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sytuacja w .;Niemcze

Walki uliczne trwają. - Konflikt pomi~dzy Rzeszą i krajami połu
dniowemi pogłębia się. - Niemcy w obliczu don•osłych wypadków
Dzii przgbgwo llofo nie11•iet:ko do fidońsko
Bertln, 23 czerwca.
Konfliikt pomiędzy rządem Rzeszy a
krajami pofudniowemi pogłębia się w
dalszym ciągu, co znalazło swój wyraz
w czasie wczorajszej konferencji przedstawicieli krajów związkowych z minis_trem spraw wewnętrznych von Gaylem. Rozbieżności są tak wielkie, że
rząd planuje załatwienie konilłktu dro1ą dekretu doraźnego.
Dekret ma postanawiać, że w sprawach administracyjno-politycznych, co
~ których nastąpiło Już rozstrzygnię.
cte rządu Rzeszy, rządy związkowe nie
mają prawa wydawania żadnych zarzą
dzeń odmiennych.
Przedstawiciel Bawarii zapowiedział
jednak zgóry, że gdyby taki dekret został OJJłOszony, to Bawarja wniesie natychmiast skargę do Trybunału Stanu,
gdyż uważa taki dekret za sprzeczny
z konstytucją weimarską.
Sytuacja wewnętrzna w ciągu dnia

~o-zamordow ł

Wilczewskiego?
!Badania oresulon>onuc:ft
lr111oiq

Łódź. 23 cz.e'r wca.
wy
wczoraj
('Clig) Jak
ditiM śledczy w ŁOO.z.i schwyta~ dwie Qlsvbv, podejrzane o zabójstwo Wfa.d'Y'Sława
WHczews!kiego, wJaściciela sikfaidlul fotogiraficznei:;o przy ul. Przejazd 46.
'.Aresztowani w dalszym ciągu 'PrzebyWają w wyidzialie śledczym. Nie przyznają si·ę oni <lo wimy i twlerdzą. że nie
mają nic ws,pólne.go z za:bójstwem. W
dągu d:nfa wczorajszego i ctzisiej•s zego
wtad!zie 'Przesłuchały k·i~:kadlzlesiąt osób,
który.eh zez•nania posia·daja dl{)niosle znaczeni;e di1a ·caJ.okszfaltu sprawy,
Jaik nas informują, poliicja posla!d'a dbwod'y, stwierdzające niez.bide wtnę aresz
towany.ch. Nazwi·s ka sprawców z.brodni
w ·dlalsz.y.m ciąg.u są trzymane w ścisłej
tajemni-cy.

Jiuż

donosHi.śmy,

rtapad bandycki na

wczorajszego doznała jeszcze większe- stanu wyjątkowego, tern nie mniej w
kołach miarodajnych wobec wytworzoniemieckich doszło do krwawych starć nej sytuacji liczą się z tern, ie w najulicznych, pomiędzy hitlerowcami i ko· bliższym czasie na terenie Rzeszy zajść
muniistami, przyczem Policja niemiecka muszą doniosłe wypadld, które mogą
I mieć decydujący wpływ na Obecny u·
nie była w stanie opanować sytuacji.
Wprawdzie minister spraw wewnę- strój państwowy.
Berlin, 23 czerwca.
trznych van Gayl zapowiedział, że rząd
W ko~ch ·politycznych Berlina z
Rzieszy niema zamiaru wprowadzenia

g9 zaostrzenia. W calem szeregu miast

I

j

Czy Wilhelm wróci do Niemiec
przu popor€lu rzqdu. Papena

stów niemieckich, usiłującyeh ustalić,
Berlin, 23 czerwca.
W zwiąrku z rewelaojami „Daily Te-1 jak się zachowa zagra.inica na wypadek
legraph" o zamier:oonei wizycie Kron- przywrócenia · monarchii w Niemczech,
prinza w Londynie, prasa komunistyczna i ma poważne cechy prawdopodobiedpowtarza pogłoskę o tem, że Wilhelm II ł stwa.
W niektórych berlińskich kołach po·
zamierza powrócić do Niemiec i osiedlić
litycznych twierdzą, że aktywność emłsię w Koburgu.
Pogłoska o zamiarze ex-Kajzera wy- sarjuszów monarchistycznych poprzedza
szła od b. adjutanta Kronprinza, Arnol· oficjalne kroki rządu niemieckiego, w
da Rechberga, będącego w dobrych którego skład wehodz" sami monarchloru ce- śc:i, na czele z ministrem .spraw we·
sto!i!µnkach z b. członkami d'\\w
sarskiego i będącego osobistym przyja- wnętrznych von Gaylem, 'który zapowie
dział zmianę istniejącego ustroju Nie•
cielem kanclerza Papena.
Pogło~ka o sondowanfach monarchi- miec.

.pgc\Vl··artowane
49'

.-6rodni.:~o

1

zwłoki•

w· ku1rze

pora malieńsfia prsed sqdem

bardio wielką uwagą śledzą zatarg pomiędzy rząde.m polskim a G~a!Jskiem
w sprawie wizyty iloty niem1cckieJ Y'
wolnem mieście. Olbrzymie wrażen 1.e
wywołał demonstracyjny wyjazd komi'sarza Papee do Warszawy.
W kołach umiarkowanych wskazują
niedwuznacznie na to. że rząd Rzeszy
nie Powinien doprowadzać do otwar~ego konfliktu, zwłaszcza wobec zaogn 1o·
neJ sytuacji w Gdańsku i wizytę floty
niemieckiej Odwoła~„
Jakie skutki może mieć taka diemcmstracyjna wizyta w chwili obecnej, dowodzi najlepiej incydent, który miał
miejsce wczoraj na dworcu gdańsk i m.
Jak wiadomo bowiem, w chwili rusze·
nia pociągu osobowego . w kier!mku
Tczewa, httlerowcy poczęli os t rzeltwać
wagon, w którym znajdowało się 6 ma·
rynarzy polskich w mundurach.
niemieckie przyb ywają do
Okręty
Gdańska w dniu dzisiejszym.
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Strzelał do syna,
IU6ru «:liciol się ożenić

• fto~lia nliq
W'arszaiva. 23 czerwca.
(d) Niez.wyikła tragedja ra"ze~ rala s'ię
wczoraj we W:t·ochach pod Warsz a wą.
36 ...Jetni AlieO<san·dler Micha-lak, zaręczyl
się niedawno z pew:ną dziewczyną. Ojciec jego 58-letni Jain by4: przeciwny temu
małżeństwu.

żywszy je 1"0 zapakowain~u w 1rufry w
Wiedeń. 23 cz.erwca.
laik się okazato. przviszła synowa byW środię rozpoczął się przed są'Clem gardlerobile kolejowego dworca wiedeń- ła niegd1% jego kochat111ką I z tego wtaś
przyisię.glyich proces przeciwtk-0 franciisz- sldego.
niie wzg!ęd:u stary Michalak w żadie.n spo
Osl\rnri-Oną jest ró"Wltłież żona La1trd'en- sób nie chcia~ przyjąć jej d-0 rod1z.iny.
kowi Lan.ud~:nba-chowi, który zamordował
przed ki1ku miesiącami Wiieidien:kę, Justy- bacha, która by.la doldad'nie painformoPomięd'zy ojcem a synem dosz.f.o db
nę Mahr, w jej miesZlk.an1iu, celem przy- wana o wsz.ystkich mordierstwa:ch ·nęża. konfliktu. Wczoraj w czasie sp.rzecziki
wtaszczenia sobiie posia'Cl1a1J1.ych przez nią Stuid'ia ps}'ichologiczne nad Latlldenba„ stary Michalak dał ki'lka strzałów do syp!eniędlz:y, a następnie kilkanaście d1ni póź chem i jego żoną wy.kazały zUJPetnie r.110r- na. Aleksa1ndra w groźnym stanie prz.enie•j pozbawi4 żyda kucharkę Annę Pu- malny stan ich umyisłów.
wleziono dio sz.pitaila.
beri, poćwiartowawszy jej zwl·old i zło-

piękności''
Czy grecka ,,królowa
si_, w klasziorze na
znaldowało

dórzeAibos

za te:n czyn wykląć młodą Miss Grecję.
23 czerwca.
plebanję
Pisma paryskie, które sprawie • tej
(d) W ositatnich dniach krążyły poTamów, 23 czerwca.
głoski o romantycznej wycieczce królo- poświęciły bardzo wiele miejsca, obec(d) Wczorai dokonano zuchwałego wej piękności Grecji, która w męskiem nie odwołały wiadomość, twierdząc, że
napadu rabunkowego na pleban.ję w przebraniu miała się dostać do klaszto- wprowadzono je w błąd, . gdyż piękna
mias·t eczku Szczucin, w godzinach wie- ru mnichów na górze Athos. Patrjarcha I greczynka nie miała nawet zamiaru
czO"rnych bandyci podl':)alili stodołę, zn.aj prawooławny w Konstantynopolu, miał udać się do klasztoru.
dującą się obok plebanrf.
Na miejsce pożaru pospieszył ksiądz
proboszcz Ligenza oraz killmnastu wie~ Uroczyste przyjęcie Dwaj oficerowie
niaków. Gdy po pewnym czasie ksiądz
Jugosławji
Hausnera
proboszcz powrócił na plebanję, zastał
sltasani na śndel'ć
prses miasto :Jlli~mł
tam bandytów, uzbrojonych w rewolwe·
Wiedeń. 23 czerwca.
Miami, 23 czerwca.
ry. Bandyci steroryzowali księdza 1
zrabowali rozmaite cenne przedmioty.
W j'll!goslowiańsdcim procesie o sprzyMiasto Miami, uroczyście przyjmie
Opryszików do tej pory nie schwy· polskiego lotnika łiaznera, którv ma sięże.nie komooi's·t yczne skazano w Heltano.
przybyć do portu w środę wie•zorem grad!zie na śmierć ,porucz·ni'ka Atanaskolub w czwar~ek r~no. Ułożono już pro- wicza i por. AlttaJera. Innych a&karżonych oficerów zasądzono na kairy wi~złegram uroczystości.
.! Jod maioi;ąfllem
Okręt „Circeshell" na którym p{ynie nła od 10 do 15 lat.
ł.6dź, 23 czerwca.
(dg) Wczoraj, około godz. 8 wiecro· łiazner, zarzuci kotwicę o 10 kilomeKatastrofa lotnicza
rem przed domem przy ul. Piotrkowskiej trów od miasta. Wszystkie okręty i łonr. 109, pod koła motocyklu dostała się dzie stojące w porcie wypłyną na spotSamolot . wojskowy w rejonie Bia:
70-letnia Salomea Goldring, Staruszka 1!kanie i otoc~~ „Circeshell''.
łlaznera do brzegu, u- lej, pow. Lldzkiego uległ defektowi 1
przyb1cm
Po
doznała wstrząsu mózgu.
1
Pogotowie w groźnym stanie prze· tworzony zostanie triumfalny pochód. spadł na pola gm. Derewnickiej. Pilot
wio zło ją do szpitala św. Józefa. Policja Miasto będzie udP-korowane chorągwia- wyszedł z . katastrofy bez szwank\ł.
Samolot uległ częściowiemu uszkosp1sała motocykliście protokuł, pocią· . mi. Magistrat uroczyście przyjmie lotdzeniu.
nika.
gając go do odP.owiedzialności karnej.
Paryż,

:famo66;si010

ł.6dź, 23 czerwca.
(dg) .Ubiegłej nocy, w Zgierzu, pozbawił się życia 61-letni Józef Skoneczko,
właściciel domu przy ul. Sienkiewicza
nr. 55. Skoneczko, nałogowy alkoholik,
ostatnio zdradzał objawy rozstroju ner·
wowego.
Wczoraj wieczorem, zamknął się w
sieczkarni i powiesił się na haku, wbitym do śdany. Gdy dz.iś rano· dostano
się do siecz:karni, nie dawał on już żad. .
nych omak życia.
Zaalarmowane pogotowie zdołało jedynie stwierdzić zgon. Zwłoki samobójcy zabe?JPieczono do zejścia władz.

w

Masowe zatrucie
żolnierzy w Czechach.

Praga. 23 czerwca.
.
(t) Ministerstwo obrony narodowej
donosi, iż w garnizonie w łioh e nmauth
80-ciu żołnierzy zachorowało .PO spożyciu strawy ciężko z objawami otrucia.
Przyczyna masowego zatrucia nie została jeszcze ostatecznie ustalona, zachodzi jednakże obawa; ie żołnierze za
choro.wali po wypiciu herbaty z rumem.
Podoficer prowiantowy bowiem. który
zajmował się wydzielaniem porcyj rumu, poczęstował tymże samym rumem
swego kolegę, który w kilka godzin po
tern zmarł na skutek zatrucia alkohoIem.
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Zony zabite.go króla przemytników

praco ać muszą na chleb codzienny. - Kiki
Diamond występuje ·w budzie cyrkowej a Marion Ro·
berte tańczy w trzeciorzędnych knajpach
ciężko

(x) Na §wiecie niema nic naprawdę w towarzystwie

Oczywiście wszelkie tematy przefakirów, garbatych' mytnicze są z góry wykluizone pr.zez
klownów i cyrkowych zapaśników stoi policję, która i tak niechętnym okiem
,.dla zachęty" przed wejściem do roz- patrzy na tę reklamę robioną pamięci
rywkowej budy wychwalana przez 1 mnarłego przestępcy.
„conferenciera" - jako główna atrak· 1 Publiczność z budy jarmarcznej pła
cja, żona znanego Jacka Dlamonda. któ- oi za tę „przyjemność" parę centów i
ra oPOwie kitka pikantnych szczegółów idzi~ następnego dnia obejrzeć tańczącą
Marion Roberts. Chętni mogą jeszcze
z !ycia znanego przemytnika.
I Kiki, wciąż leszcze piękna, uśmłe- 11 kupić sobie fotografję „pani Diamond"
cha się b<>leśnle i Jako ostatni numer w kąpi~Iowvm kostjumiie, które sprzeprogramu opowiada niewybrednym słu- daje się przy wejściu do budy z atrak·
chaczom kitka szczegółów z zycia swe· cjami. Ciężki Jest los być królową na
wygnaniu.
go małżonka.
chińskich, połykaczy

stałego. Królowe. które od kolebki przy- szabel, indyjskich

zwyczajone pyły do swego zaszczytnego stanoWlska, żyją obecnie skromnie na wygnaniu, któlowe pięniądza
dziedziczki. potężnych fortun, któr~
rozpadły się w czasach wojennych lub
też obecnego kryzysu, musiały wrócić
do swe2'<} mieszczańskiego §rodow'iska,
cflaczegóżby więc inaczej miało się PO·
wodzić wdowie po królu przemytników?
Żona

najsłynniejszego

przestępcy

doby obecnej musi produkować sję w
taniej budzie Jarmarcznej, aby zarobić
na kawałek codziennego chleba.
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Porzucony mąż żąda.:
alimentów
Jłie•nruftlu

proc:es "' !Bu-

do pes•c:łć:!

