Pegza. Małek 
lepszy od „Kędziora". A tak słaby. 

Naogół Hakoah wyjąrtkowo dobrze się 
spisał w spotkaniu z ŁKS-em. Dawno już 
drużyna ta nie grała tak ambitnie i nie 
zidoby się na takie maksimma wysiłku. 
Przewaga jednak niebieskich nie przy
niosła żadnych konkretnych rezultatów. 
Interesującym zawodom przyglądało się 
sporo osób. Sędziował J . Szer. 

Hakoah H — ŁKS. U 1:1 (1:0). 
Przedmecz o mistrzostwo klasy B. 

Równorzędna gra obu zespołów. 

£od%ianin JtołodzieU%ffh 
zajmuje drugie miejsce n> IX etapie biegu 

dookoła (Polski. 
W dniu wczorajszym odbył się 9 etap 

biegu kolarskiego dookoła Polski na tra
sie Lwów — Lublin, wynoszącej 211 kim 
Pierwsze miejsce zajął Stefański w cza 
sie 7.06,53, drugie — Kołodziejczyk 

(Union) 7.12.32, trzecie — Michalak 
7.13.16, czwarte — Więcek, piętę Konop 
czyńskl. Łodzianin Kłosowicz zająt sió
dme miejsce. 

KĄPIEL M Y D t E M w '.ficŁ 

WZMACNIA WERWY 

U S.STEM PNIEWICZ-POZNAŃ 

Zwycięstwo Turystów 
n a d Jćłursa n> (Pabiani

cach. 
Po kilku niepowodzeniach, Turyści 

odnieśli nareszcie zwycięstwo, bijąc pa
bianicką Burzę na jej własnym boisitu. 

Do zawodów z parjjaniczanami wystą
pili Turyści w nieco zmienionym składzie, 
a mianowicie: Ties, Kriigier. Niewiadom
ski, Chojnacki, Szulc,"Trajdos, świctu-
sławski, Szulc I I , Kubik St., Bałczewski 
i Stolarski. 

Pierwsza polowa gry upływa pod 
znakiem przewagi fioletowych, którzy 
zdobywają trzy bramki przez Święto-
sławskiego — 2 i jedną przez Bałczew-
skiego. Burza niezła w polu, całkowicie 
gubiła ślę pod bramką. 

Po zmianie stron Turyści zyskują Je
szcze większą przewagę i na kilkanaście 
minut przed końcem prowadzą nawet 
5:1, lecz ambitna Burza zyskuje dwie 
bardzo efektowne bramki przez prawego 
łącznika, przyczem ostatnią z bardzo da
lekiego strzału. 

U Turystów wyróżnili się: Swięto-
słrwski, Stolarski. Trajdos, Chojnacki 1 
Niewiadomski, w Burzy zaś środkowa 
trójka ataku. — Sędziował p. Jastrzęb
ski. 

Sokół — Bieg 0:0. Mistrzostwo klasy 
B. Bezustanna przewaga drużyny Soko 
ła. Sędziował p. Orajwoda, który nic u-
znal dwóch bramek dla Sokoła. 

Turyści II — Burza II 3:3 (2:2). Przed 
mecz rezerw o mistrzostwo klasy A. 
Gra równorzędna. 

Zgierz: Sokół — W. K. S. 2:0 (1 :0). 
Zawody o mistrzostwo klasy A rozegra 
ne w Zgierzu przyniosły zwycięstwo go 
spodarzom. 

Słowacki — Widzew ii 4:2 (1:1). 
Przedmecz wygrała drużyna Słowac

kiego lepiej dysponowana strzałowo. 
W Widzewie wyróżnił się środkowy po
mocnik, w Słowackim — obrońca. 

żądajcie 
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Philips (Holandia)-Ł. K. S. 5:1 (2:0, 
Skandalicznie słaba gra zespołu łódzkiego. 

Wczorajszy występ holenderskiej dru 
żyny pilakrskiej Philips zakończył się 
wspanialem zwycięstwem gości, którzy 
jednak mimo ładnej gry nie zasłużyli na 
tak bogaty sukces nad ŁKS-em. 

Do porażki drużyny łódzkiej przyczy 
ni ło się w wysokim stopniu usunięcie •* 
boiska bramkarza Mi l i , którego zastęp
cy Kró l i Gałecki okazali się bardzo kiep 
skiemi goalepperami, skoro w ciągu za 
ledwie k i lku minut pozwoli l i sobie aż trzy 
razy umieścić pi łkę w siatce. Holendrzy 
pozostawili po sobie jaknajlepsze wraże
nie zarówno grą jak i taktownem zacho
waniem się na boisku. 

