
Ceno na1nera 10 aroszg. 
------------------------OPLATA POCZTOWA UISZCZON.A.. RYCJAlTEM. Samobójstwo komornika 

WIECZORNY ILUSTRO 

po popelnieniude.f2audacll 
Starogard, 3 lipca. 

W lesie w Radoniu pod Kościerzy
ną znaleziono zwłoki komornika wY· 
działu powiatowego w. Starogardzie, 
Teodora MadaJewsklego. 

Madajewski popełnil samoOófstwo 
wYstirzałem z rewolweru w usta. 

Przy :samobójcy iznaleziono Ust, w 
którym oświadcza, że przed !kliku ty
godniami sprzenlewi>erzył 600 złotych 
na szkodę wYdzialu powiatowego, te 

Rok Vlll ó • NR l83 tnie może zabić wYrzutów sumienia I --~....__L_D_L_,_c_z_w_A_R_TE_K_._a_-_2o_L_IP_C_A_t_93 __ o_R_O_K_U_. _....,t. ___ c_EN_A_N_U_M_E_R_U_10_o_R_o_s_zv_. __ --=----· _ sam WYTIIierza sobie sprawiedliwość. 

f lJW~ [J !D ro ~Wll · ID[i ni [j o o IDWi! liH DO~[j 
przez wlodże.-OdnoilaU· wniosek zosfoł zdło· 
szonu wt:zoroj do prokaroforji krokowskiej 

Nasz krakowski . koresp. telefonuje: KO WSKIEGO (PPS), .JANKOWSKIB· (Kraków), Józefa PUSKARCZYKA 
Jak się dowiadujemy, w związku z OO (NPR), Franciszka URBAŃSKIEGO (Kraków), Wojciecha RO.JA (Zakopane), 

odbytym kongresem Centrolewu w Kra (Ch. D.), Jana BRODACKIEGO (Piast), CIASTONIA (Wieliczka), d·ra WITTKA 
kowle, władze zgłosiły do orokuratorji Adama CHĄDZYŃSKIEGO {NPR), Jó· (Brzesko), JASIŃSKIEGO (Skawina) I 
wniosek 0 pociągniAcłe do odoowledzial zefa PUTKA (Wyzwolenie), Zy1munta BIELENINA (Kraków). 

~ ŻULA WSKIEGO (PPS), Stanisława . . 

Procesy wynikające z par. 65 a. na· 
leżą do kompetencji sądów orzysię
głych. I 

:Honfisftata 
deftlaro,;jł noścł karnej z par. 65, a. k. k. · większej WRONĘ (Str. Chłopskie), .Tana MADEJ· . Paragraf 65 a. ustaWY kameJ, obo· 

ilości obecnych na kon2resie oosłó)V, CZYKA (Piast), Mieczysława MASTKA w1ązuJąceJ w Małopolsc~, dotyczący 
działaczy politycznych I t. d. (PPS), sen. dr. prof. MARCHLEW. zbrodni zakłócenia spoko1u publicznego 

Wniosek skierowany do Prokurato· SKIEOO (Piast), b. posła Karola POPIE· brzmi: „Zbrodni zakłócenia sookofu pub 
ra obejmuje m. In. następuJace nazwiska LA (NPR), b. posła Stanisława THU· licznego staje się winnym kto oublicz· 
posłów: Michała ROOA (Wyzwolenie), GUTTA {Wyzwolenie), tudzież adw. nie lub przed kilk~ ludimi. a!bo w dru
Norberta BARLICKIEGO (PPS). Marja d·ra HOP.MOKL • OSTROWSKIEGO kac~ rozpowszecliniane, w pismach lub 
na MALINOWSKIEGO (Wyzwolenie), (Warszawa), ks. PANASIA. Wiesława rycmach. 

•po•udi 'Cqsfiieł 
Katowice, 3 lipca. 

Rezultatem kilkugodzinnego posie
dzenia opozycyjnych klubów poselskich 
w sejmie śląskim było uchwalenie ob
szernej rezolucji. skierowanej przeciw
ko p. Prezydentowi., rządowi centralne
mu I wojewodzie. Andrzeja WALERONA (Str. Chłopskie), I WOHNOUTA (Kraków). d-ra Józefa a) Stara się podżegać do oogardy 

Wincentego WITOSA (Piast). Br_onisła- 1 ROSENZWEIOA {Kraków), .lana PRZY lub nienawiści przeciw osobie cesarza, 
wa KUSNIERZA, Józefa CHACINSKIE-ł BYSJA (Kraków), d·ra Romualda SZUM przeciw całości państwa, przeciw for· 
OO (Ch. D.), Mieczysława NIEDZ{AL· SKI.EGO (Kraków), Jana REYMANA mie rządu lub administracji państwa. 

Rezolucja ta opublikowana w dzi
siejszej prasie uległa konfiskacie - . . '. - „:·„ .„,. ł'. .... ;.:._;~~,··-_~ .-, 

Krwawa Z aw P10rdBrSf \VO W fB f illlf Cji piofrkO\VSkiBj Kolonie I PólkołonJB 
W lilO\VRIB Sprawca zbiegł do BelgJI -Wydany władzom ot01arte 6 c:dq ~la !i~iat-

21·letnimlodstenfeepadl polskim został skazany• wczora1· na 5 lat ,~v ~ofl.otni_,;•ei 
ofiorq oprvsdó"' • . Ł6dt, 3 lipca. 

Krwawy przebieg miała zabawa ta- więzienia Jak się „Expres·s" d'owiaduje, w ble-
neczna, która ubiegłej nocy odbyla się 'Piotrków, 3 Upca. I seli został schWYtany w c~asle dokony- żącym tygodniu otwarte wstaną po 
w Głownie. W sierpniu ub. roku glośna była wania włamania 1 osadzony w wlezie- rocznej, zimowej pr:ieirwie, letnie ko- • 

21-letni Ignacy PełI<a, mieszkaniec w Piotrkowie zbrodnia dokonana na ro- niu, · lonje I póMmlonje dla dziatwy robot-
Glowna, od dłuższego czasu otrzymy- botni'ku polsikim Stanisławie Stotku Rząd polski zwrócil się wówczas do nlczej naszego miasta. 
wał listy z pogróżkami od jakichś osob- przez nieznanych na terenie Piotl"kowa władz belgijS'kich z prośbą o wydanie Półlkolonje znajd.ować się będą w 
ników. Pisali mu oni, że jeśli nie prze- awanturników Chila Bulwę, pseudonim mordercy. parku 3 Maja, na ul. Zagajnikowej. Na 
stanie się spotykać ze swa narzeczon~. SPOdek: 1 Chalma Berkowicza. W dniu wczorajs.zym Bu,lwa z-asla{U pótkolonjach tych znajdzie pomleszcze-
krwawo się z nim rozprawia. Krytycznego dnia Stołek siedzial w na lawie oskarwnych sądu okręgowego nie priieszło 3 tysiące dzieci. 

Pełna nie wiele sobie robił z tych restauracji Kona przy ul. JerowHmskiej w Piotrkowie, który •sprawę tę rozwa- Kolonje letnie, jak co roku, mieścić 
gr6.tb. Na wczorajsz2' zabawe orzybyJ gdzie został sproW10kowany prz~ pbu żal pod przewodnictwem wicepirezesa się będą w Ioowlodzu pod Tomaszo
on w towarzystwie swef ukochanej i ba awanturników. W końcu miedzy obec- sądu okręgowego p. Chorrewslklego. wem'. Wysianych tam będzie ogółem w 
wil z nią bardzo wesoło. nyml wYWiązała się bójka, w trakcie Oskarżony usiłował na sprawie zrzu- roku bieżącym 2 tysiące dzieci J'lobot-

0 świcie, gdy na sall bvlo tut bar- której Bulwa zadał . Stołkowi cios szty- clć winę na nieobecnego Chaima Berko- niczych. Kolonje I półkolonje trwać be· 
dzo mało ludzi, zbliżyli sie dod dwaj Ja- letem. Stołe'k padł martwy. Sprawca wicza. Sąd ipótnym wieczorem wyd·ar dą do !końca sierpnia. 
cyś młodzieńcy i rzekli: zbrodni wraz .z Berkowiczem zbiegł. wYrok, sk82ujący Bu·lwę na 5 lai cięż-

- Widzę, żeś nas nie usłuchał. za- Bulwa uciekł dn Belgji, gdzie w Bruk- kie~o więzienia. 
płacimy ci za to„. 

- Czy ty znasz tvch ludzi ...._ spytał 
wówczas Pełka swej narzeczonej. 

- Nie znam Ich, wiem tvlko. te mnie 
ciągle prześladują - odoarla. 

Pełka, widząc grofoa oostawe nie
znaj011'1ych, pragnął Już sie usunąć ze 
sali. Nie zdążył jednak zbiec. Napastni
cy wydobyli z kieszeni spreżvnowe no
że, i zadali mu kilka głębokich ciosów 
w okolice serca. Nieszczesnv runa.I na 
ziemię, tracąc przytomność. 

Opryszki wvskoczvli oknem na uli
cę i szybko skryli się. Jak sie okazało, 
Pełka został bardzo cieżko rannv. Prze 
wieziono go pociągiem do Łodzi na dwo 
rzec Kaliski, skąd po~otowie zebrało go 
w stanie beznadziejnym do szoitala {w. 
~fizefa. 

Wu. udefl 
somoc.l'I odowu 

pre~vdento Jłuslrii 
Wiede1i 3 lipca. 

Auto prezydenta republiki austrjac
iej. Miklaschn , ul egło wypadlmwi w 

·10bliżu Sankt Poe\tcn. Prezydent wy
·:c dł bez szwank u. Szo ie r dozna ł zla

T'" n i:1 żeb ·~r . Samo.:hód dowal znacz-
: y .:b us z'.;cl1; 11. -

Zwrot w procesie Kasy Chorych w Warszawie 
Obrońcy oSwiadcza ą, iż nie maJą zaulanla do dowodów w aktach 

sprawy.-Sprawa Jeszcze raz skierowana do śledżtwa 
Z Warszawy donoszą: tych sprawach z pp. Dratwą I Kuczew-1 Na wczorajszą rozprawę kstęgf łe 

Przez dwa dni ostatnie toczyła sto w sklm, a kierownikowi apteki·, Kinelowi, zostały dostarczone. Jednakże dzień 
sądzie okręgowym w Warszawie roz- świadotp~ dokonyWanie fałszywych wczoarjszy przyniósl niespodziankę. 
prawa o nadużycia w warszawskiej po notowan ilości kokainy l przywlaszcze Obrońcy stwierdzili, łt nie maja. zau 
wiatoweJ Kasie choryoh. nla sobie pewnych tlośct tearo nark<>- łania do całego szeregu doWOdów, 

Na lawie oskarżonych zasiedli b. ko tyku. . znajdujących się w aktach procesu. 
mlsarz warszawskiej powiatowej 1,\asy Rozprawie przewodniczył sędzia Wspomniano o fałszowaniu prutokułów 
chorych Bolesław Dratwą.. obecny dy- Kramer. Oskarzał prok. Grabowski. i dowodzono, że te sfałszowane proto
rektor okręgowego Związku kas cho- Powództwo cywilne imieniem Kasy kuły stały się p<>tem materiałem oskar 
rych, K. Kuczewski. dyrektor tejże Ka chorych wnosił adw. Brokman. Po- żenla. • 
sy, Adam Obarski, członek redakcji wódz.two wynosi 21.000 złotych. Pod względem prawnym obrońcy 
„Robotnika" b. sekretarz kasy, RY- Bronili: adw. poseł Lieberman, adw. zarzucali, że śledztwo prowadzone było 
szard Zrobik kierownik Kasy chorych Berenson, adw. Szumański. adw. Smia- z pominięciem przepisów procedurał-
w Jeziornie oraz Adam l(łmeł, kłerow- rowski. nych. 
nik opieki Kasy chorych. W pierwszym dniu rozprawy zba- Z tego t eż po" ·odu obro11cr dom1-

Akt oskarżenia zarzu<:a wszystkim dano szereg świadków z pośród urzęd- gali się odroczenia sprawy i p;·zekaza
działanie na szkodę Kasy chorych. a to nikó\Y Kasy chorych. Badania te nie nia jej ponowni e do ślcdzh\ a pic rwi•· 
przez niewłaściwe lokowanie fundu- przyczvnily się do wyjaśnienia sprawy stkowego. 
szów Kasy na bezprocentowych, długo natomiast da!y obrońcom podstawę do Sąd po dwugodzinnej przeszło na„ 
letn ich pożyczkach i zawieranie niepra- zażądania z Kasy chorych nowych do- radzie postanowił przychylić się d() 
\Y i dłowycl! ttmów z pracownikami. kumcntó"·· a mianowicie ksiąg zarzą- wniosku obrony I sprawę z PU\\ .·dn 

B. sekretarzowi, Obarskiemu akt dze1i z czasów urzędowania oskarżo- uchybień proceduralnych jeszc . ··.v 
o skarżen i a zarzuca wspóldzialanie w nych w Kasie, skierować do śledztwa wstęp ll'.' ,„·,· 
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W Amer••ce ·· - z 11 kulis szp111os1wa . , PIJą wszyscy... w czasie wojny św1atowB/ 
Prohib~cja zródzfła korupcję - W FłladelfJI najbled· <Hi!6~~d~~\,t~~~tzha~~ł~t~n~~~~~ 

DIAJSZy poJfcjant ma 85 000 do)arÓW ftll U Narodzeuia roku _1916 w okooach pod 
' miast~m franousk1em Bethune. Nie byto 

Niedawno temu 1>0wróclł z krótkiej ttór będzie tych stróżów pilnował? Polw6, Iici-c się z uecżyWl9tością i WY- to stanowisko miłe, przeciwnie zalicza
wizyty Vf ~ew Yorku pewte.n wybitny zatem, czy nie lepiej byłoby dla państ- chowując naród odpowiednio. Prohibi- tt(1 Je dó naJniebezpiecznieJszvch z całej 
warszawi~mn, który przyjac1olom takt\ wa, gdyby setki tysięcy zdr owycłi. Jak cja, tcr przedewsżystklem odebranie tamtejszej pozycji francuskiei. Pociski 
zdał relacJę: •.Spotykam w New Yor~u konie wąchać i nadsłuchiwać, oraz od paflstwij~ czy samorządom ęodatków I niemieckie wallly beż przerwy, może 
nrzypadkow'? rodak~ i J?Ytam go, gdzie czasu do czasu wyciągać rękę? Walka detfloralłzowanie policji. Exemplum: tytn razem t powodnśwłaturoczystych 
Ró~f~ymd s1ę·e<J"~rnć kieliszek wódki? z t>ijaflstwem jest kortiecżna, ale sku- polski; proHibłoyjny Prusików, gdzie w nie tak ręsiście, jednakże walitv. O urlo 
kot a 