(x) Złożenie skar~i o alimentY, było
zazwyczaj przywilejem ion. Pewien opuszczony małżonek uważa slę jednak
również za pokrzywdzonego i wytoczył swej byłej ż<>nle proces o alłm~n
ty. Skarżącym jest były porucznik.
Młody czlowiek był szczęśliwym malżon1óem w czasie gdy poznał „tą dru·
gą", która miała być tą „prawdziwą miło~cią". Porucznik przypadł również .do
gustu młodej kobiecie, która również
posiadała maH:onka.
Po dojściu do porozumienia obłe pary postanowiły się rozwieść, aby móc
Się ze sobą pobrać. Ponieważ „ta drą
ga" była córką bardzo bogatych rodziców, ona i Jej rodzice wyrazili życze
nie, aby młody małżonek oPUśclł słut·
bę wojskową, co też się stało.
Otrzymał on od rodziców swej żo
ny pokaźny mająteczek ziemski, którym adm:·nistrowat. Majątek ten był jednak przepisany na imię jego żony, któ·
ra uprzykrzywszy sobie wspólne pOży.
cie, uciekła od ni.ego i wniosła skargę
rozwodOwą. W skardze tej prosi ona o
rozwód z tej przyczyny, że ..• nie może
dłużej żyć ~ swym małżonkiem.
Były porucz.nik, który porzucił służ
bę wojskową tylko naskutek namowy
swej żony i teściów, został obecnie bez
środków do życia i zmuszony był wytoczyć swej małżonce skargę o alimen· „
ty. W kotach prawniczych sprawa ta
budzi wielką sensację.

król przestępców
Diamond,
- Jack
chicagoskie-z
odpowiednik
Yorku,
New
.,.
j
4
..u
go Al Capone. postrach władz i policji
Owo razu Ourkrg.a wQspa es.
już nie żyje. Pasmo jego młodego jeszholebkq nieznanej c:uwilizac:Ji
cze, lecz pełnego przygód, życia prze(x) Do rzędu najciekawszych zaJkąt- miJelSz:kańcy stoją na ba:rdizo n1iskim sfo!J)cięły kule jefo nieorzyjaciól. Po śmier·
cl Jacka D amOnda New York ode- ków na świ,ecie należy bezsprrecznle niru rozwoju, a zmale:zfone na wYs]Jlie patchnął. Cóź bowlem warte iest króle- niewielka wyspa fJ(XOżona niedaleko wy- mia;tki i ślady wytka·z;ują. źe lud. który tiu
stwo, gdy na czele Jego zabrakło zdoi· brzeta pOludnioweJ Ameryki i ~eogra- d:awniiej mieszkał staił na bar-diz.o wYSOficznie należąca do republiki chilijskiej. kim stapntu kultury i ta jeidyna w swoim
, netio i pomysłowego króla?
Do cierniowej korony królestwa Nie byto dotychczas W}'-ipadlku. ahy ma- rod1zaju WY'Se))ka zdaje się byić kolebką
przemytu. I zbrodni przybył jeszcze ie- ta wYsr.>a J)()Siadafa tyle zagaid1ek. które n.!elina:nej dotąd cyWLUzacJł.
Najcrekawsre są na WY'S'Pi1e Wielkaden cierń. Zaaresztowano i zasądzono spęd'Zają s en z powiek podróiinikom. odł
k I
oa 11 łat cię!klego więzienia słynnego krywcom i uczonym. Wysipa ta zostafa nocooi wspaniale obraZy i płaskorzeźby 100 I ł •
I
•
Al Capone. Uwięzienie niie jest jednak od:kryta przed dwustu laty '!)rzez holen- malowane i ryte na zasty{:!lej lawie nieka gazet
ta'k straszne . JaJ< śmierć. Najlepiej r~rskfie;~~ podiróżn&ka Rog,gweena w czynnego obecnie wr.zlkanu. Oigaintycznych tl"ch obrazów jest na wYS:pie około
lkan-ocnych.
świadczy o tern ctężka walka o byt po- ..1.·ziień sw1ąt wlie1
Na pamiątkę re·go d1t1ia wysva zostal.a pół tysiąca i są one niezwY,ldej wProst 6ula prsvtociólfiq ftersata
zostałych po. Diamondzłe żon. żon, bo
6andvtó01
Dlamond miał Ich aź dwie. Jedną po- nazwana wyspą Wielkanocną. Pótnilej wiielk~cl. Największe z nich Uczą 24 me{x) W Budapeszcie niedaleko ko§cloślubioną zupełnie legalnie 1 drugą n!ete- 1'ka2a.f.o się, że wys;pa fo odkryta byb je- try wys{)kości, a na}mn·fieJsze okot.o sfoogalną. Obydwie były przysłowiowemi s:z.cZle 'l1ia pó.r w~eiku przed tiem, .prz.ez że- m!u i ośmiu metrów. Przedstawiają one la Swiętej Teresy posiada kiosk gaze$lana Dawisa, n.iie zosta1a j1ed'naik z.bada- jak!e-ś na<linia.itiuiralnej wi1elko§cf głowy towy ni ejaka Marja Kiray, która nlet>lęknościamł.
dawno ukończyła 100 lat. Ciekawym,
Ki'ki Diamond prawowita ź·ona Jacka n_a, ani .nawet. <lictlda1c11nve ~aiznaczona na ludz;kfe i robtą niesamowite wrażoole.
Istniteje przypuszcz.enie, te obrazy te którzy za parę haJerzy kupują u nlej
:tJl" 4lła ~nosić jeszcze ry alkę; )J!"Ze·· maipach, tak •. ze po 50 l_~tach trzd:>a Ja.
sa na1trobkaml ustawioneml nad szcza.t- gazetę, pokazuje ona Pożółkły zniszptękną blondynkę Marion Roberts. Tę b}}?o pon:owme odikrywac.
-.Prawie bezpośr~d1rio ;po odlkry1Ciu n?' Tłami zmarlych wladców wys11.Y i wy- czony naszport z którego wynika, te
„bigamję" sweg-0 małżonka znosita Kiki Diamond bez szemrania z dwuch po- .we:.J wyspy ~tdal się ta.im znany pod.r6z- obraża/l{Cemi. Ich wizerun~k. Zwycz.a · urotliiła · się ona w roku 1832. Jest ona
wodów. Po pierwsze nie brakowało je' nik f.ranicu!Sk1 ~a1P:ercru1se, którego z.a.Inte-- fen pt"lY!J)Omma~by zwyczaJie . fa~oonów najbardziej lubiana kolporterką w Bun:iczego, małżonek jej spełniał wszyst~ re'Sow.a1l te~ mew~elk.l kawarl·eik ląidtu na egipskich, kt6rzy dlJa upamlęt~11ema s~e- dapeszcie i ludzie z odległych nawet
kie jej zachcianki. a powtóre dlatego ocea~.11e. Wysp~ lf,ielkanocna była za- g~ iywcfa kazait.i wt.nosić w1ielklie PI!a- dzielnic specjalnie przychodzą do jej
że bata się zemsty ze strony sweg~ lud~zzona. przez 1akis szczep oodobny do lmi1diy~ będące z-resztą nlczem ltmiem Jak kłosku po gazetę.
W całej dzielnicy nazywają ją ,,Ma· rówmet nagrobkami· Ozy hiootieza. ta
polmezy1skiego.
potężnego" małżonka
Szczep ten w ostatnich latach gwał- odtpow!ada rzieczywfstości truidno Jest ri neni" Mari neni chlubi się tern, te za
.
•
.
"
Manon Rober~s byla ~ngrś girl~ na townie wymiera. Na początku ubiegłego spraw1dzić. W ikaiźdyim ra:zie wyikonani~ młodu znała ~ardzo dobrze słynnego
Broadway. P9dz1wianą 1 uwielbianą stulecia na wysvie Wielkanocnej bylo 500 tyich ipamtąteik §władczy o bmrd1z-0 wyso- herszta rozbójników Rozse Sandora I,
że odbyła pielgrzymkę do L~ur.des.
prz.ez ws~ystkich . dl~ jej nieprzeciętnej mieszkarlccJw, krajowców, z 110czątkiem k·im st-opntu kultury wyikonawców.
Niedawno odlk-0pa.n·o na tej ciekawej I Jest ona bardzo Pobożna 1 hcząc 15
u!ody. Nies,zczęśc1e Jednak chciało, że j11t jednak wojny światowei stan zaludpięikna Marion poznafa pewnego razu nienia zmiefszvl się vrawie do uołowy. wywte w:letki l.abi·nmt zbudowany nlie- lat odbyta jui nawet pielgrzymkę do
Ni·e Uld:alo się ustalić ska.cl szczep poll- zwyikle pomysik~wo i z wtelką sztUtką ar- J<7,·m11. To są wszystkie wspomnienia
króla przemytników, Diamonda, które~
go „sława" uczyniła na niej wielkie nezyJski zami•eszku:jący wyispę Wi etJ!ka- chiłekton!cz.ną. Ściany tego n!ezwvO<łe- 100-letniej sprzedawczyni gazet, która
nocną p-rzywędrowaif i czy mtes'Zlka~ on go lahi'rY1fl-łU pdkryte byfy ma:lowidfaml pozatem cieszy się dobrem zdrowiem i
wrażenie.
. . Od tego czasu datuJe się „upadek" tam stale. Ta dmga hipoteza zdaje się wvrkona:oomł nłe1Jt1aną nam dz~siaj tech-J zupełnie jeszcze czerstwo wygląda.
Marion. Tańczy ona później przeważnie być mocno wąti>liwa, "P'C'ni1eważ obecni r.·iiką.
tytko w knaJpach podrzędnego rzędu,
w kt~rych zazwyczaj przebywafą prze1
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mytnicy, tańczy, dla poddartych świata
·się ulubiemcą swegO
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krawcową.
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Teraz, Po §nrlercl swego Jedynego
yCZ•
8 Z
rOCZft r8DCUS 8
opiekuna, prawi~ męża. m?si M.ari·on
ł
•
napowrót zarabiać na zyc1e tancem.
S ę
WO I prowa ZIC S
qirls z podrędnych knajp niema ju~· ta- OeJ,
• •
' d
i
•
p · So' "
•
kiego powodzenia ja;k tancerka z Broad·
way'u i ciężko jej otrzymać jakie takie . (h) Paryskie .pismo „ ar1~- 1r , m· j c1wszy z~ nteresowa.nte o tea~~· zna· fwszelkie unprezy d?b~oczynne.
engegement. które pozwoliłoby się u- 1nueszcza na swoich. łamach c1ek!'-wy ar· la~ł· a ,swo1e powołanie w dzi~dzin1e kr~- ł - Nao~oł - os!"18dcz~ł~ w końcu
fykuł o tem, co robrą królowe piękności w1eczyiny. Mieszka ona w Lum.le, gdzie Iwetta - 1estem D4JZUpełme1 zadowolotrzymać
prowadzi salon m6d. Współpracownik na z mofej roli „starej miss11•
Jed · atrakcj jest Jeszcze to · te . po „abdykacji",
sęnsację · lntere~uję . Pierw~z.a część artykułu p~święcona „Paris-Soir" odwiedz!ł ex-król.ową, w jej Il - . A 7zy n!e. za1:11ierza pani ~stąi;>ić
publ'ficz~~ć łasa
isię wyglądem ulubienicy króla ·prze- IJest Iwecie Labr?uce, która pta~towała . gustownym saloniku t orzekł, ze nie stra w zw1ąz~1 m.ałzensk1e·? - zapytuie c1ekawy dziennikarz.
jd · f 1 godność królowe) w roku 1929 1 brała cłła nic ze swofeJ urody I wdzięku.
Gd j d k
tn.kó
- Jak może myśleć o zamążpójściu
~y 1 .w._ 1. Y e ~1 prfy zie. a a., udział w charakterze przedstawicielki I Iwetta Labrouce przyjęła dziennika•
zjpom~emM j.~~z~~;~ e t~d~!:f e~ęotlz~; urody francuskiej na międzynarodowym rza niezwykle uprzejinie i chętnie opo- kobieta, która bez pantofli ma 1 metr i
wiedziała mu o swojem obecnem życiu. 76 cm. wzrostu. Jeśli pan do tego doda
kongresie piękności w Rio de Janeiro.
'
z
~ ~ oso ą ar
Po wybraniti n.a królową piękności, kilka centymetrów obcasów, t-o z łatwo
Iwetta Labrouce marzyła o karierze
JeJ otrzymać pracę.
Inny .znów los spotkał Kiki .Diamon~. artystycznej, o czem niejednokrotnie j krąg ~i znajomości zn·acz.nie się rozsze- ścią zrozumie pan, że we Francji ttie•
rzył. Niektórzy nowi znajomi, zostali jej wielu znajdzie się panów, którzy zechc!}
Nie posiadała ona ż~dnef umiejętnoś~!, mówiła reporterom.
która poz~ollla~y J.eJ na zarob'kowame, · Rodzice jej należeli także do rodziny bliscy do dzis1efszego dnia i nie ;pozwa- mnie pojąć ia żonę. A musi pan wiedzieć, że nigdy me· wyszłabrm zamąż za
a p~nnew~z na zyCie trzeba Jednak 'za~ artystycznej. Nie był<> więc nic dziwne· ' Lają się jej nudzi6 po pracy.
Przyjaciele cl ciągle zabierają ją z człowieka niiszego odemnie. Nigdy ni~
robić, Kiki zaangażowała się do Jar• go w tern, że i córka ich pragnęła za.
Lionu do Deauville, do Cannes lub in• , umiałabym pokochać mężczyzny, z któ·
ntarcznej budy rozrywkowej, która roz- 1 jaśnieć na scenach francuskich.
Ku zdumieniu jednak, Iwetta po po· . nych miejscowpści, gdzie piękne panie rym idąc pod rękę. wydawałabym się
bila swe namioty na Coney Island i tam
wnym czasie zdradziła swoje pierwotne zawsze .znajdują przyjemność w tein, śmieszną.
- Przecież to nie jest takie wa.tne!
l!lliill•llill!Jl.!JliJll]fllfilllllłJfiilliłlil(f pragnienia i postanowiła do teatru nie że s~ podziwiane przez międz}'tlarodową
- Myli się pan. Wzrost dla kobiety
wstępować. Przyjaciołom, usiłującym na publict:noś6.
A nawet w samym Lionie też nie na• ma o wiele więkne znaczenie, niż s.ię
kłonić ją do tego tłomaczyła, że po za.
to panu wydaje. W każdym razie chciapoznaniu się z obyczajami i życiem za· rzekała n.a jednostajność.
Społeczeństwo liońskie nie zapomnia· łabym wyjść zamąż za człowieka, który
kulisowem, zupełnie straciła chęć do ka
~
Iło, kto jest właścicielką zwykłego salo- by zawsze ini slę podobał. Nie chcę, po
rjery scenicznej.
~_
'
Potem zaginął o Iwecie wszelki słuch nu mód i przy każdej okazji zapraszane> krótkim okresie małżeństwa, powlększa6
Teraz okazało się, ze Iwetta, stra- Ją na pner6ine ur<x:zyatości,. wenty l ilości rozwódek.„
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beczce
w „gadającej"
Oszustumieszcz
trupe·m,
ona

pod
1hustka
liszaje.-Naiwna dż i ewczyna

lekarstwen ••• na
w szponach znachorów
.