Cechuje ich niezwykła szybkość, błys 
kawiczna orjentacja oraz b. skuteczna 
gra. Poszczególni zawodnicy reprezentu
jący się podwzględem fizycznym dosko
nale, wykazując przytem ładną grę cia
łem celową grę główkami i niezłe wysz
kolenie techniczne. W przeciwieństwie 
do zagranicznych gości, pozostawili Ł K. 
S-iacy jaknajgorsze wrażenie. 

W pierwszej części meczu miało się 
wrażenie, że ŁKS-iakom wogóle nie chce 
się grać i że nie zależy im wcale na wy
niku. Poza bramkarzem Mi lą dosłownie 
zadem z zawodników nie sil i ł się na jako 
taką grę. Wogóle nie można się było do
patrzeć ambicji wśród zawodników Ł. 
K.S-u ani na grosz. Dopiero w drugie) 
części meczu, po zasileniu drużyny Stel 
lerrwerkiem, miast Durk i oraz Maikiem, 
ożywiło się w szeregach gospodarzy, 
lecz atak wykazywał tak skandaliczną 
bezradność zarówno w polu jak i pod 
bramką, że nie w sposób było myśleć o 
wyrównaniu, a jedyna bramka jaka padła 
dla ŁKS-u zdobyta została z rzutu karne 
go. 

Z półgodzinnem opóźnieniem rozpo
częte zawody przynoszą gościom w pierw 
szych kilkunastu minutach dwie efekto 
wne bramki ŁKS, w tej części gry wogo 
ie nie dochodzi do głosu. Stan 2:0 utrzy
muje się do końca piewszej połowy. 

Po zmianie pól miejsce Kubika zajmu 

je Małek, a Durkę zastępuje Stollen-
werk. Pomoc ŁKS. pracuje teraz b. sku
tecznie, lecz napad gra fatalne bez głowy 
i najmniejszebo zrozumienia. 

Dopiero rzut karny przyniósł ŁKS-wi 
Król . 
honrowy punkt. Pięknie w róg strzelił 
Kró l . Na kilkanaście minut przed końcem 
zawodów środkowy napastnik Philipsu 
zderza się z Milą, ktoś kogoś kopie i sę
dzia usuwa Mi lę z boiska, dyktując jedno 
cześnie rzut karny. 

Broni nieulodnie Kró l , k tó ry w ki lka 
minut później zawinia czwartą bramkę. 
Do bramki wchodzi teraz Gałecki, które 
mu goście również strzelają bramkę. 

W ten sposób ŁKS. opuszcza boisko 
b przegraną 5:1. W ŁKS-ie na wysokoscr 
zadania stał jedynie Mila, k tóry obronił 
serję, niebezpiecznych strzałów. 

U gości, wyróżnił się lewy obrońca, 
trkójkę pomocy oraz środkowy napast
nik. Sędziował p. Pitsch. Widzów 1000. 

YacKer (Zabrze)-Widzew 2:1 (1:0) 
Interesujące zawody 2 zespołów robotniczych 

Przed zawodami w imieniu Widzewa 
p. Malinowski przywitał gości i ofiarował 
im prooorczyki. 

Jeden z przedstawicieli Vackeru po
dziękował. Drużyny wzniosły okrzyki . 
Dokonano ki lka zdjęć i zespoły przystą
pi ły do gry. Goście wystąpil i w następu
jącym składzie: 

Schwan, Duscha, Swientek I, Żelazny, 
Nitka, Świentek II, Morgalla, Korczekwa, 
Chwalczyk, Kalemba (Pakosz), Pietzka. 

Gospodarze z nieco zmienioną linją 
ataku. Pozatem jak zwykle gra l i : Ku
czyński, Malinowski, Nurczyński, Ber-
lowski, Pudlarz, Łęcki, Bończyk, Boleń, 
Rotte, Uptas, Strzelczyk. 

Grę na wysokim poziomie stojącą za
czął Vacker. Drużyna gości przewyższa
ła Widzew pod względem zgrania. Jedno
stki lepsze by ły w Widzewie. Wszystkie 
linje gości gra ły zadawalniająco. System 
gry nietyle efektowny, ile skuteczny. 
Atak prowadzi piłkę długiemi possingami. 

Bardzo dobrze wywiązywał się ze 
swego zadania środkowy napastnik, 
Chwalczyk. Asystowali mu dzielnie po
zostali partnerzy. Skrzydła b. lotne. 

Pomoc była najlepszą częścią druży
ny. W ofenzywie i defenzywie pomocni
cy byl i zawsze na stanowisku. Wyróż 
niał się celowemi podaniami Nitka. Para 
obrońców b. dobra, nie traciła g łowy na
wet w najkrytyczniejszych momentach, 
wygarniając piłkę prawie z bramki. 