1 
o podw! ział, że. mi chętnie Po- teczna może być tylko wtedy, ~dy weź dwudziestu karczmach wódkę sprzeda- pach do rodziny do Szkocji nie było 

a de l wdsa z~wds~y mnkie do takfsówk!, mle ją w swoj ręce samo spoleczeńst- ją. mowy Wiadom~ścl ze sztabu nrzepo-wy a o powie me roz azy szo erow1. · · · · · Przejechaliśmy kilkadziesiąt plic z ol· w1adały lada chwlla wielka niemiecką 
briymiemf domami, zatoczyliśmy koło I I · . dź . . k . p ofen~ywę. Trze~a byto trzvmać całą 
dzielnicy pałacowej, minęliśmy znowu n ymna SPD\VIB p1ę OBJ eggy arnuę w pogotowm.~ szereg ulic, aż wreszcie po godzinie Jedyną uciechą swiąte?zna dla dwu 
stanellśmy przed Jakimś małym. dwu-~ mól 0 sobie malaeń•Cwle I m,a. metrowych synów SzkocJ1 bvł handlarz 
piętrowym domkiem. Rodak wskazał h I • .& I d • wędrowny, którego chęć zysku nrzepro 
mi iO palcem: „\Vidzlsz, bracie ze Sta· cauznae: • unna -- •• • ouce wadziła aż pod ostatni okoo francuski, 
reio Kraju, to jest jedyny dom w New Oto tytuł wyszłej ostatnio w Nowym I dzenie w swej karJerze scenicznej, ale pomimo niebezpieczeństwa. na iakie na 
yorku, gdzie wódki nie mają. Wszędzie Jorku książki, pamiętnika. w którym pa dopiero w Chicago poznają sie orawdzi ratai swe życie. Handlarz miał towar 
indziej dostaniesz, byłeś miał dola,ry''. ni Peggy Joyce, znana StWiazda scenicz wie na Jej talentach i to orawdopodob- tandetny, jednakże blyskotllwv: różno-

W tarcie tym niema wielkiej prze- na, tancerka, a przedewszvstkiem ·arty nie skłania ją do rozwiedzenia się z p. kolorowe papiery listowe, oocztówki z . 
sady. Ka~dy amery~anln. od prezydęn stka (innych zawodów wolnvch przez f Hopkins'em, do ·puszczenia kantem o. Wilhelmem II. zmykającvm na świni z 
ta począwszy, a skonczywszy na ostat- nią uprawianych nie wvmieniamy) spo wych dwu jego pomocnt~ów i do pośłu- placu boju, taniutkie mydełka. nici, igly 
nlm murzynie w. stanie Tennessee, w_le, wiada się ze swego bujnego żvwota. z hienia mr. Stanłey'a Joyce, l<?entlemana dosyć podle. ołówki, łamiace się co 
~e w Stanach ZJednoczonych r>r0hłb1c- godną podziwu szczerościa oani Pe2'~Y posiadającego kilka dobrych ton dola- chwila, zapałki, no i dla śmiechu pew
Ja Jes~ tylk~ na papierze i że mieszkań: odsiania w tym pamietniku swą nie- rów. nie •. angielski plasterek na ranv od kul 
cy z!.Uą dz~ tfY1 razr 

1
wleceJ, n~ż 1>Jll zmiernfe urozmaiconą orzesz1ość i z ca śliczniusia Peggy przyznaJe z nie- niemieckich. Towar był czvściutki, w 

P~ w~ gn ęc e~. e .. PoPraw .0 łym spokojem wymienia dłt12'l szereg mała dumą w swych pamietnikach, te papiery i w pudełka popakowanv, ban
k ~tytucJ!· pawm~J pih tylko męz~ swych najwybitniejszych kochanków, w przeciągu jednego tyiodnia zdołała dlarz zato od góry do dolu uwalany w 
b~Y~~~z~ak~ia~~b~~~~z~ijf e:f !j~~e:~ ni~ zapominając o niemałej równie! łlo- wydać na rozmaite „nłez1'edne" zakupy błocie. Chodził najwidocznfef dużo po 
kuje. A rząd wydaje na podtrzymanie śca swych ślubnych małżonków. okrąglutki mlUonik do~arów. Trzecie to o~opach i pomiędzy okooan;ii. Twarz 
olbrzymfe sumy. nie licząc tych miljo- Urodzona .w Norfolku Jako zwykfa małż~ństwo kończy ~te r~~odem w miał chudą i wygoloną,_mówtł no angiel 
nów Jakie łożą różni bogacze _ sekcia- sobie Małgosia Upton zdołało dziew- Paryzu i to "cesarskie ciecie kosztuje· sku akcentem mlęszkanca Manchesteru 
rze •którzy w ten sposób chcą Pana Bo czątko to w swoim czasie, sweirn mło- p. Joyce 2 mi1Jony dolarów. co zresztą bylo wskazane. Jako jego 
ga 'przebłagać za własne pijań~tw<>. dego żywota zmienić 4-krotnie swe pa- Suma ta nłe trwa wiecznie f mlo· miasto urodzenia w zaświadczeniu I w 

Pakt zamknięcia od czasu do czasu nieńskie nazwisko, tak, że brzmi nno dztutka rozwódka poślubia wkrótce pozwoleniu łiandlowania na liniach bo
Jakiejś knajpy niczego nie dowodzi dzisiaj po 4-krotnem wvJściu za maż czwartego małżonka hrabłet?o Costa Ju, wydanem przez angielska kwaterę 
chyba tego, że wlaścielele jej nie bytl wcale imponująco: Peggy Upton-Archer Momer'a, ale nie może orzv nim dłużej iłówną w Montreuil. 
dość rozsądni w rozdzielaniu swoich Hopkins-Joyce-Mamer. wytrzymać ponad 6 tysrodnł. Jakiś oficer z angielskie) centrali 
zysków 1· zadużo chcieli zarobić, za- Jako 15-letnta dzlewczvnka. mllusla Wówczas w tyciu Peggy, która nte szpiegowskiej „Intelligence Service'' 
miast uiszczać odpowiednie opłaty pil- Peggy wiefe z domu rodzicłelskiego z lubi próżnować, zjawia sie carv szereg zwanej, krecący się w noblitu. zapytał 
nującej prohibicji władz. Faktem Jest, Jakimś ekscetrykiem cyrkowvm na bi- wielbicieli l adoratorów. z których na z nudów handlarza, skad ma swój to
że gdyby władze prohibicyjne .działały cyklu. Ekscentryk jedna~że obchoJi~ włek~tą uwagc: zaslugujct p.o. Norte~k war? Handlarz wymienił Jedna z naJ
naprawde· to zamkn!ętoby. me Jedn~ słe z nią tylko po ojcowsku. Mimo to, a ł hrabia Jmze. W tym właśnie okresie pierwszych firm londyńskich. Oficer, 
knajpę, ale wszystkie.. Nie 1estem am może dlatego ucieka odeń i ooślubia w otrzymuje prawdziwa „artvstka" od ja- zlewając, poszedł dalef. Niech sobie ble 
dete~tywem, a.ni spec1alnym amatorem Colorado pana Arclierd. ale już oo 2-ch klegoś potentanta przemvslu automobi- dak zarabia. niech bandlułe. 
napoJów alkoholowych, ale w .samym 1 dniach puszcza go w trabe. doszedlsz:1. towego brylancik 127 karatowv._ .który Wróciwszy do swej leołanki oficer 
Ne'Y Yorku znam przy~amnieJ sto Jak sama powiada, do przekonania, te narazie wystarcza Jej za piąłejto mal- zaczął rozmyślać. Dzłwnem mu się wy 
mle1sc, gdzie można dostac wódki, Pl- nmiłość nie Jest ani piekna. ani roman- żonka. dawało, ażeby taka znakomita firma, ja 
wa, ~zY. wina. . . tyczna, lecz wstrętna i odstreczająca". Wymieniliśmy powyżej, te nani Peg k;i podał handlarz wędrownv. mogła 

~ie Jest .tedy. m~zl~we. aby 0 tł'<:~ Małżeństwo to zostaje unieważnia· gy Jest znan4 gwiazda sceniczną, tu- handlować tak nędznym towarem? U-
ml~Jscach me wiedzieli agenci prohibi- ne I pani Peggy jedzie do Waszygtonu dzfe~ tancerką i zaznaczyllśmv. te ln- czynił więc to, za co niejeden giełdziarz 
C~Jni. ,który!"d zr lf0 s~ ~Y!~0 /~~~j· ~~ f tam doskonali się w tańcu. Tam rów- nych uprawianych przez te utalentowa- paryski zapłaciłby nferaz cbetnie choć
.cli~ą.n\;ied~~ć. za e j~śli ~f-:d1z~ f 0 

1slę tern niet pozaaJe: s,wego . dru~i.e~o małton„ ną kobietę .awodów nie wyliczamy. Po by f f?6l mł1Jona franków, to fest połą
przed nikim nie chwalą i w ten sposób ka mr. Hopkins a. Ma1ąc w1e.c lat.16-cie, przeczytaniu tego króciutldeg;o życfory czyi się natychmiast .tel~fonicznie z. Lon 
prohibicja jest prawem pisanem, zwy· Jest Pe~nr 2 razy za!"e.tna i oos1ada o- ~u ~am czytelnik domy~_la sfe latwo. w dynem, a .tam z włas~fctelem wvmienio 
czaiowe zaś prawo popijania pozostaje prócz tego dwu przyJaciót. którzv z ko- 1a~1m zawodzie jest pani Peginr na.Jbar- neJ przez handlarza firmy w ie~o pry
nadal przy !yclu. - lei posiadajac g~ubszą gotówke. p~sia- dziej celująca ł Jaki talent Je~t łei wro- wa„1em mieszkaniu. Odoowiedt była 

Metodyści 1 inne sekty, forsujące dają ją do spółki z panem .Honklns em. dzony w naJstlnieJszym stopniu. zdumłewa)ąca. 'f'inna nie nrowadziła zu 
prohibicję. widzą to, ale mimo wszyst- Peggy zyskuje coraz w1eksze powo pełnie tego rodzaju towarów. takie ban-
ko brną dalej, wytwarzając niesłycha- dlarz posiadał ł zbywał tołnterzom. 
nie naprężoną sytuację. Bo coraz wię- -z... fi . d . ., '' Handlarz pakowal właśnie swój skle 
cej ludzi truje. się rótnemi preparatami 1 .1&0( 0111 ,.„ nat ro•s•a .. pik do tobołka. . kfedv oficer znowu 
I coraz wlęce1 mnoży się łapownictwo. łt 't przed nim stanąl. Rozmowa bvła krót-

które doprowadza do tego, że np. w Oto 6ułu płerll's•e sloga SU7UClf:-V ./ltlantuAu. ka. Oficer skierował wylot lufv rewol
Fltadelffl najbiedniejszy oollcJant ma, Afdre •upo111iedzlał telef onlcsnłe do 91'11ef naru- weroweJ na handlarza i rzekł oo nie-
35.000 dolarów w banku. c•oneł g .Jlusfraflł miecku nafczystszym akcentem rodowi 

Postępowy kongresman w New Yor . . tego niemca: 
ku, La Guardia, obliczył, Iż urzędnicy Zwycięzca Atlantyku. Kmgs~ord noścl w . ~yctu - zauważył z ll:Śmie: _ Jesteś szpiegiem niemieckim ł fe-
prohibicyjni muszą mieć co roku do Smith, Jest godnym konkurentem Lmd- chem bdrm1strz Nowego Jorku, Jnnm~ ,& Ii . . t 1 . 
d „ · i · 200 T 6 bergha do wawrzynów sławy w lot- \Valker Ge się me przyznasz, zas rze e etę na 
d

ylspoózycJkttóprzynt a1mn eJ . md i Jon ówc nictwie i w skromności - Ale lęcleć tak na nos to mój sa- miejscu. Drżący ze strachu handlarz za 
o ar w. ra o suma moze opom · · I · f' d h ' ·• K' czął częściowo po angielsku c eśc· o o do zmniejszenia, ale nie do wytępienia Smf th robi wrażenie skromnej pen- mo ot ni.e potra 1 - po c wyctt m.gs- . . . . . · . z . 1 w_ 

handlu wódka. Na taki obszar, jaki sJonark!, a nie lótnika o największym ford Smith. . po me~1ecku upe~mać, 1z szo1e~1em me 
maj Stany, potrzeba co najmniej 100 rekordzie lotów nad. oceanami. . Jak się zachowywały tlu!UY n~ '':'1: Jes_t. ~1c nnt to me pomogło . W dwa
tysi\y agentów i to dobrze płatnych Kategorycznie odmówi! on wzięcia dok lotników, przekonał ste nailep1e1 dz1eśc1a cztery godziny został osądzo-
ab/się nie łakom!ll na łapówki ' udziału w demonstracji, organizowanej ambasador angielski Sir L!ndsday, któ- ny i skazany na rozstrzelanie. 

