•

Ceno nu1neru IO Uroszg.

~Rcne

WYD"ANff::

-------------------------------OPŁAIA PUCZłU\\A

UISZ(ZUNA

„„•.„„„„„„.

RYCZAŁH:M.

Tabela

.

SOilOTA,

14-~o

.....

'

JL,LJ·,STROWANt~

WIECZORNY
I
-ftoH •A

wygranych
.
6-ej
str.
na
1„„.....„ ...„„„...

I

MARCA I9Jl ROKU.

CfNA Nl'Mt'Rll IO <1Rl)::'ZY.

Węrofi śmier,;i .
sqdu part„;neeo
Nr. 73

Kielce, 14 marca ..
PrzeJ kilku uniami powrńdt z francii
·
do Kielc nkjaki Moszek Sin~er.
Sing-er był r:nvniej konfiu cntem polskiej policji politycznej i <:!.dY TJrzed ro-

~~~--=~~~--

nOCy

l !:iem

poczat otrzymywać wyroki śmierci
vartii komunistycznej. przerazi! sie f W)>

jechał zagranicę.

. Obecnie, flOwró.:it1 do swego ro·
• h 1
l uc wa r w drugiem czytaniu projekt ustawy ant}talkoholoweJ ~~}~~~:iY. ~~,~~tbyf~~~.~~1~ ~~-!~~~d1~:~~~·~
męż.::zyzna.
kania za1mkat jakiś
flosi~d~~ni~ 'l.rn'alo do ń(Jd~. 3.15
S:ng-cr otworzy mu.
fi} nocą.
M
·ł

g-d\·

mJo jy
Nieznajomy \V.\'i dal doń s~
rewolwer
wón·czas
ci<{gnąl
Kadr.
wojskowego
kwaterunku
rządu
wojedo
go
wowskieirn i przyłączenia
\Varszawa, 14 marca.
(Polska Agen, 1a I ele!!raf1czna).
reg strzalórv. Sine:er zostal cieżko ram1y.
zim'erza RechO\\:icza.
wócl1twa lwowskie~<>.
N dalszym ciągu nocnei;o posiedzeNa tern posiedzenie sejmu zamknięto Przewieziono l(O do szpitala.
Wreszcie na wniosek komisji wojsko.
nia. sejm przyjął w dru~iem czytaniu wej wybrano potwórnie na członka za- o godz. 3.15.
Napastnik zbiegf. Policja przv·pw;zcza

j

iż by11' nim jak i ś komunista.
projekt ustawy przeciwalkoholowej.
Trzecie czytan:e ustawy odb\dzie s;ę
na na~tępnem p·::>s'ed~eniu sejmu.
.
:sf f:.a
kolei poseł Wiślicki zreferował
·
projekt ustawy o P'>datku od kart do
otruła Si'ff
gry. Przemaw:ał poseł Gl'ksman i Kar- Ec:lau rozruchów w .Jocc:o przedsqdeml
pr~ed roa:1»rowvq sqdOfl'Q
. .
.
.
piński. noczcm izba przystąpiła do wnio
Jczono odczytywame aktu oskarzema.
Paryz, 14 marca.
sku klubu narodowel{o w sprawie zmiaWilno, 14 marca.
Na tern rozprawa sądowa zostata odrv(Telegram własny).
ny tar:rfy celnej.
\V dniu. wc 3orajszym rozpoczął się; czona do dn;a dzisiejszego.
Nast ę pn:e bez dyskusji po krótkim
1 W !{machu sądu okręgowego w WilOskarżeni przez cały czas odc1yty nie przed rozpocz t;ciem rozprawy sądo
rcfcrac :e pos. Brzóski pr1.yjęto "' drn- w Jaca wielki proces przeciwko ofice~icm i .trzecie~ czytan.iu projekt us~awy rom garni!o~u woj~kowcgo. oskarż?- wania. '!kt!' ~skarż~nia. zacho'' ywaii się wcj pazbawita sie życia przez otruc~e
1Janina Lawrynowiczowa, z zawodu htt:
o skupie kolei lokalneJ Lwów - ~toja- 1 nym ~ wz1~c1e u~z1ału w powstaniu spokoJmc 1 me zab1eralt głosu.
'ralistka.
nów, a po referac:e posta Ducha przyję przeciwko królowi.
La\nynowiczowa była o kariona 1
Barcelona. 14 marca.
Picrw:szy dzień rozpr?w w~·pełnilo
to w drudcm i trzeciem czytaniu pro· I
i sfałszowanie dokumentu i spo
bigamie
y).
ffe legr am wła sn
•
j<!kt ustawy o wyłaczeniu powiatu tur- o~czyt~n : c aktu os!rnrżenia, ktory za. Ek str em i ści kataloiiscy zwolennicy dziewała się ~kazujące20 wyrok.~.
cza1iskie~o z województwa stanisła· w1era u.OOO stron p:srna maszynowego.
Desperatki nie zdołano ocahc. Wr Rozprawa s~dowa odbywała sfę pułk. Macia wydaF proklamację, w któ
&
u."
~··
11
„ m„„.„n „.IP'ITmrr„tfifl'„„„ ... łi'''1'mv przy szcz elnieo wyp:ln'onej sali, przy-· rej doma{{ają się samodzielnośc i dla Ka- zionęła ona ducha przed przybyciem le.'
karza.
ciem dop iero o godz. ~ wieczorem sko.11 talonji.
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:nrord

w domu

s,;liad~e~

dzieci dla schroniska

.wczora~dnknna~0~at~1:a~~r~:~at Ku~ ował"

weJ zbrodm. W domu schadzek przy ul. '
Kościuszki 17 została zamordowana .Ju·
1
Jja Rebusówna, kobieta lekkich ob}'cza-

M~Policfa

\

1

•

i na poczet tranzakc.ji otrzymał. „1500 zł., które zdefraudowe)J:

JtOrs~owie.

oszufioń,;~o

JloDJa a/era

01
dotvchczas zdołała jedynie ustalić. iż mordu dokonał jakiś przygod-1
Projekt uzyskat aprobatę .zarz~du
Wars~awa, 14 „marc:a ... I kulowało się, Krz:v·kowski p:rzedstawit I
.
ny jej kochanek. który późną nocą przy .
szedł do domu schadzek. M~żc7'.yzna ów ' . Przy ulicy Koperr;1k~, Nr.. „o_ !111esc1 nre·zesce projekt ~:ciagniccia dzied do za- i Krzy1kowski ndat się na poszu.k1wamc w~
był bardzo elel.!ancko ubrany i wywie- się_ t_owarzptwo 1xzyJac10ł ?z1ec1 1_mt?- kladu z innych burs, subsydjoivanych 1 chowanków. Po tygodniu kierownik burdz1ezy, ktore.1;0 prezesra Jest p. Zof1a przez organizacje spoleczne. a tem sa- sy zakomunikował prezesce, że wszystrał wrażenie cnd 7 oziemca.
Policja, posi::lda rvsopis zbrocl„iarza. , Orodzillska. Kierownikiem prowadzonej mem, tmvarzJ'sfn'o ich otrzymafoby rów- ! ko jest już w porządku i bursa otrzyma
to też przvriuszcza, że uda sie iej wpaść przez .T-wo. bursy _byt r-. R.ornan Krzy- nież od t.vch or r. anizacii. n·zf!..lędnie od , z zakladu na Bielanach 50 c~lopców.
tvydzialu opield społecznej ma;:ristratu i i trzeba tylko jeszcze wręczyć kzlka. złukowsk1 z Międzylesia.
na jeRo ślad.
Ponieważ w bursie byfo tylko 10-ciu komisarjatu rządu, odTJowiednia. opłatę '. tych pewnemu urzędnikowi, który vodpi
~
1suje odpo\Viedni dokument.
chłopców i prowadzenie zakład1u nie kal- za utrzymanie wychowanków.
.Jtl0 s~e
1
Na zapytani'e ile to będzie kosztO\Ya <
i i n łiCMj;....
'&&N
w
w
orf!s~tou·onio ~A!łi!iM
Krzykowski oświadczy!, że 1.500 złotych
Pienitidze te dostał, tygodnie jednak mi·
~-,lo'-1•
111 oleri!e naftomt"j
jaly, a o dzieciach ani sluclm. Orodzil'1I.I'
łlila
ff
Aii•SI
Drohobycz, 14 marca.
ska wybrała się wobec tego osobiście do
i przeniósł je do mieszkania
Wykryta rrzed kilku tyg-odniami wi·el 1
'urzęd·nika, którego nazwisko Krzvkow.
.
.
ka afera naftowa w Zagfęblu Borystawzwłoki odkof!al syn_ zrnarlej. ~amósl on ski w swoim czasie wymienit i dowie. . \Vilf!O• 14 n:arca.
.
l
skiem zatacza coraz szers 7 e kręgi.
Wczoraj z.ostał aresztowanv znany ' ~· Przed kilku m 1-es1ącam1 we wsi Nowo~ matk.ę do mit;sz~ama, , l!lożJ!l !ą '!a tap- 1 dziala sie, że urzędni~ ten nic nie slyszal
przemvstowiec małopolski dyrektor Leo- ~1ot;k1 (pow .. Mol'od•ec~no) zmarła po. dł~.z czame, zapalą ~1lk0;nasrie. swiec z vrzez · 0 podobnej tranzakcji.
Sledztwo. przeprowadzone w tej sp1rapold Unikiel, wtaścidel kilku kopalń naL szeJ chorobie .6~-~etma Anna Łukas!e:v1- calą noc zarlnv1e się .'f1:odlil..
9dv pr~ybyła p:ol1~Ja chc1ata mu ode- 1 wie, dato taki rezultat, że Krzykowski
ty w Borystawiu, admiristrator jednej z czowa. Zwłoki 1e1 vocfwwano rza mie1sco
~rac zwłoki, i:ntodz1emec stoczyt. rozpa~z wszystkiemu zai)rzeczyl, co do pieniędz>
}ego koral ni. Herman Sontag, i dozorca wym cmen~arz!i prawo~faw'!Y.'!l· . .
j Wczora1 m1e1scoweJ pohcll domes10-: IIwą walkę, me chcąc oddać swe1 matki. 1zaś oświadczył ze J.500 zl. otrzymał od
Mate·usz Bochbant.
Aresztowanych po przesłuchaniu osa- no, że g;ób Łukasiewiczowe~ zos~a~ ro~- I ~olicjanc~ musieli skrępować go szr:u- • Grodzirlskiei, jako zwrot cześci długu .
dzono w więzieniu, w którem przebywa korwn:y 1 trumna ze zwłokami gdzies zmk ra.m1. Ja.1< się ?k~zal.o, n:rocty ~u1kas1e- na co TJOkazal kivit dlużny podpisan,1·
. w1cz od ,cza~u sm1·erci sweJ matk! po~zql TJrzez Grodziriską i 110świadczony przt z
.
.
prócz nich jeszc?:e 6 osób, również za- nęla..
I Wszczęte dochod•zenie ustahro. ze zdradzac ob1awy choroby umyslowe1. młodego studenta.
mieszanych w aferę.
Stu·d1ent ten zeznawał, że Krzykowsh.
•
9LiliiLZU1lllk&'.Lffe•MMi'.WMD!!W
SzczewHv śledztwa trzymane są w tal •&.t!i'!MIHłiiF&MSMP +

I

I

ma4e.··

'jj JJflOpftl

I

I

I