Gra bramkarza Schwana stała na b. 
wysokim poziomie. W Widzewie na każ
dym meczu widać poprawę. W spotkaniu 
z Vackerem zaimponowali łodzianie grą 
prowadzoną nadzwyczajnie fair. 

Do przerwy wszystkie linje pracowa
ły składnie. Po przerwie prawa część 
ataku udziału w grze prawie nie brała. 
Strzelczyk pod wpływem upału ledwie 
się poruszał. Uptas wogóle byt najsłab
szym napastnikiem — zaprzepaścił bo
wiem ki lka murowanych sytuacyj. Rotte 
technicznie b. dobry, przez cały mecz 
stwarzał groźne sytuacje pod bramką 
Vackera. Na lewej stronie lepszy był Bo
leń. Szybkością i ambicją przewyższał 
Bończyka. 

Gra pomocy wypadła w Widzewie 
stosunkowo najsłabiej. Najprędzej spuchł 
Łęcki, Pudlarz jakoś nie mniał dnia, ale 
na dobro tego gracza trzeba dodać, że 
przez cały czas nie zawinił ani jednego 
faulu. Berłowski najlepiej z pomocników 
wyt rzymał tempo, ale grał on zbyt defen-
zywnie. Malinowski — Nurczyński, jak 
zwykle dobrze wywiązywal i się ze swo 
jego zadania. Lepiej nieco grał Nurczyń 
ski. Nurczyński mało zatrudniony, w nie
bezpiecznych momentach dobry. 

Sama gra również wypadła interesu 
jąco. Wyn ik nie odpowiadał przebiegowi 
gry. Pierwsze minuty minęły na rogry 
waniu się drużyn. Widzew uzyskuje prze 
wagę. Strzelczyk oddajt dwa strzały na 
aut. Śliczny strzał Upt ' is odbija sie po
przeczną. Wypad Vackeru pjrjtyrtpsl im 
bramkę i* strzału Chwalczyka. W koń

cowych minutach gra zmienna. Po pau
zie w pierwszych minutach gra dość ży
wa z lekką przewagą Vackeru. Widzew 
się otrząsa z przewagi i po kombinacji : 
Bończyk. Rotte, Uptas uzyskuje wyrów
nanie główką tego ostatniego. Gra staje 
się mniej żywa, drużyny podupadają na 

tuż przed końcem zwycięskiego goala. 
Korczekwa, korzystając z niepewności 
Malinowskiego, strzela do pustej bramki 
(Kuczyński niepotrzebnie wybiegł). Ostat 
nie minuty należą do Vackera, który 
ostro ciągnie na bramkę Widzewa. 

Arbiter p. Andrzejak sędziował ku zu-
siłach. Wyn ik zda się nie ulegnie zmia- pełnemu zadowoleniu publiczności, zebra
nie, ale ładny atak Yackeru przynosi mu nej w liczbie około trzystu osób, 

Sukces Polonii 
nad Czarnymi IwowsUcimi. 

Warszawa: Polonja — Czarni 2:0. 
Sensacyjne zwycięstwo Polonji, która 
znacznie przeważała w ostatnich 30 mi 
nutach gry. Bramki dla zwycięzcy zdo
by l i : Kri igier i Suchocki. Sędziował dr. 
Lustgratez. 

K raków : Cracovia — Warszawiat. 
ka 2:0 (1:0) Gra równorzędna. Craco-
via lepiej usposobiona strzałowo. Obie 

bramki uzyskał Kozok. Sędzia p. Adam
ski usunął z boiska Wróblewskiego 1 
Halina z Warszawianki oraz Rusinka z 
Cracovji . 

Katowice: Garbarnia — I. V. C. 4=2. 
Zasłużone zwycięstwo drużyny krakow 
skiej, która znacznie przewyższała. Dru 
żyna katowicka przeżywa widoczny 
spadek formy. 

Oblicze 
no wczoraSszycn 

iflbcli 
Z trzech spotkań ligowych rozegra

nych w dniu wczorajszym bezprzeczme 
największą sensację wywołało zwycię
stwo stołecznej Polonji nad Czarnymi. 

Wczorajszym sukcesem Polonja dowto 
dla, że nie zasługuje na wyeliminowanie 
z ekstra klasy, z której zresztą nie ma 
zamiaru zrezygnować 

Zwyciężyć w obecnej chwil i Czar
nych nie należy do zbyt łatwych rzeczy i 
Polonja zmuszona była zdobyć się na 
nielada wysiłek, by na drużynie lwow
skiej zyskać dwa punkty. 
Zwycięstwo Polonji by ło jednak b. cen
ne. Dzięki niemu drużyna stołeczna wy
dostała się na pewien czas ze strefy za
grożonych i zda się do nie więcej nie po
wróci. 

Dość ładne sukcesy odniosły w dniu 
wczorajszym dwie drużyny krakowskie 
Garbarnia i Cracovia. 