Obecnie jest tak że w sta~le Idaho na jeiO cześć na ul!cach Nowego Jorku rego żakiet i spodnie sztuczkowe zosta W chwili, gdy dwunastu żołnierzy 
wódka spadła w cetile I zamiast 14 dol. ku wielkiej rozpaczy ludności, która u- ly doszczętnie z.n!iszczone, kiedy pod skierowało lufy na handlarza. czekając 
można już za 8 dol kupić galon (4 kwa; wafa za swój święty obowiązek zamę- naciskiem trumów pękła ogromna wa- tylko skinienia sięrżanta. ażebv wypa
ty) jałowcówki. A w tern Idaho jeden czać wszystkie znakomitości świata w za z kwiatami i wyką.pała pana amba- lić. zbliżył się do szpiega wvmieniony 
agent musi pilnować prohibicji na prze- czasie ich pobytu '": Ameryce1 obsy~u- sado~a. . już kilkakrotnie oficer i rzekł: 
strzeni 60 mil kwadratowych. podczas jąc je brudnYI!l pap1~rem i b!Jąc kwt~- Kmgsford St:mth doprowadza ~o r~z - Jeżeli mi się wyspowiadasz, kto 
gdy przemytnicy majct do dysJ>Ozycji tamt. Lecz maJOr Smith upa~t się I robił pacz~ wszy~tktch .reporteró":'. Nic nre jesteś, z kim pracujesz i komu jest;;~ 
setki aeroplanów t doskonali\ flotyllę na to, co mu się ~odobało. a m.e ~o, czego mówi. N~. "' szystki~. zapytan~a !Ilruczy posłuszny I gdzie masz ukrvte swe do
wodach. pragnęll orgamzatorzy prz~J~C1~··: , albo .,yes • albo „no - tak 1 ~ie. - wody osobiste z centrali niemieckiej, nie 

W rzeczywisfoścl ani 200 ·milionów . Na przrJęcle do rady mieJ~kieJ przy . Jedn~ tylko osóbka ~zibudz.tla mak- bedziesz rozstrzelany, tvlko wtrącony 
rocznie, ani !OO.OOO agentów, wódki nie Jechał Smith z towarzyszami boczn.ą s1mum. Jeg? entuzjazmu 1 daru słowa. do wiezienia, a po wojnie wvouszczonr 
wytępi. Kto chciałby naprawdę wpro- ulica ! bardzo za~łopotany, słuchał m1- Jest. mą Miss Mary Powell, narzeczona na wolność. · 

d ·A, h'b' · A t mu· !owych przemówień powitalnych. Od- lotnika. H dl . . k f' wa zt"' pro 1 icJę w meryce, en powiedzlał na wszystkie mowy jednem Pierwszą czynności:\ Smitha po an. arz wysp!e~af ~szvst. o, 0 i-
slatby każderu. obywi~ld~ucgo~1 zdaniem „Czuję się, jak młody małżo- przylocie do Nowego Jorku byto połci- c~r zap~sat zez~ama. Jego 1akna1doktad
agenta proh_lb cymego, . n uje A .nek po nocy poślubnej, przy rannem <:zenie się telefoniczne z Meblourne w me~. Oftce~ a~gielski, 0 którvm .m.o\:a, 
trzech, JUŻ Jeden agent me up n •. •. ~niadaniu. Wpychają mi jedzenie siłą AustraljL Przerywanym głoserri wy- wziął na s1eb1e jego ?r~dna odztez, Je~ 
łll88••········-- do gardła". głosił Smith największe przemówienie go ~obół z. towarem 1 1eiro dowody. ?-

.,, Kiedy wręczano mu zloty medal, za do swej słodkiej Mary. „Szczę.śliwi_e sob!ste, ktore bvły ukrvte ~nakom1c1e 

Nle,.,C•le pOmOC · wałłła się trybuna z dziennikarzami i przylecialem. na;droższa. Kocham ci~ w Jednem z pudełek do oao1eru. Cały 
;:a fotografami· ku wielkiej radości tlumów bardzo. Za dwa tygodnie jadę do Aust- rok wiodła się doskonale ta mistyfika-

naJ. bledn·łe)SZYml i k!Iku fotografów, stojących na uboczu ralji. Strasznie pragnę cię zobaczyć.„ cja. Oficer oddawał znakomite usługi 
.którzy zdążyli z.łapać ten moment. - i położył sruchawk~. wldoc~nle zmę armji angielskiej i francuskiei. dostał kil 

._ Trybuna polityczna i trybuny ozony tak drugą rozmowa,. · ka odznaczeń i awans na maiora. UCXXXXXXXXXXXXXX d:tiem1ikarskie zawsze robią tylko trud . . · · 
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Sąd dla spraw samochodowych 
IDO J po.,.,s·iat jus DJ ilal61iis~IJDI '~asie 

AutomobHIScl polscy czekają naft z wielką · niecierpllw~Sclą 
Ł64ź. 3 lipca. I z zebrań po dłuższej dyskusji jedno- bilowego zostata uwieńczona jakn~~ltp-1 

\V związku ie stałym wzrostem ru- ~fośnie postanowiono wysunąć następu- szemi rezultatami i spotkała się z cal
chu automobilowego wzrasta również I Jące postulaty: kowitem zirozumieniem l uznaniem._ sę
l liczba nieszczęśliwych wypadków. 1) Wystąpić do p. ministra s11ra\vie- dzlów i prokuratorów, którzy regular
Dzień w dzień czytamy w pismach o 1 dliwości o zgrupowanie tymczasowo ty- nie uczęszczali na wszystkie wykłady. 

· przejechaniach, katastrofach samocho-1 tulem próby dla Warszawy wszystkich Jak się dowiadujemy, ministerstwo I 
dowych, zderzeniach itd. Policja po spraw, wynikłych w zwla:ka z 1vypad. sprawiedliwości z.ajęlo bardzo przy. 
każdym wypad1ku sporządza kierowcom kami automobilowymi w jednym sq- c.hylne stanowisko względem postulatu,. 
pirotokuły, r>O pewnym czasie sr,Qfer st.a dzie. naszych automobłHstów. 
je przed sądem, który w razie ustalenia 2) Zorganizować svecialnie dla sę· Możemy się spod·ziewać, iż Jut nie-
jego winy, wyznacza mu odpowiednią 1 dziów kurs praktyczny automobilizmu. zadlugo w większyclz miastach polskich ~ 
kare. Podobny kurs teoretyczny, uzuper- między imzemi i w Łodzi, zostana Jut. 

Teatr Dobry 1111·1czo'r" rreewatr11 rewji .„ W 
w lokalu kino Baika, frandszkaflska 
Nr. 31a róg Brzezińskiei. Tel 181-Zt. 

Dojazd tramwajami 1. 6 I 14. 
. Dziś I dni uasteouych 

gościnne wystepy rewii warszawskiej 
pod kierownictwem literackim Kazi. 
mlerza Brzeskipgo Inauguracyjny pro-

gram. 

Coi do lróleczka 
Wielka olśniewalaca rewia śplewn 

1 taiica w 2-ch częściach, 15-tu obra.. 
zach. 

W programie: Skecze, łnscenlzacJe, 
nu.mery solowe atrakcyjne balet chó
ry i t p. Własne dekoracJe. kostjumy, 
P.(ekty świetlne. 

Udział przyjmuJa wybitni artyści 
teatrów warszawskich. 

Codziennie Z przedstawienia o godz · 
7.i5 i 9 15 wiecz. w soboty niedziele l 
świeta 3 przedstawienia - 5.15, 1.15 l 
9 15 wieczorem. 

Ceny mlcisc od 75 irr. do Z zl. 
. . I .: . ' :.::· :. - ·: .. 

Sprawy, wynikłe na tle wypadków ·niony pok.izami praktycz.nemł, zakolł- stworzone specjalne sa,dy automobilowe. 
automobilowych, w wielu pa1istwach czyi się wła~TZie niedawno w Krakowie· ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich 1 
europejskich rozstrzyga specjalny sq.d. Inicjatywa krakowskiegio klubu automo- kierowców. ł 
Sędziowie, przed których obliczem sta- •••••••••••••••••••••••••• 
ją szoferzy, są dokładnie obeznani z 
pirz-episami o ruchu ulicznym ł jedno-
cześnie sami umieją kierować samocho
dami i świetnie orjent'Ują się w Ich kon
strukcji, gdyż u11rzednio nursieli zloż.ve 
s"ecialny egzamin ze znajomości cale1 
tej dziedziny. 

Krwawy bój mistrzów tańca 
Tancerz z ,,Plalinowei" został napadnięty w Krynicy 
przez jednego z mniej popularnyeh konkurentów 

Praktyka wykazata, łt sądy tego ty. 
pu Istotnie są Jakna/bardzle/ wskazane. 
Wypadki automobilowe nieraz są tak 
skomplikowane, wyrobienie sądu 0 Ich Lódź. 3 lipca. J pieniędzy na naukę tańca i mvślą Jedy- Postanowił mu wlec dać odnowied-
przebiegu, a więc o winie 'kierowcy, nie W letnim sezonie twia cześć zawodo nie o kuracji. ni" nauczkę. Spotkanie z konkurentem 
ostrożności przechodni.a, .stanie maszy- wych tancerzy wyjeżdżCł do zdrojowisk Tancerze zawzięcie konkurułą więc odbyło się w biały dzień, w centrum 
ny I innych okolicznościach przewatnie ·krajowych. Otrzymują oni tam dość lat- ze sobą i walczą o każde~o ucznia. Krynicy. przed gmachem oocztv. 
jest tn<k trudne, te bez do7~1adneJ znaJo-1 wo engagement w lokalach restauracyj- Jeden z tancerzy. p. I. W„ znany do · - Chodt pan do komisariatu - za
moścl automobilizmu wyrokowanie w nych, a jednocześnie udzielaia lekcji tań stionale w Lodzi z "Malinoweł" I „Tea· wołał I. W. - Pan będzie miał za swo-
tevo rodzall1 sprawach, nawet oparte na 1

1

ców kuracjuszom. tralneJ", który obecnie został zaangażo- je! ..• 
apfnli biertfef!O, nastrt;cza dla sędziów Ze wszystkich naszych zdrojowisk wany do krynickiego lokalu restauracyj Tancerz w odpowiedzi uderzvł go „,1ę 
l\'iele trlldnoścl. tancerze najbardziej uoodobali sobie nego, znajdującego sie w domu zdroJo- ścłą w twarz, wybijając mu kilka Ź~· 

Polska dlOtychczas s~c}alnych są- Krynice. 'VV bieżącym sezonie zjechało wym, jest solą w oku wszvstkim swym 
1 
bów. Rozpoczęła sie wściekła walka, 

dów dla spraw tego rodzaju nie posfa- ich tam przeszło trzydziestu. Każdy kolegom po fachu, bawiacvm w tej miej . której przyglądała sie licznie zgroma
da, choć m'eć ie pcwinna. Automobili- z nkh rozlepił niemal w kaidvm zakąt· scowości, gdyż szybko zdobvł sobie dzona publiczność. 
ści nas~ od pewnego cr.a'Su coraz ener- ku tego zdrojowiska olbrzvmie olakaty.

1 

uczniów i zarabia znacznie wiecej od po I W rezultacie obaj zapaśnicv doznali 
g!cznieJ domagają się jednak stW1orze- I zawiadamiając, iż rozpoczvna fachowe zostałych tancerzy. ciężkich uszkodzeń cielesnvch. Pomocy 
ma tych sadów, pocl'obnłe do Istnieją- I wyk lady i podejmuje się wvuczvć w naj Niedawno stwierdził on. łż ktoś mu udzielił im Jeden z mieJscowvch leka
cych specjah1yeh sądów dla spraw pra-

1 
krótszym czasie wszystkich flaimodniej zrywa plakaty, które rozleoił w rozmai· rzy. 

sowych, prz~ds~awi~.łą · mlaro.dajnym s~ych tańców nawet · najmniej uzdołnjo-t tych punktach zdrojowiska. Bedąc pri~ Epilog krwawego zajścia rozegra się 
czynnikom odP9w!ednie memorjafy, nych. konanym, że jest to robota iedne1ro z je- w sĄdzie. 
wsk?.!11 lące na wybitnie dodatnią.' d•?.:ia- Uczniowie ·i uczenice nie doofsali Jed . go konkurentów, .rozpoczał śledztwo· na ••••••••••••••-
łalno~ć sądów tego typu z;tgranicą itd. nak w tyll.1 roku. I własną rękę i szybko doszedł do wnlO. , 

!'łtedawno . sprawę tę Poruszał rów- Ci, którzy obecnie MzvJetdtafą do Isku, iż istotnie plakaty zrvwa mu Jeden 
niez Automob1Iklub Polski. Na jednem tego zdrojowiska, nie maja t1rzewainle z miejscowych taneerzv. · 
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adpallł . tartak ·swego· chlebodawcy, 
któ„y mu nie ehciał oddać swej córki za żonę 

Odznaka dla ociem ... 
nłałych inwalidow 
Urząd wojewódzki w Łodzi otrzymał 

zawiadomienie ministerstwa soraw we
wnętrznych o przyznaniu ociemniałym 
inwalidom wojennym specialnei odznaki 
z napisem „ociemniały inwalida wojen
ny". Ministerstwo Jednocześnie wydało 
województwu polecenie otaczania ople-

Udt. 3 lipca. ni ojca. On wie. że Jestem bardzo spryt .
1 
pan takim samym biedakiem. tak Ja t kl4 ociemniałych inwalidów woiennych. 

Szlama Wagielman. woźnica. zatru- ny i mógłbym mu pomal(ać w intere- Korn tegoż dnia jesz~ze przvJął ner 
dniony w tar„ · ..1 Korna w osadzie o. sach, więc chyba się zgodzi oddać mi wego woźnicę. :lpadł s dro6inu 
rzechów pod Łodzią, zakochał się w panią za żonę! j Po upływie trzech dni Dótną noc- Lódt. 3 lipca. 
córce swego chlebodawcv. Całemi dnia- Woźnica istotnie natvchmtast udał I tartak stanął w ogniu. ~ie zdołano go W dniu wczorajszym w skleoie przy 
mi, oczywiście, gdy był wolnv. wysta- się do swego chlebodawcy. Rozmowa . uratować. Korn, który me był ubezpłe- 1. ulicy Zgierskiej 5 spadł z drabinv Z8-let
wał pod oknem pokoiku mtodei dziew- ich była bardzo krótka. Starv Korn po- czony, stracił cały swóJ majątek. ni Mordka Cukierman, zamieszkały przy 
czyny, a ponieważ nie miał śmiałości prostu wyrzucił go za drzwi. Dochodzenie policyjne szvbko usta-, ulicy Cegielnianej 54 i doznał ciężkich 
zwierzyć się ukochanej ze swvch uczuć - Pan mnie wyrzuca. bo je~:em lilo, iż tartak podpalił Waiziełman. A· ' potłuczeń. Pogotowie, po udzieleniu p!er 
przez dłuższy czas cierpiał w milczeniu. biedny, prawda? - wołał Wagielma.1. 1 resztowano go. Sąd okre$!owv. ~zal 1 wszej pomocy, przewiozło ooszkoda-

Panna Kornówna wreszcie sama za- - Czy myśli pan. te oańskł łmjątek · go na pięć lat clężkle~o wlezienia, a wanego do domu. 
uważyła, iż woźnica bardzo sie intere- jest taki pewny? Zobaczymy Jak pan j wczoraj wyrok ten został r6wn~et za-
suje jej osobą. będzie ze mną rozmawiał, gdy będzie • twlerdzony w apelacji. !Joporsonu ll'r•Qf łiłem 

- Czego mnie chude obserwujesz? Lódi. 3 lipca. 
- spytala go pewnego dnia. - O co ci • W dniu wczorajszym w korytarzu 

:.:~1b1~:J.~~~0i~~~~'s:,~~1~';!: „ WJnalaua" Dikariony o WJłD~lenie ~oułownoiu i *Ei' ;~1::~!L~Jfa~~::~~~ki?. 
f.t~n:C ~i~zKa ~~~ię~':i;~P~~Ó~~~~~~f: Kryminalna afera łódzkiego Edisona J~:0;~~skw~~1;~e~~ ~~:r~~ei porno-

- Kocham panią! żvć bez oani nie Lódt •. a lii;>ca. f mu skrad~iono ~ młeszk~nła zlotv. z:ga„ a. 
mogę! Pani jest bardziej ode mnie wy- Franciszek Sznytter uwazał się za i rek z łancuszk1em, papierośnice l mne .u•iele &tr•ef:liU 
kształcona i bogata i mogłabv z pew- wynalazcę. Ody swego czasu starał &ię przedmioty, łącznej wartości 900 zro- Lódi. 3 lipca. 
nością zrobić dobrą partie. ale i ja nie o dowód osobisty zatądal. bv w rubry- tych. Zameldował on o powvtszem w Wczoraj po południu dzieci bawiące 
jestem najgorszy.„ Mam głowe na kar- ce zawód odnotowano mu: wvnalazca, komisariacie oświadczając. te oodejrze- się w polu przy ulicy Limanowskiego 
ku i, jeśli ojciec pani mi pomoże. napew- ponieważ to „zajęcie0 naJbardziej mu wa córkę, a właściwie bardziej Jeszcze wykopały z ziemi zwłoki noworodką.. 
no zrobię majątek. odpowiadało. jej znajomego. · Noworodka przesłano do orosektorjum 

Panna Kornówna wybuchneta śmie- O wynalazkach je~o świat dotych- Wdrożono dochodzenie. Młoda dzlew miejskiego. Policja poszukuje wvrodnei 
chem. Ona, która marzyła o lekarzu lub 

1 
czas jeszcze nic nie wie. P. Sznvtter nie czyna, zbadana w komisariacie. przyz. matki. 