~~~:ij~Yba·;-r~~dg~aż~~1:h·s~~~a<lużycia I
· j
K. a t as t ro f a pow o d ZI

qjratofJóislwo

Prezvdent Portugalji ~g~fąt t:j:s~df~~c~'lf:o ~~;~a1~~~r.entu.
0

Dalsze dochod,zenie ustalilo. że Gro_ dzi~ska dala sw~mu J!t:i~rowni'kow~ dla
•• Crla !l:lialeeo··.
celow mekluni~owy~h . k1lk~ blank1etó\\
_Lizbona, J4 ma1rca.
'.1.Jgduosz«:J::V ;u~ nie erozi. ł ;JC·wstala hwałtowna sprze.: :'~ ·' mjędzy
ze swym podpisem l p1eczęc1ą Towarzv(Polska Agenc1a Tele!!raf1czna)
,.., i· 1111 :. · em i Kar"l. n Mi' don· ~k;rn „.
·
0
· wv· ·
R ZIJl'i·1te1· w 1stwa, Krzylwwski· 1ednak
,,+ • pose ł
" h,ał .tu>al
p, r,z)'1~c
„
~ ·
I · "k'· 6re
,, ·
· · Jan udepyi-·
blankiet
k•t
'
nożem
· · tr:ikc:e
d
· d ·s·e ·B-vd ·v:oszcz ' 14 marca
1
- 800 l '
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t
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kt
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W d n1u Z! I JSzym poziom wo y na .
z.
uzny- na~.
Ja os
pe m
erze
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9.Je ·. er 9-J'.W'!l~l/o/
ż«: ' . ry
w plecy ~a'a
chennvm
··
d ·
·
„
u d
,-vv1·s·1 e pod ur
· ryp . k'
N'1esu1
t o. 1
d en•am• p:-ezy
· r· ęczęma
· ba.s a:d ..ora
""' are··Karola '"K
,
1erowm'k a aresz t ormennego
w ce ·~ ·w·
natychmiast.'· Bratobófcę
d c1ą-. ten zmarł
dw a 1szvm
St
b · · · ł · yu1sc1em
~i gen. Cai:moaue or.deru' „Orła Białe. wano . a studenta oddano pod dozór pot
an wo V o 2'0 z. 8,-eJ
gu o Il!Z} s1.ę.
licji.
· ·- · „.,
·
go".
·
Rówmeż sz. owano.
rano wynosił 7.40 metra.
••••••••••••••'%L'
dolny stan Brdy zwolna opada. osiągaPar.vi.' 1'4 marca.
lfans
Jlł
jąr " rrodz. 14-ej 2,88 mtr., a o g-odz 20-ej
~ auto6usu
· · zł oj 'Jf„podło
·· 1 Ji k om1s1ę
sena ~-~ powo ł ał epec;ru1n<1:
w·~Jie<liuł do !ior--a:o
2,.:P ~m. Od wczoraj woda suadła o 22,
..,,
Przv zbiegu ulic 11 Listopada i Zażoną z 9 członJków dila· · rozpatrzenia
Madryt. 14 marca.
.
. . .
cm.
na chodniej wypadła z autobusu 45-letnla
wmio1Slku o. udzielenie zezwolenia
(Telegram własny).
Lodotamacze znaJdUJa s1e obecnie na
W dniu wczorajo;zym opuścił -król . WtSzc,zęcie docho·dze_nia „.{n:~eciwko Rau- Łaja Lewkowiczowa, żona woźnicy (Lukilopict_rze 781. .zatory _zost_an.a nr~wdoP?cfob~ie rozbite d~ ll!edz1el1. ~iebez~ 1 Alfons Madryt. 11daj:1c się w stronę Pa j J.owi Pe.ret. Komisja na di4sie;iszem posie tomierska 19). Pogotowie w ciężkim staodrzucajq,cą nie przewiozło poszkodowaną do szpip1eczenstwo powodzi na tvm odcmku m1 ryża: Celem p o dróży króla hiszoa1Iskie- J dzeniu powzięła decyzóę
.
tala św. Józefa. :
WSfPomnia.ny · wni~eik.
lgo jest Londyn.
nęlc.

I

Katowice 14 marca

W Kin\·tach powiatu ~ 1 ~ .zyńskic~go

udehfłrowvnv orderem
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Obecna syluacJa
poił·

i

tyczna w Niemczech.
Po secesji hitlerow·
ców z parlamentu
.Przysłowia, b~d::i.ce podobno t)lądrośc1ą narodów, me sprawdzają się cza·

a t y·

•••

w p o I i t yce

ludzi. - Każdy naród posiada
symboliczny kwiat

życiu sławnych

·

·
_ . .kil karana
ni BZilPDmIDił
„

\V

R·OS..11„.
J

• .

!