Pierwsza załatwiła się gładko z groź-

meczach ligowych. 
ną ongiś drużyną katowicką I F C , która 
znajduje się coraz bliżej klasy A i zda siy 
nie uniknie spadku w rb. 

Znacznie wzomnioną równiła również 
swą pozycję w tabeli Cracovia, bijąc am 
bitną Warszawiankę.' Tabela ligowa po 
dzień 16 bm. przedstawia się następują
co: 

1) Wisła 
2) Warta 
3) Garbarnia 
4) ŁKS. 
5) Czarni 
6) Cracovia 
7) Legja 
8) Turyści 
9) Ruch 

10) Polonja 
11) Warszawianka 
12) IFC. 
13) Pogoń 

Pkt. St. br. 
19 41 -.30 
18 —36:29 
17 37:31 
17 25-22 
16 —63:31 
15 25:18 
13 21:19 
12 21:36 
11 20:27 
1 1 25;50 
10 21:28 
10 17:30 
9 24:26 

Przed wioślarskiemi mistrzostwami 
Europy w Bydgoszczy. 

Do Bydgoszczy p rzyby ły osady w io 
skie, przyczem łodzie nadeszły już w 
piątek. Włosi obstawiają, jak wiadomo, 
wszystkie biegi. 

Barw węgierskch bronić będzie w 
ósemkach osada f iungari i (Budapeszt) 

Osądy belgijskie przybędą we czwar 
tek, a jugosłowiańskie we wtorek. 

W biegu jedynek startować będą o 
sady Belgj i , Włoch, Czech, Holandji, 
Szwajcarji i Polski, w biegu dwujek ze 
sternikiem — Belgja. Włochy, Francja, 

Hiszpania i Polska, dwójki bez sternika 
— Belgja, Włochy, Polska i Węe/ry, 
dwójk i podwójne — Belgja, Szwajcarja 
Włochy, Francja I Polska. Czwórk i ze 
sternikem — Belgja, Włochy, Holandja, 
Czechosłowacja, Polska. Czwórk i bez 
sternika — Belgja, Włochy, Czechosło
wacja, Danja, Polska. Ósemki — Belgja, 
Włochy, Czechosłowacja, Jugosławja, 
Węgry , Danja i Polska. 

Komunikacja z Bydgoszczy do Łę-
gnowa (Brdyujścei) będzie w dzień re
gat znacznie powiększona. Obok nad-

Dziś I dni następnych! 
Znakomita para artystów 

DUCE TERBY i IWAN PETROWICZ 
w erotycznym dramacie na tle współ
czesnego rozwiązłego tycia nowobo

gackich p. t. 

mistrzowskie) reżyserii Rexa Ingrama-

Wspaniała ilustracla muzyczna orkies
try symfonicznej pod dyrekcją A. Czud-

nowsklego. 
Początek przedst. o godz. 4-e| po poł,. 
w sob. o godz. 2-ej po poł. w niedz. 
o godzinie 12-ej w poł.. ostatniego 

o godz. 10-e| wiecz. 
Ceny miejsc zniżone, w sob. od 2-el 
do 4-ej i w niedziele od godz. 12-ej do 
3-e| wszystkie miejsca po 50 gr. i 1 zł. 

Pływackie mistrzostwa 
Austrii. 'Czechosłowacji 

i Węgier. 
Pływack ie mistrzostwa Austrji przy

niosły istne żniwo rekordów pobitych 
na niemal wszystkich dystansach, tak 
że nasuwa się myśl, czy przypadkiem 
basen w Gracu (tam bowiem odbywały 
się zawody) nie był trochę za kró tk i . 
Wyn i k i szczegółowe by ł y następujące1 

Panowie: 100 mtr . : Golauciser 1:04,6 
3) Stumpf 1:05,3, 200 mtr . : Ródi K er 
5:23,4, 2) Unterberger 5:25. 100 mtr. na 
wznak: Ródiger 1:14,8, 2) Koller 1:15,1. 
100 i 200 mtr. na piersiach Schafferl:17 i 
2:50,9 Sztafeta 4 na 200 mtr . : Graz 
10:18,8. Skoki : Staudinger. 

Panie: 100 mtr . : Ł o w y L19. 400 mtr . : 
Ł o w y 6:22.5. 100 mtr. nawznak: Beran 
1:36,2. 200 mtr. na piersiach: Bienenfeld 
3:15,8. Sztafeta 4 na 100 mtr.: Danubla 
5:41. Skok i : 1) Solkner, 2) Bernett. 