.wJ.·

Ostatnio . . S~ępniewscr . wmó~li '!' i .wiei d~. n.i.eh ~w!c;caią: Oc~ el:uj ą ie~ daJeWars:iawa, 23 czerwca. J Osikówn~ złożyła Stępniewskim
(d} Władzom stołecznym doniesiono 1 zytę. Stępmews.ka wysłuchała uwazme Osikównę, ze J2St w c1ązy 1 mlDlo iż ~:ekp~!l'óze pm<Jrskie 1 ~amdH~skzka:ią d~ kk~ovk~_.?°
o ra1u z.1 ę 1 za1U'.oern·iem. o powr>oc1e
•
• do D!cze•
• 'P!'C.zuwa.ł a s1ę
· zak.omun1'kowa ł a dz'1cwczyna me
· tk ę. 1• nas t ępnie
kł ·
·
dol!'IObią się mahtku i z.a11"u ·pI1Zed8iębio!'Stwa
: t~
ei a f erze o~ukańcze 1•, któreJ• ' p~cJ~.n
o piezwy
oiiarą padła młod~ .naiwna służąca, Fr. ~ JCJ, 1z posiada tak znakomity środek na go. Zaprowadzth Ją om do „gadaJącej ibezipie.czą przyszłość kre·Nnym i rodzinie. W la..
Osikówna, zatrudniona u pewnego za- I liszaje, ze znikną one w ciągu kilku dni. beczki", która miała jej poradzić. W Itach śre~bch czas s~ój poświęcać będą p~cy
. 'e wzięć beczce tej, umieszczonej w piwnicy1 6'P,<>łeczne1 h~or0<wo_ 1 sl~'lą na cz ~ le orgait1i'Z·a Znachorka kazała dziewczym
możnego obywatela warszawskierfo,
W pożyciu maheńskiem za~ruqą z.a<łowolek'1, kt6ry ICJI.
•
tar
•
,„
tk
h
Eo
.
•
·
,
'I
oSl .;:owna c1erp1ała na liszaje. - W 1c us ę, poJsc na cmen z na Brudno l• i znajdował się• sam Stępn1ews
Di-e i sp-0~6j duchowy pom:imo intryg w rod:z:imie
oczyw~ście, znó~ domagał .się pieniędzy. $taC1ie im na ~drte. życ~a oso?a _płci odmie~n.e;;
swo-i~ czas~e, ktoś jej wskazał niejakich podło~y~ ową ~~~stkę pod trupa. .
Naiwna dziewczyna 1 tym raz;em Ileea w pwę się zoqentuią. d.z 1 ęk1 czemu U;D~~ą
Os1kowna sc1sle zastosowała się do
Stępniewskich, zamieszkałych w War·
. eh na;stbęa>ds~. ~xc: e da~zed ochzek11Je tch
n awie przy ul. Sienn ei· 26 którzy rze· tych wskazówek. Dziwnym zbiegiem święcie uwierzyła znachorom. Dopiero t>f1Zvkrv
uczęś1 wsze 1 ę Z1e zaiuowo1 oo:e uc ·owe
•
St
d
·
ły
-:•-·
'-:
t
•
•
}'
·
'
li
k
' chorobę.
•!rnmo potra {'1h• 1eczyć kazdą
pod wpływem RAKA _ sk!'oimi są
Urodz:cni
w
~pni~w~cy
y
t
o o c.znosc1, isza1e. IS o\a.le ~ę • - po pewny~ czasie,
Stępniewscy poczęli wówczas wyłudzać dalszym ciągu domagali się p1entędry, do nie<lomaigań w trawieniu, bóli gło.wy 1 zębów
.
pieniądze od naiwnej dziewczyny. Gdy straciła do nich zaufanie i ulegając na· I do!egli!wości tołą&a.
. Dla tll'Odronych 23. czerwca, szczęśliwy mi.e· nie chciała im dać pieniędzy, grozili, że • mowom znajomych, zwróciła się do po• 11ąc
zastrzelony
ej·
""„fodz1·
&tyczeń da-ty dnia 15, 16, 25, kolo'!' gra·nat
,
u __ J i A~L t I I' „ O
• ł
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z tółtym jailoo amulet_ talizma111 RUBIN p~~
zno"": ę zie mia.a .amz;a e łr'v....a a icp. szustow aresztowano.
.
.elSkU
.
no.M 9'l'!':zęśde, Her.by lo-teryjne 1 4 4 2 3 (I~).
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wywrerala odpow1ednLskutek.
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Bielsko, 23 czerwca.
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1
·< licji zauważył dwuch osobników dźwi
:<iJących zwój kamgarnu, Na wid~k po•.:Janta mężczyźni owi zbie~li. Policjant
wyzionął
j,e-dnak jednego z ni-eh i kaza1 mu
·ijąt
""":
iJ.Zem z belą towaru udać się na poste":mek policyjny. Po drodze m~żczy lna
•
··~·Udł w P'olicjanta towair, poczem zbieg[
w <lnhl 18 stycznia rb. po wspólnem po- rmiast trucizny <lal im tak zwany .JubRadom, 23 czerwca.
.
~„_l~illkcjonarjusz policji oddał kirl.Jrn strza- ,
Gł ośna w swoim czasie sprawa otru- rozumien iu pos ta now iły zgładz.ić Chaima czyk". Genendla J(ról zamiast lubczyka
. •\~. Jed111a z km! ugodzUa uciekającego
;merteI~le w plecy. ~annego, którym l:la tragarza, Chaima Króla, znalazta Króla, który nie chd al lotyt na utrzy-j wsypała m~żowi do wódki proszek na
K a~a· ł .się zna.ny z.fod•z.1ej, Antovi Kurek,1 -;wój epiIL,g Ji rz,e d sądem okręgowym w Imanie swej żony oraz je; nievrawego . szczury, zawierający skladniki truja,ce,
Tak spreparowaną wódkę podała
dw;eziono. d<> s~p 1fala. W czasie dal- Ra-d·omiu. Na ławi·e oskarż.onych za- dziecłw. Obie nie wiasty uda~y się do
·;;ego pośc1~u :U·Jęt? drugiego włamywa- ::ic: C:)y Genendla Król, wdowa. oraz Józe- znachora, niefa,kiego Wiktora Madeja, Królowi Józefa W.ojdechowska. w prze•
fa. Wciciechowsk a. oska•rżone o to, że zam. w t>rrwiede Kozienieckim. któr.v za konanbu, że jest to lek, przepisany przez
·. - a. Jozefa Dz1ed•z1<:a.
znachora. Król nastę pnego dnia zmąrł.
Htt
'&WJ**!ifhW.Mf• ' &Db!&W#M
'"
Wfi!i!lł!MJDM!t lf!P'A§MffS •
t
i
~:a1
Na •rozprawie os k arż<>na nie przyzna91
ła s!ę winy, tw i•erdzą c, że chciała wywołać tylko u męża bóle.
Sąd po narad'zie skazał Oenend'lę
Król na 8 lat c iężkieg o więzienia, zaś
c i ężki e g o
Józefę Wojcie chowską, unlewi,11nlt. Ska„
zan a po wyshichan:u wyroku z.emdlata.
czekaniu jakieś p!~ny poszukiwane ści szpie.gowskiej. J ego wsł}ólnic}' za·
Wilno, 23 czerwca.
Aleksander CejJ<:o zosta! za angaż~- przez Aleksanctra Cejko, prz~lożyli na przeczyli. Wszyscy t~z?j . zostali . sk.azt;tJ.ny przez wy wiad ości ennego pan- ! dokmi1enfach dla wiarog<>dtioscł, stem- ni: CeJko na 10 lat cięz k!ego w1ęz1e111a
włsd ńczy„
-rwa. Byl jednak za głupi do tej roli i 1, [>eł gminy pra wosławnej i Odsprzedali a spólnicy jego po 2 lata każdy.
ape!ac~jnym
zie
sąd
w
Onegdaj
Celko.
dokument
ten
zawadodwuch
.
przez
,lał slę nabrać
Cała trójka z dokumentami została ! obrońca Cejko adw. Kopeć d>wod ~ił.
wycJ.t aferzystów: Mieczysława Pl'U·
Cieszyn, 23 czerwca.
' :.dę ta kólo st. Orany. W sądzie okręgo- 1 że wobec tego, że dokumenty nie by·
~ \;iwtcza i Anatela Lulewicza.
. Obaj aferzyści spreparowali na pe- wym Cejko przyznał się do działahtO· ły autentyczne pa1is twu nie wyr1ądzo•
Nocy ubiegłej popełnił samobójstwo
•e 1 no krzywdy, prosił wobec tego o la· przez zażycie wic;kszej ilo~ci weronalu
A
~
R' e
~:»Y+•Y
0
Szvmon f'alter. zamieszkały ostatnio w
Wiedniu. Denat liczył bt 54. Zwłoki od' siewiczowi wyrok zatwierdtJno zaś wiezi.HlCI do kostnicy szpital,1 żydow
zmnicjszonJ do S mii.:się- ~kieg~· w Cieszynie.
;!Lulewiczowi
zniszczvł zasiewy .i poranił Judzi
cy.

Ntieszcz'-'sny tragarz n a z a ·utrz
Zbrodniarke aresztowano
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Gr.ad w·1elkos"c·1 kurzego 1·a1·a
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Napad bandycki pod

•
!
W b. tygodniu nad terenem gminy całe jego ciało jest czarne od sińców.
Łaskiem
;ibieżewieckiej, podczas przeciągającej I Grad ten w różnych miejscowościach '
~· :.i rzy, spadł ogromny grad, dochodzący ! pokrył grubą warstwą uprawne pola, :
d I
~
niszcząc całkowicie zasiewy. Grad zni- i
.„„ielkości jaja kurzego.
O O Sil~ zb•ec:
arPlrOWC:Om U
W majątku Chotowie grad ten zni- szczyl zasiewy w 8 gospodarstwach we !
Łódź, 23 czerwca. ,. wsi Kościuszko gm. Dzbanki jechał noszczył około 100 ha zyta, owsa i koni· wsi Downary, w 30 gospodarstwach we !
miasto powiało- cą do Ł<!-s'ku. Koło wsi Buczek, w mlejłącząca
Szosa
(Or)
o~~z
Chot6wki
wsi
we
15
i
~ubień
wsi.
dość
poobcinał
t.~n
grad
~zyny. W l~ach
g~ube łodygi, poprze~11ał w zabudowa· cz~sc1?wo ~ 50 gos.podars~wach ~ teize we Łask z osiedlem tkaczy ręcznych scu gdzie szo~a przechodzi przez las,
n u~ch gonty, !'- pracUJ,7ym w polu lu-, wsi. We wsi Rusaki czę~c1ow;o zmszczo- Zelowem jest traktem bardzo ożywio- na Dłuźnlewskiego napadło 4 rabusiów.
ne 15 g?spodarstw, wszystkie w pow. nym. z Zelow~ do Łasku kursują auto- • Złoczyńcy byli stosunkowo względdz1om formalni~ ponab1Jał. gu~y.
busy regularnie, a bardzo Hczne fur· ni. Steroryzowali chłopa, zawiąęli mu
Pastuch, kłory schronił się do krza· stołpeck1m.
manki i wozy przeciągają tą szosą od głowę w koc, zabrali kilkanaście złowczesnego ranka do wieczora. Czasa· tych Jakle miał przy sobie, weksle z
mi spóźniony jakiś woźnica jedzie po- własn~o wystawienia i 2 metry tyła
ę
r·
ł poszli w las.
woli i nocą Po szosie.„
~
Zdawałobf się, · że droga tak ba~dzo . Niebora~. rad, .że go po rlł:z .~rugi
Policj·a aresztował"'a narzeczonego zamordowanej·
uczęszczana. Jak Zelów - Łask, winna nie napadnięto, dQJechał do naJbltzszewskazui,e. że wpuściła óna Jakiegoś blit· . być bezpieczna. Wczoraj jednak wyda- go posterunku policji i złożył zameldoSosnowiec, 23 czerwca.
Przed ki.I.ku dniami donosHiśmy, o szego .znajomego. Pozatem ttJstalono, że rzył się wypadek, świadczący, że tak wanie. Urząd śledczy prowadzi docho·
(g).
uetiie.
· trasz,ne:m morderstwie dokonane:m na mi~d:zv Kaniewską a Oątkowskim wyni- nie jest.
Stanisław Dłużewski, wieśniak ze
c„s·obi·e Janiny Kanłewski•ej, zamieszkałej kały ostatni-o częste spory, gdyż Gątkow
w Będ'zinie. Kaniewska, znaleziono ·za- ski zarz.ucał narzieczonej, że go zd·ra<liza.
duszona, w jej własnem mieszkaniu. W Wed.Je przyl]}uszczeń władz. Gutkowsiki
toku śledztwa aresztowała policja narze- przyiszed,ł <l·o narzeczonej, wszcza,t z 11iq
czoneigo zamordowanej Józefa GątkO\v- sprzeczkę, w czasie której kormal ill w
skiego, jako podejrza'flego o dokona:nie ie brzuch. nast~vnie u.dusił, a dla uoozorono ulic:at:h llowet10 Jorku
go morderstwa. Ustalono. że krytycznej wania naoadu rabunkowego, TJOrozrzllcal
nocy Ga,tkowski około g, 12·ei 11rzy "przt::tY i splądrował mieszkanie.
dzie hasłem bezlitosnei krwawej walki
Londyn, 23 czerwca.
Gątkowski do winy . się nie przyznaje.
szedł do Kaniewskie/. Sam fakt. że KaKról świata podziemne.go Nowego między przemytnikami alkoholu w Nor.:,ewska o tej porze otworzyta drzwi, Polic.ia orowa,dizi dalsze dochodzenie.
Jorku, znany przemytnik alkoholu. Vaa• wym Jorku.
nie Higgins, został zamordowany przez • • • • • • • • • • • • • • członków swej bandy w chwili, gdy wy•
le &. I,.
chodził w towarzystwie żony, córki 1 Katastrofa kolejowa
u.
matki z nocnej restauracji.
"'łł
pod :Kowlem
z dwuch, pruejeżdżaiących z wielką
Skonfiskowong no r.ze~z pańswa
Oncgd:iJ o godzinie 3-ei w nocy, na
Między innemi, przypadają na rzecz szybkością samochodów, oddano kilka
Madryt, n czerwca.
Na mocy dekretu rządowego, majątek państwa składki or~a;nizacji dobroczyn· salw z karabinów maszynowych, które stacji Lubitów, wykoleiło się sześć wagonów pociągu Nr. 1772 idącego ze
· 5obisty b. króla Alfonsa przejęty po Inej, której przewodniczył b. król Alfons raniły ciężko Higginsa i jego c6rkę.
Zdołbunowa do Kowla.
Higgins wkrótce zmarł.
1statnim przewrocie politycznym w ad- 1 w wysokości 21 miljonów pesetów.
miniistrację rządową, uległ ostatecznej , ~artość .s.ko~fiskowanej biżuterj! wy· . ~olicja. posz~k~je zn~ych prze~yt- _ Wskutek wykolejenia sześć wagoI nos1 6.8 m1l1onow peselów, papierow mkow: Sp1tale 1 B1tza, ktorzy pode1n:a- nów ugrzęzło na torze i ruch zatamokonfiskacie na rzecz państwa.
Państwo przejmuje na własność po- l1 wartościowvch, przedmiotów sztuki i t. I ni są o morderstwo i którzy odg~ywali wany byt na tym odcinku na przeciąg
ważne sumy got?wk?we .i. inn~ walo~y, d.. 11.75 '?!lio~ów pesetów, nieruchomo- rolę ~ośr~dnikó_w przy poszukiwaniu k !ku· godzin. Na szczęście wypadku z
ludlmi nie było. ,
I d zlec~ll; Lmdbe.1gh~. .
na które składaią się: b1zuteri.a, akcie, l' śc1 7,5 m1l1onow peselów.
ł Pohc1a obaWla się, 1t morderstwo beobligacje, meble i nieruchomości.

I

I
i

••
brn dDl• \V B d.ZIDIB
•
·
1
h
·
z·
ISZDBJ
S
a
·
EC

••mllllllll••••lllli•••ill.-•••••••llill••••••l]lllświata podziemnego·

W·ódz

I

JRaja t e"

'Ja
srO

l

Jl'*
•.10DSO

I

zastrzelony

..
Stt. 4

1932

> I

>

3
o
:.::

POD
-3 I Reżyserii

-3~
l&I'

li.I'

o

lG

'N

o

'

Nr. 174

23.VI

Kr6l humoru VLASTA BURIAN rozśmiesza do łez w filmie p. t.

3

o
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'N1C

c:Itlft~

I

KU.dźwiękowy

znakomitego Karola Lamac'a. w sob. i nieclz. o 2.30 - Bilety ulgowe

(J 0Js~gstliien1

Nadpr.

ważne

bez

TELĄ
dodatek. -

ogramcuń.

Pocz w dni powsz. o 5-ej,

Sala wentvlo,vana i ch1od10ria.