\VłęZIBD~Bm

Przyroda, która obdarrza czt.owieka f Symbolem piękna i czasu rośliny jest 'kań i - cl, którzy zrywają je z tąk f laparlamentarn~~ ~I wszystkiemi laskami swej szczMrobli- 1niezaprzeczenie kwiat. Kwitnąca roślina , sów, aby rozjaśnić niemi szarą : smutną
ZJl obccneJ sytuacJ1
Nle~czech, ~tó.ra PO'Ystała po WYJ~C!U wości w każdym przejawi·e istuienia, naj- wywof.ui•e nietyl:ko p.od1ziw, ale budzi mi· wegetację.
NiiektórzY przyw'azują do pewnych
.
pos.łow skraJneJ prawicy - grup Hitle-,1 bogatszą jest bezwzględnie w tworzeni-u lość a nawet wzrusz.eni e.
Wszyscy kochają kwiaty. - i cl co kwiatów zabóbon, lub uważają ie za taliz
. wszelkiej roślinności i ofiarowywanitU I
ra 1 tlugenb~rga. z ~arlamentu.
Zdawałoby s17. ze rz~dowe stronmc cz.łowiek1ow: niewyczerpanych jej źródet z okien wystawowych prz,enoszą je do man powodz.enia; w życiu nie Jedno(!o ze
swoich wyrgodnych i zacisznych miesz-: stawnych ludzi kwiat odgl"ywal role waz
twa środka powmny byc bardzo zado- 1piękna i pożytku.
•"*'n re 11u1 Jako symbol lub znak. Nawet w potłpa•
= *' ;w
wolone z tego, że pozbyły się tak wieityce kwiaty znaczyły wiele, - nie móklch Ilości, b~zwz~lędnych i krzyk~i·
lui o poezji i lft.eratwrze. r!dZie dzier
wląc
or.r_~
~ych ~~ozyc.ionist~w. Zdawał?bY się,
żyly dominuiace stanowisA·t>.Wlclki poeta
U
Il
l 11
~
ze socJa.demokracJa, kt,óra popiera. doi myślidel genewski Jan Jak..Sb Rouseau
d „
I
I _.
„
J li
tąd rzą~ Rzeszy, na. o~oł ~goła bezintezachwycał się każdym nawet niepózOr•
es Zft'WqZOftG z b S•Or Q DOrO OW'
re~own: e - ale. znaJdUJe Slfr poza ła~anym .kwiatuszkiem, widząc w nim wielki
<lo
Kernstoka
Państwowe hymny na1ro01owe z.najdują stal napisany przez poetę
m1 rzą.d~'Yem.1, zdobę~z1e obecme
1
'"'.PlY~. Jesh ~1.e decydu!ący,. to znacz· 1 się w ścistej współzależności z prą<lartt1 pOJ)ttbrneJ m~lodjl słynin·ego kompiazyto- clar Boży i cud przyrndy w jej nlewysto.
me. większy niz dotad. na . b1e~ spraw ; i diuchem dalfl1ej epoki. Na skutek wiei- ra Haydlna. W konserwatywnej, hold u-: wto·nym wdzięku. a lubił na.d inne. kwiat
pa~s.t~owy.ch. Zda o/ata:b:t s:ę ... tern bar 1 kich wydarz-eń historycznych pod wpfy- jącej starym tradycjom An~lli od wie- ·barwiku I wrzosu.
dz1eJ, ze. w1e_lkie ~z1.enmk 1 ~el}1okratycz- 1 wem których stosunki w danem państwie ków 1róz:brzmiewa slV'nny hymn „Ood I Angie·lski _pisarz Te·nnyson zakocliatty
n~ ni~m.iec.kre dzien. w dz.1en tłumacz.a. ·ulegają radyikalnej zmianie, stare hymny save the King". Naroc!<0wy hym11 szwaj- 1hył w Młt:vm szafranie. jak również i je~ierph;vi~ 1 obszerme swo.m ..czyteln~-, tracą rację bytu. Nowe czasy tworzą no carski " Ojczyzna· mnift wzyiva" bardz.o go przyjaciei mala1rz Watts. Lord Chamkom •. Jakie to głupstwo zrobili pp. H1-. w·e hYtnny, będące wyrazem ducha cza- fJI'zypomina pormlarrtą piosenkę niemiec- ; berlain nie wychodził nigdy z mieszkania
bez ulubionegó storczyka w klapie ubra·
' ką.
tler 1 tlugenb~rg wychod ~ąc z parła- su.
·
,.My kocha nia.
norweski
hymn
Ofiojal11y
mentu. przez co rzekomo. zdemas~owali I Jaskrawym przY'kfadem wp.lywu
1
W pofittdniówej Francji w m!eścłe Niwobec wyborców swo1:-i bezsliność i mnkow z.ewnętrznych na oficjalne bym- my ten kraj" jest d?'.ierem wi·elkie.go poe-1
zrczygn~wall dobro wolme z. praktycz- JJY na·rodowe jest 11ieśń gwiatdzlstej bar1 ty Bjornsona. Rówrtoiież fin<lan·dja p0sia- 'mes pa-stawiono P')fltniik Alfonsa Daudeta
Idery, która ostatnio wszechwladnie za11a da swe hym.nv. NaJbardzl•eJ ro1"'1ularna '. dfuta Palquilet'a, na kt6r:ym wielki liten1t
nego wp~'ywu na poi1tykę panstwa..
fi W zbwiązku ~ t~m .~oz~l~sz o~o, ie I?· nowala w Stanach Zjednoczonych Pól- pi·eśń piOra Runenberga pochn•dzi jeszcze trzyma w rękit ulubiony przez siebie za
ugen erg CZUJe się z e, 1 ze a a c lWI· nocnej AmerJ1ki. Pieś1i ta jrest ostatei;z- 'z tych czasów g'(Jy 1'Utdiność te~o kira iu żyda - kwiat tulipana.
1 ~ wyda nakaz pow.rotu. Tymczasem nem ukoronowani•em likwidacji stairy~h tysiąca jeżior jęcząc w okwach niewoli j
Na paryskim cme·ntairzu P~re Lachai1 ~0 waśni i nieporozumień, wyni khch na rosyjskiej tesknf.ła za nienod·legfością. se - przyjaclele Alfre<la Musseta wyryli
Illlil~c~o - garod~~ 1 posł~wJe p~s~
Yt rya ~ a. ~ ynenc1 • kT? 000 • 11 ~ tle woj.en seoesyjnych, które ongiś w za- Wyraz.em pódobnych uczuć je:-:t równ~eż na Jego porrtniktt sześciowiersz sławiący
~
me spe ~ 1 dy . się 1 mnde 0k:zet i wam~ 1l mie-rz.chfych czasach roz.grywały się na stara pieśń szwetl.z:ka o starej w:01nej pię!rno kwiatu i d·rzewa.
t
'"' któ rą StY'fl:nY
·•noc.,.•
·.,,.. sk ali s·te·
· lś J.,,sz: a.z
·e At""
emo ra yczneJ.
me prasy wywierają
orzepow.e
Z nlemłeck1ch p0w1eśc1i0p1sarzy 1 pOepoe ta o Y
•l poi
•uery·k·1· oczywi·ś c:e
cią~le "'rem
Cienie nieob2cnych
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m~~~ ~e~ b~r~rlej n~e ~~~1'::[1f~h posto- na. pofu1d1ni:u Ameryki ~tare pieśni pasła~ ~y.mn oaństwa d~ 1 ~ski•eR"O •.f<ról <;:fzryst· ; kwiat biatei ltlii _ jak też i tteine: ·Her·
j . daJące swe odrębne piętno lokaln·e ale 1a11 ~fał na wy„okrm maszcie wrsod dy- d·er niezapomihajkę Plater wybra~ kwiat
•
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dawno mi-nion°ej mri i blvskf1lvic" wskrzei1;;z:t
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an wyrv"'n11 w a a
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uzą ze zgromadzema na zgromadzenie
Llliencron autl'>r nowel wnienDetlor
ni.
ma-le
Y
g
.. 'c1e. tych ~xHeg-tvch. czasó.w.
.
nie przeblerają w atakach na rząd i obec iprzesowscł.
nych w Reichstagu, ani w dema~ogji. 1 Hyp1ny są od17.~1eirclad~eni· ~m histom król·estwo poow~d71f{) woJ·t1~ n"I mo:r.11. , ny-eh kwiat pstrel!o pierwiastka zaś Marq
Narodowa _pieśń B'.J!f!~rn „Szumi Ma cln Orelf konwalję.
A wiadomo, jak!mi Hitlerowcy zwiasz- nairodow. Ma~syl1a11ka. ognisty hymn,
pisarze.
wielcy
wszyscy
Polsce
w
pełne
óf~twarza
krwi
czerwiem
w.
rica
i
Lisie~
de
Rou~et
przez
skomponowa~y
i
ag':towama
cza są mistrzami w sztuce
urządzania zgromadzeń. Prasa parlamen od pot.t~ra wieku, z małemi przerwami, , POf!Ull'eJ ~ro-:y wsnornnrenla d~wny~h opioewaU czar kwiatów w swoich dziełach
tarna jest dla n;ch balastem i dopiero na Jest oficJa·lnym ~Y'fl!nem naro~u frarci;s· woJrn W?l;i"sClówych .. rnotvw ~a~oeń me wYsfawiajac ich bfekno, a Adam Mickiezgromadzen' ąch. w akcji propa~ahdo- kiego. Dr·Ur~a ,p1·~śn re~olucy1:a „M ę- p()rl.e~1<?sc1owych 1a~1era r~'~m~z .hymn wicz, vwielbiaf oonad łnnę kwłatv - fj().
któty fest, Jak· wiadomo, symbolem
wej czują się jak ryba we wodiie.
1d%ynarO<f.ów1ta Jest pry ularn:vm bym- , polsk). 1ugosłowhn~sk1. ł J) . l, n s~ln,ych kk,
c;
skromności.
Zdawało się niera7,, że po secesji nie n~~ sowietów. .'W_e. Wfosz-ech za hymn ak<>r. ów węglernkt marsz .Ra·k~zy .
Stawna arty·s tka ~fram. Sara Bemmkcko _ narodowych, którzy repre- oftcJa.l~ny nadal Je~t J~szcze uwafan_Y„pe-1 .~spomT1ieinlem. dawrrvch wo1-t>.11 wolzentowali interesy agrarne, wpływ I ten IT} tmfcz.nych 1.„miarowych drź~ię~ów nosciowvcb ~~z.eciw kolonial~oeJ hege- hard nie rozstawa.fa się, prawie nl~dy z
~rur> a~rarn~ch n.a rząd zmniejsza s'.ę ~ „~ats~(; K~~lewski , coraz bardzi·~J Jed- ~on.Jl łJi~lopan11 -~a ~ym~y prawie .wc:~ys~- kwiatem gotd·zika, z~ś Acleła Patt_l.ot .śPk'
spotę~ują się wpływy przemvst:Jwe 1 nak zv.ku.Je sob!ie .Prawa obywatelstwa kich i>ań~tw p<:rtudmow;1 AmerV'k1. P1ęk . waczka, zwana $łDwikiem australIJskim 2
rohotnlcze. Tymczasem przedst:nvlciel, trJ1.1mf.alna „ Zw_Yc1ę~ka faszvstows.ka ne m~lodie tych 11.~rodow są ~ak ~k~mpli kwiatem kamelji,
a~rarjuszy w rzadzie minister Sdriele „Qiovr.nezza • opiewaJąca młi0dość, wio~ kowane 1• trooinre, IZ mógl\ hyc odspiewa-j Jvetta Ollbert P<'.>nad wę'lystkfe kwfa„
L
p ~1'
k
ne j~vime przez narody haird·zo muzyka!. t k h t
nę I prękino.
:
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W Austrjł po przewrocie wprowa- ne. .Również w mu.rzvń~kiem państwie' Y oc a 5 orczy 1 a au ma uccor n~a ,, a1eJ V.:?·w w ar .zo znac ,ny 01 ga I
b n;. t a związan: z n,~ dro?~~ _:r~ 1 P,,Y dzorro szereR" nowych h:vnmów urzę:ło- Liberii z-OStaf WJJrowa.cJ/?nnv an·Q'ii>lc:.kf kwiat tuber.ozy.
Zwy~zaJ z<loblenla słę kwłataml w
i.m1.arkowan7 L rd1:eJ si~. 1.. 7.'1 „'· .1 --~ wych, nie byifv one jednak PO"U!a.rne i ur7.ędowy hymn ,.Cr.e~ć cl LibeirJo". Wat
obecną skraJ~ią pra\:I~ą, .mz. Z O~~C~e~~ niikt ich nie chciał śpiewać. W t11bie g- T'l<iĆ it·xf.tiak tnóCno r.a!-eiy, czy W ŁV111 p~ znaczemu S~bolfcznem. W po1!tyce pa·
w_. parlamen .... e irn.J\cJami osrodtG\ · .e 1fym rokru dopi•ero na terenf.e Au·strj! wpro li dzikim kr::iiu tnajda się obyw::it·ele. l<tó· nowat w An~hi już o/ ":rekach śred~!ch.
z vami<:tnych walk b1ale1 i czerwone1 ró·
t wadzono nowy hymn oficjalny tekst zo. rży potrafią lub zechcą O'O odśolewać
I
v, ,c:vl.
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N e osłabł r 6 wn1~ż boJowy mpe ,
·Lotd Beaconsfield. leader angielskiej
.
.
hitlerowców w krajach Rzeszy. prze.I
partii konserwatystów zaprowadizit' ZWY~
·
ZilSłrze
dewsz~stkiem w tych. w ·których mają
czaj noszenia kwiatu pierwiosnka. Jako
·(I li
S
decy.duJaCy wpływ na rządy kr&;ow~•.a
znaku orzynależności do sw<>J·eJ oartii.
t.
więc w TurynsrJJ i w Brunswiku. MiniChurchil uwaźal 11ierwiosnek za oznak~
nAd&W&Dego
~tr~wie narod~wo - socjalistycz!1i ty~h żona słuchała
swojego stronnictwa.
·
i<raJów, pp. f nek i f ranzen, kp~ą sob:e
Bonapartyści we f'r:n1cji swt>im SY'tll·
r&djOSl8CJę
W Ż~W~ OCZY ~ wyzszego od n:ch sta„
b r1 f 1iołek zaś 6w
t ·n~"'tn
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now1.sk1cm min:stra s11raw wewnętrz•
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N1ezwykla tra·gedJa miała mieJsce w· się nie podobafo. Uwaźa~ on. że ten,")r na
nych Rzeszy centrowca d-ra Wirtha
który z zago;załego republikana stal się u.biegfV'tn mfosia,cu w Kanizas-City w Sta ·wet przez radjo nie powinie.n zakłócać cz~sne ~ ery. rro .n cze - cz.er~on': J?O
dosyć bladym i chwiejnym kompromi- n·ach Zjedi!loczonych Amer:viki Północnej. I szczęścla malżeńi::kieg') obywatdi amery d!z1k który, Jaik wiadomo ~o drna d'Z1sieJoo.dczas
s.ocJahstów
oznaki\
z.a szeg(J!klJest
i swemi trelami nowodować
Mieszkaniec tego miasta Wllliatn kańskich
d 'ków repu ·
· ó · t ·"'i
h obch
•
tJ1
.
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sowcem . 1· usuwaJą urzę m
1
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wszeUI
.()boblikańskich jednego po drugim, zwrasz- Weltsh, w~óciws.zy po pracy do dom~,~ 111edbyWan!e s1e żon w ~pefnianm
1'1t•1onv w1a r 61 owei w1os e cza w policji szykanują republikaii· żastał swą zonę s1e<lu1cą t>rzed Ddblorm· i tvląz.ków malteńsk!ch. J w przystępi.e za 1
skich nauczyci~li. wywierają nac'.sk na klem radJowYm. Rad1Jostacja nadawała 1Z1drrości I obu.rz~nia nan. Welt~h .złapał stokrot7•k był naroclo,wym .z~a·ki·~f!l ptz~:
I ~iązanrn do tronu. ro~nle~ 1 w 111.(;1.f>a"'Jl
uniwersytety i upomnienia 1 przestrogi wł~śnie Ja'ką~ balla<lę of'('rową w wvko.. radiroodbiornl~k 1 rzucił mm o z1em1ę.
Barbarzynskl ten Postępek oburzył z J·e~t emblematem partJ1 polityczneJ Kairlł·
nmiu, znakóm1tego tet'ora Ru·di'e?,"11 Wam
d-ra Wirtha rzucają do kosza.
Żona Weltsha byfa tak pochton!ęta kolei panią Weltsh, która wybi·egta d:o stów.
I tylko w Prusiech rządonych przez
Befaij~cy kl~· rykal.i mi~li swńi wyrói·
koalicję ze socjalistami na czele, repu- przepięknym śpiewem że irozs7.erz~nemi sąsiedn!ego pokoju. skąd wróciła ~o .kil-I
blikanie są energiczniejsi w defenzywie 1z zachwytu oczy.ma wpatrywała się w 1ku chwilach z rewo!ewerm w reku r kt.tku nionv kwiat, kt;r~ o~ł mak po-lnv, zwa
wilczym, zas hberah bławatek.
i mobilizują Reichsbanner dla przeciw· 1radjoodibiorni·k I znajdowara się w takiej wystrzałami położyła męźa swego truSvmbótem sz.koMw i·est oset: hra:r.ylij
ekstazie. że nie spojrzała n~w~t w stronę pem na rnieiscu.
stawienia się hitlerowcom.
Najjaskrawszym jednak dowodem męża. Maiło tego - pani We.!tsh ściągo- I Zwabieni odgłosem sirzaMw do miesz 1czyków rófa, japońC?;yików ztoceń (chrYtego, .ie „nieobecni mają racfę" Jest : n~la brwi I tt~ twarzy jej odbit sie wyra-z kania '~biegli ~ąsired.,,i .oraz furkc~on~rlu: zantema), irlanczyików konlczvtta.
sprawa budowy krąfownlka R•• która mezado":olema,. spowodow~ny odglosem sze pohCH. Na J?~fodze w ka.f11zv krwi 1 Pruska J<irĄJnwa Lucłwika f ct'-i:arz Wił
niebawem wejdzie na stół obrad. Pa~· kroków Jej męza, zaklóca1ących prze- leżały stv-gl1ące Jtlz zwłoki Weltsha, zaś. he1lm I uważał btatwate>k za kwiat rrnr,oprzy. ari<racii~ '.ri.owy ws~oechn!emców; bvłv cesart Wil·
miętamy, jak socjaliści protestowali sf'Odkie tr7le miłosnej baUady nadawanej . żon!ł zabite-go sied·ziata
. Iraod!?WYrri ł starała sie ponownie ,zfa,nac hetm ~r1ł ~nad wszystkie kwiaty rótę
.
.
przeciw krążownikowi A. Dziś po wyj~ prte7. radJO.
Maff.onkowi Jedna:kze t~o rod·z~Ju 1fa1ę , pO której pfY'lJąl przepiękny głos Marechal Niel.
ściu skrajnej prawicy mają w Relchs-1
Ojczvstym symbolem narncł11.1 rosvi·
ta({u większość z komunistami, muszą przyjęcie ze strony zony zdecydowanie tenora.
skioe-~o by.fa nie?.:.~pornimlj1ka, a.7, do eta„
wlec udaremnić budowę nowego okrQtu
o ""'.w h?lszewic~ich .t!dzie nn~'tenfe J0 J rm·
pychać rzad .i stro11 ... ictwo śrcdka. w ob· J . Otosy skrajne.f prawi~y w t:J tak d_
.
.
wo~ennego.
fymczasem Jeden z naJwyb trtlej- Jęeła skraine~ pr~wlcy. Prot; stv 1 hasła Tiirdawna soornei sprawie są mepotrzeb bl1rm1e uwo')'a11e re.„t za merratwlm.v~l·
szych przywódców soc~alistycznych p. komunistów w tej sprawie n!c go nie ne. Puste ławy wywierają wpfyw ma- ; no.-lć i kar(tne \"iPzienfem. Nnz renres}a·
jglcznv na ławv pełne .. ,N:eobećni mają mi. T<''>?8CV z<liobią sfP. g~·h?;!<a lrnlim
Dittman, uchodzący za lewicowca, o-'obchodzą.
Wynika stąd. że socjaliści w kfopo- rac!ę". 2'dvź ob(.>cni w ich zastępstwie zna.kie.m swego nam..i1u, A f!Oźrl„ik bfa·
świadczył w centralnym or~anie partii,
ły onl}T,„fe uważa11.v !est za wtttn/tJ ""'-Y·
we „Vorwa-rts'ie'', że socJaliści nie będą tllwej dla ttich i barJ-r,o n1epopuiarnej w prowadzą ich po!it:vke.
Ci.
W. J. 1semityzmu.
na tyle naiwni, aby przy pomocy ko· sferach robotni.ków sprawie krą:iownl· j
·
·
· ·
mun.istów robić rządowi trudności I OCł."' 1ka B. nie beda robill r~ą.dowi trudno$cL .
s~.mi. Spos~rzeżeni~. to nasuwa się z oka
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miejscy domagaJa się utrzymania 13·eJ pensji · li · ·Urzędnicy
·•i ~_:_IR<~
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i ścisłego określenia ich praw i obowiązków
1 ···