Mistrzostwa Czechosłowacji rozegra 
ne w Preszburgu przyniosły wyn ik i na
stępujące: 200 i 400 mtr. st. dow.: Ge-
treuer 2:29,2 i 5:30,6. 100 i 200 mtr. na 
piersiach: Czeyka 1:22 i 3:02.8. 100 mtr. 
nawznak'dla pań: Heiling 1:35. 100 mtr . : 
Svitek 1:25,2. 200 mtr. na piersiach: Svi 
tek 3:16,4. 

Arne Borg powróci ł już do Szwecji 
po swej wielkiej podróży naokoło świa
ta, powróci ł naturalnie jako ..amator". 
Borg wygra ł mistrzostwo na 200 mtr. w 
czasie 2:27. 

Mistrzostwa pływackie Węgier przy 
niosły szereg świetnych wyn ików: 100 
mtr. : 1) Baranyj 59.6, 2) Meseri 1:01.6, 
3) Wannie II . 1:01.8, 400 mtr Hałasy 5:16 
1.500 mtr. Hałasy 21:58.4 100 mtr na pier 
siach Hild 1:22.8; sztafeta 4 na 200 mtr. 
Mówe (Erlau) 9:47.7 (nowy rekord eu
ropejski). 

Ostatnie dni furnieiu 
atletów w cyrku. 

Ex-Maska — Willing. 
Ex-Maska, światowej sławy atleta, 

Myrna, walczy lepiej, gdyż maska tamo
wała mu oddech i często zsuwała mu się 
na oczy. Doskonale wytrenowany slo-
wak, mimo brutalności Wi l l inga, rzuca 
berlińczyka w 14 min. na obie łopatki. 

Pooschoff — Garkowienko. 
Garkowienkę zastąpił Samson, gdyż 

był on niedysponowany i nie mógł wal 
czyć. Będący w doskonałej formie Poo
schoff w 23 min. pokonał amerykanina. 

Sztekker — Pinecki. 
DDwaj polacy okazali się godnymi 

rywalami. Pierwsze starcie po 20 min. re
zultatu nie dało. 

Dziś w piątek na żądanie Pooschoff a 
była Maska staje z nim do rozstrzygają
cej odwetowej walki. — Zainteresowanie 
budzi decydująca walka Pineckiego z 
Garkowienką, zaś specjalną atrakcją jest 
decydująca walka w stylu amerykańskim 
na wytrwanie Willinga ze Sztekkerem. 
• • M H H n H M M a l 
zwyczajnych pociągów kursować będą 
specj?.lne autobusy i parostatki. 

. Osady polskie mieszkają w Łęgno-
wie i trenują, bardzo pilnie. 

Rozdanie nagród odbędzie się o godz. 
20 w niedzielę w teatrze miejskim. Te
goż dnia wieczorem odbędzie się wie
czór wioślarski w Kasynie Cywi lnem. 
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Rozkład jazdy 
obowiązujący na kolejach od Ma 15 moja 1919r. 

Łódź-Fabr.—Warszawa 
(Pociągi bezpośrednie przez Koluszki) 

posp. osob. osob. pośp. 
Łódź Fabr. odj. 7.45 19.05 Warszawa odj. 13.25 18.2" 
Warszawa przyj. 10.05 21.45 Łódź Fabr. przyj. 16.25 20.42 

Wagon 11 II kl. dołączany w Koluszkach do pociągu pośpiesznego 
Odjazd: Łódź - Fabryczna 4.45 Odjazd: Warszawa 19.30 
Przyjazd: Warszawa Gl . 7.50 Przyjazd: Łódź-Fabryczna 22.52 

Uwaga: Połączenie w Warszawie godz. 9.20 ze Lwowem 1 Bukares/.tcm. 

Łódź Kai.—Warszawa 
Łódź Kai 
Warszawa Gł. 

Warszawa Gł. 
Łódź. Kai. 

(Pociągi bez pośrednie) 
osob. pośp. 

odj., 3.02 6.37 
przyj.' 6.16 8.55 

odj. 
orzyj. 

osob. osob. 
7.20 9.00 
10.06 12.34 

osob. 
7.30 

11.00 

osob. 
18.05 
21.40 

osob. osob. 
13.20 13.39 
15.58 17.10 

pośp. osob. 
20.35 22.10 
22.58 1.50 

Łódź Kai.-^idańsk-Gdynia 
Odjazd: Łódź-Kallska 
Przyjazd: Gdynia 

(Wagon bezpośred 
20.35 

8.41 

nl I, I I I I I I klasy) 
Odjazd: Gdynia 

' Przyjazd: Łódź-Kallska 
20.35 
8.05 

Łódź Fabr.-Zakopane i Krynica 
Pociąg kuracyjny pośpieszny od 15 maja do 30 września z przesiadaniem w Ko

luszkach 
Odjazd; Łódź-Fabryczna 21.40 Odjazd: Krynica 20.05 
Przyjazd: Koluszki 22.25 Odjazd: Żegiestów 20.56 
Odjazd: Koluszki 22.43 Odjazd: Zakopane 21.35 
Przyjazd: Rabka 7.14 Odjazd: Rabka 22.56 
Przyjazd: Zakopane 8.49 Przyjazd: Koluszki 7.38 
Przyjazd: Żegiestów-Zdrój 8.45 Odjazd: Koluszki 7.55 
Przyjazd: Krynica 9.40 Przyjazd: Łódź-Fabryczna 8.42 