1dwokacie, (ojciec wyznaczvł już jej traci jednak nadziei, ie wresicte istot· nała się ze łzami w oczach do wszyst- ••••••••••••• w 
ba'l:dzo znaczny posag) miała zostać żo- nie zasłynie, choć prawde .mówi~c do- kiego. . • wte o tem doskonale. wlec zdawało mu 
ną„. woźnicy! tychczas prócz przYJacl61kł nlcze10 Jesz - Ja ?le jestem winna - 'tłumacz~b się, ~ przyjmując koszt_!:>wności nie po-

- Qj Szlama, Sztama. wam się w cze nie wynalazł. się. - 1 o wszystko przez SznY.ttera. pełnił fadnego zdrożnego czvnu. 
głowie przewróciło! - rzekta drwią- Przyjaciółką jego była oanna E. O., Mówił mi zawsze, że n;t gwałt oot.rzebu. Policja nie dała mu Jednak " 'iary. 

· co do wo'źnicy. _ Cóż mnie może ob- zamieszkała z rodzicami w . domu przy I je pienięd~y. Chętniebvm mu dała, ale Sledztwo ustaliło, ii wynalazca wbrew 
chodzić wasza miłość! Jeżeli jeszcze . ulicy Piotrkowskiej. Ojciec dziewczyny przecież sama nic miałam. Obiecywał, swym zeznaniom wyłudził od dziew
raz uslyszę od was podobne rzeczy, po- 1 nie był zbytnio zadowol~ny z. iei .:najo-

1 
że papierośnice i zega:e~. które mu sa- czyny ~api~rośnicę i zegarek. wo~ec cze 

proszę ojca, by was wyrzucił! m?ści ze ~znytterem •. Nie 1!1iał on b~- 1 ma wręczyłam, prz~nies1e za kilka dnł. go po.c1ągruęto go do odpowiedzialności 
Wagielman sponsowiał z wściekło- w1em do niego zaufania . i meraz prosił 1 Sznytter starał s1e. zwałlć wszystko karneJ. 

sc1• córeczkę, by zerwała z wvnalazcą, lecz na przyjaciółkę. Twierdził. :te ·· onaro~ j Sznytter na sprawie worawdzie nie 
_ A więc tak brzmi pani odoowiedź! ona nie chciała sro słuchać. · I wała mu wszystkie przedm!otv w J')l'e•; przyznał się do winy. lecz sad mimo to 

Nie, ja jeszi:.-ze nie rezygnuję! Ide do pa- · Pewnego dnia pan O. stwierdził, że, zencie, że był p~wny, iż oiciee Jel ·skazał go na miesiąc aresztu. · 
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z całego świata 
Na posiedzeniu komisji teatralnef we Lwo

wse feden z c-złonków komisfł pnedstawłł re. 
perl..- na najbliższy okres czasu. 

- Mol panowie, ze sztuk szekspirowaldcla 
mamy. zamiar irać "Rom" I Julfę„ I .,Antoala
IU l Kleopatrę" „. 

,,Na to drugi c:ztonek komlsfłs 
- Co?„. Aż cztery szuki Szekspira? le

tłem zdaala, ie wyalarC'Lyłyby zupełnie dwie„, 

* Pewna wieśniaczka cłała uszeczoaema na 
rmienlny piękną koszulę. 

- D.złękufę ci--rzekł poczciwy chłopak__ 
Będę fit nosił całe życie fak.o pamł~kę od cle- . 
hfe.„ ' 

~ 
Przed chwU11 odbyła się w obecnoAc:ł 7-tet

atel Mani gwałtowna kłótnla rocldc6w, OJc1ee 
trzasnął drzwiami I wyszedł ~ pokoju. Mania 
została z matkę, 

- Mamusiu, Jak dawno jut jeałeś zamęłaaf 
- Osiem lat, kochanie •• 
- A fak dłu~ feszc:ze musisz-_ 

}/. . 
Znany z dowcip11 komedf opłsarz łrłlllClllSl6 

Tristan Bernard spoiywa śnladanłe w fedaya 
is: nafelegantszych hotelów na Rł't'lerze. Rachu
nek wypadł bardzo słony. Tristan Bemard kale 
przywołać zarządzającego, 

- Pan fest dyrektorem rnta11racjł? „. 
- Tak fest, 

. Bernard zapłakał i rzucił mu się w ramiona: 
- Nafdroź.szy·„. Uściskaj mnłet... Pocałuf 

mpcno, mocno!-. Juź się nigdy w ły~u ale 10-

t~~,„„ ... „„ ... „lml!!I„„„„„. Nr 183 

. At CASlllO !$\ 
.. ł1i4 · lbłłlłlRl . ....,.DftYch! · ~ 

' " 
Arądsl.elo d~4'1lowe P• t. 

„Szalona · DziaWczyna"• 
~i CO•& IDZIB •A WOINE> 

l!pokowv dr.amaJ • .,,.~._lej .woJnf 

~':°i::~at~~·;;::~! - llaanar ·111ardtnan I Bima Rubens. 
Niewidziane w tadnym filmie 1cay ataku tan~w wtród morza płomieni i wiele innych 

ałrakcfi dtWięSowych. 

· NAD PltOGRAM: Dodatek krafowy l dtwł•lcoYe Utualnotci ·~ Metro- Goldwyn- Mayer 
UW AGA Wył,cznia tylko u nulll Pełwł,1=etii• Gmachu S,du Okr,gowego w Łodzi. 

1 

1'ocz,teli: seansów o god:r. 4.30, 6, I l 10, - . Widowala nowocześnie wentylowana 
Pori~~t'~t : . .. . . , :. ,:: :i~: 

·~,_ fJ"• Przemówłenłe Muesoliaiefo „ ~Q91ftiu " ~la. „ 
·- ·„ l) Zamach Dl\ ks. Hum~rta~~· 9n1p.tt_ . . . 

l/f!J/w/e. 'Id . 
_. j h_l'!_hief6t~zs~„i>&1 

Jakpracowal .,Sonny boy" 
dla ekranu 

9ra prsed fiamerq 6ula 
dla dałeciafia dosftonołq 

sa6aD1q 
Słynny „Sonny Boy", nieletni boha· 

ter filmu „Spiewak jazzbandu", nazy
wał s!e w rzeczyWistości Davey Lec. 
Zmarł on - jak wiadomo - przed kil
ku miesiącami, a zapowiadał się znako
micie i prawdopodobnie statby się na 
I długi czas dla filmu tern, czem w swoim 
czasie b~l ,inny nieletni artysta - Jac
kle Coogan. 

Al Jolson wykrył go przypadkowo 
- na ulicy. Chłopczyna zwrócił jego 
uwagę śliczną niewinną twarzyczką 
oraz roz:tropnemi odpowiedziami. 

~ •- _ -- ! . Niezmiernie interesująco przedsta-

F t I · d w!ala sie praca małego .,Sonny boy'a" a a na Propagan a dla fi1mu. Chłopczyk nie wiedział nic, 
• · · • 

1 
' oczywiście, o swych wielkich suk ce-

. ': · sach, chociaż imię jego, rozświetlone 
O uzdrowiskach kraJowyc~ nigdzie nie :~~fYcl~~f!J11i:S~~:!11amisef:i0~ng,siąc; . -·można zdobyć ża.tJnych " inłormacJl kinoteatrów całego świata. 

Praca . w atelier filmowem byla dla Łddt, 3 lłpca. stlcłch niemal :państw europejskich, 111- niego zabawą. Gdy zabawa ta kończy-
Właśclwy okres urlopów i wyjazdów tom0 ~sj„10w" '~k· llC·· .h. -:,„„ wł. asnym k·raJu la sie - ' dziecko bawiło się książkami dopiero się zaczyna. Gtówna r>rzeszk<>- '"u ~ w... b kam· 

- ,.J.., • d b ,,, ż"" h z o raz 1 ..• da wyjazdu dfa wielu osób - zajęcia · 'rdf..dm. · ,- fn()zna z .0 ~" IM.łnyc Matka dzieciaka spędzała cały dzień 
szkolne - zostala tut usunięta ł obec- . . . lnlormtlfJl. . w atelier, nie odstępując go ani na krok. 
nj~ jµ_ż bez s_k_rupulów kto ma ząmlair · Na w.szelkłe pytania z tej d~ledzlny, Jest to miła, mądra kobieta o pięknych 
spędzić okres letni poza murami Łodzi, sl~zy stę stereo.typową odpowiedź: . czarnych oczach. Sama uczyła roli 
wybiera się w bliższą lub dalszą drogę. ·1 • --:- Niestety o. uzdrowiskach polsk~ch swego stawnego synka. Mały Davey 

Główną troskę stanowi oczywiścłe „1e 1J'ldesl.flni! nam tadnych prospektow. miał b. dobrą pamięć i uczył się pręd-* wypór odpowiedniej mieiscowo~ci. cmi mformacil. ko. słuchając we wszystkiem matki 
lttoś słę skarty1 Nie wyni1ka to bynajmniej z braku od- :· Brzmi .,~~ -~~emal fantastyc~le, ale oraz - „wujcia Jolsona". 

baczymy!,, 

_ Chciałbym bardzo po §mlerct byE tpalo-- · powiednkh miejscowości wypoczynk<r. tak Je~t VI i~tąclę~. W~zęd,zle słuz~ nam Na plerwszem przedstawieniu. „Śpłe 
11ym ,ale obawiam się, czy mofa tona na to po- wych, lecz raczej z nadmiaru · różnych ehętn.fe . tnf~nnacJ.am1 o uzdrowiskach waka Jazzbandu" malec siedzial z mat

uzdrowisk I zdrojowisk '. na teren.le na- wro~,fc~t fran.cuskich, - czeskich, szwaJ- ką w lo:ty. Gdy obraz się zaczął, malec twolł ..• Dlaczego nte?„. sze państwa. c.ąr.s~ic~ i . 'PJemiec;,~lcJI1..lec_? <? t~m. J3.łk!e rzekl glośno, rozczarowanym głosem: 
- Ona już teraz ciągle narzeka. łe wuę- .· Każ.da miejscowość feaina-kte ma s.w.e ,s1rran~k~l hbe~rtę na . ~elq; ·.·\,V-_ZaJ~z-_ -.Jut,to.widzialem, .mamusiu. to 

cf.zie zostawiam za sobą popiół-.. specyficzne właściwoś~i,,ldó~~,:dl._ jed'." ,0z~ ~eh„ „ W:.:r r.ern~tt, l · ~ _,„ "" „, :• ,·, jest TIJ.J~ne„, Ch,~<limy teraz do domu.„ 
nych mogą być miłe i sympatycz.ne, cfla: ,· . . .nikt ttie w.e. _ . Tak.i był . stosunek małego Sonny 
innych - mniej przyjemne. „ - Tyli· slę m6v.:t i pis~e o propagandZ1łe Boy'a do swegq pierwszero występu 

. . . 1 naszych uzdrow1slk, a 1ednak nie odnosi w kinie Kaz;~y prze~. wYJazidem d<> Jakłe,fko - to ta:dnego s'kutku. Rezultat jest taki, ·-
wiekbądź mieJSCOWO~C! chce wiedi~ł~ t,e katdy Jedzie do uzdrowisk polskich Ta1·1mnl"B 111ytwo'rn1· TEATR MIEJSKI. Jakie tam sq warunki klimatycz.ne-, na chybił - trafił, u w 

Truna Wlledska. . ceny, towarzystwo, rozrywki itd; a potem spotykają go irozczarowanla, fll • 
Pziś w czwarte~. o godz. 8 30 wieczorem Zarzę.d zdrojowis1r polskich _ wydal co pociąga za. sobą zniechęcenie d10 WY- mOWBJ 

o Herszlu z Ostropola ', ktorl\ przyicta została • • ' . . . - ·h- . • • „ " l{Owtórzenie wczorais~eJ P!emJery .• Opowieści I swego czasu książkę zawierającą spis J'azdów w kraju na S"'enł-
nader życzliwie przez licznie zgromaelzonl\ WSZ)' stkich m1e1sc~~~śc1 kuracyjąyc • Uzdrowiska ~agranfcZ'Ile opierają . . 
oubliczność. Ceny miejsc od 5-0 11:r. do 5 zł. 50 w Polsce, lecz dz1s JUŻ zawarrte tam św6J byt wyląc·zme na propagandzie i . Teatr ~emhardta. w Berhni~ V.:YSt~-
gr_ • . szczegófy reklamie f tylko dzi~i temu zyskują tak w1a .obecme sztukę znanego men:.eck1e 

Bilety do nabycia w kasie zamawlad Piotr- . są. mocno nieaktual.ne „ •. 

1 

zn· aczn"'. frekwenoJ" Nasze uzdrowiska go pisarza von Uuruh. na. któreJ treść kowska 74 od 10 rano do 7 wieczorem bez ' · "' - . .... • . kl d · i t · i yt 6 · f'l 
przerwY. W dodatku wszys·filde biura podróży skartą sfę ciągle na brak gości I kiep- s a a1ą .s ę aJemn ce w w rm 1 -

tprzed'stawiają na katde zawołanie pro- skle ·serony. CzyJa -to wina - łatwo się mów d:tw1ękO:"YCh. . . 
TEATR POPULARNY. ispekty uzichowlsik zagranicznych wszy- domyśleć.„ · Rzecz dzi.eJe s!e za kullsam1 atelI~r. 