11

DZIŚ I DNI NASTEPNYCH!
w Warszawie rozpaczy 1 wych i wzamian za to daje im zbyt nia kasy ubezpieczeniowo - sapomo!O{o\vej i omówią projekt kupna domu wy·
n~ s : ę . n~d;wyczajn~ zjazd pracowni- 'małe korzyści.
Symfonia muzyki, ·śpiewu i tańca:
·
Istna wieża Babel wszy~tklch viękno
Jakie stanowisko za!mą wladze wo- poczynkowego w Knrn !cy.
kow mi~Jsk ·c~ z całeJ Polski.
fó wspa111aty.
ści i !'()!koszy świata!
Dom ten ma być kuo :ony już w bieNa z3cźdz1e tym będą reprezentowa- bee powyższego postulatu - dotych-j
niedościstmony boxactwem wystawy i
. , żącym roku., ~e~li p~rt.raktacje. pr?wa.
ne wszystkie or~anizacje pracowników czas niew · ~ctorno.
pomysłu reżyserii. Klelnot produkcll
Następnie porządek dzienny niedziel dzone z w!a~c;c·elam meruchomoścr dasamorządowych.
diw lekowej
_Porządek ddenny przewiduje wszy- : nego zja„du przewiduje jeszcze szerel?' ' dzą konkretne rezultaty, pracownky
tyczących wewnętrznej or- miejscy J11ż w naic. llodzącym sezonie
s!lne aldualne bolączki kilkudziesięciocy . spraw,
1letnim b~dą moi;tli spcdzać urlop we
gani cacj; związku.
s 1ęcmej rzeszr pracowniczej.
Delegac: za ·mą się sprawa utworze- whlsHym domu wypoc1y1Jl<owym.
Przedewszystkłem bcdzie poruszona
1
sprawa trzynaste] pensji. Chodzi o to,
W rolach g!ównvch: JOHN BOLE$,
iż władze samorzndowe wszystkich nieJANEll t: LOFF 1 twórca jazzu PAI.JL
Nowa S.Z•la fetf 1111 W S1tlZ.Zd11ty!
mal większych miast polskich noszą się
WNITEMANN ze swym 60 osobow yr:i
Nadprogram:
zes1>0łem muzvcznym. ·
obec11ie z zamiarem skaSowania tej
Uiwiekowy dodatek 1 aktualnoś: l •
o·
pensJ. pobicran~j przez pracowników
kraju, - Cenv m!ehc papularne. Po·
·
·
I
samorzrdow}'Ch Jui od szeregu lat.
pow~zednie o godz111ie
czątek w dni
•
W ubie~f:rm roku w wielu miastach 1
4..30 po poL w soboty, niedziele I
święta o godz. 12-eJ w południe.
wypfacono już urzędnikom tylko polo-:
...,y odbiornik czrerolamtlłOWY
wę wynąg-rodzen'a. a w roku b:eżącym, I
(Pl'lta prosłownlcz:a)
wcdlul?' kniżących pogłosek trzynasta li
pensja ma być wog-óle zniesiona.
'Wąoodeft n> t:zos;e pra€V
CICS'IY SIC COraz Wł'łlłSZYnl PDDYłeml
Sprawa ta w \Varszawle i w Łodzi ,
W fabrvce Plihala na Karotewle w
R 1 •
:>d dość dawna zaprząta uwa.~ę kierow
czasie pracy doznała dotkliwych obra.
wr az
ewe acy1na
ni rów org-an'zacy:j pracowniczych. Na
żeń cielesnych robotnica Ołga fatidyn
z 1ampami
•
1.ena
wn~ach i z;bramach uchwalono prote- ~
(Piaskowa 170). Pogotowie. po udzlele•
1
sty 1. 73PO\':tad~no nawet i strcik:
niu pierwszej pomocy przewiozło pQRADJO-REICHER, PIOTRKOWSKA 142.
ZJ~zd niedz;e!ny ma ~ystqp1ć barszko<lowana. do szpitala.
prze~ 1 wko tendend~o kate~oryczme
I
c1om samorzad6w. gdyz pracownic~'
!J'oo""rzvł si~ "'"~ołfii~m
·
+wiGMM•ttr•a=
tta+;
=
~'~a7ają. ż~ ~o trz~nast~J pensJI nabyli
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I me moze być ona skaso~~n~~awa
Następnie zostanie również poruszo-

JWa .

w

mieszkaniu przy ulicy Okrzei 32
(Chojny). w czasie nieobecno~i rodziców, poparzył się wrzntkiem 5-letni Le· ~ ~.
J
'
·•
na sprawa proj--ktnwanego obniżenia
ułelo spr8WCÓW ZU(•hwał· eo-o włamania . szek Jana~zek . .Srisiedzi wez:vali do
.
poborów ~ 10-~5.i:>roc. .
i chłopca pogoto wie. Lekarz udz1ellł mu
.-,
.
. .
tł „ .
Ur~ .; dn cy m1eJscy op: erając s·e na
Do m ":s ?ka nia lt;nacego Saw1ck1ego. JPrz yb y ła nie da ta równ ież pozytyw- pomocy.
rn at '? r ach statystycznych. dowodzą, i ż
są na!bardziej upośledzeni z pośród wfa ~ c · c d a piekarni przy Szoste Pab ·a- rnrch r ~zu' ta t ó w, lecz wlad ze m:rno to
:ł&rn•nft'o &6 · 110
w szelkich pracownik0w umysfowych . r.:cki ej 14, w godz: nach przedwieczor· osadził y obu m ęż cz yz n w więz :en i u,
.
.
.
~ dyż prócz p. ~aw : ck ' ej znala?ło się
Ja k się okazuje, w wiciu pomnfojszycłt nych dokonano właman i a.
1
'!". mteszlrn.nm przy ulicy S:zęstoc~ow
Gdy służąca ~aw:ck'ch udafa się po j ~srcze k:llrn św :ad ków. którzy bardrn _
miastaclt Pl'nsJa przcciętne20 pracowni·!
:rn samorz~dowe~o nie prz~kracza na- ' zakupy i zamknęfa na klucz mieszkanie. powa ·i nie ich obciążyli swemi zezna- ski.eJ .14 wynikła krwawa boJka. ~aJdo
I t~hwiej został poturbowany 25-lctm Stawet 100 złotych. Dobrze płatnych sta- złodzieje otworzyli drzwi . wejściowe niami.
Sąd ska7,a f Kal ecki ego na 6 mies'ę- · msfaw Wlazł.o.
ilOwisk jest bardzo n:ewiele. g-qyż wszr przy pomocy podrobionych kluczy i I
tkie n' emal $amorządy miejskie znai- skradli 800 zlotych w gotówce. zloty cy, Przybyła zaś na 3. miesiące wiezie- 1 Wezwano pogotowie. które udzielHo
Im~ pomocy lekarskiej. Polkja o zaj3ci u
·
··
:l ują się w tarapatach f!nanśowj?ch i z zegarek, kilka pierścionków. 5 rubli ro- nia.
spisała protokuł.
. }~go wzl"fcdu , ~t"r.aia sle jakn.a.i1.1tnłcj. syjsk:ch w złocie i wreszcle , skóra;any j
'lf'F
· .
.,
1portfel.
~•. irvycf~w~•ć na . P_<:>r~"er urz~dniczy.
~
r.
'1. Zm1d .lUA- s~ę wr~c w . O$t.ry . st>osub I I'' i Po9r· ątJ50\llO . przypuszc~ano; ze słuI
auvazieło rezyse1i·ł
wypowied:iieć przeciwko Jakimkolwjek żąca byfa w kontakcie ze sprawcami
J
I wfaman ·a. Sledztwo ustalito .jednak. :ż
.m i -:kom pobqrów. ·
Sł
- Następnie zostanie również na zjei- dziewczvna nie ponosifa żadnej w in.Y..
,
kolei poctc:rzenie pactro na czeladdzie poruszona sprawa pra,l'CTTlatyki służ I
Z
bowcj, Da7.eniPm ,Pracowników samo- n!ka. zatrudnionc~o w piekarni SawicPł.EłUDU
IVl~rleną
pądowych jest ustawowe. ścisłe okre- kich . Bronisława Przybyła.
Którel?:OŚ popotudnia pani Sawicka
śl en'e ich praw ! obowiązków. Urzęd-1
w rola\h gł6wny . : h
nicy miejscy . obawiają się obecnie. źe która na własną rękę prowadz:la śledz1joszczeg61ne samorządy miejskie mo~ą two. ukryła się za piecem w piekarni i
roz- podsfuchafa rozmowę Przybyła z inws~czać staran:a o zanuJowanie
ma:tych · uprawn'eń. oddawna już przez · nym pracownik: em.
•
- To była moja robota ·_ przyznał -....
pracown.ków WYWalczonych. to też!
chcą sobie prawnie za2warantować i mu się Przybył. - Pomagał mi Kalec- i W~D~
tlle c2yńcle etrsperymentów
ki. z którym musiałem się wszystkim
WSTySfde 1dobycze.
ze z<lrowLm!
'
Na zjeździe ma bvć również uchwa- podziel'ć.
Kursy Radiotechniczne
Nie da 'cie się na n.c 1nneao. rzePani Saw·cka doniosła policji o pod· ron·a rezolucja o wyłączeniu pracowniI KVRSY KREŚLENIA
komo rów'nie dobre ?o. namówić
I
słuchanej rozmowie.
. ków samorządowych z kas chorych.
1
rnaszynok.,enga~izac~J~~;2.anego
„O I. I. 4·•
Pot:c;a dokonafa rewizj u KaleckieUrzQdn :cy m '. ejscy twierdzą, że saIow. WIEDZY TECHNICZNEJ
to marka wypróbowana w c' ągu
· ·morządv same pow'nny zoriranizować ~o. szewca zarnles kafego w domu. w
w LODZI, GDAIQSKA 45
dz esiątków lat.
„ opiekę nad chorymi. mo:Wwie najmniej którym mieści sie piekarn·a. Nie zanle,rzy imui a zapisy słuchaczy-czek
niego żadnych przed·iOSztowną. Kasa chorvch. zdaniem or- z:ono jednak
Codziep~~~P~~t g;;~ł~r~f;.zorein.
\(an·zatorów zjazdu zbyt poważnie ob- miotów. pochodzących z kradzieży.
,
Komunikacfa autobusowa
Rewizja zarządzona w mieszkaniu
dąia budżet pracowników samorządo- 1
1
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'ł faódź-Piotrków ii P.----::::IYll\RKD WICZDlłJI\
Autobusv na powttszel linii odchodza do Piotr·
ko" a o kat.del oelneJ s:otltlnle ooczawszy od 8
rano do ,?O 11<iccz<n z U'l1'on;a Potudnioweau
orzv ul. Wi>t:tańsldei Nr • .?J.?. dolazd tramwa·
i.:m 14. Czas orzelazdu I 11:odz. 30 mln.
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·~órne i wenervczne
f'J. ·
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:~:;~;~~=~:;:::~?~::· Ho wa Wypoh.ua1n1aK~iąiPł
Jeżeli nie Szyller - SLkolnlk to któż