Poznań-Łódź Kai.-Lwów 
(Pociąg bezpośredni osobowy) 

Odjazd: Poznań 15.00 Odjazd: Lwów 
Przyjazd; Łódź - Kaliska 19.54 Przyjazd: Łódź - Kaliska 
Odjazd: Łódź - Kaliska 20.12 Odjazd: Lódź - Kaliska 
Przyjazd: Lwów 8.47 Przyjazd: Poznań 

Łódź Kal.-Kalisz-Poznań 

^0.05 
9.26 

10.15 
15.06 

Łódź Kai. 
Poznań 

Poznań 
Łódź Kai. 

Łódź 
Łódź Kai. 
Poznań 

(Pociągi bezpośrednie) 
pociągi osobowe 

odj. 7.50 10.15 12.50 21.55 
przyj. 14.38 15.06 19.39 

pośp. 
23.06 

5.28 3.28 
(Berlin) 

pociągi osobowe 
11.20 15.00 23.30 
18.23 19.54 7.12 

pośp. 
odj. 2.06 6.00 

przyj. 6.28 13.25 
(Berlin) 

. ^uino-Strzałkowc-Poznań 
(Komunikacja bezpośrednia) 

osobowe 
odj. 0.20 9.33 Poznań 

przyj. 8.24 17.05 Łódź Kał. 

Łódź Fabr.-Kraków 
(Wagon bezpośredni I 1 II kl. od Koluszek pośp.) 

' id j 
r f vi; 

osobowe 
0.35 5.15 
3.05 13.15 

15.40 Odjazd: Kraków 0.10 
22.00 Przyjazd: Łódź-Fabryc/na 6.52 

Odja/.d: łódź - Fabryczna 
Przvia;'.d: Kraków 

Łódź Kal.-Kraków i Kato 
(Pociąg bezpośredni osobowy) 

Odjazd: Łódź - Kaliska 22.15 Przyjazd: do Katowic 
Przyjazd: do Krakowa 5.10 

Łódź-Ciechocinek 
(Bezpośredni wagon od 15 maja do 30 września) 

Odjazd: Łódź - Kaliska 

; i te 

Przyjazd: Ciechocinek 
9.33 Odjazd: Ciechocinek 

14.10 Przyjazd: Łódź - Kaliska 
17.12 

22.01 

P r z e d s i ę b i o r s t w o r o b ó t 

BUDOWbAHYCH 1 KAHAblZACYJNYCH 

„ R A M K I i WINTER 
Sp. z ogr. odp. I N Ż Y N I E R O W I E . Sp. z ogr. odp 

ul. Kil ińskiego Ns 4 1 , t e l . 7 2 - 9 6 . 

Roboty budowlane. — Roboty żelazo-betonowe. 

Przebudówki i remonty domów i mieszkań. 

KONCESJONOWANE BIURO PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI 
domowej do sieci kanalizacyjnej miejskiej. 

P l a n y i k o s z t o r y s y r o b ó t kana l i zacy jnych . 

tania Filsa !o I I 
o który oprzeć się może najbardziej zachwiana firma; 
nie upadnie nigdy, skoro tylko się zwróci o radę 

reklamową do 

A f e w i z y c i i o a f f o t z e f t 
FUCHS, 

P i o t r k o w s k a 5 0 , tel.21-36 

Reklamy iwieflme 
w Parku Kolejowym 

Na mocy koncesji, wydanej przez MAGISTRAT m. ŁODZI 
urządzamy 

reklamy #wleflrie na słupach 
mle|*kleao parkanu, 

otaczającego Ogród Kolejny ze strony ulic: Narutowicza, Kiliń
skiego i Skwerowej. 

iJark Kolejny znajduje się przy samym dworcu, między 
trzema najruchliwszetni ulicami naszego miasta. 

Reklamy świetlne, wykonane najestetyczniej, oświetlone 
będą o d z m r o k u w p r z e c i ą g u ca łe j nocy. 

R e k l a m a ś w i e t l n a j e s t t a n i a i c e l o w a . 

Reklamy Świetlne w Parku nltlnji 
Sienkiewicza 39, tel. 24-47. 