Dziś czwartek i dni nastę-pnyclt szła!dero- - Sztuk.e tę rezyserowal sam Maks Rem-
\va skrząca ~le humorem i werwa rewja w , hardt: 
18-tu odsłonach p, t. ,USMIECH ŁODZI•', Rew n li ' T ' d- ' 
1a ta została urozmaicona całY111 szeregiem ka- o · o D · ro JO .. Ja· k u· chron·ić się pfta!nych atrakcyj, tańców ł piosenek_ - • ••• 

Początek o godz. 8_45 wieczorem. · r "'"' . . . . f f !„ 
CZWARTEK, dnła a lipca 1930 r. . .'1'll~odzlan.k.1 w amatorskie! otostraj - · od piegów 

Godz. 11 58 Syc1nał , czasu z Warna wy ł odczyt 'WYstl. ;p K. Loren~ (tr .z W-WY). 18.00- . ·· • 
OSTATNI SPEKTAKL SZOPKI LODZKIE.f. hefnał z widy Mariacki.et.,.,. Krakowie; 12.05- 19.00 · ~?ncert. , .PQPślu<l.moWY orkiestry detcl Pora letnia, skądinąd bardzo mila, 
Dziś PO raz ostatni przed wyjazdpm na 13 oo Muzyka z'. płyt· gramofonowych. Gramofon TramwaJow , ńuej.skich m,. Warszawy,. pod dy_ dla ludzi skłonnych do pie~ów jest utra 

prowincje odbędzie sie w Grand-Ogródku spek · -ł t f' A Kl' gb ·1 Łód:t P'.otrkowSlka re.kej:\ Leona Cymermana, 1) Turlno. Polonez . . W . . . . , l , 
taki Łódzkiej Szopki Rewiowej. !Np y1y60z llr)myB t.h ID etu, t I 

1 c •:J _„ . • 1Warszawa'" ' i) Dura'rid· Walc 3) Buschnap; p1emem. prawdzie 1stme1e wie e srod 
r : ee oven: wer ura " onuau ' U t Sk I . k:" 4\ N k k' ) kó . . kt6 . tkl Poczl\tek o godz. 10 wieczorem. 21 Rossini: Crucifixus: a} V~rdh Arła :r opery wer ura ,„ a nnerz.an 1 , „ os ows 1: . a w p~zectw. ~1egom, . re wszys e 

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI. 
Wystawa zbiorowa Styków. zainteresowa. 

la naiszersze warstwy naszego s·pofeczedstwa. 
~ciągając nidylko poszczególne osoby, . ale 1 
cale wycieczki zbiorowe zrzeszeń i zw1az.1c6w 
tak pracowników umvstowych, Jak 1 robotni. 
czych. Niska cp,na biletów (SO gr, l 30 gr.) dla 
ttcze~tników takich wycieczek umotliwia naw~t 
.naimniel zamożnym poznanie tej ze wszechmlar 
interesującej wystawy mistrza Jana. O(a:t Ta
deusza i Adama Styków.:-.-

ZABAW A W JULJANOWIE_ 
Zarud Kola Ogólnego Związku Podoflc•

rdw Rezerwy R. p, w Łodzi podaje za naszem 
:Oośn:~;Jctwem do wiadomości ogółu swych 
czlonk6w1 sympatyków. te .zwyczajem lat u
biegłych Związek urzadza w dniu 20 lipca 
1930 r. o godz. 8-el ,Wielka Zabawo Ogrodo
w1" w pięknie udekorowanym parku „JULJ A· 
NOW'' połl\czoną .z calym szeregiem atrakci!. 

„Traviata•'; 4) Schubert: Muzyka baletow. a s Wluanka ..• pdgfosy pa~.ll\tk)O'We, b) Kraśkowlak są skuteczne, piegi bowiem bardzo łat-
R ·d ,, 51 T .. _ d . 6 , Mu z . baletu ~wl~to Olttlla , 5 Llncke: •• wletll-

1 
. t . M . . d k t l t opery " ·Osatnun a : l ą.niec erwm: w. - kl'" s . 01'.tretkl • Lizystrata'', 6) Mildenber11;: wo us ępu]ą. aJą Je na e z a s ranę, 

zyka tanecma; -13.15-15.45. Przeq~·• 15.~ tifM '· arabśła.., 7) .' Namysłowski: Mazur „Oiml- że równie la two powarcają DO pierw-
15 50 Odczytanie programu dztt.nnego I repei;• , Sł-;, . „.OO-t9 zo R ft ś I 19 20-19 4· . . " • 
tu~r teatrów 1 kin: 1s.so_16 15 Odcryt knfo- t>7Yt~·:'~ranfofoil'~we. (tr~~~\va~s~awy) 19.45~ sze mze!kntęcm się z~ ~loncem. . 
znawczo-turrstyczny (lt. ir: Wam): 16.15-17.10 2Q O<)Komtinikat Izby Przem .• lian<ll w Łodzł 0 wiele racjonalme1sze zatem, mt 
Muzyka z płyt gramofonowyc~ .(tT . .z War~za- pfogram na· dzień riast. 1 komunikaty Sygnał pozbywanie się piegów jest zaoobiega
wy); 17 35-18 oO „Przechadzki artystyczne · po czasu· · .z Warszawv · ?Q.00-20 15 Prasowy · · " - k t " 6b 
Warnaw!e" wy~łosi d„ Marian Henzel (tr d . lk d' (t · · ··W · ) 20 l5- me 1m, CO mo"na us U eczmc w spos 
z Warsz.}: 18.00-19-00 Koncert ,,o,połu.dniowy: z:.;nKonc~~tJ~;~oniJin~ z D~tt~;YSzwalcarr następujący: przedewszvstkiem : unikać 
Muzyka lekka ftr . .z WarszaWT)l 19.0tl-19.20 sklei. Wyk.: Orkiestra filharmonJI Warsz pod należy bezpośrednio światła słoneczne 
Rozmaitości. . 19,20-19 45 Płyty. fflmołonowe· dyr. Jerie~o 1 : Boian.o wskie!to I Aleksander Ml- go 
(tr z Warsz.): 19.45-20.00 Komunikat Izby Prze chalowski· ' (bas) W programie utwory Ryszar- 'p . 
mysłowo·J~and.J.ow:ef ."! ł.odzi, odciytanłe pr<?- da Warnera l) .' Marsz .z op. „Tannhauser'', 2) owtóre nosić trzeba szerokie kape-
framu na dzid następn'f I komunikaty Sv~nał . Uwertura .. Polonia'', 3) Pó!eimanle Wotana lusze barwy czerwono- albo zielono
c~asu z, Warszawy: ~.00-20.15 Pra.sowy d.z~eJ?-· · 4)•-So.l!sta ~y Wstep · do aktu op. , Lohengrin„, żółtej. (To odnosi się oczywiście do płci 
n1k rad1owr .(tr z Warsz.): 20„15-22.00.15 "'Wlę 6) Pipśń miłosna z op. „Walkiria 7) Tanle.: · k ") W · ·k'lk d · · 
to amerykati5kle: a) 20.15 Koncert~ .b) 21 30 marynarzy ·z op~ „Okret widmo". 8) Uwertura p1ę neJ . .reszcie 1 a razv z1enme 
Słuchowisko. (tr, i. Warsz.); ?2·~'S-;24.00 ~Kęi,m':: do op~ •. Tannhauser'•, 22.00-22 15 Dr. Walery nacierać twarz mieszanina. składającą 
nikaty: meteorolog1cZ'lly, poltcyinY\ &~ori:~_W'.v,' I Goetel wygi. le!Jefon 1>< t Park Narodowy w sie z 10 gr. boraksu, 100 gr. wodv kolóń 
imie oraż 11!11-::)"ka t!!neezna. ·· . Pienfnadr"·· (tr;"z · WarszawY). 22 15:-24.00. Ko- skiej . . 

Pl ' · ·dr.., 4 Il 1930 ro'k · m,untkaty: meteor .• pcllc„ sport.. oraz retra~-~a •„ .. _ate}! •• „a . oca_ 11• . misie ze ,.s.tai:.!I za~ran!cznych . ·. -•••••••.• „ .•••..••• „......... . u S~l2.().; SY;~ar. c~asuK z kW~rszf2'6~ ........ „ ••••. „ .. „ ........... „ Dr. med. - I helna1 z Wieży Mariack1el w ra owie, . . . , .. „ . . . , J po L 
· Lekarz-dentysta ·· ti.!5 Muzyka .z. płyt ~r~mof~nowych. ~ramo- !IE PLANO.W· 

. - ·· - " fon i płyty z firnw A· Khngbeł! Ł6d~ u. Plotr . • . 

Panny Horo\Vlcz .. -I· k~w~_ka, 1~: 1) . Llsz~: fantaz1a we!ll~rska. ~ Z) . . . . . lefi\ijJ;_{:llf 
-. \!erdi: Ana z op. Ri11:olptt? 3) Verdi. Ar1a z ~· . . ap1ęre.ch 1 e . t . c. · ~ I op. ,,Traviata". 4) Ochs: Pieśń lm:lowa! ~) ·. Ta- · · · , . toqufych 

· · 5 f ·,·"' f ren'ita:i: · Serenada: · Muzvka · taneczn~ 13.115- '; · :, . .. • _ -Ceg1eln1ana 2 ,__ p. r. • 16.10 Przerwa. 16 ll}--.16.15 Odczytanie ·nro.11;ra . ,• . ,,iJl ' " - , .. 
- e mu dziennego· 1 'repertµilr t.eatrów I kir· 16 15- ' .„· " ·BORKENHAGEN 

przyjmuje Od oodz. 9-1 • 17.10 . „Muzyka z pfvt . ii::amofonowych (tr„ z .fE„. u1 ".)1•''' .J>Ao+. PIOTRV'OWSKA 100 

I 
0 I Warstaw1.Y'.'.' J7.JO . Komum.kat- Radv .Naczehiel ~ . • ... u~ ;ll'li • 

Telefon 108-26. "' Zt~lfn~nia c -Polskich . Zw1azków $01 ~waczvch ••H ... •M•••••••••••••••••••• i ~muivcznyc:!t:Jtr . .z, WarszawY). 17,35-18;~ 

Choroby wewneitrzne i AUergic:ne 

(aUma, pokrzywka, artretyzm, reumjfyZm) 
I. 6 s· . tj@ front. u.. -go 1erpnu1 ~ .f{J , qj ęfro 

Tel. 164.21 • .:..Przyimu:e od !!n::l~''l" · 
W niedz.ele .i święta od . 10 rano c!' r :·. 
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„Gdy sercem kogoś chcesz obdarzyć, -
To, proszę obdarz mnie. 
Gdy za\:zni~sz o całusach marzyć, 
Przyjdź do mnie, czekam cię". 

Piosenka z filmu dźwiękowego „Po
kusy Europy", śpiewaua przez naszego 
znakomitego rodaka 

IGO SVMa 
Główną rolę kobiecą odtwarza 

najpiękniejsza kochanka filmowa 

Wkr6tce! Wkr6tce! 

w DŹ\Vl~KDWYl'I Klnie „SPLENDID„ 

• . , 

Odzyskał wzrok po .St latach· · ·" 

·.' .-Andli€U ... bot101ni 
· JedneJ z seki b 'lnduskl.:h 

Mimó wielkiej nienawiści, którą nie- wart. który dostąpił zaszczytu tego za 
wątpliwie przejęte . są wszystkie war- oszczędzenie świątyf1 sekty Jain pod

. stwy · lud1:10ści . hinduskiej do angl!ków, czas powstania · hinduskiego oraz „pa
istnieje· pewna sekta, w której świąty- cyfikacji" Indji. Niezwykły ten posąg 
'nJach" ··zn;a'jduj-ą się posągi wyobrażają- wyobraża ptk. Stewarta, siedzą.cego 
ce różne osobistości angielskie. ·· na czemś w rodzaju konia na biegu
< Tak np.: w mieście Cawnpore ozdo: nach z mieczem podniesionym przeciw 
bą świątyni jesJ naturalnbj wielkości jakiemuś nłewidzialnemu wrogowi. -

· posąg królowej Aleksandry, któremu Uwiecznione są również postaci jego 
WYż·rtawc.Y sekty Jajnów oddają cześć żony, jego syna a nawet ulubionego 
boŚką. W ·tej samej świątyni znajdują psci„ Syn figuruje w cylindrze na glo
-Się' T'6'wniez 'posągi lekarza Neill1a i jego wi.e, a żona uwieczniona jest w chwili, 
.żony . . Podniesienie do rzędu bogów za- gdy podaje jakiś przysmak swemu psu . 
. ·wdtięczaią orii zasługi, jakie · Poło_żyli Oddawanie czci boskiej wyobrażeniu 
dla lu'dnosci hinduskiej w czasie, gdy zwierzęcia nie jest zresztą niczem nad-

1 qr.„NelJL.byl lekarzem w Indiach i pro- zwyc~a}n~m u hindusów. którzy wier~ą 
wadził energiczną walkę ze stale panu- że kazda istota. która ~a dusze .. ~ zwie 
jąćemi fani_ epidemiami. rzęta właśnie według ich nauki .Ją po
- ' -„ Jest tu :też posążek pewnego pułke-. siadają, może po cnotliwem życm stać 
wnika angielskiego, nazwiskiem Ste- się bóstwem. 

n 11 
obsada: Vic'tor Me. Langlen , 

O
. 1„ Beatrice Joy 

_ Farrel Me. Donald 

'Widoft Jionu pr.:era~il tto „ . , . 

W Chicago wydarzył się niezwYkły ble wciąż jeszcze mętczyzn, a . ~obiecy · 
wypadek. w sukniach z trenem i w tiurnitiraćh. · 

Ot-0 znany przemysłowiec M. H. Tramwaje widziałem wciąż jako· wa-
Plsh, który prz-ed laty 31 utracił wzrok, goni-ki, ciągnione przez konie. 
nagle go odzyskał. Na zakoń-czenie zaś powiecizfat: 

Siedząc z żoną w jadalni i przyslu- - A żona moja nie jest · już tą młodą 
chując się jej czytaniu, zobaczyl nagle kobietą, którą Poślubiłem i której obraz 
zarysy krzesła, stołu, a potem żonę, miałem przez 31 lat w duszy... " 
której nie widział od r. 1899, to Jest od 
cz.asu .miodowych miesięcy, kiedy to na- Węgierskie pismo „Nemzetl . UJsag'.• 
w1edz1ta go ślepota. donosi, iż w tych dniach na unlwers.Yte- riastępne 

; „fll"'y Na liczne pytania o wrażenia, jakich cle budapeszteńskim majster szewek!, 
dozna!, przejrzawszy tak nagle, uzdro- Stefan Stefaniko, promowany zo~tal na 
w}ony odpowiedział: · doktora, nauk politycznych~ :Po. zwykleJ, ! . 