patrati szczegó!owo określić
Twói charaKter zdo l 11ośc1 i przezna·
czcnie. Napisz umę, nazwisko. m1esiąc urodzenia. otr ..:.ymasz próbna ana
lizę darmo. Poznu.„z kim jest eś. kim
być możesz. W a1.sza ,va P s ycho-Urafolog Szyller - Szkom ik. Nowow iejska 32. m. 6. :Znaczka mi pocztowem1
75 gr. na przes ytKe załą czyć. Przyje·
Ana·
cła osobis te płatne. ca ły dz i eń.
liza sz~ze gó!owa. lll ros\ _,p, odpowiedz! słJ<nnego medi um E vigny Ran.~

• •

mn1

wkrótce · w wersji dtwl~kowej

1

ROWERY ft.-;-.{iiJ1·~~-;I'

stare rowery na nowe, Wła~ne warsztatv lakier
Izamieniamv
cze, niklarskie i ślusarskie pod le erown ctwem fachowców

Raymonta Bernarda

~l!lfti

Z!1>-WADZKA
n:u1 e od 9-11
pn:y1

w QlAnD-KINIE.
I

zł.

3.-. '

poleca wszystkie ostatnie no- ft zł
wości l1re1lu1nerafa m ies1ec7na Kł · •
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·
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ROZEUf
n A.L
Dr. med.

U
K
mv1 8
akuszer g i r!lek o ! og

11-li:o Listooada 19 <Ko n, tant:r nowskc:l
ret. 223-.34. prz vi mu1 e od 4- 6 po poi.
od 1 d 2 w LcunHy „POMOC",
·
Aleksi:rtdrowslra 1.
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DZIS PREMJERA!

Imponujący męstwem

i odwagą

•11.._ _ _ _ _
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hohater
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1-ł.lll .

PODWODNEJ" w

potężnem

arcydziele

dźwiękowem

.... ' „

Qran1at

n1iłosny

na tle życia lotników amerykanskich. Boh-aterstwo ludzi przestworza.
Lotnicy w płonących płatowcach. Wojna w powietrzu. Walka o

s:

~:::~k .:::1;!:ie~o ~od~ s~:ji~~- !~---~ :~:
·---0

D~iś

ii w

0

godz1me

poł. 1

2-ej

PORANKI
FILMU

3

C:eng ....eis«: 'l!i ar. i

„

....

-

zł.

•• •

i·

•.•

z

;. • 4,

'";.'

•••
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m~~~~zem LOUIS TRENKER'em.
C:env miejsc: ~!i dr. i I ;zł ·

Przed
sezonem
budOwlanym
~~ , ~rf„
<-"
Praca dla h.ezrobolnycb . .,. _::Budowo i et wo pry- . -(.··. f,l!'lf!~fł,~ ·
J

walne za~1era. - Rząd prze~na~zył w tym,
roku na 10\li·estycJe 270 milJonow złotych

utęsknie· f
względu
I
.
t
.dla
.
o·
oczekują zbliżającego się
ćzy też
Prezen y
m. ęz w do~1Ian~go,, poz~ korzyś~iam.
.Powsta_n~e
łudźmy się!..
ow'fać bawełnę,
:o.sta~t t~k.

„.

kobietę

l~lRH~Rl llWIUOWA

S y N BIAL VCH G ·ó R''
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-- . .,. IJ1nh1elo11~...,,=-:C
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' ·

r·eatry parys'k•le· .:

Liczne rzesze bez1robotnych z
6zy to ze
na późny okres jesieni
·
niem
sezonu bu
z braku odpowie<lnich funduszów!
.
.
I
który
i· ooz- ,Na
nowych
niema na-, Nowa sztuka Savoire·a. - .„Ró
Nie
Poco
w
P?Sreidmef1'.1 w
bardZ·O, ~O- razie n~<lz:et •. . ,
. .
.• • mans poko;Qwk1". -· „Czerwom
która, jak wiadomo, kosztuje nawet bardzo wie- ~'.eczny_c? •. 1~we~~!,cy.~.' daJ.e J~sz_cze ~tiel-1.. Ca·ł~ IJ.adz1e. J.~ Vkw1 w1ę~ w, btl'q-0_?-'mc~-,
Duna .11
tel ••• A więc powiedimy otwarcie _ mitż też jest ·'-Ie korz) sc1 pos.e.d;ne, a m1anow}c1~ w.le pa~stwowem; ale tutaJ r?wmez .
I
.
.
<:dowiekiem, mfłŻ też ma swoją rocznicę urodzin! pra~ę dl~t ,sz. e~okz. clz rZf!SZ_ ~obo~~i~qw:
oszczędne budzety stanowia powaznq 1 ~ ~iągu styc_znia _i lutego teatry pa
Jecfna z pań opowiadała mi kiedyś, że najwię I. ~Ie ~Ię\: :.:faiwnego, z_e l'UZ _d.z1s ts~n.te• :
• ~l!mę.
. 1ryskie Jakgd~by zamierają. Ża-d1en sza·.
ce) zmartwień ma zazwyc7 a. z prezentem dla Je, WteHue za1me1reso\vame p.roJ~kta!lll ro-,
P.An~two po~~1ęc,a w tym roku !1a. m- nując się autor nie wystawi z począt- .
męża. Bo takiemu" nie wiidomo nigdy co ku- bót bu?;:;wtanych, ktorych realrz.a~Ja I?a westycJe 2_70 m1.1Jon?w zfotyc~. Na1w1ęk- kiem nowego. roku swej sztuki, ponie··
pić. Kupis~· mu rzecz tanią _ obrazi się, kupisz nastąp1c ~ nad·chodzącym. sezon~e w~o- szą. po.zyqę· sta1:i0w1ą wydatki, ,zw1ąz~me waż wie, .że, pó 'wielkiej Nacy _nastęl?u~e
coś d•og·"go _ zbeszta za to, że nie oszczędzasz ~e·nno-letnim: _Spraw~ te mter-esuJą me- I~ naprawą nasz~ch dr~~· Tep v~l ~yda-. w teatraoh marty sezon. Paryz bawi Slf' .
Jego pieniędzy. .
t~lko r.obcrnik'.)W, ~aJęt_ych przy wsze!- pe się .w 1 óbecn~J chwłh na1waz.ti1e1szy, p0dczas kairnawału w St Moritz oraz n~
Sę ·lednak prezenty tanie, wygodne i ładH. k:c~ praca~h mwesi:y.::y1nych, lecz rów-, ~!bowiem _?rogi nasze są t?-~ zan~~dbane, Rivierze. w. teatrac. h. partitiJ,ą' więc pi;stk'. .·
N
kl cl
c
s eterek..
rzesze
·
u catkowtte u:porząidikowanre cf.r6g i szos
W
b ::r • • d • .
_ .•
1· mez szerokie
apny a •·• rę ~ny w
. .
•
dostawców oraz r.10~redników
· Oęd1 zie musiało· notrwać Kilka a może kilmąr~tt
U'\.lZI sięy 0 zy9a,no~~ se·
1• Łet byfo
Jak mnie po1nlormowano zrobienie takiego k .
h
.
.
.
t
':..i..„
..,.
,
.
l
a.
t
"
.
t
•
•
zon
Ta
w
tym
roku
•
torye e·rrzys enl!r zw1ąza11a 1es · ;:.1.„1s1e "'anasc1e at· 0vu' ze pans wow-ego rnn·
'~
.
. .
: \ ··
~etra ~!e !est rzecz~ ~nidnę.
.
. l L za-krese1;1 prac bt;dowlanych.
duszu arogó~ei?:O pr~ew~duj.e w tym roku ostatnim
ty~<n:l.n_iu V:'szystkie mel'!1·
Robi się zwycra1n1e, a kratkę uzysku1e się
H0 k
. . b t
śl
T . 131 T .
l t eh
I teatry paryskie wystąprly z rewelacYJn ·
przez ł4czen:e o'powiednich części _ tak mnie,
ros opy me są. z. y potny . r.e.
e
m1 Jonow z o y .
. .
m·1
emjer . . .
llczyła pewna fabrykantka ręcznych swetrów. I go;oczn~ z~kres prac mwes!YCYJn_y-ch bę
Na budowę_ ~~chów koY.e1, rob~ty I
t~atr „dd~n" 'Wystawi! n. wą. sztu.:
Ostatecznie, gtły po kilku miesiącach cobra d~i·e z~a~~nie węzszy w porownanm z re, P?~to~~ w Gdym I mne rym -?~d~bne .
'kę ~d·warda Schneiciera. P. t. „gfiaira ~i"
żona widzi że z jej ręcznej roboty wychodzę nici k1em ub1egfym.
\'Ile. tycJe wyz.naczono 40 ffiLJOilOW zfo
"
S 1· eid t
d lfo f
. '·
to z tych ~ici można Jeszcze przyszyć mężowi Ja- I
Dotyczy to przecliewszystkiem bu'dow tych.
.
f~l~
et m bi~ ';o.
na
znOwe,, .
„
.
.
.
„
nictwa prywatnego, które w znacznej mie
Mon-opole T'lFe7.naczy·ły na inwestycje
• ' a·u 0 ~
ogi aiJ . ~o.n~h Y USł .
k.1s guz1k, który posiada zazwycza1 skłonnosc cło
. . . „ d k dyt . bl'
T , .t t . h
wstępnytn bO-Je?rt zaskarb1l sobie symp3 ·
1
12
ę arowan!a się od męskiej garderoby.
I ~~:e ztate_zn:,.. JteSt O kre
? p.u IC~helk·~Oh.
mJ l ,1l~nov.: ZĆ· O ydC . ,
.
. .
je publiczności„
.
Bardzo miłą niespodzianką dla męża w dniu ,„1es _e _'J., w ym r?• u me m~ wie IC
. es l wz:1ą po uwagę ovrarrr~e rz:-'
.
.
.
.
urod:r;:.U jest również zmiana inwentarza żywego ~a-d-z1ei na uzyska.me znacznie1szych po- sz~ be~robotnych_ or_az nas~e brak_1 w dz1e I ,· Teatr Tristana. Ber_narda w, da !szy-D.
lub martwe~() Powiedzm zamia.st szaf w kącie zyczek.
dz111ie mwesty-cy111eJ. w takim razie sumy ciągu wystawia same 1oonoaktowk1. Be · ·
_ lustro zamfast kre:fe!su _ kana a; zamiast I
Najprawcll'·p0~nhniej ukończ.one zos~a
nie są zbyt y.rielk.i:e, w każid'Y111 razie n~·rd skt.ai:iia .się coraz hard.ziej .ku aktu-·
dziecka .w sypialni_ kochanek.
P
l ną domy. ~tóryi::-11 l~L1dowa ·rozpoczęła się J>~d~a.k pozwo-lą
Jakoś na orzetrwa11te ~hzmow:i 1 każde 'Yyda-rzeme .natur~ p~
Mężczyźni naogół lub!ą niespodzianki. Można w roku UJb1egłyim 1 zostafa przetwana , cięzk1ego o~resu kry.zysu.
.
htyczneJ, . ~zy k~J sp~te~:me! znaJ·d'UJ-C:
naprzykład w dniu urodzin męża przesolić zupę,~
.
··--~·......:....-..._,...
wierne ódlb1~re ~a s~me Je.go, teatru. ~ed ·
spalić pieczeń, wysmarować atramentem krzesło
na z ostatn!ch Jego Jedn?aktowek. poruu które on ma usiąść itd. Sę to miłe niespo: '
lsza w·f.ornue satyryczneJ ~rotesk1,~·lYll·.
dz.'.ankl, a przedewszystkiem mało kosztowne.
;
WIB
'&li
o••
I n~ s~an•dal bankowy Ous~nca, o ~I()ryn",
... _ wie
• le przy1emnosc1
•
· · spraw.a
· męzO·•n
·
' . wspo. 1ctesnego rruesz·:a..'ll1a•
. k . . rozp1sywata się cała prasa eur:o!)eJska.
Bar.uo
PROGRAM ROZGtO:-.NI t ó DZKIEJ
wa.dwa t ciek.a·,q;ość1
naJskromntejszy. cho'-by upominek od dzieci. Pa-:
"POLSKH::Go RADJA".
.
~gł. p. H Ci;śla, 17 ,45-18.4~, Prog~m d.la d,zie
• Najbliżs~y repertuar teatrów •pary~
miętać o tem winna żona by zawczasu wszystko
SOBOTA, dnia 14 marea 1931 r.
ci.. t. Słu chowisD.~ d.B .ały _s~o~. - P-oraCSt M!" kich zapowiada nową sztukęSavoira p. t
,
I
·
1nara.
1a ~„ 1a m<>az1e~y p: 6 ra ez.aire„o Sf-~l
. . , k. „
( t .
•
•.
przygoto,.-ać.
,
Godz. 1158~1205. Sygnał czasu z Waru.a- Jellenty P• t. ,lJzi~-ci Kapita.T'.a Nemo•'. 3. Kon- „ uu. O
"'!O1zens ie. · V.: aJemn.1czem
Więc naprzykład gdy talu§ wraca zmęczony <Ny i hejnał z Wiezy ,MariackMi w Krak.Qwie. 'cerl dla mł-oozieży (tr z W-wy),
18 45-19.10 twierdzą, ze bohaterem teJ sztuiki jest
do c?omą, syiiek wyskakuie nagle z kęta, rzuca 1.2 05-13.15:. Mi:zyka ~ płyt gramofonowych IRczmaito&ci~ 1~· 1?~19 25 ~omun'ikat Izby Prz~m Sacha C'J1Uitry), przeróbkę- sceniczną PO· .
• iia tatusia wdrapufe się na ramie i każe ta- f!rmy A Khn~beu t~dz. Piotrkowska. Nr. 160: Handl. w Ł0~1 .1 odczyten:~ progra.rrm na d.z:el1 wieści Mlrbeau
Romans pokoiówki„
Się. .
',
'
.
' t 13 15-13'25: Odavtanie pr01tramu dz1en.nego I • następny, 19.2,:,-19 40 Muzyka z płyt gramof. z
.
"
B
d
.
r
tUSIOWl skakac naokoło sto.ia. Zabawa la trwa repertuar feartów 1 kin. 13.25-15.50: Przerwa W-wy, 19.40-19:55 Prasowy dzielltll'•k r~iowy z 'oraiz oryigmalną sztukę emar a Z1mm.dopóty, -dopóki Qjcie.c nie pada zemd!ony na po-: 15.50-16.10 .S~r~ynka pocz:t~-:va foehn:cm.a. - W-~y, a) OQ-20.15 Felieton p~ „Jak powstają . ra P. t. „Czerwony D~naj",
dłogę
Wtedy synek 'bierze wiadro wody (dla koresp.onden.cię b:eiącą omówi 1 po.rad technicz- sny' wygł red Bernard Surhtt (tr z W-wy),
.
-.
wł k • g f kt
.
t b • rz• woda!) i 'nych udzieli kler<nvn:k Pruyi Propaga.tidy P R. !20.15-2030 , Rol.a. kobiet w Powstaniu Listopa·
.
ę sze o e ~ u. m0 ze o yc w „ca
. j p Wacław Frenk'el (tr z W-wy), 1615--.:.16 ;?() 'dowem" _... wygł. pułk H. Eiile (tr. z W wy). 1
wylewa tatus1ow1 na głowę.
!Wiadomości Tow. Kooperatystów z Warszawy, j20.~2Z.15 Muzyka lekki z Warszawy Wykó-1
ł
ma~ ~fi
Tego rodzaju prezent jest bardio ra-'ykalny, 16 20-16.35 Kącik artystyczny L. S. G. z W-wy. tta~y: Or.k. P R p<>d dyr St. Nawrota Kazi·
\J UM .
1
gdy tątuś p<> tak'.ef niespodziance udaje się na 16.35-16.45 Muzyka z płyt gramof z Wa.r~Z<l'W)'· int.ęra HMbowska
(sopran) i W. żywolewski 7 aiem nici! $tmsacvinvch teatróµ
dłużS
b t d
ald d l
• g0 1· b
f 16 45-17,15 Tran.sm'sia uroczy.stóśei poświęceńla (gitar.a), .22.15-2~.35 Koncert Chop:nowski z Po.
zy. P~ Y • o ~ .a li eamcze
~a Ił n.owej si-ed1:1by Po•lski.ag'° Zw Buchąlterów-ftze- roaai.a, ~2 35_.:24.00 'Komun.iikaty: PAT. meteo-rol.
teatry sensacji i zbto.drni i<:tnieJ·ą ni-€
wypadki, .2'~ nigdy JU~ stamtęi nie wychodzi.
croma wców i Buchalterów-BiJas:is~tów (tr z .f>C>Licyjny, sporto.wy, oraz mttzyka tanecma z
J
•
•
., • ~ • •
Jak widzimy z powyższego, zawsze m()żna W-wy),
17.15-17.40 Ofozyt ze Lwowa. ,,Dzi- iWairszawy.
mal W kaz;deJ stohcy. europeJskl-eJ.
ft.obJc iąężowi przyjemność, tylko trzeba mieć!
Sfyn·ny „Onmd Guignol" paryski zna·
trochę dobrej woli, trochę sprytu. dużo dzieci i
Iazt wielu naśladowców w · Berlinie. L911du!o bezczelności. Wszak chodzi tylko o to, dfe efekto-Wl!la i barwna bajka dla dizieci „Cz.ary
Jum> niedziela o go.dz. 4-el po. poł . wzru- dynie, New Yorku. i w Chicai;o. W teaa.Zeby m'łi miał jakfłŚ pamiątkę!.„
i Kolo.ry". - Bilety w kasie ~awi.a.ń.
sz.ająca ..Na~<;zy<:ielka'' .N ICCOO•emiego. .
tra<?h tych wystawia się sztu:kl-reportaTEATR KAMERALNY
~ ~:.n:e ~· 15. W~t!CZorem 05 t:atnie prz~d- rze przedstawi:a·i"'Ce w naJ'drashrc7n1··e·D .
b
. d . I .
. d : ł k .
mwteme melod:y)'lleJ, P~«WSZOt!'zędn.1e wv.sta'\Y'!J()-.
'
~.
'• . •J -'. 1
1
TEAT-R l'rl~EJSKL
'·
rem ieł:ia~~.r[!:;0 ~: ~~~di:°v;~n:iił~ Thk~l~ ue;_~etki .Lełiat>a: ,;Hrabia Luxembucg"
szy 1 s~otsóq„: wsze!N}<~e/ sensat ~:~~jk1rybmindal~
Dz.iś sobota o:.godz,'ru-e 4-ei po poł. wystąpi zd0>bywa•1kchbety"-"w :rwyb6<rnej interpretic:ji Mar• .~ TKA,,_. POPUEARNY"'W SALI GEY~
ne Ler yY-Zne.
, 1~a . an,~ ,z· ro '~·
Stefałiia Jarko wska w: Ul"(lcCZCj lromedji Co.rine.rs'a cmowsld<?i,-:Pelińii.kiegp, Letl!ką i Szubert.a, .
>
„ ·,/ . ,,y.;bkowska Nr. 21)5.
ani l:Jestjalstwa. s~ksua,Jnego, kto re TI'J{:
.Roxy''. - Ceny miżone._
Pożegnal!ly ~or.anek St!f!'llji Ja~kowsldef. •
. ~- W, s:ołn>l,,-:14 b. m„ dwa przeąsta,wie'ąia: z~tafoby .skopjowane na tych sceĘ1kach
Występy Stefana Jaracza w ,.Ulicy''.
Jutro nied_z1~la o godz~e 12-eJ w połudMe 1pl~e o go.<4:aue ! ~5 . dru(:e o go4z. ?-1.5 Za:zwyczaJ dyrekcja teatru sensacrjneigo
Didś .sobota w'.ecz oiru w niedzielę dwa ra- po ct'nach na.)'tl·iższych pott1~Y wysfęp Ste-. peftne1 !iumOil'u ?!'łeOOfOW.?J rew11 p t ,Wy~t.ta a · ·
• f .. .
·'.d · . d
ff: 0 g.odil!, 4 po poł. i 0 8.30. wie~em ~ d&l- fa~ii J.arkows:kiej w prreb&jow":j ._Dobrej Wł'ót-_ ~~Y na. M;ad~"!"· w której wy&tępuje ze~pół ~ird ~ię O wy~o ~me, na_ Wl ·OWnI O !!J~:
szym ciągu ?I"ZY stale z.a,pe.lmone1 w·do-wn1 sen- ce' ,l\fo·!.n.a.r.a . - .
.
ąewtl Krakowsli;te1_.
ęi me~\} , 11.as. !'OJU prz:y rnmocy ~w
sa<iyjn::t, świeitnie wystawiona sztuka Rice'a I
O godz.me :>-e1 po rt.ł. po raz ~tat.n1 ~t~- · Z WY~TAW;t' O~RAZ(lW A. BEHRMANA.
nych, tnckow mespotykanych w norma!·
„Ul:<:a!• z ka.p:ta!nym Stefainem Jair.a.czem w roli p'. pop.~1ama ta airtystka w ko·D,lOO}t Coone.rs"
P.opu,amośc wystawy znanęgo airtysty-mala· nym teat~. Bileie:r.zy n•osza więc CZC.1
isow · Bhlet ulgowe n·i,ewa:ine
, .,Roxy •
11~ AdqJfa ~etlnnalf\'a stąle wzrasta. i=zęgo, dowo~
.-.t?•
t
·.A
_ •
t :·
l , .
pop w 11:' d. I y
1? .
.
•
TE!!T~ 'i>OT>ULA'FNY
dem j....,ł ~więk&i:aj<><:a s:e z dnia 03. dz:eń fre- ne rn~~I. ca
!]; e ze ę o g(J<Jz
•• eJ w po Iud n.ie
raz 1e·
· •
. i:-i
·
„
,
. ·
tatnvtm hl<'l .1<:. a lWkOWmak OPI·e
t w ~~·(dld ·
a. wysb,pi tealir dla d?.:eci .Jask6 ka". pozo- Dz:ś so.bofa. wi'>OLIW~:ll efekito:wna O;D«etk.a k~~I>G,a -:- Wystawa na?:i.l _o.w~rh 1e$t od go- .
·: u am,p, a ur yna . z, a SI'{,'
staj~y poid dy-iekcją. · Haliny Sit~&J..i1:j. Da.na be- Stria,.ussa .,Doo.k(h.a ill••""'ct''·
• chJ.Py 11-eJ · ąljDO eł.o· lO·e1 w1ecz:Oł' be.z· pizerwy. ocie.ka kr.wra...
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Napisał dla „Expressu"