-

potro1,liu.„

Coraz· więcej ludzi lata w Polsce. - Kto nie melduje
o zamknięciu sklepu, sam sobie szkodzi. - Jakie bę·
dą pogody w lipcu i sierpniu?••
W związkU z wprowa:dzieiniem na na- strony

ł

poważna karą.
szych linjach lotniczych ruchu codzien-1
nego. z tl1nie?!l l-ym maja r. b. frekwencja sięgającl\ do 1.000 złotych grzyWny, z
„
dimgfej zaś ni·e ustają przez to obowiązpasazerska ja1k' i towarowa
si~I..
·ki, wy:ni1kające z faktu p1rowa.d1zenia przed ;tomierzo;q sp~d~ic: uzfop
wzrosla bardzo pfJważnie.
.
. .
Wybrałem Się na urlop do Ciupanowłc. Lad. Liczba pasaż~rów, przewiezionych w ma siębiorstwa. Wł<lścidel zlilnvi'd·owanego
f!n>io~dv tdmon;teł ••
na, miła miejscowość w pobliżu Rzodkowa, od.. ju, wzrosła w porównaniu z kwiietni·ern o Interesu otrzyml\lje wi~c nadal
(lu) - Jak spędzą lato gwiazdy fil.
wezwania płatnicze
leglego. od Krzywopalca o dwie godziny drogi. 695 osób.
i musi _bez wz.s:d'fdłl.l na stan faktyczny mowe ?„. Wszak stać je na najbardziej
.
~
.
Słowem - c~ntr~m ~~lata.„ zaj~żdżam do ~oluksusowe eskapady!... Zdawałoby się,
W d·ob1e obecneJ, gdy kooJuinkhiira op.facac wszystkiie świac.!ł:zeonia.
telu. Pokazu1ą m1 mo1 pokoi. Pienvsze wraze.
W interesi1e więc kl:;pców, lLkwidują- że artyści filmowi powinni mieć pod tym
nie - .niena;.Iepsze. Drugie - Jeszcze g„nze. jest bar~zie_i kapry~na niż moda. do cŻę
stych z1aw1sk nalezy µr21echodizenie Io- cych swe sikkipy, leży. aby składali 0 tern względem najbardziej ekscentryczne pla
O tr2ec1em n1e m6wmy.
ny i marzenia.
kalu handlowego z rąk do rąk, prz.yczem iameii.d•owainia u odpowiednich wla,d1z.
Pytam:
W rzeczywistości jest jednak inaczej.
- Dobrze, proszę pana, a czy p0ściel fest po zamknięciu jednego przedsiębiorstwa
Osfa.tni·e dni cz.erwca nie sprzyjają Marzenia ich są nieraz bardzo skromne.
w tym samym k1b.Iu powstaje następneprzynajmniej czysta?„.
I wyfo·zdiom na wieś. Ciągile zachmurze- Posłuchajmy, ·jak niektóre gwiazdy za·
go dn'a h:·ny s.kleu lub skhd.
Właściciel hotelu robi zd1Wioną minę:
O ile przedsiębiorcy, otwrerający ro- Inia, dieszcze i chlofae wiatry czynią wra mierzają spędzić swój zasłużony urlop.
- Proszę pana, nie rozumiem tego pytania!„.
Pierwszy głos oddajemy uroczej
•
Jakże może być brudna pościel, kiedy poprzed. we Stkliepy w większ.o.ści wylJ}ać1ków pa- . t.en!e pogód raczej
I gwieździe . P.aramóil.nlu, Sylvji Sidney.
.fe.„iennych niż letnich.
m!~~.a.~ą o km, że na~eży zfoż:vć ?dpo1.U gość kąpał się prawie co tydzień!
•
Jeśli jednak mamy wiierzyć prz.t:'PO- l Oto. co mo~1:
zameldowa:n.1ie u odnosnydt
w11„.i...me
To nie skromność przeze mme
wiedniom metieoro!.og-ów. w tnkim rnzie
Pewien szkot po długiem długiem wahaniu władz, o ty:J.e zamy1:rnJący fkleipy
należy się s.pod1ziew<.ć. że nast~'P'Tiie <lwa przemawia - . z":'ierz~ się. Sy!.v:ia - ale
zdobył się wreszcie na kur~ nowego kapelusza. . . TJ_rZ~TJŹSll tego ni~ przestrzeg~;q
Po długich długich targach wrócił wrencie do I hkw!dli.!Jąc. przec:sl~01mstwo, rnlmgo o . letnie mie~i='ł.ce bedoą pe-::! ty•m wzglęcbem szczere pragn1e!11e •. Nie c1e;p1ę na cho·
. ;o.hę _Prze~trzent, kocham pt~kno ~a lury
znacznie szczęmwsze.
I
domu w n~wym kapelllszu. żona schwyciła &ię tern me zaw~ą<l~m1aJą. .
Stacje metea.rnloą,icme z?-powiadają. J~l la)emn~ce, zaklęte.":' odw1eczne1 baś·
Lekcewa:zeme . p~z,epl'SÓW jest w pie.rw
za głowę. Kapelusz spadał mu ai na czubek no.
nym rzędz; 1e dfa nich sam~h ogromr.i: ~e creka nas upalny lin~e-c i ni'e mni1ej g<)- m. Nie uciekam od 01e1, ale ponad wszy
sa. .Taki był duży.
stko kocham życie ludzi. Kocham tę
!'.'Zikr·.J~;we. dheiwi2m grozi tm to z }l:xln:. "'1CV {)fa'.7, Sł'Chv ~!er~!ef1.
PY·
·
numer6w?
mmejsZych
- Czy nie było
wwpw ciągłą 'Walkę o byt, w zmaganiu się z· łoftO•WW
1
a•
/&IMHW!!WWjlW"f"r&
'*'MWH
ia żona.
sem. Kocham to tycie, lubię je obserwo·
,.
- Były. Ale koszto~ały tak samo, jak ten,..
wać zbliska, bezpośrednio. Umiłowałam
d ·
·
'(
'
~ lft
a§
sobie przyglądanie się ciągłenlu ruchoc ••
· ~5j
łf1< ~·O~ ~O !.)
Wstawiłem sobfo nową :nczękę,
wi, obserwowanie tempa życia ludzkie- Czy ta u:c:i:ęka bęc'zie pnynajmniej trwa120.00-21.20: Muzyka lekka. Wykonawcy: Or- ~o. Najchętniej obserwuję ludzi w herPROGRAM R~ZOlOŚl\'l lóDZKIEJ.
· .. ? _ zwracam się do dimtysty.
d
y k T
kfestra filharmonii Warsz. pod dyr. Słani- b • · h N
•• POL8 K EGO RA DJ A".
owego or u. am po pasława Nawrota. Witold Elektorowicz (pio- aciarniac
CZWARTEJ\, d11I a23 czerwcll 1932 r.
A on na to:
truję, podsłuchuję, uczę się jak żyć na·
- To zależy, czy pan każe siebie spalić w 11.58-t~.1~: Syg~al ..c~~.su ; War~uwy, hejnlł ~enki). Tr. z W-wy.
z W1e4y Ma.ri~~k1e1 w Krakowie, 1)dciyta.nie . 21.20-Zi.50: Transm}sia wianków na. Wiśle. leży, p.by się t1trzym~ć na powierzchni.
lucma.orju czy leż bĄdzie pan pochowany
To nauka mądrzejsza od wszystkich suTr z W wy
'
programu na dzień na~.tępny
d.„
; lk" b
I t t
L"
. ; ipower 1es eraz wie im . .ogaczem, a. a~· l 12.10-12.20: Coch enay Priegląd Prasy Pe>lakiei. 21.S0.-:..22.00:- odda~'< do Prasowego Dziennika chych mądrości filowf1"i. Urlop mó1· chęt·
Radiowe~o i kom meteorolog z W-wY
.
Tr. z War$znwy.
me1 był chłopcem na posyłki w pewnej lirm1c.
• ' nie poświęcę studiom, A więc do cutder? 2•00_ 22.49: Muzyka· taneczna z "\v-'wy-.
12 20-12 40:. Pri:erwa_.
Lipower lubi opowiadać o swe! karierze.
- Widzicie państwo - powiada pewnego ra. 12.40-l 2.4 5. Komunikat meteoroloi. z W-wy. '.?Z.40-22.50: Wiadomości sportowe z W-wy ni Nowego Yorku na ....tnoczvnek po
· pracy".
Muzy ka taneczna z w-wy.
?"50-'"30·
gramofonowe.
Pł:vty
_._. nie dawab• 12.45-14.10:
, row;1ce
c-.» •
„„,
·
zu - gd y zacz ął em prat:owac,
14·10_ 15·35 .· p rzerwa.
• t Ri c h ar d A r 1en,
· 1es
Inne go z d ama
•
atr"w
.
.
.
'I •
m1 an1 grona, zarabiałem tylko 10 złotych tygo. 15.35-16.05: Płyty gramofonowe z \\'-wy.
również gwiazda Paramountu. Ambicją
•
16.05-16.35: Aud. dla Nau.:z. Muz. w szkołach
dniowo„.
jego jest wypłynąć na szerokie ·wody.
AUD\lC.JE ZAORAJ'!ICZNE.
og61!1o - ~:sztalcą.cycb . zorg. ~rzez. ~11z.
_I za to pan żył?_ pytają przyjaciele.
~gmsko Wakacyine Liceum Kttenue.uec· 1!>.00. Praga. ,.Upadek Arkonv" - ope- Dosłownie! Arlen bowiem dwa lata te_ o~zywiścic!,.. 1 Jcszcze znajdowałem środ.
Zdenki fibicha. Tr. z Teatru Na· 1 mu kupił sobie piękny yacht ochrzczony
1 6 .4~eg1°i.o~~· „tvr;ó·~JYksiążek" __ przegląd 1111 j.
ki na robienie dlug6w!
f imieniem „Job:y Annie' • I na tym oto
rodowego.
nowszych wyóawnictw omówi prot Jł.
19.30. Brno. „Falstaff" - opera Ver- jachcie wybranek losu zamie„z.a podró·
Mościcki. Tr. z W-wy.
Wczoraj na ulicy podchodzi do mnie jakiś zużować po morzach i oceanach.
diego. Tr. z Teatru Narodowego.
17.00-18.00: Koncert popo!ud'llC~"Y w wyk.
plt>.ie obcy pan i powiada·
~ jak„ zamierzają. spędzić ' lato inne
~kr~~~~r·r/az"'w~~~ Kazimierza Wilkomir- 19.41. Hilversum. Koncert symf. pod
- Niech mi pan pożycz y 50 złotych...
dyr. Willema Mengelberga. Tr. z „gwiazdy_ ?. Posłucha1my, co one same
Pa~rzę na niefto, robię zdziwioną minę i od-c 18.00-i8.20: Odcz}t p. t. „o wyborze szkoły
•
o tem mow1ą:
Concertgebouw w .Amsterdam;e.
z~odowej" - wygłosi p, J. K~czkowska.
powiadam:
George Bancroft uda się na polowa26.00. Paryż. Koncert symfoniczny.
Tr. z W-wy.
_ Ależ ja pana nie znam!...
. 20.00. Frankfurt. „Upiór z Canterville", nie. ~ie ?minie pr:y sposobności 0 .dwie- Właśnie dlatego zwracam się do pcma. Ci lS.ZO-I 9.oo: Muzyka taneczn~ z W-v.ty.
Sierry
•
omówtj
łódzka,
S~rzynka.pocztJW.l
19.00-19.15.
I
poz·yc•,ac'...
nu·
che"
nt'e
zno,i"ą,
nie
. • wbród zwierzy. ma
• gdzie
.
.
, dzema
rv1 e a.
s ara \U·1d
s rUC h ow. pg. ok
,
red. Jan P1otrowsk1.
„ „
„
co m
opera; n.Y ~ gdzie przynapnrue1 raz na rok, mu20.30. Mediolan. „Jaskółka" 19.15-19.35: Rozmaitości.
.
s1 się bezwz.ględme znaleźć.
Pucciniego.
19.35-19.45: Praso~y Dziennik Radfowy.
Claudette Colbert. tlla zupełnie ory·
19.45-2~.00: Komu!11kat Izby Przem. Handl. w Zl.OO. Wiedeń. „Msza d-moll" Brucknera
a 41
~~~~1:V. o~~f:;d~;~YrofTI~~~arep~~\~~r ~:: :U.55. Frankfurt. „Mawra" - opera ginalny pomys6ł. Pdlanku1eł •• t .
11
va PJ.Wi/
Il
SW18 a ..
z oo o a Dwa
podr
Strawińskiego.
atrów.
lata temu
towarowym.
na okręcie
·
lfh'JI
W1
WW
również podróżowała na statku „globho
'bn an r
z m· ·
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Gary Cooper
Europie i Afryce, ale nfo mu nie . zastąpi
krótkiej bodaj wycieczki do Arizony.
I
1. ś I 800 OOO
21
u t I
d•
z•
•
w wyso~o c
czerwca
ow ce,
y1e zie tam i w tym roku autem.
One~dajsza rozprawa sądu okręgowydziałem karno - skarboFrederick Marcb odtwÓ!'ca podwójokręgowego w Katowicach wego była odwoławczą. Na przewodzie.
zakończyła się wczoraj sensacyjna roz- 1sądowym ustalono, że przemycano dla nej roli w niesamowitym dra.macie „Dr.
prawa przeciwko Achilesowi Moreau. l Sos'n owickiego towarzystwa maszyny Jekyll i Mr. Hyde", ma :zamiary b. ro·
.e:
znanemu aferzyście, który zdefraudo-j do produkcji rur, wobec czego sąd ska- kęan~:cVa~~:::!:i~ ~n,nęabdzY.c ·, mtuał.;' ~ymsep
· ,,,_.t
"'
wal w „Polskim Lloydzie" 200.000 zł. I z(ll towarzystwo na zapłacenie grzywny w wysokości 150.000 zł., a Moreau siące. Przez ten czas nie będzie praco·
zbiegł do Legii cudzoziemskie).
Moreau wraz z deklarantem celnym na grzywnę w wysokości 200.000 zt z wał, ~l.e poprostu łowił... ryby.
Mtriam Hopkins uważa, że niema nk
firmy M. de Brousse, Kostrzewą i Be· '::tmłaną na kare więzienia. Ucząc za kale 750 zł. Jeden dzie1i więzienia. Ko- przyjemniejszego nad wycieczkę po
mem zostali skazani przez urząd celn!
Szkocji w sierpniu lub wrześniu... row Mysłowicach na zapłacenie grzywny ... trzewa I Bem zostali uniewinnieni.
werem.
Jak wi~ać, naogół wielcy artyści
e~ranu ma1ą dość proste i bynajmniej
me ekscentryczne marzenia i plany.
podf:~os 06ła111v. pofieuinej
Potwierdza się jeszcze raz to co o
W ostatnich czasach, w okolicy Ró- P. we wsi Budki Borowskie i okolicy. nich wiemy: są to zwykli ludme ~iczem
, '
Znienacka obstawiono Jasek, w któ nie różniący się od nas.
wnego, grasował nieuchwytny bandvta
Krawcz.enko, który dokonał zabójstwa rym ukrywał się Krawczenko i osa:zoDg~urg ap'delc. ·.
!10 go w zaroślach. Zdołał on s·e jcd:rnk
.
. .
Opanonika..
Nocy dzi!is-ie)6zejdyżuniją nMtępuhce apfoki:
. Onegc:IaJ pol!qa WJadł~ ~a trop. zbro· ~ tym. ra~em prz.edrz~ć przez. gęslw;i;:;
dniarza,. Jed nak w ostatnteJ chwili zdo-l 1 rzucił się do ucieczki ostrze]1wuj;ic się I Sukces(}rów. M. Kais.so.r>lciew:icre (Zgier.slc:i. S4)
oiperni1ka ?6), J. Z11 nd1e.:
łat on s ę. wymknąć i zatrzeć wszetk;e przed pogonią. P.atrol oddał do bandy·j S1;1kc. J .. S1łkiew1.·cz (K.
5
ślady ~a sobą. Zorgani zowa.~o wobec, ty. I~ilka strzał~-~· kładąc go trupem na ~~~~~(J;:f;!<;'%~a )bp!· ft~:;k;,~k~ \ ~·
A. Rychtera 1 B. ł.obOidy Ul-go Li6t.oplldia 86). J.
-·
m.eJscu. • ~·· ·