I H i l M W i r r M J i i i a N l l l l i M ^ I W l I I I I S I I I l ^ l l 1 1 ! ! ^ 1 ! ' " 1 ! 1 i ' |i 

ZAKOPANE 
Hotei-Pension 

„MARATON" 
nowo wybudowany 

ul. Sienkiewicza. Tel. 3-31 
5 0 pokoi słonecznych, 

tarasy, nowoczesny komfort, 
kuchnia wykwintna. 

C e n y o d zl W 18 wraz i c a l o d z i e n n e m u t r z y m a n i e m 
Pod wlasnyrrj za'rządein B£OimU$ÓW* 
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Jedyne antyseptycznie spreparowane 
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Artystycznej roboty SYPIALNIE 
STOŁOWE najtaniej sprzedaje 

Piotrkowska 
w oficynie 

ooorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»ooo« 
A . K a r k u t 

Dr. Norfkowicz w 
powrócił 

Doktór 

przyjmuje od 7-ej do 8-ej. 

Cegielniana 14. 

P. 
Doktór 

powrócił . 
Cegielnlana 2 5 

Teleion 26-87 
Spec|allsŁa cho 
rób skórnych. 

I wenerycznych 
W X «| i Elektro (erapja. 
If 1 « s*s M Leczenie lampą 

* X • * • • £ » K V* 1 przyimuie od godz 
Cj I 8—2 i 6 - 9 

choroby weneryczne, skórne I włosów wniedz. i święta 9-1 
ANDRZEJA 2. TEL 32-28. Dla pań od 5 - 6 

Leczenie lampą kwarcową, analizy oddzielna ooczek 
krwi wydzielin. Przyimuie codziennie P ° " e l c ' 

od 11—1 i od 5—8 w. w niedziele i | — . . . 
święta od 10 do 12. Oddzielna pocze-' D ° l « o r ' 

Odllfŵ Jcznlcy (Piotrkowska 62)' ł j|[|||||HW![|(i 

tarciu SMIIiS 
Ul. CEGIELNIANA 29 

Gabinet wenerologiczny 
D-ra S. KANTORA 
dla leczenia chorób skórnych 

wenerycznych i moczopłciowych 
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Dr. med. 
• .Czystość 

Piotrkowska 44. telefon 67-45 
przyjmuje cyklinowanle, drutowanie, 
froterowanie oraz sprzątanie biur po-
kol Czyszczenie szyb. Odkurzanie e-

Dr. L. Sucho wczycKi 'r^lulll^h 
wenerycznych 
i moczopłciowych 

U L Andrzeja 5 
TeL 59-40 

Przyjmuje od 8—2 
i od 5—9. 

w niedziele 1 święta 
od 9 - 1 

Oddzielna pocze
kalnia dla pań 

Choroby chirurgiczne. 
Przylmuja od godz. 4/-7 po pol. 

P|ac Dąbrowskiego 2 , tel. 43-49. 

Dr. D. KAC 
Cegielniana 40 

powrócił. 

speclalista chorób 
skórnych, wenerycz 
nych i moczopłcio 

wych 
przeprowadz i ł 

siej na ul. 
Plotrkow9ka.70 

(róg Traugutta) 
tel. 81-83 

Przyjmuje od 8,30 
do 10,30 rano, od 1 
do 2.30 pp., od 6 
do 8.30 w., w nie

dzielę i święta 
od 10 do 1-ej 

OOOCXXXXXXXXXXX>3IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 

Codziennie iwieiY * KEFIR ' 
Reperuje 

bieliznę; 
wszelką starannie.i niedrogo. Piotrków-

tka 255 m. 42, 1 of. 2-e piętro, 

lekarz- Deatys ta 
fi. Ul 

poza własnościami leczniciemi. dla osób zdrowych prosto 
z lodu na drugie śniadanie i podwieczorek. Tejże firmy zna

komitą śmietankę sterylizowaną poleca jedyny w Łodzi 

Zakład Kefirowy 

I inne. suknie trikotinowe i i p. 
p r z y i m u j e d o r e p e r a c j i . 
ul. 6-go Sierpnia 7 6 , III piętro 

Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu. 

Iwonicz 
PENSJONAT „ZDROWIE" 

poleca pokoje z utrzymaniem. Ceny 
zniżone. Inf. na miejscu. 

K. S1GALINA Narotowicza 6 
Nr, tel. 46-40. a 

PiotrhowsKa51 
tel. 21-23. 

Godz. przyjęć 3—7 

Dl. L L 
Traugut ta 5 

Telefon 5-71, 
Przyim. od 9.30 do 

10.30 i od 5 -6 . 