JERZY BAK. ·

STRESZCZENIE POCZA TKU POWIEŚCI. r już skończona. Nie mogę przeciągać nairazie ·to naiwisko w tajemni.cy. Nie I - Trudno powiedzieć., aby ~yta nłeZnan:v przemvsłowiec warszawski ŻY- struny i prowadzić przez dłuższy czas mam jeszcze w ręku. wszystkich dow<>- · wł.aści~a, ale... trudno rowmez. powie-: . , ;
j dz1eć. ze tak było w ~ze~zyw1stośct... ·
.
gmunt Rutecki wybrał sie z żona.do vanete nigdzie n'.erejestrowanego przedsiębior- dów.
Liwski cierpiał więc ogromnie z powo A jakie ma pan zastrzezcma względem ·
.. Alhambra··. gdzie miał sie odbyć pierwszy stwa. Zresztą zaJ"ęłoby mi to zbyt wiele
k "?
wvsteo głośnej tan.:erki Gizv OrdeńskieJ,
ukrY.waiacei sie pod .oseudońimem „Czarnci drogocennego czasu. Rozumiem, że dla diu swej niemocy, z dmgiej strony zaś Rulec ieJ.
- Rulecka nie kochała swc:go mę- J
Lu•·. _Pierwszv .iej taniec wywołał olb~z.rmi Ordeńskiej będzie to bardzo przykre zazdioś_cifRuteckiemu, który byt zdrów,
ertuziazm, pub~..-:zności. N3:st.ep~y numer. ~o- rozczarowanie, ale nie mogę wszak po- silny .i który tanim kosztem zidoby~ sobie ża.. Zresztą, nie było to małienstwo.
51 tytuł "lamec samobóicow ·. Ordenska świę,ac~ włas'c'wego zawodu dla ce- J"ego prawa J·a1ko małżonka
• ' by po• m1"łos'c1· • •wyszła •za niego za mąi
•·
•
.
•·
.• ·
l'.
tań.:zyta z dwoma rewolwerami w rekach.'
T:vm razem zachwyt publicznos.·ci zamienił łów f1lantrop1Jnych. Zresztą, w te] spra- . Piroszę sobie wyobrazić psychDlog1ę zyskać Jego maJątek. Wiem, ze Pr?waste w zdumienie. irdvt tancerka myliła takt wie chc'.albym właśnie zwrócić się z teg'o człowiei{a, którv oozwala żónie u- dziła bardzo rozwięzły tryb życia, a
i słaniała sie. na nog~.:h. Naltle rozległy sie prośbą o poparcie do pana mecenasa... trzymywać stosunki z innY'm mężczyzną pozatem jest kobietą złą, mściwą i za·· . ~m· , zd rosną. Mor ders twa mog ł a dokonać z
. , do m·k ogo pre tensJ~.
. f!Uec
. moze
· · 1. m~
strzały 1 Ruleck1 runa! na posadzke.
dwaOrdeńska
aresztowano 1 osadzono w wię 1 - s•1UC h am pana ... --:-. ,od part . zam·
Zastanawiakochanka.
do
am
zony,
eto
ra,z;
su;
Chc:albym
łfolz.
trygowany
wszelki.;h
złemu. Odmówiła ona udzielenia
1dwuch powodów: przedewszystkiem
ł.em się nad tern, czy Liwski naprawdę dla pozbycia się nienotrzebnego już mał
Ipanu również przyshiżyć...
, .
zeznań.
Chodzi o to, aby tę fahtazię u- kochał swą żonę. Doszedłem do wńiosku, żonka. po drugie dla zaspokojenia wlasS!edztwo. wykazało. że· Rulec~i . siedział
~dak~~. zk;ó~~o~~ó~~iłsacę::·,;a~le~~~st zmarł I trzy~ać n~dal w raipach pozorn~j iz~- że ją ubóstwiał. Inny. na j:go. miejscu _ nej ambicji: Z tych samvch .zresztą J?°.·
Nasteonego dnia przybył ood adresem czyw1stości... Ordenska hie moze się odszecl!tby. po1ostaw!aJąC zon:e wolną wodów dązyła do zgładzenia LiwskieJ.
· rękę. On wolat się zgodzić na najgorsze, Pozatem jest jeszcze jedna ważna poOrdeńs~iei ?o wieiie!1fa list o.d niejakiego dowiedzieć prawdy...
by.lehy być blisko kobiety, którą kochał szlaka. przemawiająca na niekorzvść Ru
Skoro pan zwinąl. ·b. iuro... ··
Geo~ge a R1chota. ktorv. don1>s1ł. _że Po te"!
· · d. ~k umen
k ra dz1ez
• •
•
• •
· „ .. :
·
l
·
d
·
k
·
T
stało. zrvwa z ma wszelkie stosunki
sie
co
a m1anow1c!e
teck1eJ.
nad życie
mu
prze~wa
..
z1:
o
sz
me
o
i wyieżdta zuranice.
Detektyw pr?;erwał na chwilę, strzepu tu. z pańskiegoo gabinetu. Kradziez ta do
W tym samvm czasie oplnJe publiczna detektyw. - Czy ona była dziś u pając popiół z papierosa poczem ciągnął da konana została na rozkaz Ruteckiej.„
zelektr:l<'.zo~al in~:v wypadek. a mianowicie na?...
t ł
t ?
.
Sk d
·
_ Rozmawiałem z nią w tej sprawie lej.
samobóistwo .kas1~ra .Banku Gospodarcze-I
pan wie o em. - zapy a
ą
.
. .
·
d .
d
go - Zygmunta Liwskiego, który zdefraudo
- Zi?;odz1 się więc pan ze mną, ze · zdumiony adwokat.
. ·
.
wał pól miliona · złotych. Okazało sie. że prze g~ zmą... . .
- I Jaką daf JeJ pan odpów1edz1eć? ·· Liwski kochał swą żonę. Ale człowiek
L1wsk1 był krytycznego wieczoru w .. At-1
- To Je~t taJemnic~„ .. N1e~h i;ianu wy
- Że zastanowię się nad tern co czy !jest tylko człowiekiem. Liwski nie mógł
h!imbrze" i st~ral sie o u~yskanie od ~ule~
przyglądać się spokojnie wypadkom. roz' ~tarczy . moJ.e zapewmeme, .ze Jest tak.
~~~~.pożycz.ki na pokrycie zdefraudowanei nić i kazatem jej prz:yjść · jutro.„. .
Dosk<?Dale .... Więc ~hod:zi m1. o to, grywającym się w jego domu. Starał się ~.ak powiedziałem przed chwilą. KradziePoz~tem . 00 m!eścle krażył:v po11:łoskr. ż~
oanl Liwska byfa oficjalna . kochar,ka ~u- aze.by Ord·enska me strac1fa do mme za-: stłumić w sobie zazdrość. lecz to już zy dokumentu dok<~>nała Rul~cka za poIufania. w tej sprawie może mi p.an od~ ' było ponad jego siły. Gdy żona jego wy ś~ednictwem ~~naJętych. zbirów.. w ja.
leckiego.
ad~o1r~t"~a~~~:!5s~fld~o~~1~.u1:tó~1; ~gbrt-1 dać bard z<? cenne usf.~!~i. Proszę ~ą. prze. I chodziła na miasto po· zakupy, myślał: kim celu d~pusc1ła się teJ zbrodni? C~y .
ra sobie do pomocy kjerownika 'brygady dewszys.tki·~~ uspo~o1~ ~C? do mDJel. os?- Teraż pewnie idzie do niego". Gdy wrai fakt ~en ~1e pozwala prz~puszczać, ze
detektywó:-v S~o~land Yar<lu. Edwina Bro-, by. N<:Jlep1e1 bęidzie.;Jesh, pan poWie,_ ~ cała z miasta' nieco później, myślał: „Te i obawia .s1~. ona wykrycia, p~awdy? ..~· ·
:ie~ baw1~~~go przyp~dko~? V.: Wars~a:- pan mme ~· _tyl'ko me 1!1ogt pan. ~obie , raz pewnie wróciła od niego". Pozornie' qto wy1asn.1łem pa!1u ~. k~ot~1m zary~·
Bro~ · ~. ·~pr_v..t y' sopsóó zwalnia . O~deń I p~~Y'.pqmmec. me~o ~azw1ska, B,e:z Je!J cat- t ud~wa~ c_zło~ieka spokojneg~; pogodzo- ~Ie ~szystk1e wą.tph~OSC!· Ja~ie nasu~
ska z wie~1e~ia po~ o~etekste'm chorob~.- . i ko,w1t-ego zaufania.me .zdołam wiele zd!~~ nego :~z·1 tą· mysią, lecz w głęb1 duszy te-' Ją m1 się w teJ taJemn~c~eJ. spra\He. .
. Pewne.1 ~ocv po ~mcznych zaułkach Po- łac. Jak panu wiadomo•. skfardalem 1eJ go człowieka nurtowała straszna trage- l· Przyrzekłem panu rówme~, ze wyttul wizyty i zamieirzam nadal ją odwiOO:zać. dia i jednocześnie . rodził się wielki bunt:!1 macze na czem pole~a związek miedzy
·. ~
.
w1śla blaClził Jakiś :cu~ń.
Przeci"w';o k. om· u mógł si·ę Li·wski morderstwem w „Alhambrze" a samoBył to rnłody meżczyzna. który ~m~ł za Pan rozumie chyba że niiema tajemnicy •
J T1 ·
L. k"
t
1b „
!\
··}
brama Jednej. z odrapanych kamienic na · • .
·
·
'.
es pterwsz.r . ..
IWS ieg<?···
!:łilgaJu. w duszn_ei. zadymionej izbie czeką.H· ktOT'eJ i:nę~czyzn~ me mógtby wydobyć bUntować? Przeciwko żonie? ... Nazbytj OJ~ wem
. . .. . '. ją kochał. aby mieć do niej z tego po- 1 moJe pr~~~usz~zen!e jest słuszne, to
iut nań dwai m~żezyfol. Mii;dzy przyby- od ·.sw~J ko~h~n~1...
--: Pan Jttz to tak nazywa óf1c1alme... wodu· jakikolwiek . żal. Irytowała go sy-1 z!1aczy. Jesh L1wsk1 rze~z~wiś.cle stał
szem a d~m~wmkamf, powstaje sprzeczka.\
RulectuacJ·a· Ruleckiego który wykorzystał się faktycznym sprawca sm1ercł
którabzó~k~ienia ·dsledw·.wb,alkę _na _ noże.: Pod- 1_ wtrącił adwokat.
j
„ t
. sa~o b OJS
' . odebrał mu tonę,! k"ie~,.., o, .w t a k.1iyi razie
. . . jego kalectwo. który
. s<'...>b"1e na to okreś1emep ozwor·1km
J l W.Pa a o.IZ y Brown, który PO·
czas m!odzieńt:a.
wo e~o
.. . . i '.
rywa
Po przrbv~iu do hotelu detektyw wzy • . dl~ u~yp~1kJ.enia tej zasa?y, ~le pa? rozu · który' był od niego silniejszy. Słaby oun i sta1e. ~1ę c~łk1em zroz~tmiał~. Ostatma .
.. rmi•e, ze mrę.dzy mną a mą me mo. z.e . być tował' się jak zwykle przeciwko silniej-'ln~dz1eJa zmkła. Rul.eck1 .nie zvje, dyrek· ·
wa telefoąqt1.1e dr. tlolza. .
c1a banku grozi pol!cją - był więc osa-.
Dr. Holz odrazu ooznąle owego młodzie~- mowy 0 ja'kiejś przyjaźni a temł)'1:I'Ó~iej
b t
W
, tk· h t
szemu.
'
.
.
ca: Jest to Barczak. ktorv czyhał na życie
so 0 ę