tego \\leJką obławę, przy udziale K.

.
••
wa·nym wszelkie zawiklania
..,. dego człowieka i jego przeznaczenie.
Napisać imię, rok i datę urodzenia. Na •
li
li koszta przesyłki zt. 1 (znaczkami pocztoPrzed
wemi) zatączyć. Adres'. MarJa Bicz, war· •
wym sądu
~ szawa, ul. Koszykowa 28, m. 34.
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TEATR MIEJSKI.
Występy warszawskiej Bandy,
elkiego powod.zcni•a
~'°wodu w'1

program
Z
„To je.st Band.a" i.dzie dodatkowo jeS'zcze w
czwa•rtek i pi<l!t(;k o god.z 8 i 10 wi~::z.
W 5ooboofę zu\)ełn:ie nowy program złotony z
)esz:cze mocniejszy<:h i kapifalnbjszych szlagierów . B ~ mda Na.!>rzód", w którym równie! ujrzymy asów Wa•mzawy: H. Ordo1116wnę, Z. Pogorzelską, J. Gooe:lską, S. Górską L ż~li~hriwską .
F, Jaro:sego, A. Boguckiego, W. D.tnit A. Dymszę, K, Gimµla, L. Lawit'iskieg:>, K. Toma, B
WaJSiela, E. K-0sznt.skiego i chór Dana.
TEATR LEtNI W PARKU STASZICA.
w:ecwpikantrem
na kome<lja Bacha i Enigla , I·T:is.ziplńska :nucha"
w hrawurowem wykr>naniu DąbrQwskiej Whlczewskiej, Ła.piń.Ski,Ej1 GroHckŁcgo Karczew·ski.:g.o, N.rO!Zińskie~ w ęgrzy.11:a. i śl1wtitlskiego ·
Dziś w cz.wairtek i dni następny<:h
arcywesoła, pełna werwy i humc>ru
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i będzie le~~yć się starannie, ców, stanowiło niejako odtrutkę na ma·
terjal;zm i realizm nauk medycznych.

rogoc1J1i~'jszych źrMeł), jest już .na tro- · to w na~rodę za to, zrobię jej niespoSTRESZCZENIE.
d'Ziamkę i przyiprowadzę tu Stanrs.tawa
Na ~eans ·-r11~y1v~1vczny. urzadznnv, pie prawd1ziwego zbrodniairza.
·
• . · Jego
• Bars k"1•ego, we w1asneJ
· ń -pans· be~ z~ st rzeze
S1oneH . _ p.n.d·da:,..
ta1em11e1
m1„trza maim
Przez orzvhvli
osob"1e.
Jy • 1ę
v
hlnnJvnka'
urocza t1rol.
r6wmeż:
Je1rn.

W prosektorjum, przy krajaniu zwłok.
· ść l· k ru· poznawać nico
nauczy ł em się
filozoksiąg
z
materji
ludzkiej
chość
Rozradowana Mary nie mogła oprzeć
J\\~rv ~ towarzv,twie ~trvia ~weizn Steń i silrnn zanąd.z,e;n1-om:-osw1adczyła d·z1ewsk1e1rn 1 ele2a~ck1 młndv arh:hilekt Stanl ! cyma, - lecz wza:rman za to mam dl() pa- 1się poikusie ażeby uściskać swego QPiie- fów i teologów czerpałem wiarę w
wi·eczność i mądrość ludzkiej duszy.
'
sł~w ~ar!'kl .. t)odczao; -;ean<;u ukaT.ała o;iel na j>ed'llą wielką p·rośbę: czy mógłby mi 1kuna.
J ak wspomniatem, na kobiety zwra·
b
'b
1 "ś
·
, , t ·ć
!
Ma
Marv
.
o;zencac:
z1awa.
ta1em01cza
- Je'S't pan strasz.nie dobry!... Ale
ry!..:'' \Vkrótce mitem u-;lvo;zan~ ,zamota P.an Ulia w1. w Jwr.1 s·poso zo aczemie
n1e tak. ii 7.denerwowanv tem · ~tam„ław się ze Sta1u~tawem, mmm narz.e.czonym? wtaś ci wie ni·e wiem nawet kim pan jest... caf em na ogół mało uwagi. Do swych
koleżanek( zaniedbanych akademiczek.
I mów na twarzy doktora za'kwrtnął Czy jest pan rzeczywiście leka:rzem?
nast'e zarialll _światło elektrv~zn~. Marv nie
h na emancypantki,' czu l em
·
·
·
M
• 1
•
.
1~
t..
d·
kk"
l
trup
leżał
z1en11
na
a
ooknm
w
bvlo
pozuJącyc
ęzczyz,na skmą.ł głową.
e 1, _oury u?m1ecl1 .a oczv, Jego SJX>Jprzykryty czarnym nłaszczem.
- Tak jest! le'stem, a racze·j byt-em nawet pewnego rodzaju awersje, innych
W m1!ym dorT'ku handlarza stare,,, te_ rzały c1epfo, •kJ.eid.r s.Jonąf głowa,.
zaś kobiet nie ~potykałem dotychczas
- Jeśli moja mala pacj.entka będzk .e.karzem... A nazywam się Rol'li•son.
ta~em ndhywa _się zeb-anie Zwiazku N;ewiw swem życiu, bo w surowym naszym
.
d:mlncgo P!om1en·a. z !'OU kotary przem~'
wili sam orezes. ll(h'claiac ~wym poawtad.
domu ziawiały się one bardzo rzadk<>.
Rozdział setnu
nym: Antkowi, Mal1siowi Bvl:se·owi, 6zofe21 lat, lecz serce moje było
Miałem
7
rowi Pi-0troW: i .Tanowi inl'trukc:-vi
W _daszlym ciągu uśpione.
~
•
Od tego czasu iest stary Steński szan- 4(0(
Nareszcie przyszło przebudzen1e.
~.o
I ra./DOJIJltl
tat.owany w w~rafinowan:v <;posńb:
d
· ·
·
'łd kt
P
•
V
P1J1:-zas po~c~gu po dal·hach ranior:v zo-1
O po O oracie OJCleC W nagro ę
·,, .. ł
·
; • ·
·
stale kulą komi'iarza Antek Rannego. ktń~mąt dz,en 1 .drugi. Coraz. \Y1.,,~eJ ~czy na. 'o/artosć róznych przelotn.ośc1 za mą pilność posłał mnie na Ktym do
ry u;.zedl pościgu opatnvl samarvtan:n
zaułków dr. Rollinson. a M~ksil'l ulr:kowaf godz·1~ pr~z.cł}odzi ło w samotnosc1, co- I wiel~osci doc:tesnych. Dzielę ludzi na Jałty. Dotychczas nie widziałem jeszcze
w d~'?rze ukn·te! piwnicy starej pijaczki raz w ęceJ sn: eg-u padało na mały .igró· i ·;:tych 1 n·eszc 7 ęśliwych. Złych uważam m~rza ni też gór, to też podróż ta spraMacieinwel. ru znajduie ."ie. również Mary dek, otaczający domek, w którym pr?.e- • za szkodliwe zwierzęta, które należy wnła na mnie wstrząsające wrażenie.
N"ie- Ni•by oczarowany wróciłem, włóczyłem
•
' ze spo teczenstwa„.
.
. l'illl:inowac
. · 1\\-ye
. ka "t
. <i M·ary St ens
. c l·.01
- \ L .ia
do l:1eb1e. spogląda PO- , uy
Antek.
-, an JCJ
na Piekna panne
tadllwieprzvszedlszy
. Pewnei noc:v rzucił sie na śpiącą. Mary ' uległ. w prawqzie popraw:e, n'.iemnei o- , szcześJ;wy1:«1 zaś musimy w miarę sił i się po kraju i po okolicach, które uwiecznił kiedyś geniusz Mickiewicza w
1 statn1e przejścia tak bardzo nadwątPły możności, dopomagać.
zdołała sie Jednak ohron!ć.
.w cza§fe szamotania zsunelY. ~ie ban- jej organ:zm, że diewczyna w dalszym i -· A tc :<i z --:- zapytała dziewczyna przecudownych sonetach.
· kawym wywo-'
·
·
·
· ·1 ę~nowana
· ta w t•oz·k u, p;e
Ieza
·
ze trzeba
fak ·który
dawnyc.h ran
daze
Różowe w odblaskach zachodzącego
cie
się
tro- przys ł uc h UJąca
opa- cią~u.
Rollisona.
dr. Antka.
byto zsp:owadzić
: ekował się pan słońca wierzchol1ki gór, zielone nizlny,
zaop
~oll.sone
dom
I
skl1w:e przez doktora Rolhsona.
·
trzył chorego.
umajone festonami winogradu. a przeLekarz prawie cały czas przebywał 1 mną wyłącznie tylko z litości?
Wresz~ie z!awił sie w piwnicy zamasko-1
dewszystkiem zielone, wieczne morze,
Doktór potrząsnął gf ową.
:~~Y mezczrzna. ktl>ry wyprowadzi! uwię-; teraz przy łożu Steńskiej. pełniąc rów·
·
·
b'" ·
.
. .
. .
.
• r.a wo ność.
~wiązek Nie~vidzialnc~o . Plo'!lienia i est nocze.srne obo~v1ązk~, przyjaciela, leka- 1 - Nie tylko z litości: przedewszyst- raz JJaJące się pokorą b1af ej piany o
· granitowe brzegi - oczarowaty mnie
t krem z s-entvmentu!
zasko~zony, Poniewat hle wie. kim był terr rza, kucharza 1 po1k0Jowk
· · ·
· k ob1aw1e!lle.
·
·
·
ś
l
f
M
l
ł
d.
·
·
·
t
k
d
·
N"
nle1na1omy.
Ja
re:
ary co nę_ a po piesznie swoJą
;eJe no ·.ro nie wy1ez za !la p~rę 1
Stanislaw Mary Po tiowrl'lr.ie z Za ko
Chodziłem pijany naturą ł radością
pane11:0 maJa 1sie zareczyć. Aifścł god~ine. godzm do m!asta, al-e Mary an1 mysla-, l<ę, Ktorą połozyla przedtem na dłóJJl
·
życia.
·
przed uroczysto~cią zostaje Steńska por- la. ażeby korzystać ze sposóbności i u- cl•oktora.
W takim to znajdowałem się nastro- Z sentymentu? - zapytała zasikociec: wierzyła na ślepo swemu nowewana po raz wtory.
· z pewną po Iską
; J·u• gdY Ios ze tk ną ł mnie
· t pan dl, a. ~n,e
I~zona: - Czyz·b y ~wzią.
· ; I·owi.· . .
roki sobie do mu przyJ~C·e
reke Antek
Ranny w
.
. .
odszkodowan:e
pretensje
Zwiazku
0
tym samym how
mieszkającą
rogziną,
...
przyJaZ!1I?
mz
.
_uczuc·t:
·
Jeszc~e
1nn~
wyciecz-:
takiel
~a~deJ
po
A Rolhson
Ąton przemawiaiacy przez kotare taiemmczy prezes odmawia. mu wszclkiei po- ce, powracał JaśnieJszy i więcej zado- i' Al·ez przecie Jestem JUZ zaręczona 1 po- telu co i ja.
Rodacy na obczyźnie to prawdziwa
, r.;<>tem kocham serdecznie swego Stanimocy. Antek proponuj~ 'Yięc Steńskiemu że wolony.
•
· • ·1·1smy
· s ił ą rzeczy zaprzyJazna
kCJa:
atr
I
I
ł
d
I
oś
N
samej
tej
lecz
uw1ęz1oną.
wyda
zł.
50.r.Oo
za
a
.
.
.
awa.„
s
czy
raz
.w a c~y
o nocy ginie z reki skrvtobóicy.
Baronowa Trma de Sturm paznala w sa- bardz9 . s.ę tu!aJ nu?~~sz? . (dO'któr P?- ,' •. ul l1son, }'.!atrząc na JeJ zakłopotame, się z miejsca i odt!!d też urządzaliśmy
wspólnie wycieczki do najbliższych ołónie gry nieiakiego Umańskiego. Baronn- cząl JUZ tykac swoJeJ pacJentce). Jesli . usm1echnął się znowu„
wa stała sle kochanką nieznaiomego. z tak, to pociesz się. Niedługo - już bę- l - Zl_e mnie rozumiesz!... Bynajmniej kolie Jałty.
którym włóczy się odtąd po wszystkich d:?.:ie trwać twoje więzienie ..• Dzienniki'. n:e kocham się w tobie i zbyt jestem . Es:rnpady te posiadały dla mnie tern
· .ws· ro'd n?wozapozna· w t ob"1e .zakocha ć... WJ<>1ks
· bY. się
·
. hk~i· sze~o kq o. tern, ze
· · .się
gry. z:abifego Antka Czerwllna rozI?ISUJą
salonach
. ,. zy .u rok, ze
St a~y,. aze.
Kochan.ka
Han.ka, praitnąc &;ę zemści.: na Związku. dacJa Związku N1ewrdztalneg-0 Plom1e- A Jesh i:now1ę ,o sentymencie, to mam . nych znaJdowala się 1.6-letnia pensjonarkręci się koło podejrzanego domku handla- nia nastąpi już w najbliższym czasie. na myśl'1 zupełnie coś innego: uratowa- ł !rn o oczach takich zielonych jak twoje
rz~ starem tel_azem. Pe.troń. wyczu,yaią~. ~e A wtedy wrócisz sobi,e do domu i za- Iem cię przez sentyment dla swych naj- 1 o długich popielato-jasnych warko.
.
dziePe~~~j :~~Y co~h~i;~:~"~~~~~ iaM~~~::: pomnisz napewnq wnet o tym nud,nym c.udowni~j~zych i najbardziej drogich czach.
l co tu taić: to, czego me dokonały
w~lignął sie detektyw do środka domku. doktorze. który cię dręczył różne!TJl za- wspommen.
Mary spoir.zała Il;a mówiącego z dy- kokieterja .koleżane~ ani długie starania
Tu. udało m11 się .Przypa~kowo na!rał-ć nal strzykami i zatruwał morałami w czadwuch moich dalekich kuzynek - zroskretnem pomieszaniem.
apręzynkę. r~r.suwa1ącą. tc1anę - 1 detek- sie twej choroby.
' l
t
i ·
b"ł
dk
t
b
'
Mó
.
.
tyw znalazł się w wąsk~m tunelu - lecz naI Y z m eJsca e zie one strumy1kowe
W1 pan z Y. zaga ·~o, zu-;_Dziewczyna pogładziła go po ręce.
próżno usiłował się potem wydostać z po..
wrołem. Błąhąc po tunelu odkrywa mal~ Dziwnie bliski stał się jej ten człowiek pełn:e go ntie rozumiem. Jakie są te oczy ...
Zak?c~ałem się bez pamięci, ale
niby obcy, a niby taik bardzo jej zna- pańskie ~spomnienia, które wpłynęły
celę a w n~ej "!więr.i<?'ną St~ń~ką: .
szczęśliwie: nie bylem panience obolos?
mój
na
dziwnie
tak
·
j
·
·
·
.
M'
~:nał dzień 1 dn:g1 :" uw1ęziem .rue otrzv- ny
.. . .
w
.
.
111}0~? 11 przypomn1a1o się eJ
...
mali zadnego pożywietna. Zagląda Im w oczy
to. z _JeJ ~u~1en~ów,
. Doktór Rolhson wstał z krzesła. do- Ję~ny..• ~czułem
dawne dziecmstwo i zmarły ojciec,
głodowa ś~i~rć.
1
Po dłu!!1e1 męce ~czuł ~etroń w podzie- PfZY ~tórym czuła się ongiś tak bez- łozył trochę drzewa do lkom1nka,. od- l z JeJ mes~ aJych spo1rzen, z ~:J uścisku.
p1ecznie i spokojnie jak przy tym oto korkował butelkę czerwonego willla 1 na-I gdy na dz1en dobry podawa!Lsmy sobię,
mlu za~ach g~zu - 1 stracił przytomność,
.
lawszy do dwuch kieliszków rubinowe- ręoe.
W Brzezmkach .. ma!ątku ba~ona de człowieku
· ś · t ś
Al d · I"t1 !la~ me
·
·
d ·
ł
.
. ·
popnzar. Są poszlak1, !e aseSturm wybucha baron,
~1p. o ć i suro.. e Z1e a