INSTITUT POLYTECHNIOtUE 
66. Bd. Extlmans — Paris — XVI, pod protektoratem Rządu francuskiego 

OTWIERA ODDZIAŁ POLSKI 
z wykładami w Języku polskim według ułatwionej metody nauczania przez 

korespondencję. 
Przyjmujemy zapisy studentów i studentek na następujące wydziały; 

1. ELEKTROTECHNICZNY: sekcja A-montcra. B-tecbnika. C-iniyniera 
2. B U O O W L A N Y : sekcja D-iechnika. E-inżynicra. 
Dyplom, stosownie do obranej specjalności, wydajemy po ukończeniu studjów 

Program i regulamin zapisów wysyłamy bezpłatnie. 

Choroby kobiece 
i dróg moczo

wych. 
Przyjmuje od 
3—7 po poł. 

Dr. mad 

Choroby skórne i 
weneryczne, lecze
nie lampą kwarcową 

MoDiuszkl nr. 5 
te l . 7 0 - 5 0 . 

Przyjmuje odll-liod 
5-8 panie od 5-6. 

— Jft 223 

) Ogłoszenia ŚF 
drobne. % 

| Kupno i sprzedaż 

WŻUTERJE kupuje. Pełna wartość 
Dlace. Solidne traktowanie „Pieclosa" 
Piotrkowska 123. w podwórza 

SPR7EDAŻ okazyjnie zakupionej blżu 
terjl. „Precloza", Piotrkowska 123. w 
podwórzu. 30 

BIZUTERJA. zegarki na raty. ceny k o 
tówkowe „Predosa", Piotrkowska 123 
w podwórzu. 

DO SPRZEDANIA duża kasa prawie 
nowa. Leben. Przejazd 2. 

Lokale 

Dr. wed. 
HELLER 

POWRÓCIŁ 
chor. skórne 
I weneryczne 
Nawrot 2 

tel. 79-89 
przyjm. do 10 rano 

i od 4—8 
dla pań spec. od 4 - 5 
w n<edz, od 11-2 p.p 
dla niezamożnych 

ceny lecznic 

FRONTOWY słoneczny, umeblowany 
pokój z osobnem wejściem do wynajt 
cla 1-go Maja 37. m. 19 między 2—4 
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MŁODA, samotna poszukuje na mie
szkanie inteligentną panią. Wiad 10SĆ 
Piotrkowska 286, technik dentysiycz-
ny. M 

POSZUKUJE pokoju z kuchnią w sta
rym domu. Pośrednicy pożądani. J. U. 
Przedzainiana 66. 16 

POTRZEBNI panowie | panie do kot. 
portarzu bardzo pokupnego artykułu. 
Zgłaszać sic 7—8 wieczorem. Piotrkom 

I ska 73. „Legja Inwalidów" 16 

POTRZEBNA manicurzystka do za
kładu fryzjerskiego od zaraz. Ul Slen 
kiewicza 39. 

POTRZEBNY zdolny pracownik fry-
zjerski od zaraz. Pomorska 6. Zakład 
fryzjerski. 

LEKARZ-DENTYSTA z 10-letnią prak
tyką przejmie w dzierżawę gabinet 
lub jako asystent w lepszej dzielnicy. 
Informacje w składzie Hamburglera. 

POSZUKUJE młodej dziewczyny na 
wieś do niemowlęcia na 4 tygodnie. 
Zdaszać sie w piątek 16 b. m. Tram
wajowa 3. m. 6, od pół do 2-ej do pól 
do 3-ej. 

POTRZEBNA do biura panienka z 
wykształceniem szkoły powszechnej I 
ładnym charakterem pisma. Ołerty do 
administracji dla „S. K." 15 

R o z m a i t e I 
I 

UNIEWAŻNIAM protest plt. 3. 6. zl 
100, wystawca Mendel Goldblum zle
cenie Leib. Goldsztein, płatny Wołczyn 
powiat Brześć n/B Protest powyższy 
proszę o zwrot za wynagrodzeniem. 
Ciechanowski, Gruz, Piotrkowska 22. 

| Zagubione dokum. | 

ZAGINAŁ kwit kair-yhy od licznika 
elektrycznego na nazwisko Arona Ka-
cenelenbogena. ul. Zamenhofa. 6. 

MIKUŁA Marja, ul. Rzgowska 17a, zgu 
biła legitymację zapomogową 22009. 

1ZAK Gurewicz zgubił tymczasowe 
zaświadczenie wydane przez I Bpon 
K. O. P. w Budstawiu. 

ZAGINAŁ portfel, zawierający gotów
kę, legitymacje l świadectwa na Irntę 
Alfred Karol Preiss. Znalazcę uprasza 
się o zwrot za wynagrodzeniem/ ul. 
6-go Sierpnia 13, m 2 

JAN PŁAKSIWY. Bazarna 10, zguDlt 
prawo jazdy Nr. 1024, wydane w Ło
dzi 21 lipca 1925 roku. 1S 
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