- Kiedy wystedtem po taz ·· pierw- w takich razach uroczystości„ StefanL-- '·L· , u· < N' -v· ., 
szy na ulicę, byłem ·;i'zerażony -wldb- ·ko oświadczył, u .be'dzle., w dalszym _ > _ 
kiem pędzących ·samochodów. Dziwił ciągu pracował w szewcklm warsztacie ~ ' „ • · · ' - · 

mnie także widok ludzi. Wy-0bratani so- swego ojca. -

Irmawiiko inii obsada: Marta Alba 
Llonel Barrymore 

~-------------------------~~, · w~~~~~~~~lw~dze~~!j~~j~~.~~will~m~ł~~ cu zainteresowały -się wypadkiem. Do- · spondencję i przymknął powieki. 

l'lilośt Aiteiu 
Powieśó erotvczno-sportowa, odsłaniająca tajemnic, 

turniej6w walk francuskich. 
:Jlopisal :ffanisła111 :ffelsstuńsfd. 

cboctzenle bylo. jednak utrudnione. gdyż Wkąoikach oczu ukazały sie dwie 
Grey c~ągle byt nie:przytomny i nie nrógł ciężkie łzy I wolno stoczyły sie po po-

· u1d-zieUć . żadlnych wyjaśnień. liczkach. 
Żarówno iekarz, jak i ~Jadwiga ota- Staan zdrowia Oreya poprawiał sl.e 

czali atletę najczulszą opieką, robiąc powoli, 1lecz systematycznie. Niemała 
wszystko, . aby zapobiec >kata·strofie. była w tern zasługa Jadwigi, która nie 
Cieżik·ie dni i jesz<;ze gorsze noce mija- odstępowała chorego ani na krok, ota-