. - Niech mme doktór rtie posądza o g? P ynu, po ~l Jeden z mch dziewczyateby otrzymał
tar inspirował
~osc zasad., ~ Jakich byhsmy obydwo·
.
m~wdzięczność.„ Wilem co. mu jestem me ze ~~o~am1:
. . .
kurncJe.
NapiJ się trochę kuracyJnego wina. l~ wychowam. Choć więc serca rwały
Pet;oii, przy~zed1szy do s~eh1~ nie zo- winna i nie zapomnę do śm1 erci 0 jego
. ono. ~ r ównocześ nle. s t wo- się ku sobie , us ta nasze m1·1 cz.a l y.
w
.
•
•
.
h
.
Al
.
baczył JUŻ WlęceJ Ma-ry Nato:ni.a<St k<>rzy&ta- d b
zmocn!. cię
e niec _m1 pan wtasc1w1e
jąc z niezasłoniętej kraty tunelu, przedostał o r,oc1...
Pc~~ego razu ~darzalo się. że ma!\powie, ~lacze~o dwukrotnie narażał pan rzy P~~1en !lastróJ tak, że . z w!ekszą
się do opust<'>&załel fa~ryki
. Zaal.~rmowana . pohc1~ .!>l:l<'zyła „,domek dla mme swoJe życie. ażeby wyrwać pobl~zhwośc1ą wysłuchasz historji, któ- ka moJeJ blo~dynk1 zachorowała na m1grenę, a 0Jc1ec zagrał się w towarzytaJ1cmn·c •. w czasie reWJ. ~11 w poko1u &~le- mnie z rąk Związku Niewidzialnego rą Cl opowiem.
. Na komiinku począł trzaskać wesoły ; stwie kil~u ~upców w preferansa, brat
n:e~i:t;~1:: Płomienia? Dlaczego i teraz traci pan
i!~~f" :1;t~~elo~a;!e
I przezemnie tyle czasu? Podświadomie ogiień a zapatrzony w jego płomienie i . zaś ulotmł się - prawdopodobnie znęsprawce.
eony jakąś romantyczną przygodą.
Związek Ni~w1dz1ainego Płom!enia ołNV-. wyczuwam, że • czyni pan to nie dla popiół Rolli'son rozpoczął.
·
ł to prze d wieloma
B
·
·
dl
·
h
I
·
t
kó
Hwa-1
z
hst
autora
an-0n1mowego
od
nruje
1
. 1 a b.Y ł a sama 1· da. , pan"enk
, ' że
.
ł · Słowem
Jako
laty.
yo
Jakiejś
a
nie
,
nyc
erJa
ma
.
w
zys
:
r.kosię
zrrni.duie
ręku
OOrr<;<m!iem te w iego
1
PÓJSĆ ze mną nad
azeby
nakłonic,
się
ba
medyna
uczęszczałem
lei Ma.rv Steiiska _ i tąda od ba11dy okupu przyszleJ nagrody, czy honorarjum. młody akademik
~rożąc. że '~ przedwnym raz.ie rdema.skuie Przypomina pan ewangieliczną samary- cynę. Miałem względnie zamożnych ro- rze~ morza.
l tankę, zwilżającą spieczone usta prze- dziców, to też, gdy koledzy moi kore- . ~ielone fal~ . rozsrtebrzyło bJoQgosła
d St
eńd tJohcfą. . b
111.
kt6r: a~6w ~~~eag';~ia z!~~::~um:. a~;b1.; chodnia ';V'O~ą. ze swego dzban~ nie dla p~tycja~i i .bi~rową pracą musieli zara- wienstwo . ks1ęzyca, 1.wygłaszając ich
otruła męża i tym sposobem 11tała się ą>ad- . małego p1emązka, lecz z wspan1ałomyśl- btać na zyc1e, Ja wolny byłem od wsze!- .z~af rszczki sel~dynem .51Jokojem. Bryzkich trosk. Nie znaczy to jednak, aże- ! gi al kładły się ~poko!nie po dalekiej
ności i dobroci swego serca.
.
kobi~rczyn~ą iego mafątku
Md~rókw~łe na ław!ce p1ask?, a samotna
prowadził życie marnotrawcy.
bym
smutRol!ison uśmiechnął się napół
pr~~a ~~~°: d:le: dir. RollilS-Ooa
Pochodziłem ze starej, ewangie!ic- . z. usi a nas, azeby, odbić od brzegu
no, na pół poważnie.
·
- Wie pani, tak się dziwnie zloty- kieJ rodziny i ojci1ec od dzieciństwa ~1 POJe.chać w dal: w srebrno;ść księżyca
- Niedtu~o - ws•pokoiit ja, z uśmie.
cliem nowY przyjaciet - W;róci pani do ło, że w św: ecie podziemnym, gdzie peł- wszczepiał we mnie zasady surowego 1 w cichą noc. . . •
. . Bez słowa wsiedlismy do łódki i odsiebie te.go samego dnia, k·iie,diy diz;ie1rmiki nie funkcje dyskretnego lekarza i chi- purytanizmu.
W stosunku do kobiet byłem po- bihśIT!Y. od brzeg_u_. Magi~ nocy .księży
do.ni·o~ą. że zagC1 dPrnwy pre'Z-es Zwi.ąz1ku rurga. nazywają mnie „Samarytaninem
Niewidizia·!.nego Płomienia <lostal się w zaułków"... W·idziałem w życiu wiele wściągliwy. Więcej niż one interesowa- cow~J I ~amotnosc, zrobiły swoJe. Gdy
ręce wład'z... A mam pewne dane, aże- straszliwej nędzy, wiele okropnych nie- la mnie praca w sali prosekcyjnej i w b~~;adal:śi;ny z §owrotem na brzeg,
by twierdizilĆ, że n~.s-tcu>I t-0 w bard'w nJe- szczęść, sam tież przeszedłem niemało laboratoriach. Pozatem studjowatem · Y...!Smy Juz ze so ą. zaręcz:ni.
df.ugim czasie: dobry pa'lli roajomy, de- i w. rezultacie szeroko otwarły mi się filozofie. a teorię i wzloty starych mędr-ł (Dalszy ciąg JUłro).
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NaJwaZnieisze depesze z ·nocy:
„

Flota niemiecka przybywa jutro do Gdańska.
Polska nie

weźmie udziału

wpowitanfu niemieckich okrętów wojenny~h.

Jtornisor~ ~opee pr~ufJJJDJO do Bars~ODJU, ed~ie po~oslonie
pr~e~ (dllJ c•as po6utu llot.v nłerniecfli~j DJ porti~ edońsfliffl

(*•olL

! Rząd niemiecki nie udzielił ostatecznej
~.,....~ 'lV!?:~j zastrzeienie ze strooy Polski, gdyż
Warszawa. 22 czerwca.
odpowiedzi, czy zechce zastosować się
AżNIONY
UPOW
JEST
NIE
GDANSIC
odpowiedzi,
w
usłyszał
Dr. Wysocki
(B) Donoszą, że flota niemiecka złowydaje się być DO ZAPRASZANIA WOJSKOWYCH do życzenia Polski i dopiero we wtorek
żona z okrętu linjowego „Schlesien° l ie odroczenie wizyty
dwuch kontrtorpedowców przybędzie z ' niemożliwe, gdyż Gdańsk zaprosił ilotę LUB DYPLOMATYCZNYCH CZYNNI- 21 wieczorem wysoki urzędnik poselZAGRANICZNYCH DO SIEBIE stwa niemieckiego w Warszawie zakoJ' KOW
ffiiY\ą do Gdańska jutro t.j. w czwar• niemleckę na określony termin.
munikował ministrowi spraw zagraniczZ POMINIĘCIEM POLSKI.
wywołać
To oświadczenie musiało
tek 23 b.m. o go. 8.30 rano.
nych, ie rząd niemiecki nie może odro·
noty
0 godz. 5.30 po poi. oddział

wpłynie

~ dn m~rJ flJ nnJrbl.[h
lnroW[J rtrlnl~I·
ul·f
pu ~n li
~ " u Ił uu u ni
li IJ

gdański„

fj~i ~ ~da~~kuó~i=y~e~~oty :!:;;!::;

niemieckiej

do portu

czyć wizyty.

dot:ar~~: :!~~~\~~~~~z::~~~:::
rzeczy mając zastrzeżenia faktyczne i
.

.

dyplomatycznych dochodzi do skutku.
formalne przeciwko wizycie floty nie·
DO dwor«u ddanshim
Dla zobrazowania właściwego obll•
w. Gd.ańsku, rz_ąd polski zdecymieckiej.
mary:
sześciu
się
znajdowało
którym
w
!
·
czerwca.
22
Gdańsk,
kitka
cza tej demoru:tracji zeb~aliśmy
Wczoraj na dworcu w Gdańsku za- narzy polskich w mundurach marynarki dowal Slę Ją z1gnorowac a
dat, poprzedzaJących wtzytę gdańską.
PRZEDSTA WICffiLSTWO POLSKIE W
Rzecz cała rozpoczęła się właściwie 17 , szedł poważny incydent, świadczący o wojennej, co było widoczne z peronu.
GDAŃSKU DZI$ RANO ZA WIADOMIprzedziaw
szyby
wybiły
kule
Dwie
i
tena
bezpieczeństwa
braku
zupełnym
'
maja r. b. kiedy to poselstwo niemieckie
w Warszawie zakomunikowało rządowi renie wohaego miasta, oraz o planowej Ie, trzecia ugrzęzła w ramie nad oknem.' LO WLADZE GDA~SKIE, żE NIE BĘ·
I W czasie onjazdu pociągu pośpiesz- . DZIE BRAŁO UDZIAŁU W KOMlTE·
polskiemu, że w drugiej połowie czerw·· prowokacyjnej akcji hitlerowców.
Mianowicie w chwili ruszenia pocią- ' nego Gdynia - Warszawa ze stcn:ji cm PRZYJĘCIA FLOTY NIEMIECca flota WGjenna niemiecka zamierza zło
KIEJ.
~yć wizrtę w Gdańsku. Rząd polski przy . gu osobowego w kierunku Tczewa o go- 1 Gdańsk Główny o godz. 23 m. 16 Jtrupa I
1
Rzeczypospolitej
generalny
Komisarz
o·
która
hitlerowców,
umundurowanych
osób,
kilkunastu
grupy
z
22.09,
dzblle
wiadomości,
Jął zawiadomienie, to do
ale w dniu 3 czerwca za pośrednictwem znajdujących się koło ekspedycji towaro czekiwała na tę chwilę na moście nad Polskiej dr. Papee przybywa do Warprzedstawiciela w Berlinie dt. · wej, a złożonej w połowie z umunduro• !I torami kolejowemi przy Neugarten, po· szawy gdzie załatwi szereg spraw służ.
swego
. częła w:znosić okrzyki przeciw Polsce i bowych i pozostanie kilka dni w stolicy,
Wysockiego zaproponował odroczenie wanych hitlerowców,
więc przez cały czas pobytu floty Diewizyty, gdyż uważa chwilę obecną za PADLY TRZY STRZAŁY W KIERUN· 1 Polakom.
w porcie gdańskim.
mieckiej
PRZEDZIAŁU.
nie nadającą się do tego rodzaju demon.• KU OśWIETLONEGO

I

I

Il

I
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ZLOTY CH
NAGRO DY
1

1

S posłem so01ie~lilm
:lionferen~ja
zegarek szwafc.
otrzyma katda osoba, która zamówi w naszel firmie:
CJ01słeje(lflq
niklowy, eleg. wykwlntneio wykonania z wyregulowanym chodem
•
z gwarancją na 3 tata w cenie zł. 11.95 (ze świecącym cyferblatem
Warstawa, 22 czerwca.
z!. 14.95) i jednocześnie przyśle nam prawidłowe rozwiązanie niżej po(B) Dziś w Warszawie odbyła się dł11ższa konferencja wiceministra spraw
danego zadania matematycznero.
zagranicznych Józefa Becka z t>Osłem sowieckim w Warszawie Antonowem·
·
Jak należy rozwiązat i-adanle?
1
OwsieJe~ką. Dowladt!iemy się, że ro~mo~a ta poświęcona ~yła omówi~ntu
rozmlenaTe~y
9)
niż
wlecei
Liczby od t do 9 (nie mnie! nit tl nie
ścić w 9 klatkach kwadratu w ten sposób, aby suma liczb we wszystkich szczegółow podpisama polsko • sow1eck1ego paktu o nleagresJi. Jednoczesnie
kierunkach (pionowo, poziomo i ukośnie) wynosiła 15 .. Porz;idek rozmie- donoszą z Genewy. że min. Zaleski przyhł tam dziś na dłuższej audJencji szefa
rumuńskich
~zcze~ia_ lic.zb nie odrrywa tadnei roll. Suma 15 powinna się powtarzać delegacji rumuńskiej i jednego z najwybtniełszych dyplomatów

min- !J'Je<fta

I

zadania powinno być przysłane wraz z zamó-! min. :n.tulescu.. Rozmow~ min ..zaleski~go Ż mln. Titulescu pośwl~cona była
rówmez ~prawie traktatow o meagresJi między Polską a Sowietanu i RumunJą
wieniem i podpirn1e pr1ez nadsyłającego.
a ZSSR.
-Rozdawanie n:i.gród nie nastąpi za pomocą losowania foie
loteria) lecz każda osoba, która przyśl~ prawidłowe rozwią-1
I
zanie zadania otrzyma powyt-szą nagrodę.
r.
1932
czerwca
30
dnia
do
tylko
przyjmujemy
Zamówienia
OP
'
w dniu 10 lip ca 1932 r. roześlemy nagrody wszystkim oso-,-,-,
bom, które zadanie prawidłowo rozwiązały. W tym samym
ł
Śl•
•
dniu prawidłowe rozwiązanie zadania zostanie ogłoszone •
rZ)Ymft pożyczki
ł
_ _....._......_..
wraz z imionami osób, które nagrody otrzymały. Kaźdy uczr,stnik otrzyma egzemplarz ogłoszenia.
Lozanna, 22 czerwca. aie wydaje mu się wątpliwem, by w tak
Prawidłowe rozwiązanie zadania zostało przez naszą firmę złożone na ręce Notarkrótkim czasie można było pokonać.
(Polska Agencja Te:egraficzna).
Jusza W. M. Gdańska Pana D-ra Neumanna.
Wyplata nagród za prawidłowe rozwiązanie zabezpieczoną Jest wkładem nasze)
Herriot przyjął dzisiaj kanclerza Au· trudności, fakle nastręcza ud:defenłe po·
firmy w Banku Zw. Spółek Zarobkowych · w Gdańsku.
strJI Dolfusa. z którym w obecno~ci mi- życzki w wysokośd 300 mil]onów szyPrzy każdym zamówieniu (w paczce) dołączone jest zaświadczenie upoważniają
nlstra finansów Germain 1\lartin dysku- · nngów. Natomia$t Herriot skłonny bl ł
ce odbiorcę do otrzymania nagrody.
tował problem sytuacji gospodarczei by do ~dzielenia części kredytów dla
Jeśli zegarek się nie podoba, przyjmujemy takowy w ciągu 8 dni od dnia otrzy.
umoiliwienła Austrj) w~ Jlłaty najpilniej.
mania z powrotem I zwracamy natychmiast pieniadze. Wysyła się za pobraniem.
w Austrii.
Za opakowanie i przesyłkę dolicza się zl. 1.95. Zamówienia, i rozwiązania zadania
oświadczył Herriotowi, że ie· szych zobowiązań. Niemniej _ problem
Dolfus
.„
prosimy adresować:
sprawa POŻ)'Cl• austrJac.ki winien być rozwiązany w
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DOKTóR

w dniu dzisiels:tym
ki dla Austrii ostatecltlie i pozytywnie szerszych ramach problemu środkowo·
nie będzie załatwiona, A.ustria jutro zmu europc:~kiego.
I Pa1.11:~ przekonank· że ogłoszenie w
szona będzie ogłosil.! moratorium.
Herriot oświadl:i~ył, że jest przeko· dniu i!tlt1eJszym rn'lrawril:m w Austrji
nany o konieczności pomocy dla .\nstrJi Jest nhmr.~knione.

I

milJ. franków
y 200 Slqsk-Odwgn
Dostaniem
H. Wołkowyski
-~J;a11:q- Cegielniana
ia
na hudowee kolei
N2 4,

lkę na drugą transzę pożyczki w wysoWarszawa, 22 czerwca.
.
telefon 216-90.
~t!:,':•eoui!C:~!~~e .!.ltC:.';J:t::nle łJ•
(B) Z pewnych źródeł zagranfcz· kości 200 milJonów franków francuskich
choroby weneryczne,
zaletne są od iak~ści towaru. Nie każdv dowolnie sachwa
W związku z tem warszawskie wła•~6r~e I moczopłciowe. nych nadchodzą do Warszawy władolany towar. lecz ""! cią~u dziesiątków lat w całvm ''!iecie
Przyim~Je .od godz. 8- 2 I od 5- 9 mości ze rząd francuski zdecydował dze towarzystwa kolejowego maJ"ą W
wypróbowana 1akość zastuguie na Wuze zaufanie.
.
i
'
1
w niedzielę I święta od r. 9-1.
.
TYLKO O L L A" ..._
polsko-fran naJblizszym czasie przystąpić do angaWasze

- - - - - ---

••

Iw
24
~ n~ Rnl nr.1 [ l Hnl~~;:mk:v·::z:i:~: ~las~~ pr~ę uw"~rn~
Hl~~~· z~d~
L L U UU
p OR AD rł IA

PabJanlcach OBIADY domowe smaczoo
angielskiego udzie· Ponmrska 86, m. '47.
PANIE I panowie wytej

W

•

Lekarzy • specJalist6w
ZAWADZKA 1.
tei.· 205·38.

czynna od 8 . rano do 9 wieczór.
11-1 ) przyjmuje
2-3) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp.
leczenie chorób
WENERYCZNYCH I SKÓRNYCH.
..,i:,i

Po1aaa

'Ir

~

I

z•

- - )się Jednak

z

pomocą

j

wypłaci komitetowi zalicz~b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lat e>trzy-' szym czasie

Łaskawe z~łoszenia zarobek. Przy zdo1noścfa.ch stała penP. D-rowa Szenker sJa. kasa chorych. Poiąda.na dobra
ut, Rocha s od 2·3 wymowa. ~glosze:iia ~araz od 9-1?,
z dowodami osob1stem1. Łódi - ChoiZ3
ny, Tuszyńska 62.
ul Zawadzka 11
ORGANIZATOROW, zastępców posza
'
do wynajęcia. kule pierw~zorzędna instytucja rata!·
łnformacfe: H. Król .nej sprz~d31zy !asów. Bezkon.kurencyJna prow1z1a. f1xum ~o próbie. Zg!o·
Oirodowa 4,
szenia: „Polrek", Lwo.w Zimorowicza.
tel. 13-909

SKLEP

przyJść

wytfaJe. cusklemµ towarzystwu budowy kolei żowania robotników do robót ziemnych
23 Górny Sląsk - Gdynia i w najbliż· i układania torów.

B • p0 Se I F a f b S ł ;u-n
W

Warszaw·ie

(ił „

0

d

Ch · n a h

C
I
W
Moskwa, 22 czerwc".

Donoszą z Chin: Wskutek suszy w 92
Warszawa, 22 czerwca.
Szansi powstał
prowincji
powiatach
b
.
.
B I
0
.
. .
.
p. Far y Y poseł do seJmu i"zphtej
stein, który jako członek agencji żydow głod. Z powiatow ob1ętych klęską głodu
skiej obecnie stale urzęduje w Pale- ' wyemigrowało około milion uchodźców
. dn'
.
k
Id
. b 1 d W
, .
arszawy na 2-ty- I o o ręgow są.s1e 1ch.
sty me. PI zv Yt o
26 godniowy pobyt.

Francuscy
Qłosy

piłkarze

w

Łodzi

spotkan ia
ligowe

Najbliższe

W nadchodzącą nied:iele zosia111.ą
rozegrane w kraju następujące me.cze
ligowe: Legia - Pogo11 w Warszawie,
towców. Berlin wid1z.i c~sto doskonałe· wym, jest wytchnl1e111i1em dla wicPza-sma- Czarni - Polanja w Krakowi'e, Warta
zespoty cz.eskle. wę.gierskie, a nawet an- kosza footballu klasycz,n.ego.
- Czarni w Poznaniu i 22 p. p. - War
Dla zes~u ŁKS-u mecz tego radza- szawianka w Siedlcach.
g~Jskie, takiej jednak recen·zjj nie otrzymat nikt od czasu ollmp!jskfego W}'Stępu Ju z pewnością będizłe (podlCJlbnle Jallc spot
Spotkanie Jekkoatletvczno
, kan.ie z Rapiidem) okazlą. do p.oczyinlenia
Urugwajczyików. ·
„ ·
„
Po mlocce ligowęj, której wartości nowych postępów w klas11e gry. Obyśmy
tę
an~
.
poo
drużynami
z
sportowa bywa nieraz bardzo wzglęooą, Ja:knaJwięcej mecww
. • db ·.i. i'e
p
b
..,
'!;\.....!
mecz zna:lromUych gości zagrankznych ziomie Rap!dtu i Redl"'-. Staru mogli ogilą- · .1A11&
ęuz
omatlll!, o eń.
"'9 • m. w
· t prawdz'1.wyrm ewenemen tem sporto- d'ać•
_
Po.Zl!lań-Wie.d
lek.koati.
mecz
dę
1es

prasy niemie ckiej o grze Red Sta·ru

Po wlzyde wJed•eńsikiego Raptcliu, któ
rego występ w Łodiz.i bYlt <l!la znawców
pifki nożnej ;:>rawd1iilwą ucztą. LKS spro-wadiza na nied·ziielę, ·chni~a 26 czerwca
z.naikomiity zespół paryisiki „Red Star
Oiympiguie".
z.e wzg1ęd1u na pierwszy wYs-tęv świet
nej ·d!ru:żyny fra:ncu5kiej w Polsce nLe od
i z~poz.nać naiszy7,h sport?W
r~e.czy ..b~dze
Skład drużyny wiedeńskiej będzie nastę
cow bhiz.ej z ep~ką ~,Red Star · ~ więc
pujĄcy: 100 m. _ Lechner, Plutn~r, ~OO
•
prredJewszystk1em s:k.tad dir~yiny ~
We1gl,
m. - Riner, Gudenus, 800 m. - Schindw bramce na z.miane stOJą-frnncttRosenkranz, 5 km. - Tuschek,
"
U
ski i·n1 ternacJ·onaił i kapitan zespołu The, Ostatnie ~wietne rezultaty naszych (190.5 cm.), duże szanse posiada także ler, 110 m. płotki - Langmayer, Deschpot oraz Platko, sława. ~{gier, wieloPult.ner, wwyż
krotny reprezentant sweJ OJczyzniyi, któ.:1 lekkoatletów spowodują prawdopodo· Kostrzewski, który przegrał tylko o ka, wdał - Lamaschitz, kula
i dysikodZe.itelhofer,
Lamaschitz,
Lorda
olimpijskie.go,
mistrza
od
pierś
repreolimpijskiej
ry ~~l~er~gu suik~e:s~w pw !il:szpanJ bnie powiększenie
a,
Bezw
oszczep
Tossel,
Janausch,
zentacji lekkoatletycznej, w której &kład Burghleya i brak mu 0.8 sek. do minipirzeónbą ~ , się wrBeszcieL ~I aryt:zAa. d ·
starzawodów
tych
ramach
W
Plutner.
zapowiada
Siedlecki
a
63.20),
(miał
obecnie 3 osoby: Kusociński, mum
j our, ~·' ouj ! IŻ •O•!ire. wchodzi
r
W
w biegu 5 km,
In' się doskonale w dziesięciobniu. Najniż· towaó będzie Kusodńsk.i
p ź
. H I'
. ,
szyscy rze rep11ezen owa· 1 JU anvy W 15
Termin meczu lek.koati. Poz.ńańb
~,
r ~us.zeza . ~e
e ~wna 1 . e J&U:.
Francji.
mee% ko iecy Pra"a ustalono na 18 września.
Pomocnlcy: - Bourlotte I Chentreilil wejdzie S~hab1ńska., która rnmlmum ni~- sze imprezy, a mianowicie
a
Pol·
mistrzostwa
męskie
i
Czesz.kami
z
pł<itk1),
m.
-80
na
(12.4
.os1ągnęła
ra..z
sze
obaj internacj.onatow!e, a obok nich znakomi-ty Anglik Lessl!e !I"ep.re~intant Lon- · a. raz ~iemal wyró':"11ała (12.5). Następ- ski rozstrzygną ostatecznie sprawę skła·
rue duze szam~ p~ada Pł~~zyk, ~tóry du ekspedycji olimpijskiej w lekkiej atle ·
cJ!}mu i rnli0d!ziiwtlld talent Marle.
świata w rzucie dyskiem
Wnapadzle „Red Staru" ujrzytmy w skoku wwyz osiągnął mmunum. niżue tyce.
r
Bertranda, Oełlniera, Baucoura - trziech
Znany węgierski miotacz; dyskiem,
zn~ni•a
.,re,pów" francU!skfoh, An$\Hk6w: Ed- ołosy
tolłwywwtyrczhucren'daycls1kw1·1emła,snu:
Rreek~oredczś,WlP,oab
.
li
mcmdlsa ! Pinela, Pola'ka (!I!) B()reok!ego i wr-eS'zde Uru.gwajczytka Plnaruore,
Prasa fińska paświęca dużo uwagi polakowi Jedynie Nurmi l Larwa, dzię- zys~ując fenomenalny wynik 50 mtr.
oliimpijczvtka.
Kusocińskiego, ki ich niezwykłym zdolnościom fi.niszo- 64 cmt.
wynikom
Skład ten mówi sam za stieble. Zresz- ostatnim
ub. trzeba go wania.
r.
w
iuż
że
stwierdzając,
tą Red Star nie darmo ()id lat 5-ciu ooro.
.
•„•
.
klasy fińczołowej
do
zaliczyć
było
niiedatmo
Pranej.i,
puhar
c.zmi•e wygrY\'ta
świetnymi
ostatnimi
z
związku
W
.lest stailym re1rerwu1arem reprezentacji S'kich biegaczy.
Tegorocz.ne wyniki, uzyskane przez wynikami polskich sportowców, prasa na mistrzostwa ch lekkoatlctyc z·
państwowej. Dał d•o ntej dQtychczas
nych Polski
. tY'l:ko" 176 grnczy! Jest on IJ)Qprostu polaka, znajdują się - zdaniem prasy belgijska poświęca µam wiele uwagi,
w
sport~
postęp
olbrzyrw
pa.jkreślaJ4_c
szczegółDo mistrzostw lekkoatl, PolS'ki zgło·
1eig-eindarnle stawny we Frnncji i na za- fińskiej - w klasie Nurmiego,
pisze
lekko-atletyka
.Ilska
P
Polsce.
uzyskuje
te
czasy
że
zważyć,
Jeśli
nie
się rekordowa liczba zawodników
siła
chodz.i:e :Europy,
1
obecnie
Jut.
odgrywa
belgii~ka
pr~sa
.,
Siebie
lekkoatletów z 27 klugodnej
a-klasowych
pomocy
165
bez
Kusociński
Star
Red
raiz:v
20-sbu
<J1koti0
Corocznfo
duza. rolę m1ędzynarodową, a niektórzy bów przyczem WSizystkie 10 okręgów hę
~·potyka się bąd~ u slebi.e bądt na bo!s- konkurencji.
W Los Angeles na dystansach od l jej reprezentanci zdobyli snbiie rozgłcs dą reprezentowane. Nie brak będzie
klłoh obcych z 1J1ajsilnrejsremi <l1mż}mami
żadne~o z czołowych zawodników• to .też
EwrOJ)'y. W roku bieżącym sta,rt za•l(ra- 1500 do 10.000 mtr. mogliby zagrażać światowy.
,
zawody zapowiadają się imponująco,
nictny Red Staru by·t z;nakpmłtv. Ne\v
teigor:ocz.n.y
Mistrzostwa odbędą się na stadjooie
Ca'Stie an~elski, zc1:ohywca
Legji w sobotę, o godz. 16, i w niedzielę
r:iu·ha·r.u Ang-Jjf d;oznaq w Paryżu pornż:ki Motocy klowe mistrzo o godz. 10. W sobotę o godz. 15,30 Hel·
1 :3, podrdbnie E·spainal uiJ.e.gil' f'ranowz.om.
Polski
stwa
angielskieg ó
jasz z.aatakuje rekord światowy w rzu·
Obeonle eipiiika Red Sfa.r Olynnp,i1giuie
Tegoroczne motocyklowe m:strzoP-o zakończeniu sezonu w Angtji cie kulą, należący do wę,gra Daranyego
odtn·osi s-uikoesy w NJ.eimczech. po których
stwa PO'lsiki odlbędą się 3 lipca b. r. na przyjechał na kontynent cały szereg 28.27 mtr. (oburącz).
bezpośredmio przybywa do Polski.
obwodzie szos pod Poznaniem.
drużyn angielskich, a mianowicie: BirOrganizuie je poznańskie Towarzy- mingham Bohemian·s (Dubli.n), Chelsea,
Posfuchajimy co mówi ni1emiecka ~azeita SPDrtowa „Kk.ker" o wyst~pie Recf stwo s.portowe „Unia" w ramach wiel- Eevrton, liuddersfield Town, Liverpool,
kich międzynarodow~h wyścigów tno- Manchester City, Motherwell, Newca· na meczo Jugoslawia -Polska
Star w BerUnfJe:
„N!kt początkowo 11 1ie Wlieirzył, alby tocyklowych 0 „Wielką Nagrodę Pol- stle Un. i Shefield Wednesday. Druży„
P. Prezydent Rzeczypospolitej ofia·
francuska diru.iy·na -mogta ·pexkazać to, co sk-" .,Grand Prix"
ny te rozegrały 39 meczów, z czego
Wyścigi 0 Wielką Nagrodę Polski i tylko 4 przegrały i 5 zremisowały, o- rowal puhar wędro\vny na mecze pilsi.ę dkruzafo dopi,ero .na boisiktt. To, co
- Jugosławja w latach
Fraincu:zl. (o !tle można tak nazwać ze- Mistrzostwa Polski odbędą się w Jed- siągając stosunek bramek 149 :56. Poza- karskie Polska
Puhar przejdzie na
1935.
i
1934
1933,
klasyfi·
następującej
według
biegu
nym
sp.ól zf.~zony z 'Yęgrów, Ozech6w, Anpokonała francję 3:1, a IrSzkocja
tem
które w cil\gu
państwa,
te~o
własność
6w) pokaiZaJI~, ,by- kacii: klasa 6 ao 175 cm. k· dystans 252 landja ttolandję 2:0.
ghk6\f .1 U!°11'.gwaJCZJnk
.
zwycięstwlłdwa
uzyska
lat
tych
11ię~rne· i 1sze'lll cośmy mogli· widzieć klasa A do 250 cm. k. dys,t ans 270, kiato ttaiJ1p
Wynik ten świadczy o tem, i! z sukia
km·,
288
dystans
k.
cm.
350
do
B
sa
Tak
w BerUnie. od szeregu miesięcy..
premacją Anglii w pitkarstwie nie Jest
by.l·o istotnie. ?rzez. przyclągnlęc~ie1 ob- sa c. do 350 cm. k. dystans 288 km., tak tle, j~k to się niektórym dziennikacokr~}owc6w :P1t~arstwo ~ran~UJS:~1 e P9- klasa D pow. 500 cm. k. dystans 288 rzom sportowym (z Wiednia) wydaje.