cz.ony ze ws~~ s IC ~ ron.
w
Liwsklego
psychiczny
stan·
Oto
.
.
.
.
.
m1lośc1...
o
kamratów.
swych·
pani Li~skiei.- z rozkazu.
- Tak pan uwaza, ale ona sąd'Z1 praw j tym okresie, gdy dokonana została zbroi w!eczorem miał .nastąpić ostateczny ter
.Or~enska tymqz,asem w dalszym ci1u:uf
dnia w Alhambrze" Lecz zazdrość by-' mm uregulowania zdefraudowa.neJ ·sudopodohnie Inaczej .
.
naprózno. ooszu~u1~ posady.
. mo- I my. R!-1 Ie ck a. ,do któreJ· zwr.6 cił s·ie w t e1·
·
·"
· •ra ct·y ....N.r~ mog~ po- · la procesem
·
Podała ozłoszenre do gazety, lecz l to nie
óna me
ewolucyjnym,
-:. Na. to niema
.
pamo~lo. ·
1i sprawie. ?dmowiła. a raczeJ zarezerwozabójstwa.
powodem
jedynym
być
i;rła
I
z
sobie
wYtrąceme
Pewne~o dnia. 11;d:v· w-rócifa do domu zna- zwohc, mestety, na
la~!a na ,stole list niei~kie11:~ Cz_yżyka. .wła- 1ręki ta·k bezp!-ecznej broni... Roz.umiem . Decydującą roie ódegrała intia sprawa. I w~ła, sob!e do soboty czas n~ o~po
ścnelab b!µr~ .. ~ekord .. który · ~roponow.ał ż,e gdy prawda wyjdzie na jaw ~dtżi·e Liw$ki łudził się nadzieJ·ą że o-dyby• wiedz. Mmęła wyznaczona ~odzma 1 od
0 Jecie .stanowiska sekretarki.
nadeszła DłużeJ· nie miał na
nie
i powiedź
~
'
'
· .' miał pieni.a.dze
'
· lk"_1e. rozczarowa
· · byt wre
· dl
·· t
leJ Ordeńska·
·
,
.
n.a oper.ację, pozbyłby się,
niezmi.ernie szcześl!wa. udaj·~ ~ moze · ': meJ z
sie nastepnef(o. dni~ do owe1=o biura ; me, al~ ~biety z te.g-o środ<?wlsk~ st~b~o swej ułomności .. Tak . zaJ}ewniał go nie- co czekac ...
Dr. Holz odetchnął głęboko.
zapommaJą o rozcza.rowa.mach i um1e1ą !sumienny lekarz. Liwski stawia wszystwszczyna t>ertrakta. cie z CzyźYk1em.
- Więc pan uważa. że Ordeńska
ko na ostatni"' kartę DefrauduJ·e nieniąCzyżyk ~orat cz~ciel' ody;ied~a Ord~ń~ się pocieszać...
· dac• prze.d Sq""d em · ·
t Ylk o. odpo~1a
·
. · wmna.
"'·
' · już odpowiednią
· · dze w bariku.'"'· Zebrał
nawiatuJe
I stopniowo
ska
. Ad wok a t zagryz„t _warg'!• i• urny śl n1e·
.. .
. miedzy nimi
. s1e
.
miłości.
nić szczere!
Bro'"::n udaie sic na _bal. do pałacu .pani skierował rozm?wę na 1rt·~'.\' .temat. ·· _ : j: kw?tę, gdy nagi~ def~audacj3: wychodz} za us1łowame .za~óJstwa? .... - __zapyt~ł.
- Tak, a więc wracaJąc do dalszych. na Jaw. Zwraca się do Ruteckiego z pros I - Bezwątmema ... Tego JUŻ nie moz- ·
Rulec.kreJ. Przy t>omocy n~rk?tl'.ku wpro· ·
. .. ..f bą 0 pomoc. Rutecki zwodzi go z dnia · na zaprzeczyć. ·
wadzir Rulecka w stan uśp1en1a: 1 zabrał do pańskich planów....
.
' IaJa.
ta d ze. s'l edcze po dzie
. A
. t za t~ t- 1na ·dzień. Może wied:z:iał na jaki cel Liw ,. . -.
- i stwler . - A• tak ··· w·1ęc t a sp~aw~ Jes
. Rulecka
hotelu.
w.
czy
.
Barczak poznai~ odrazu
1
...
sprawę?
tę
na
w1~zema
punkt
pansk1
Mo
sumy.
zdefraudowanej
użyć
chce
·ski
~dradz1?.
me
dza. te ona. własnfe. namówiła cała bandę w1ona, P.ra~da? ... Pan.mnie
- O, me ... -odparł adwokat z całą że . właśnie dlatego nie chciał mu pomóc. I - Wątpię ... O ile mi wiadomo ze tró
do z.gładzenia Llws~1eJ. Rulecka .Po odz.r·
· ·
· Jny~ h• .c.gC?·1 ~e prze koname
· t•1cJa
d. e t meo
·
· krytycznego w1e7zoru
·
C_o do te~o mOZie
ś ·
przytomności nie chce nic powie-· t
skan1u
pan If aJ<te1!1 jest, ze
dzieć. wobec tego detektyw wprowadza ią 1s an0 wczo .erą Liwski był w ·„Alhambrze" bez wiedzy Jest tego rodzaJU, ze Jedyną sprawczy- . ""
.
·.
w trans hypnotyczny i w ten s'!>osób wv-1 być mpełme spoko1ny...
,. ·
I nią morderstwa jest Ordeńska...
·.
- Zanim z.referu:ję panu ·dalsze moje· żonv.
dobył od nie! przyznanre sie do winy. RuCzy rozmawiał . z ~uteckim tego · - Więc . co Pan zamierza teraz czy.
lecka prz:vznaJ.e. że chci~I~ . zamordować · plany, chcia,f.bym słów kilka poświęcić'
d k
d ł
' lć?
:
.
-·
.
• · .,
. a.
kt •
· ·d k a
I
za to. ze zabrała 1e1 meża.
Liwska.
p~ wymusz.en.iu :mmań Bwwn: odwoz!iRu- . spra;vom _J~z. ·o on !1ym· ore pana ~uY stwierdz1c meoodobna. B10rę juz tę e- n . - zaga ną znowu a wo at.
we.ntuatność. że . z nim nie rozmawiał j - Teraz najbliższein mojem za.da· ba memmeJ l"~teresu1ą....
. ·
lecką z ~tem do paJacu.
teg:o wiecżoru. · Ale widział go zadowo- 1 niem· jest zdobycie · skn1dzionego doku..,
- Oczywiście...
Pewnel!o dnia Ordeńsą• za15taje dmwi
Więc wracam do samej sprawY Jone~o, siedzące~o z żoną przv stoliku. mentu. Przypuszczam, że jest on w mie- ·, ,~
&=ura · zamk.nięte. U~aje . ·się w tei sprawie~do
HDadz.a.t-'-~ kt61!. z k~lei zwarac eię do.~roW!1a. morderstwa... Przedewszystkiem zapyta Myśl o zamordo'ł'aniu Ruteckiego kieł- szkaniu Rulcckiej. o ile nie został jui
·
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o'
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' r·ezuiltatów po kilkutygodniowem ślec:Lzt- czoru z pewności_ą
że O!ll joot w1•:1e OIWYn1 Czyż:yidem.
1 tern. .
Zwra~am się wi~c do pana. jeszcze raz
, .
.
. .
wie... .
,
- T~ raze.rn ~nowu wielką t>~.~ysłu . Stw!er'<!'Zam z nacis~1em. ~ O~~ńSJ<a, I· ·1; l .~.to1 ,nadarza ~ię fa.k sw1etna okazJa. z prosbą o ułatwienie ml teJ sprawy.
::re wysw1adcz·~ra mi moJa znaf6ltlość.,; Jest mewmna. To ~st moie . f~~ła! 'Ord:en$ka- ,:0twarc1e strzela ze sceny i I - Uczynię wszvstko. co do mnie nasituki aktors1<iej. · Ordeń'ska nie · żn~ła· prze.konanie. Któż więc zablt Rtl!let'kie- „l'mdfnie, {Jwski nie namyśla si~ J11i anI Idy... - odparł dr. Holz - Ordeńska
~nie wprawdz.ie, gdy · zgłos'.ła · się pór"al go?:·· Podiejrz-e,yam .d'Yi~ .osóby: Liwsk~ : ~hwili . 'hdtu~ha:vo si<"!Yct po rewolwer i nie dow!e się o niczem.„ ·
- Kiedy przypuszcza pan odbędzii::
p1ęrw"ZY do b:ura .. Rekord", ale potem i;ro i Rulecką. Lnvski. JaK panu wiadomo, Qcfdaje druITT ~tr?:at.. Ta druga kula za-I
I się jej proces?
zaJ)'TOS1fem ją do siebie ~ nie po.znała był człowiekiem cho.rvm, zgorzikniałym, 1 biła właś11ie ·Rnleckiet:ro!...
-:- Nie wcześniej niż za trzy miesiąW gabinede n:i<::tqfa chwila ciszv.I
mnie. Wicdz'alem. że - jej stan psych:cz- ' zre-zyg-nowanym. Udało mi się stwier- ·
·
ny ułatwi mi pracę. Beż więkśzego WY- '.·dzić, że p.ieniądze zdefrau.d~wał w tym . 'letektv~ .. z ' tri11mftfr:1cą miną snoirzaf ce...
- Do tegoo czasu zobowią~tde s_ię · '
S.iłku rnsl<arbiłem · sobie jej przy!aźń. · celu, aby się pozbyć przykreg.o kalectwa. · :1a a'd\V'ok„ht i nnfqrf z zadowoleniem!
pfacić. Ordeńskiej 300 złotych miesięcz- ·
obierając najprostszą drogę: przez zmv Znam rawct na'!:wisko lekarza który ·oc~ .;we S?'A'""'de rHnnie.
~ No:? ... Cli?; ""' tn?.„ fot, się panu nie ...
sfy i :nt2res do serca. Dziś rola moja ja jął się cl\}kom1 nia ryzykownej On·eracji za
<DALSZY .CIAO JUTRO).
i
ko właściciela oiura „Rekord" · została cenę ki·lkuset tysięcy złotych." Ttżymam 'oodoba ta konceocia zbrodni?...
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p p WYPOŻYCZAM suknie ślubne or;.
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MONIUSZKI 5 rei. 1350 do nabycia w aptece D-.r;
118247 342 62 98 553 119056 694 765 930 Z4 120095 142 39 18 896 77035 040 363 549
738 944 46
!:I
l&UUllwt
tel 17 J 50 ,Farm. R. Rembieliń~ki ego w Łodzi 1
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Prz ·-:nu:e c:d
,drzcEi 28. tel. 149-91.
' '
.336 604 98 58 797 863 123010 054 144 103 50 461 960 80088 004 091 220 355 Il 521 778 81170 367
•
VI
'.
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Telefon 185-49.
n~WROT 2
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przv1~1 • do lO ranc
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------------· - ·-·,····---··
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Zagubione

dokum.

79 712 16 859 72 108099 254 305 no 75 848 941 ' horoby kobiece
wo1teryczne
troterap1a.
65 109063 109 24 71 236 mW !<•Jl 9.36 62.
Pm1;rnu e od 3-5, 'przyjmu e ad 7-9 w :'.-zvim.uie od S-1:'
„ -- •
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