. · ' ty . w ciężkiej walce o życie, lecz prze- czając go niemal macierzyf1ską opieką. 
~~~-.~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ n~m~ę~ah ' c~~pro~aęs~~ymug~śno~~ 

28) . Wreszcie pewnej nocy chory otwo- !ała ga~ety. i. ks.iążkl. Pirzymykał oczy 
ROZDZ·IAŁ XIV. bezpiecznie chorego I chcę wyłącznie rz-ył oczy. _ Ujrzał pochyloną nad sobą 1 sł?cha1ąc JeJ cichego glosu, blogo za-

. oddać go pod pa111• 0 n.1ek„, postać kobiecą i szepnął cicho: sypiał. .
0 

. 
1 

t 
Bezpośrednio z cyrku przewtezłono t-'

1 
"' p ł o or""'um1en u s „ · Po upływie pół godziny do pokoju, - Reno„. ewoogo · n a, P P v~ · - "' · 

Greya clio kliniki, g-.d!zie po prześwietle- w którym leżał Grey, bezszelestnie w tej, samej chw.lli jednak spojrzał z lekarzem, z&:łosit się wywiadowca ce-
nlu ręki okazało się, że złamanie jest wślizgnęła się mała, szcztiaJła blondy·n- u.ważnie .i zapytał: : - ·· le przesłuchama Oreya w spra:vle .zaJ-
fya~~~ast~ki~P~~or~~eo:a:'b:~: s~~: ka o dużych niebieskich oczach i lagod- -:-- Kim panldest?.„ · · . f ścla w cyrku. Gd~ zapowiedz1ia~f neJ' twarzyczce diziecka . .. Z pod_ biale'g·o. ~ Jeste mpańską pielęgniarką. Nie Greyowł wizytę futnkcJonarjusza po icJ, 
ranne1· kuracji, aby chory mógł w przy- I , 'ć k ·r s1'ę ni„"hętnle czepecvka wysuwah• si„ ładne loki•. W<O n9'-panu mow\ . s· rzyw1 '"" · · 
szłości odzyskać władzę w ręku. Odda- i.r "' · Od I t Ni h 'k" t I A NI 

Przejrzała notatkę, zostawiloną przez _..:__ · ze jes .em„. - e c cę z 011 1m rozm aw a~. c 
no więc . zapaśnika pod opiekę· jednego lekarza. wYJęła z kieszeni . śze·rąkrego· ~ ·'V! kil.nice: . mnl~ to wszystko nie obchodzi - rzekł 
z najlepszych chirurgów miejscowych ł szpitalnego ptaszcza niewielką kslątecz- . ''"~h.c1al .się podn!eść, Iec·z spostrzegł, l)OOJętnle. • 
uczyniono wszystko, aby go ratować. kę I usiadła tuż przy chorym. Nie :. mo-~ ~~ :~ ume~uch~mmną rękę w g·ipso- - Pan miusl ~ nłm pomówić -. per-

Podczas rannego opatrunku chory gla Jednak czytać. Co chwile o<i'eywala~ wym_ b~nd~zu. swadowata Jadwiga - mam wrazenle, 
zapytaCtzlyekdałru:a0: b„dę musiał si• leczyć? oczy od książki, wpatrując sie W.'Jqi~ó- . - .co się staflO? , . , ie pana św!adlomle skrzywdzono. 

,;, ... v rączkowaną twarz atlety, · . - Ma pan z.łama.ną rękę. Pros~ le- · - W takim razie niech przyjdzie, = ~dc:y db~Ję t~~odgł nd~alczyć? Grey jęczał przez sen. "Ze spleczo- teć s~·~ojnie I nic nie m.ówić. tylko 'lliech mu pani powie, żeby mrile 
"' nychwarg wydobywały się chaotyczne, J .. Ore.y,: z.marszczyr brwi. nie nudził. 

Lekarz spojrzał badawcro w oczy oderwane słowa. · ._ ; ..,,.._· Ach prawda - przy,pomnlał so- Wywiadowca zadar kilka tianalnyc!i 
Oreya l odparł krótko: - Reno.„ dlaczego ... i>rzednim pa-'.ł ble·~ czy dawno tu jestem? pytań I poprosił Greya, aby mu opisał = ~~·dobrze.„ _ szennał chory i sem.„ zabiję ... bedę szukal.„ ubierz te „ ..:__·od _diwuch tygodnł. Niech pan w jaki sposób wydarzył się ów wypa-

„ kwiaty.„ nie chcę„. s~ umaczane we we:tmle lekarstwo .f zabraniam panu mó- dek. 
przymknął powieki; krwi.„ nienawidzę„. mamo, ratuJL. Re-: wić. . Po wysłuchaniu opowiadania, zapy-

Wieczorem dostał silnej gorączki, a ń I ń I I I B i z· ~- • · ~-1 p h ·11 I t , 
D 

no„. go ce, go c e„. n e„. n e;,. o e„. ' aml\11ą1 · PQ'o/I<Cll\ • o c w1 m aro- a1: 
po pófnocy byt już ·nieprzytomny. Y- Pielęgniarka wstała l nalaf.a mu do wy_:9qdec~ w~kazyWat, że chory zasnął. _: Jak pan sąd.zł, czy chwy t b~ I roz- . 
żurny, młody lekarz. wezwał telefonkz- ust trochę chłodnego ptynu, poczem, Jadwiga .y.ry:mlmęta się z pokoju i w- myślny? 
n1ie chirurga, doktora Pirzeslawskiego. bardziej jeszcze przyćmiła ~wlatło . . Noc biegła dó telefonu, by zawiadomić Ie- · - N!e. 

Przybyły lekarz zbadał atletę I mfnęta bez zmian. _ · karza o ~z.~zęśliwym kryzys!~. . - Więc to wYPadek? 
s~rdzit ciężkie zapatenle móT.gu. Tymczasem wiadomość o tragicznym„ ~oz.poczęta , sJ~. rekfutw~lęscent:fa. - Tak. 

Sta\\ chorego . był bardzo srrofoy. wypadku atlety poruszyła cate miasto. Grey od'dawał sję posłusznie wszelkJm . - C..zv Jest pan tego pewu v? 
Zrywał s\e. krzyczał, chciał uciekać. co Do kliniki przysła'llo kwiaty,, dziennika- zabi~gom: · Leżąc· na wznak, nie odz:VW~l · - NajzupectnieJ. 
komplikowało niebezpieczeństwo ze rze dow.iadywali się o stan zdrowia sję· ~!~·raz przez kilka godzin. .Czasem~. · Gdv wywiadowca wvszeat. JaawiRa, 

wzg-lędu na z.tamaną ręk~. W końcu Oreya. Nadsyłano listy i depesze. kon- iedna1_< dtug'o [:'badawczo przygląda:t _się .która była obecna podczas nr.,.•":estuchl-
przy pomocy s-pecjalnych pasów musla- dolencvjne. Dzienntki omawiały szero- Jadwklz~.„ „ · . - - wania, ___ znoytata, wpatrując się pr.osto 
no g-o unieruchomić. Lekarz wydał naj- ko wypadek, a jedno z oi·sm domąl!ato · -- ·'..:....:.·Czy"· 'nięma d'la mnie ża.ttnych · w oczv Greya: 
ściślejsze dyspozycje do rana, poczem ; się nawet enervicznego śl·edztwa, twier~ .tlslqW·? ·_::. ia_pyta.t kt61egoś dnia.:. _ . .' J - Dlaczego pan sldamRt? 
podszedł do telefonu: I dząc. ~e wyra~ek. Oreya. ·nie ~~t !'1.ie-1 : :.;,.._ · o.wsz~m;.),est barc:llzo du~.o:·~·~ -·\„., _· 9rev porus7:';v-I' warg'lmi, j::ikQ'idyt)y 

- Pann9 fadwigo, przeprasza~ pa- , szcz~ś.ltwvm .zb1eg-·1e~ okoltcz~osc1._Jecz .'. -""" ' C7.v.m6gthvm_-- „o nie l>O_ .. p_ ros1Q~;"' " chc1:1~ ~oś odnmvi edzie.ć , lecz bez ·stowa 
nią. że panią budze, ale musi paMI na- śwhidomym 1 zbrodrruczym czynem Bo-. " J~t"f'\vwa :~o~iila mu spor~ · mi-czkę odwroc1t głowę. · · · 
tychmlast przyjechać, gdyż mam nie- tysza. l !ist0\v; · Przen·ucał koperty„ nfe· :OfW!era„ · · (d c. n.) . 
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l930 ________________ Nr. ras 

niezapomniani bohaterzy 
rewelacyjnego filmu 

l•IZY DiwlekOWY ICl•o·'h•I• w &odzl 

aódź Podwodna 9. 44 
••••: ,,SPLENDID•• :.„„„ 

l.>ziś i dni następnych! - - Wielkie arcydzieło dźwiękowe pod tyt. 
urocza męski 

Dorota Revler I 3ack Holl 
w wielkim dramacie tyciowym 

p. t. „WARTA NOCNA" 
według powieści genjalnego piewcy morza CLAUDE PARRERE'Ą 

' I : •' , • ' l' • • ~Ił' „~ 
W rolach 
głównych 4 połfłgł 

ekranu 
. ' . ",· „. . .' . ~-;· 

'' 
Billie Dove, Mikołaj Susanin 
Donald Reed, Paul Lukas. 

. . . ~ ' ' . . ...... ~ .. ·, . . - . " 

::::r.~: ,,Casina·· Cena 111tatsc: zł. t„ I I s. 
Początek seansów o g. 6, 8 i 1 O w. 

Aparaty dźwiękowe systemu • Western Electric• 
. . ~ . . ~ „ . . • . . • . . t 

A Dziś i dni następnych! Mistrzowski debiut najwybitniejszej pary artystów europejskich 
•• Najsubt:lniejszego zjawiska ekranu, nie- Camilly Horn j najsympatyczn:eJszego rasowe- 1111·krora v2rknny1· 

zapommanei bohaterki filmu .Burza• go amanta wspołczesnego filmu W ~ U V a w pierwst:ej wspólnej swej wie1kie1 kreacii pod tyt. 

Wspaniała ilustracja muzyczna orkie" 
slry symfonicznej pod dyr. Leona Kan· 
tora. - Ceny miejsc nainifaze od 1 zł. 
do 2 zł., na pierwsze seanse wszystkie 
miejsca po 1 zł„ w soboty i niedziele 
od g, 12 do 3 po poł. po 50 gr. i 1 zł, 

i Se en bruk 
W „ Porywający dramat sponiewieranej kobiecości. „ _______ _ 

Dźwiękowe Dźwtękowe KeklamJ iwietłne w Parku KoleinwJm ~ 
Na mocy once~jj. wydane! przez MAGISTRAT m. tODZI urz,dzamy 

reklamy świetine na słuDacb miejskiego parkano, Dziś i dni 
następnychr 

Wlelkl przebój dźwiękowy 

Dziś i dni 
następnych! 

otaczalącego Ogród Kolejowy ze strony ul. Narutowicza. Kilłdskiego i Skwerowe
sznrk Koleiowy zna'duie się przy samym dworcu. między trzema naf ruch 

liw mi ulicami na~zesio miasta. 

WESELE W HOLLYWOOD 
Reklamy świetlne. wykonane na!nłetycznieJ, ołwietlone będ, od 

zmtolcu w przeciągu całef noc1r. ,_ Reklama świeUna fest ł•nla I celowa 

Dzieje miłości młodego księcia ilustrule wspa„iała operetka Oskara Straussa. 6·łlO Sier11nla 111. t, tel. 120·77, t88-5B .f 
Wytwórni: „Fox-Film Corporation•, Przecudna operetka Oskara Straussa. 

W rol. gł, nalpięk. l!wiazda Hollywood pełna temperamentu, kokieterii 

łlor111a Terris 1 11•1~!:~:!efuy I. H. llurray 
Czar melodii romansów cygadskłch i ukraidsldch. - Imponuiącv przepych wystawy. 
Rewelacje ruchu, diwięku i harmonji, Ilustracja muzyczna pod bat. Oskara Straussa. 

E rtmli°E R1l:-udcif~~~;~i:-·i 
I Autobusy na powyższej linii odcho- i 

SpecJa!lsta chorób skórnych dzą do Piotrkowa o kaź.dei petnei godzi-
Początek seansów: 6 , 8 i 10.15, 
w sob. i niedz.: 4, 6, 8 i 10.15, • Ceny miejsc zniżone: zł. 1, 2 I 3. 

• wenerycznych. \I · · d 8 d ""O • -Leczenie diatermią. Elektroterapia nte t>Ocząw~y O rano .o ~ W ~le G 
Południowa 28 - tel. 201-93 • czór ze stacli autobusoweJ przy ultcy • 

Od 8-11 rano i od 6-9 wiecz. I Rzgows!deJ 83, dojazd tramwajami 11 I 4 I 
' . ·t .• :. . „ :~ ;"~ .. '' ' - ' . W niedziele od 9-2, e Czas przejazdu 1 godz. 30 minut. Cena I 

Dla niezamożnych cen» lecznlc. I Zł. 3 gr. 50. • 

Helenów Dziś o g. 8.30 w. Występy artystyczna 
pod kler. Janusza Szyndlera - Nowy program; Humorl tałicel I §plewl 

Dzli i codz. o g. 1 wierz. Koncert 
orldes~ds~~!: T. Rydera w niedziele Pora11ok „„„ ... „„„„„„„„„ .... „„„„„ ...... „„„„ 

sławnych lekarzy przeciw chorobom 
• ~.. ~ 1!~~ ... ' „. ,...~;·~~ : t •..: ' , DoklO-ł IZIOLA lecznicze wedfug przepisów 

P KI • żołądka. kiszek vtuc nerwów. wą tru-

ł n ge r by, nerek vecherza, hemorold-0m. .r- ------------
• vlawom. obstrukcii. kamlenlc>1n żółctu-

1 wym kaszlowi astmie. blednicy, skle- . LECZNIC A 
choroby weneryczne. skórne I włosów roziei artretyzmowi reumatyzmowi 

, :'--·r- . ':'' ~ >:,;, .~ ~. . ~ . ,..: 

ANDRZf IA 3. RL 132.JI 1 etc. ąda!cle bezpłatni~ broszury pou• LEKARZY SPEC.IALISTóW 
Leczenie lamna liwar;ową. ~allzJ czającej! Adres: Liszki - Apteka. I GABINET DENTYSTYCZNY 
krW1 I wvd~ielin Przyjmule .cod~ienn.ie OBIADY gospodarskie smaczne tanie PRZY GÓRNYM RYNKU 

od 11-1 1 od 6-8 w. w medz1ele 1 ul. Skwerowa 18. lewa oficyna 1 P PiotrliowsHa 294 tel 122•89 
świeta od 10 do 12. Oddzielna POCZO- Braszakowa. 4 • • 
ltalnia dla pad. , (prz:v przystanku tramw. pabjanlckłch) 
Od 1-2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) POTRZEBNI wrzedawcy domokrażnl Czynna od IO-el rano do 7-el wiecz 

i tacy poza pracą swą, Dre.wn-0wska w niedziele i świeta do 2-eJ p0 pał. 

l
!Piiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiimiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii 37 -„m.:.-~.=--~·-2 W . 11 p, o_flc. ____ 3 Wszystkie soecialnoścl I deo1vstY11a. · I . Kaoiele świetlne. lampa kwarcowa, Rozmaite STEFAN ~uterka. Niska 1 zgubił 1Pa- elektryzacła. Roenłli:en. szczepienia, 

piery wo1skawe roczn. 1898, wyd. analizy (moczu. kału. krwi. plwocm. ••••••••••••lliii przez P. K. U. Łódź. 3 wydzielin ltd.}. Operacie, ODatruokL 

Z .MATURĄ lub bez pragniesz konty.ICH~fSZ otrzym.1;; posadę? Mi:s:sz W! · ty na miasto. 
nuować studja! Starajcie sie zawczasu uk~nc~yć kur!'Y ~asl:olwe: kores1rnnden PORADA 4 zł. 
o przyjęcie! Informacii bezpłatnie u- cy1ne prof~sora ~e11.u.owicza. Wa.rsz~- Porada dentystyczna oraz wenerolv
„dzielaia Szpicberg Dereczyński i inni wa, Ż_oraw1a 42.3. ~ursy wyuczaJa _li: ~iczna dla chorób skórnych t wene· 
Pomorska 40. Podania (franc.), tiu- sto"7'me: buchalten1. r~chunk owos~1 rvcznych 

maiczenia, odpisy, poświadczenia. 1Imp1eck1e!: kore~pondencn handlowe!• 3 ZŁOTE prz:yśpicszanle przyJeć. Prospekty na sten~gra_fi1 •. nauki handlu prawa kali. • 
mieJscu. 6 grafii. pisania na maszynach. towaro-
--- 'znawstwa, angielskieg~ francuskiego, __________ ......_ __ 
POTRZEBNY zdolny subjekt I mani- niemieckiego, pisowni oraz gramatyki 
cu rzystka, Zakład fryzjers k~. Piotr- pols~i~i· Po uko~czeniu świadectwa . 
kawska 59, w podw órzu . 3jZądaic1e prospektow. 31 u 

----,·•••u••ttv•ff••••••••••--•He•eeoq ..... ,„„„„„„„„„„„„„„„„„.]„„„~ 
U W AG A! 

Zastc;pczynle I Zaałtapcy Losowi 
sprzedajemy 3°1o Premjowłl Pożyczkę Budowlaną 

poJed ficzo I w grupach na ratyl 
Najwyższe stawki prowizyjne I 

Wysyłamy do wu naszego Inspektora 
Wzywamy wszystkich, kłórzv sprzedai4 oblifo!acii premiowych ł dolarowych 

111 raty się iuż zajmowali, iakntet i tych, którz:vbv sorzedaż1.1 tą zaiać się 
chcieli. by we własnym interesie zgłosili się osobiście w godzinach od,:.10-ej 
rano do 1·ei w poł.: 

do P• H. FRISCHA: w dniu 3, 4 i 5 lipca w ł.ODZI, Hotel Polonia 
w dniu 6 i 7 lipca w POZNANIU. Hotel Bretania 
w dniu 8 lipca w SZAMOTUŁACH. Hotel Metropol 
w dniu 9 lipca w OBORNIKACH. Hotel NarożVński 
w dniu 10 lipca w CHODZlEŻY. Hotel Kościuszko 
wdniu 11 lipca w WAGROWCU. Hotel Metropol 
w dniu 12 lipca w KCYNI, Hotel Wielkopolski 

Otnymacie GWARANTOWANĄ wvpłatę PEŁNEJ NAJWYżSrnJ PROWIZJI 
ewentualnie STAŁĄ PENSJĘ I ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY, zaś już po 
okresie próbnym Kasę Chorych! 

PP. z najbliż~zel okolicy ~l!łaszaiący się u naszego inspektora otrzyt11ają 
ZWROT KO~ZTÓW PODRÓŻY! ....... „„„„„ ... „„„„„„„ .... ...,. 

t Doktór k. n~r. !11::1.&' Pok61 
a~UOOW~ I 12Wl1Unl u:~~!~~~n!~. 
ec'alista cborob godanu przv 1.n!eh-

wych wener"czny<h Wólczańska 74' 
Piotr.kowska70 i mo~zopłciowv.cb m. 18. 

moskiewskiego 
konserwatoi jum 

udziela 
łettcH gry 
fortepb nowej 
wschodn.a 7 .:t. 

:~6~ eh, wenercz~ s~ecj_al!sta cho gentnef rodz1~1a. 
nych Yi moczopłcio rob skornych zaraz do wyna1ęe1a I 

(ró11 Trau11utta) uL Andrzeja 5 Oglądać m żna od 
t~J. 1si'-s3 Tel. 159-40 g. 10 rano cl.o 1 PP• -----· 

Przyjmuje od 8.3o Przyjmuje Gd B-11 - ----~ 
po 10.30 rano, od 1 i od 5-9. lZllAĘL Leibuś Krakowski i Chana 
do 2.30 pp„ od 6 w niedziele t święta RYwka Krakowska zgubili pasz.pony· 
do 8.30 w., w nie od 9-1 za.gra.nJczne wydane przez Komisanat 
dzelę i święta od Oddzielna J'OC.:z:.t• Rz~u rn. Łodzi za Nr. 241/K i 241/K 
10-1-ei. Odd,delna kalnia dla !'a.Ii z roku 1916. 
poczekalnia dla pań ~----- ----------



Turniej ping-pongowy 
na Wiśniowe; Górze 

lf io Jesf 1n · sirze1n Korzystny bll11n 
w pllee w koszgkoweJ lóazkiego sportu bokserskieg" 

W dniu 10 lipca rozpoczvna się na 
Wiśniowej Górze turniej ping-oongowy 
o mistrzostwo Wiśniowej Góry I okolic 
który wzbudził znaczne zainteresowa
nie ze względu na to że soodziewany 
jest udział doskonałych plng-oongistów 
z klubów łfasmonea, Kadimah. ttakoah, 
1Jutrzenka, Sztern i in. Kierownictwo tur 
nieju spoczywa w rękach p. Cyglera z 
Hakoahu, Zapisy do dnia 8 linea przyj
muje p. S. Liberman-Wiśniowa Góra 
(willa Frankowskiego). Jak sie dowiadu 

. . . Pugllatorstwo łódzkie, które przety 
M_imo, iż. we wszystk!~h okręgach zostame wreszc~e .de~yduJą.ca rozgryw.- wało dwa lata temu kryzys za kadencJl 

z~konczono JUŻ ~awody m1~trzostw~ ~v ka. która wYelm1muJe m1st~za Łodzi. obecnego zarządu, odzyskało cały daw 
piłce. ~o~zrkoweJ. i w~zędz1e wyehm:- Tego~oczne. spotkania o m1strzost\v:o ny prestige. o pracy Ł. z. B. świadczy 