l6dzkie/ Bar /\ochby
czy.nit.o tak w1e·lk11e postępy, o Ja~.ich me km. Motocykle klasy niższej mogą star
mCYZna b)'11o marzyć nawet ·PTZW kl1:k·u tować w wyŻSizeJ klas'e, 0 jle odoowia·
dzisiejszym odbędzie s~ę w
dniu
W
dają warunkom regula~u f. I. c. M.
.
lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej
lflty. .
W1eny.ć s·fę me chclalo wla'~Yf!: Kierowca, kt6ry osiągnie najlepszy
110 dorocz.ne w:alne zebranie klubu
łódzkiej klasy A.
oczcim, a Jedtna~ „Retd S1tar Olvmp1igu:e Iczas dnda otrzyma nag.rade wartościo
Bar „ Kochba, na którem zostaną doko·
W nadchodząc~ nłed·z'ele zostaną ' ro- nane wyto·r y nowych wtadJZ.
P· ok~ta.l foothah w talk ~,erws·zorzęd.nem wą .,Grand Prix" zf. 500 gotówka. i ztoWy"ctanru, ~oparty na na,Jepszych wzo- ty wieniec z szariami o barwach naro- zegrane w Łod.zd następujące mecze o
rac~ nowo.,;z.e.snych: taką werwą w girze, dowych ewentualnie dalsze nagrody mistrzostwo klasy A: boisko ŁKS-u o
tak!e umle'iętno~ci mdyw!<l1t1a~.tre gracz_Y. pozareg~Jam'nowe. Drugi z kolei zł. godziinie 11-eJ: Hakoah - PTC. Boisw
~akt ~mperament i wysok_ą m1ellge'llcJę, 250 .
ko WKS-u godz. l1: ŁTSG - WKS. w siatkówce żeńskiej odbędą się
1
ł
Klasyfidrncia pozosta·łych kierowców Boisko w·dzewa godz. 11 : Wima ze widzowfle Wpa1d.Ji poprostu w zachwyt,
odzi
w
SKS
od
17.JO:
czasów
godz.
WKS
uzysikanych
Boisko
Ib.
według
ŁKS
nastąpi
WY"Stępują89,
a diwnJJ.11y. i;e·sip~ Vlcto~la
W związku z podaną przez nas wiacy w na!sd~i,e3szy.m Sikła.dizie, Wyig!ą~al dzielnie dla klas 6, A, B, C i D. Kierow- -Turyśd, boisko Widzewa godz. 17.30
domością o finałowych meczach o miprzv df1!ZY.n1e Re~~ Star, jak pOCzątkuJą- cy zwycięzcy w pąszczególnych klar Widzew - Orkan.
k'"
t
p
t
Ml
ł
t
t
·
Pol.ski y; s!atk.ówc~ żeńskiej. i
h
strzo~two
nłedziele
w
B
•
klasy
mtkarsJn
cy uczen
mistrzostwo
0
isac , otrzyma1ą y u „ s rza o s i
A da.J.ei.
do~1aduicmy się, . ze decy~Ją
męskiej,
11
godz.
Widzewa
boisku
na
grają:
0
„f rancu~i prz:ewyiżsiza.Ii n!emfecką na rok 1932 . o~az nagr-Ody honorow~. JKP _TUR i na boisku W.'my godz. ~ydzlału Gier i Dyscyph~y PZGS-u
d·ruży,nę pod wz.i:rlędem szybkOścl, bły- dwaj następ.ni zetony, ws~yscy k~n 17-je: Zjednoczone _ Maikabi. 0
mistrzostwa Polski w siatkowce t~ti
skawicznei zwrotności natv>chmiastowcj czący wyśc11g d~Iomy P3J? ątkowe aś
sklcJ odbędą się w nadchodz ;i cą mer~akcji i si1ty mięśni. ' Najiievszytm gra- wszyscy startujący plakiety p3Jtt1lqtdzielę w Łodzi, a nie jak poprzednio po- w Warszawie.
stanowiono
crem byt ich prawoskrzydfowY. który kowe.
J
Do decydującej walki o zaszczytny
zaidemonstrowaif wi1etl!ką grę. A następ..
Lista bokserskich mistrzostw świata tytuł staną; ttKS ~ mistrz okręgu lódz
11i1e PlattJk.o, zadając kłam pogłoskom,
następująco: kiego, oraz AZS (Warszawa) i Sokół
się obecnie
przedstawia
h
jaikooy Jiuż się skończyil.
waga musza: Perez <rrancJa), waga ko- (Grudziądz), chociaż możliwy jest rówstartują na Wqgrzec
Zresztą wszyiscy f'1rnncuizi okaza:li
W dniu 29 b. m. roą>oczyna się ko· gucia - Brown (Kuba), waga piórko- nież udział krakowskiej YMCA.
s·ię graczami w wie lkim stylu.
rlnały koszykówki męskiej odbędą
wy~cig dokoła Węgier. do które· wa - Miiler (USA), waga lekka larski
zachoWl!"WaJ11
francuz!
o:
n
jeid.
eiszcze
j
r
się tak jak poprzednio postanowiono w
się wzorowo! Tak bairdzo „fair" i sym- go Legja z.głosiła czterech zawod.Qików, l Canroner (USA), waga półśrednia natycz;nY'ch svortowców, takich Skończo a mia.nowiciei Michalaka, Oleckiego, Fields (USA), waga średnia - Thil Krakowie, przyczem prócz tKS-u waln:Y'c-h dżentelmenów rzad!lm się wtd1Uje". j Targońskiego i . ~alczewskiego. Start (Francja), waga P?l~iężka - Nich,ols czyć będą Cracovia i AZS (Warszawa).
c1ęzka ...- Sc~l1ng W tegorocznych rozgrywkach wszystwaga
Sądzimy, ż~ oPinja pi·sma „de'. Kic.ker" naszy~~ zawodnrikow w biegu dookoła , (U?A),
/
(Niemcy).
I
kie drużyny walczyć będą ze sobą po
odwołany.
samem
teq
.zoatal
FraucJ1
sa,
ni.e jest przeisa<lwn.ą, godyż Niemcy
1
razy..i
dwa
-··
...---spoi:·
(lbcy,tji
~
w.
bard1zo c&trożm
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Supremacja Iootbalu

Puhar P. Prazydanfa
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Walna zebranie

Spotkania o mistrzostwo

twllstrzostwa Polski. ·
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Płatka pozbawiła życia

troje dZIBCI

odkręcając

kurek od gazu

Berlln, 23 czerwca.
(t) Zamieszkała w Hamburgu 27-letnła rozwódka Elza Braun. usiłowała po
zbawić się życia wraz z trzema córeczkami, w wieku od czterech do o~miu
lat. W tym celu przed położeniem się.
do snu odkręciła krany przy kuche. cc
gazowej.
W ostatniej chwili jednakże Jut po
odkręceniu gazu, wybiegła z mieszkania, gdyż zabrakło jej odwagi. Około
godz. 11 wieczór powrócita. Dzieci by- Na zdjęciu naszem widzimy stadjon na Long Island, gdzie odbyło się spotkanie
o tytuł mistrza świata w boksie między Schmelingiem i Sharkeyem, w którem
ły już martwe. Elza Braun siadłszy
przy stole opisała w krótkiej Mtatce to spotkaniu zwycięstwo odniósł amerykanin Sharkey. Zdjęcie powyższe dokoi
nane fest z aeroplanu.
ostatnie wrażenia i położyła się na łóż
ku obok trupa najstarszej córeczki.
Wracając późno w nocy sąsiad poł
czuł zapach gazu. Sprowadził policję I
wyłamano drzwi. Elzę Braun w stanie
nie budzącym większych obaw, przewieziono do szpitala. a zwłoki jej dzieci
zabrano do kostnicy.

f

Czy kobiety we Francji
otrzymają

prawa wyborcze

Paryż; 23 czerwca.
{t) Senator Martin wniósł do senata
wniosek o przyznanie kobietom praw
wyborczych. \\.'niosek wejdzie pod obrady izby w czerwcu. Zarządzono spe
cjalne środki ostrożności, aby zapobiec
demonstracjom zwolenniczek prawa
głosowania na galerjach dla publiczności.

Blisko 6 miljon6w
btnrobotnych w Niemczech
Berlin, 23 czerwca•
. Liczba bezrobotnych w Niemczech,
według danych statystycznych z dnia
15 czerwca b. r. wynosiła 5.569.000 i
zmniejszyła się w porównaniu ze sta~
nem z dnia 31 maja b. r. o 14.000.

Ilustracja nasza przedstawia pas mistrzowski, który Sharkey wraz z tytułem
mistrza wszystkich wag odebrał po 15-rundowej walce Schmelingowi. Napis na
pasie tym brzmi: „Heavy Weight Championship of the Wordl National Boxing
Association of Ameńca, 1931". (światowe mistrzostwo w wadze ciężkiej, Naro
dowe zjednoczenie bokserskie Amery ki, 1931").

W czasie panufącego w całym świecie
kryzysu, we wszystkich państwach rol
się od akrobatów podwórzowych, ktcSrzy, popisując się różnemi sztukami. urabiają na chleb codzienny. Na zdjęcia
naszem widzimy akrobatę, popisujęceiO
się na ulicy.

Nieicie po1noc

bezroboin

Codzitmna nowelka „cxvressu•.

Niezwgklg irick.

10!

Przyjaciel wrócił rozpromieniony.
Cadillac przyjął go bardzo serdecz.
- Wszystko w porządku - za.konie. Domyślił się odrazu, że dawny przyJaciel ma jakieś poważniejsze kłopoty i muni.kowal Fromentalowi - Twój szef
poprosił go, by się przed nim wypowie- jest dość sprytny, ale dałem sobie z nim
radę. Powiedziałem mu, żeś z.defraudodział.
Fromental pr,zyz.nał się do wszyst- wał 300 tysięcy franków i jeśli ci zagrożą policją, to popełnisz samobójstwo. Wl
kiego.
sumę.
Cadillac przez kilka minut zastana· tym wypadku firma s-traci całą
Dale.i po.wiedziałem mu, te rodzina ze·
wiał się nad całą sprawą.
natych·
- Tobie chodzi o to - rzekł wresz· brała 150 tysięcy franków i
cie - by nie dostać s.ię do więzienia, miast uiści sę sumę, o ile dyrekcja finny
że nie doniesie
.p rawda? Z posady w twoim biurze mógł złoży p,rzyrzeczenie,
władzom o defraudacji~ W przeciwnym
byś zrezygnować?
- Oczywiście - odparł Fromental razie rodzina nie da ani grosz.a. Twój
Bylebym tylko dyrektor zdenerwował się bardzo. Mu·
- Znajdę inną pracę.
siałem mu długo tłumaczyć, że powinien
uniknął więzienia i kompromitacji.
- Czy mógłbyś jeszcze wydostać z wziąć te 150 tysięcy franków, gdyż mo·
W rezultacie dał
że wszystko stracić.
kasy 150 tysięcy franków?
- Mógłbym. Księgi będą kontrolo- się prżekonać i wziął pieniądze. Teraz
wane dopiero popołudniu. Ale w jakim iuż ni:c ci nie grozi.
Frome.ntal serdecznie podziękował
celu?
- Musisz mi zaraz przynieść te pie· przyjacielowi.
- Spodziewam się, że z większą ra·
niądze. Resztę pozostaw mnie. Zapewniam cię, że wszystko pomyślnie załat- dością przyjmiesz tę wiadomość - ubi·
wił się Cadillac.
wię, - rzekł Cadillac.
- Cieszę się bardzo - odparł Fro·
Fromental więcej nie pytał o nic. Po
upływie g~dz1?y przyniós.ł pieniądze.' a . men tal - . ale widz~sz ... może można by·
wówczas Cad11laic udał się natychmiast ło mu dac 100 tys1~cy tranków i scho·
1
wac te 50 tysięcy. Spróbowałbym dziś
do szefa nieszczęsnego przyjaciela. ·
Fro· znów szczęścia na wyścigach.
Spędził u ruiego całą godzinę.
Tłum. D.
ment~l czekał na Cadillaca w jego mie·
szikamu.

J

W godzinach rannych, gdy włóczył
Leon Fr01J11ental nie poszedł do biu-1
ra. Od samego rana włóczył się po mie- się po mieście, zastanawiał się w jaki
ście, rozmyślając nad swą tra.giczną sy- sposób pozbawić się życia.
sobie Marcin.a
Nagle przypomniał
tuaoją.
Od dwuch lat był głównym kasj~em Cadillaca. To był jedyny człowiek, któw dużej firmie ekspedycyjnej. Ch1ebo· ry mógł mu pomóc! Trzy lata byli r·a ·
łączyła ich wówcza~
dawcy obdarzali go całkowitem zaufa- zem na froncie,
niem. Korzystając z tego, że kasy nigdy : najgłębsza przyjaźń. W późniejszych la·
spotykali,
prawie me kontrolowano, od czasu d1) f tach wprawdzie się już nie
czasu samowolnie pożyczał sobie pienię- ale Fromental był przekonany, że przy·
dze. Pensja, którą otrzymywał w biurze jacie! o nim nie .t.apomniał.
Cadilla<: po wojnie dombił się wiel·
w zupełności wystarczała na utrzyma·
Wskutek niepomyślnych
nie i rnv , c]'"jed. Fromentdi gryw·.ał jed- kiej fortuny.
nak namiętmr: na wyściga:'i i od sz1::re- opera.cyi finansowych stracił jednak ca·
ły majątek i wreszde stanął przed są·
g~t miesięcy prześlac'ował ~ ·· ;e.h.
dnia wziął z kasy dem, oskarżony o nadużycia. Wszystkim
Poprzedniego
większą sumę. Jednocześnie obliczył cał ; się zdawało, że zostanie skazany na· kilże w kasie ka lat więzienia.
kowity niedobór i ustalił,
Cadillac odznaczał się jednak dużym
brakuje łącznie 150 tysięcy franków.
Po południu pobiegł na wyścigi. Mu- sprytem. Potrafił tak pokierować całą
siał się odegrać, gdyż na następny dzień sprawą, że g-0 uniewinniono.
- Ten człowiek z pewnością potrafi
zapowiedziano kontrolę ksiąg. I stracił
mnie uratować! - myślał Fromentisl wszystko...
Gdy wrócił wiecz'Orem do domu, nie Jeśli mi nie pożyczy pieniędzy, to znajdzie jakieś inne wyjście z sytuacji!
miał przy sobie ani grosza.
Udał się więc do dawnego przyjaci~Noc srpędził bezsennie. Nie pozostało
la.
mu nic innego prócz samobójstwa.
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