no~van.1 JUZ zostali m1str~e, ~ódź zna_J- Pols~1 w piłce koszyko.wej . odbędą się najlepiej bilans odbytych sootkań. Wo
du~e. ~tę w ty~ położemu„ ze do dma w pierwszej poło.wie s1erpma. Poszcze góle rozegrała reprezentacja Łodzi o
dz1steJszego me mogła Jeszcze roz- gólne kluby podzielone zostały na trzy . tk ń . d . t h ty h 
strzygnąć tej sprawy. Dwaj naJpoważ- grupy: I grupa Kraków - Sląsk - siem spo a mię zymia~ owyc ·z c 

· Jemy. zwycięscy turnieju otrzvmają na
grody w postaci żetonów. 

niejsi kandydaci do tego tytułu ŁKS. i Lwów, II grupa: Warszawa - Poznań wygrała c~tery, z.remisowała trzy .a 
TKP. rozegrały już kilka spotkań, a - Pomorze, III grupa: Warszawa - przegrała Jedno. Pi~rwsze~o grudma 
nawet kilkuminutową dogrywkę, która Białystok _ Wilno _ Lublin. Tegoro- wy~rata reprezentacJa Łodzi z reprez.en 
nie dała jednak rezultatu. W między- czne spotkania o mistrzostwo Polski t~cJą Wars~awy 10:6, 18 l.uteS?:o łodz1a
czasie TKP. wniósł protest, żądając odbywać się będą systemem mistrzow- me uzyskah z przedstawicielami z Gór· 
przyznania mu zwycięstwa. Niewątpli- skim. nego Sląska 8:8. W dalszym ?iai?:u Łódź 
wie w najbliższych d.niach wyznaczona zwyciężyła Teutonie z Berlina 10:6 ł 

••••••••••••••••••• Heros z Berlina 9:7.- Pozatem odniosła 
reprezentacja Łodzi i sukcesy zagrani-

l'llSTRZOSTW A. H~ I Ił 
1tJ sofJol.~ i 

cą, zwyciężając reprezentacje Bawarii 
9:7 i remisując z reprezentacia Buda
pesztu 8:8. Jedyną klęskę ooniosla re
prezentacja naszego grodu w sootkaniu 

nied•ietc: pi~ł spol.floń o punfll.u ~t!ę~~~~!z~~t~2yJ ww~~~a~e:i~~f0; 
Nadchodzący tydzień obfituie w sze ' ny posiadają przytem Jednakowy sy-1 slę drużyną strzał owo mocno niedyspo

reg ciekawych spotkań A-klasowych. , stem gry. Biorąc pod uwagę rutynę Or- nowaną. 
Wszystkie prawie zespoły bedą wal- kanu i słabą formę Ble$W motna przypu Dość ciekawie zapowiada sie spotka 
czyć o drogie dwa punkty, a układ spot; ścić, że drogocenne dwa punkty przy- nie Burzy z łfakoahem. Wedłu2: wszel
kań jest taki, że z żadnego spotkania nie padną w udziale Orkanowi. kich danych Burza powinna wygrać, 
można wyznaczyć stuprocentowego fa- W trzeciej parze walczyć bedą Zie- gdyż za Burzą przemawia własne boi-
woryta. Ioni z rezerwami t. K. S.-u. Union zna}- sko i ostatnie sukcesv. 

Zmierzyć się bowiem maja następu- duje się ostatnio w słabeJ formie ł Ł.K.S. Wreszcie w ostatnlem sootkaniu grać 
jące zespoły: Ł. T. S. G. z Turystami, powinien mecz wygrać. Bvć może jed- mają W. K. S. z P. T. C. Woiskowł mo
Bieg z Orkanem, Union z Ł. K. S. 1-b, nak że nieobliczalny zespół Uniony zdo- gą liczyć na zwycięstwo z dobrą dru
Burza z ttakoahem i W. K. S. z P. T. C. będzie zwycięstwo z Ł. K. S.-em, któ- żyną pabjanicką, jeśli atak ich coś zd~ia 

Jeśli chodzi o spotkanie Turvścl - ry na ostatnim meczu z Burza okazał lać potrafi. 
Ł. T. S. G. l-b, to duże dane nrzema-
wiaja. za zwycięstwem Turvstów, któ
rzy będą zapewne chcieJi wvkazać. że 
klęska poniesiona w pierwszem spo~ 
kaniu z Ł. T. S. G. była przypadkową. 
Mimo to jednak niewykluczone iest zwy 

Hoszgkówko kl. B 
Zjednoczone I Hasmonea na czele tabell 

cięstwo biało-czarnych, którzv ostatnio Rozgrywki o mistrzostwo B-klasy I swego najgroźniejszego rvwala Hasmo
zremisowali z W. K. S.-em i sa jednym w koszykówce są obecnie w oelni. Na neę pokonało w dość wysokim stosun
z najambitniejszych zespołów A-klaso- czoło walczących zespołów wvsuwają ku. Nie wykluczonem jest Jednak że w 
wych. . · się zdecydowanie zaledwie trzv druży- rewanżowem spotkaniu ttasmonea zdo-

Spotkante Bieg - Orkan stoi rów- ny. Poziom tych zespołów iest bardzo ła odebrać Zjednoczonemu dwa ounkty, 
nież pod znakiem zapytania. Oba zespo- zbliżony do poziomu A-kl_asowvch ze· gdyż posiada dobrą technicznie i b. sil
ty należą do najbardziej boJowvch i o- spotów koszykowych. Sa to Ziednoczo- ną fizycznie drużynę, Geyer nieco słab
strych zespołów w Łodzi. Obie druży- ne, Hasmonea i Geyer. Zaznaczyć Jed- szy od swych poprzedników l!ra rów
• ..,,_., ' • nak wypada, te pozostałe klubv znacz- nież b. ładnie, słaby jest jednak fizycz-

nie ustępują faworytom. Jeśli chodzi o nie. Do najsłabszych drużyn należy tta-490 lekkoatletów tytuł mistrza to największe szanse jak koah, który ponosi klęske od wszyst-

t . . t d . t t A 1„ dotychczas posiada Zjednoczone, które kich prawie przeciwników. s a1e 1u ro o m1s rzos w ng 11 
Miqdzy nimiJ Petkiewicz i Ku

sociński Jlrne rlJore--~aDJodoDJc~rn 
Znaliomitu plu111aft s•DJed~lii por~ut:ił 

••eredł amatorófJl 

W lekkoatletycznych ml·strnostwach 
Anglii, które ro~poozynają się w dniu 
rutrzejszym na wielkim stadjoole w 
Stamford Bridge, zgtoszono ogółem 
490 ziawodni'ków do 20-tu ~onlkurencyj. Znakomity plywak szwedki. wielo- szą sensacją międzynarodowego ołYWac 
Mistrz.ostwa zapiowiadają się atrakcyj- krotny rekordzista świata. znany sze- twa w roku bieżącym miał bvć mecz 
nie. roko na obu półkulach ze swei niebywa Arne Borg-Taris. Ten ostatni-duma 

Polskie barwy, Jak wiadomo, repre- lej formy sportowej, z dniem dzisięj- pływactwa francuskiego-stał się rze
~;;tować będą Stanisław Petkiewicz i szym porzuca szeregi amatorskie i prze czywiście groźnym konkurentem Arne 
Janu'Sz Kusociński. Pierwszy rostar zgto chodzi na zawodowstwo. Borga. 
szony do biegu na 1 milę ang., drugi do Po Weismilllerze, któ:V zawodow- Ale Arne odrzucił wszystkie zapro-
biegu na 4 mile ang. z zagranicy zgto- cem został przed pół rokiem i obecnie szenia i w pełni sławy WYcofuie się o
sili się następujący czołowi zawodnicy: , Jest platnych trenerem płvwaków fran- hecnie z czynnego życia zawodniczego 

finnowie: Martelin i Virtanen; 1 cuskich, ponosi tedy obecnie drugą do- w sporcie pływackim. 
f rancuzii: Noel; . tkliwą stratę pływactwo amatorskie, wo Arne Borg zamierza udać sie do A-
ttolendrzy: De Boer, Peters, Van bee przejścia na profesjonalizm Arne meryki, doka.d wraca także wkrótce 

den Berghe i Zeegers; Borga. vVeismilller. 
Niemcy: ttirschfeld1, Huber i Kiauf- Na sezon bieżący Arne Borjl posiadał Swiat pływacki obiecu.ie sobie, że w 

mann; szereg zaproszeń na dokonanie wlelu,krótkim czasie ujrzy sensacvjnc mecze 
Norwegowie: Askild, Oranii, K. Joer- demonstracyj pływackich oraz wzięcie pływackie pomiędzy zawodO\wami --

gensen, Z. Johansen i Stenerud; udziału w wielkich zawodach między- Arne Borg - WeismUller. 
Szwedzi: Ha:llberg. Iianson, Lind- narodowych. Między innemi - najwięk 

green i Sikold: 
\Vęg:rzy: Darany, Kesmarky, &om

fal i Szepes; 
Wł'osi: Pa celli, Maregatti, Palmier!, Reorganizacja piłkarstwa węgierskiego 

tego względu zajęła reprezentacja Ło
dzi drugie miejsce w mistrzostwach 
Europy. Jak widać z powyższeito mło
dy zarząd P. Z. B. całkowicie zasługu
je na uznanie za swoją owocna nracę. 

n11ma w niedzialq maczo 
bokserskiego Polska-Ang/ja 
Międzypaństwowy meaz bokserski 

Polska - Austrj.a ziapowiedzialo kilika 
pism na niedzielę, 6-go lipca w Katowi
cach, podając równocześnie dosyć ory-
g1nalny skfad rze'komej naszej irepre
prez.entacji ipaństwicrwej. W sk&idizie 
tym nie widzieliśmy ainl jednego ło
dlzianina. Otóż możemy zapewnić, te 
cala ta wladomo.ść Jest tylkQ wytworem 
bujnej fantazji. 

Nde było mowy o tiadnym sprecy· 
zowanym terminie, a jedynie tioczylv 
się pertraktacje co do daty 6-go lipca, 
przyczem au-strjackl związek odpowie
d!ział odmownie, gdyż w tym dn'.u jego 
vawodnicy są zajęci. Nie ustalono też 
fadnej reprezentacji Polski, a µodana 
przez kłl'ka pism wiadomość jest tyłku 
dowolną kombinacją. 

Natomiast zespół l!'eprezenfacyjny 
Poznania w dniu 11 lipca wyjeżdlża do 
Monachjum, gdzie w dniu 13 b. m. ro
zegra spotkanie rewanżowe z doskona
lą drużyną tego miasta, wzmocnioną 
nowym nabytkiem, słynnym Z·iglar
slkim. Poznańscy zawodnicyi będą za
tem mieli bardz.o trudne zadanie. Re
prezentacja. Pomania wYjedzłe prawdo 
podobnie w następującym składzie (we 
dług ko!ejn1ości wag): Kociński (wz.gle
dnle Kucharzewski lub Wdowlcki), for
łafislk!, Tasarek, Anioł•a, A1tis'kl, Maj
chrizyokł I Wiśniews:kl. 'Reprezentacja 
Poznani1a walczy bez wagi ciężkiej. Ze
spól powyższy nie jest jeszcze zupełni: 
ustalony, a jed:ynie proponowany w wy
mienionym zestawiniu. 

Prezes P.Z.L.R. 
podał się do dymtsji 

Jak się dowiadwjemy, zasłużony 
dtngoletni prezes Polskiego Związku 
Lekkoatletycz.nego kp. Mislńskl poda? 
się przed kilku dniami do dymisji. W 
związku z tym odbędzie się w dn itt 12 
lipca w Warszawie nadzwyczajne wal 
nc zebranie PZLA. 

Trener pływacki 
przydzielony do lodzi 

Toeti i Valente. 
W związlku z u!estychaną klęską re- zi sportu. Między inneml obniżyć sę- W związku z otwarciem kursu in-

prezentacji państwowej Węgier z Wło- dziÓ'V, sktadki na 1rzccz Związku ~mniej struktorskiego w Łodzi w dniu 15 lipca 
chami ustąpil cały zarząd węgierskiego szyć. wybudować szereg nowych boisk o czem już donosiliśmy, dowiadujemy 
zwią~ku piłki nożnej. Na nadzwYczaj- piłkarskich oraz wciągnąć do mzgry- się, że Polski Zwiqzek Plyvrncki1 przy
nem walnem zetbraniu specj-alnie zwo- wek o mistrz1ostwo Ligi najlepsze kluby dziclit do Łodzi na · l)fzecią!-!" jednego 

Hakoah łódzki 
uzyska/ dwa punkty 

Hak: ah, który niedawno utracił dwa łanem stwierdzono, że główną przyczy- amatorskie. m.icsiąca trenera nfy\\·ackie~o 11iemca 
punkty za. wygrany mecz z Burzą zdo- nq uvadku wegierskiego TJilkarstwa sa I Pcs~;;nv viono pozatem, że młodzież R:tmana. 
łat ostatnio uzyskać walkower z Bie- olbrZ,\'Tllie podatki TJaTistwoive i komu- do lat . .2(1, 'ldó~·a c~ce ~odpisać U!nowę I Malik na czeu~ 
giem, który spotkanie wvgrał w stosun- nalnc, f.>tórc uniemożliwiaj~ jego roz- profes1;)n. mtu posrndac ze·zwoleme ro- f t I . . h 
ku 1:0. Bieg uirll.dł d\Ya punktv z PO\\ o-. wól. · dziców. A s rze ców ltgowyc 
du wysta\\ienia nil wt,1:k iwcgo i;::ac7,1. j ·Postanr,wiono zwrócić się do par-la- Do now.cgn Zarządu wybrano Po-i Na czele tegoroclil:vch strzelców li-
Jiakoah poprawH ~obie rnie.iscc \\' tab·:· ·Vi11tu n skn:ślenic wszystkich podat- przedni zar.ząd. nastąpiła jedynie z.mia- gowycb utrzynrnie sie 11. r.•zi e Malik 
li, predentować jec.11~nk do t'.·1 utu m:- . i·<>w ubdążajl\c:rch pitkarstwo węgier- n.a na stanowishi ka~itana zwią~kowe- (11 bramek). dnt 1Tic in:1··~.:: .. i".1imuje 
strzowskicg-o .ii17, nic może. ·'-'k ie. Pon1dto uchwahno s1zere~ p{)stu- ftO· ' Kossok (9 brnmr.k). I ~al·:· · 1;1 : ·: · ?;l'-

' tdfl". \\' srra,vie n;·H~anL-:acji tej gale- mują Hrrh<: !n:i..:h. i) t r, 1..:. 
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Pożar kuchni publi
cznej w Leningradzie 

g osób poniosło śmierć 
Moskwa, 3 linea 

W Leningradzie spalił sie olbrzymi 
gmach kuchni publicznej, wzniesiony o- I 
statnio według najbardziej nowoczes-

1 nych wymagań kosztem dwuch miljo- , 
nów rubli. 

W czasie gaszenia pożaru zJ?:inęło 9 
osób wśród nich 3 członków straży po
żarnej. 

Przyczyną katastrofy było nrzypu
szczalnie podłożenie ognia orzez osobni 
ków wrogo usposobionych względem 

sowietów. 

Plonarchistyczna sekta 
rozpowszechnia pogłoskę, że car 

Miko/aj li żyje 
Ryga, 3 linea. 

,,Krasnaja Gazieta" donosi. że „sąd 
sowiecki" w Woroneżu przvstapił do 
rozpatrywania sprawy 34 członków se
kty t. zw. fedorowców, która nrowadzi
ła agitację monarchistyczna i nawoływa 
ła ludność do powstania nrzeciwko So
wietom. Sekta rozpowszechniała wśród 
ludności pogłoskę, iż car Mikołaj II nie 
umarł, lecz żyje i ukrywa sie wśród wio 
ścian. 

Akt oskarżenia stwierdza. że agita- ! 
cja sekty miała niezwykłe oowodzenie 
wśród chłopów, którzy popierali sek
ciarzy. 

Dwa samolotl' 
zderzyły się w powietrzu 

Bukareszt, 3 linea. 
W czo raj po południu na woiskowem 

lotnisku w Gałaczu samolot • .Snad" zde 
rzył się z samolotem „rockerem" w 
chwili, gdy oba samoloty przyR;otowywa 
ly się do lądowania. Piloci odnieśli cięż 
kie rany i zostali przewiezieni do szpi- I 
tala. Oba aparaty uległy całkowitemu 
zniszczeniu. 

Wicher 
zerwa/ dach z teatru 

Nowy Jork, 3 linea. 
Podczas gwałtowej burzy, połączo

nej z grzmotem i cyklonem. w mieście 
amerykańskiem 'Bridgeport zerwał wi- · 
cher 20 dachów ,w tern dach teatru, w 
którem się właśnie odbywało nrzedsta
wienie. Na szczęście ofiar w ludziach nie 
było. 

Zgon jednego z wodzów 
powstama gruzińskiego 

Paryt, 3 linea. 
W zdrojowisku Praz-Coutan we f ran 

cH zmarł płk. książę Czołokaszwili, któ
rego nazwisko uzyskało rozR:łos ,..,. zwią 
zku z przeciwsowieckiem powstaniem w 
Gruzji w roku 1924. Podczas te~rn pow
stania ks. Czołokaszwili stał na ciele je
dnego z największych oddziałów pow
stańczych, walczących przeciwko scwie 
tom. 

Duzuru apietc~ 
.)ziś w nocy dyżuruia aiptekl: L. Pawłow

skiego (Piotrkowska 307). S. Hamburga (Głów
na 50). B. Głuchowskiego (Narutowicza 6), J . 
Sitkiewicza (Ko'J)ernika 26) A. Charemzy (Po
morska 10), A. Potasza (Plac Kościelny 10). (b) 

I 

Redakcja I Admłnlstracla. Piotrkowska 49, 

Do najnowszych dziwactw amerykańskich należy ... dancing w kąpieli We 
wszystkich kąpieliskach na Florydzie przygrywa kąpiącym się - iak widzimy 
na powyższem zdjęciu - orkiestra jazbandowa. 

-------· ń'r&'f"D"'ttS G'W 

Wiemy pies słynnego badacza stref pod 
biegunowych, lotnika Byrda. który to· 
warzyszył mu w jego ostatniej oodróży 
na biegun południowy, został obecnie w 
Nowym Jorku przejechany na śmierć 
przez auto ..• Powyżej widzimv kapitapa 
Byrda z Jego wiernym towarzvszem. 

Jliemcu nie os adajq sic • ra oj.:I„~. .„ '6=.0 • A. ..r..f -, 
·-~U mearuJl1 li' li 'e• 

6łnfe morsftłel 

PROF'. BffB.E. 
znany przyrodnik amerykański. stoJący 
na czele ekspedycji oceano2raficznej, 

Uroczy.gta Iluminacja w mle~cle Malnz, urządzona z okazjl opuszczenia Nad· która w celu badań naukowych przeby 
renJi przez francuzów. I wa na wyspach Bermuda, oouśclł się w. 

•••••••••••••••••- . specjalnym aparacie na dno morskie, 
t'a _ • _ dosięgając głębi 460 metrów • .Jest to re· :a.9Cdsiemg podrOSOOJOł 6es 111Sfl'SQS08' kord w swoim rodzaiu - dotvchczas 

">:P1Pr.:.:"'?9rr:"'"11 nurkowie osiągali przy zanurzaniu sie 
Jedynie około 100 metrów. „„ .. ~+diliillllilllll„„„„„„„„ 

Zagranicą udało się pewnemu inżynierowi skonstruowac powytsze spojenie 
szyn, które całkowicie usunie oodcza§ jazdy pociągiem wstrząsy, powstające 
w miejscach gdzie schodzą sie z sobą poszczególne kawały szyn. 

Zwiedzajcie Mit:dzynarodową Wystawt: 
Komunikacji i Turystyki w Poznaniu w cza
sie od · 5 lipca do 10 ·sierpnia b. r. 

PANDIT MOTILAL NEHRU 
najwybitniejszy po Mahatma Ghandi'na 
przywódca ruchu nacjonalistycznego w 
lndjach, został obecnie aresztowany 
przez władze angielskie za propagandę 
wśród ludności, zmierzającą do niepła· 

cenia podatków. 
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