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da rsefd.
Lw6w, 4 kwietnia.
Kazi'mierz Kłus,
10-letni chłopiec
mieszkaniec Leszki Murowane; został o...
negd~ wezwany. iako świadek na roz..
prawę sądu powiatowego do Lwowa.
Gdy uedł pieszo do miasta, na moś
cje obok rzeczki Leszka został porwany
przez wicher, kitóry poniósł go na prze
strzeni kilkunastu metrów i wrzucił do
rzeki.
nieprzytomnego
wydobyli
Chłopi
chłopca z wody. Przewieziono go w g.r-Oi
nym stanie do szpitala.
f

w magazynie
• Wybuch
kolejowym

~wym w 111

u·an

na erani.:u so..,;e„Aief.

Wilno, 4 kwietnia
Wczoraj na stacji granicznej Niegorełoie po stronie sowieckiej nastąpił wy
buch w WllJ!Onie ·przybyłym tranzy.
tcm z Niemiec do Rosji. Wskutek wybuchu dwaj robotnicy sowieccy ponieśl i
przesłuchają kilkudziesięciu świadków
śmierć na miejscu, trzej inni zaś zostaP
Isząc o wypłatę swych oszczedności. ~llnowski i fnspektor Antoni Pałuszny. dość ciężko ranni.
I ódź, 4 kwietnia
• Dziś rano. podobnie jak w dniu wczo Banki wszystkim wypłacały, 2dyż były Zostali oni przewie'lieni do aresztów
upadłości przy wydziale śledczym., w którym będą Bezrobotny wbił SO•
ra1szym. przed 2'.machem. upadłe20 Ba~- przygotowane na to, że PO
bie nóż W gardło.
przebywali do całkowitego ukończenia
ku Ha11dlowe1:0 w lodzi 5;r'?madzą .s~ę wytworzy się atmosfera paniki.
śledztwo w sprawje nadużyć w u'A8d- śledztwa.
fZrllPkl ludzi. Są to przewaznte własc•- j
Łódź, 4 kwietnia.
Dziś rano do wydziału śledczego wez
ciele safesów, którzy pragną podjąć swe łym banku prowadzi prok. Mandecld i
franciszek Koch, bezrobotnv. zam.
przewano kjlkudziesięciu świadków,
nadkomisarz Weyer.
depozyty:
paru
nadużycia na szkodę ważnie ze sfer bankowych, których zez- przy ul. Nowozarzewskiei 46 od
Stwierdzono
~ank 1est zamknfę!Y· Posterunek POżadnych
nania mają odegrać bardzo ważną rolę 1mie~ięcy znajdował sie bez
JlC'}'Jny czuwa na nl•cy, nad utrzyma- skarbu państwa i akcjonarjuszy.
toczącego się' środków do życia. gdyż nrzestano mu
Wczoraj z polecenia prokuratora zo. dla dalszego przebiegu
niem PQną.dku.
j Już wypłacać zapomogi. Nieszczesny ro
banku śledztwa.
Upadłosć Banku Handlowe20 wywo stali aresztowani wicedyrektor
Jakiegoko!botnik ciągle poszukiwał
·
lala niesłychane poruszenie nletvlko w.
wiek zajęcia, lecz nie mósd zarobić ani
całym kraJu. ale i również zaizranicą. 1
grosza. Mając na utrzymaniu liczną ro•
Wczoraj wieczorem radJowe stacje na-

Dziś władze

Sledztwo w sprawie nadużyć trwa. -

1
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mocno 1>rzesadzo- J u~Jeuudennu.u.~ab'u.-„!..
~o;~~- ~;~z~=~·~!:.regbanków
w

du

•~'
miełskłch
Do wszystkich
Poznań 4 kwietnia
ci:ntu dnia wczorajszego ztdaszalł się
'
•
drobniejsi posiadacze wkładów. pro·
Wczoraj w W•~borku p~d Pozna_- ..... ~„.
us.
!1:tim1 ~u
Na stacji Babv pod Piotrkowem z mem wydarzyła s•e wstrząsaiąca kata~owodu p~~wcresne~o p~estau1en~ 5~~a au~bu~w~ Samochód o~b ~y
zwrotnicv z toru boczne~ó na tor ~łów z Tu~holl, prowadzony przez kierowcę

.

pocią1tu

Otuli~1skiC20.

:y~i~~
~~<h r!~.!g.:la• łJ • 1:1~~:!~a:.~:i~~,~~up~~~':~1r~:
WczoraJ wieczorem gdy

I

pozostał

młe)scu, dru~i zaś Kulkowski i kierowca sam w mieszkaniu, wbił sobie nóż

w
Otu liński doznali bardzo ciężkich uszko szyję. Sąsiedzi wezwali do desperata
dzeń celesnych. Rannyc~ w groźnym pogotowie. Lekarz udzielił nieszczęsnemu pomocy.
stanie przewieziono do szpitala.
~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

·

~f ~l'.na ~l~l·~a ~an~y[~··a

skrzyżowaniu

ullc wyto wrócił się do na
sie 3 Wa2'011V
nv. wvkoleilv
~
2óry kołami, !lrzebiąc
w strone Plotrko
.. zdążające
warowel?'o
wa- VV.a~onv zostałv roztrzaskane. 0- sobą pasażerów•.Jeden z !adącytti 8łl·
, tern Klemens Cichon, poniósł śmierć na
fiar w hi<liiach oie bvło.

dokonało

w B1•ałJm~t~-~u

szereitu

I

włamań.

cy zostali przez kogoś sploszeni.
Białystok, 4 kwietnia.
'
~twierdziły, że d~,
. Wła4ze ś'le~cze
Przed 4 dniami dokonano włamania
do składu broni i amunicji Stefana Ho-1 B1a. łegostoku Z')echała 1aikaś. groźna sza.1mana w Białym.stoku. Łupem włamywa ka włamyw~-c~y dokonywu1ąca od pewczy padło 17 rewolwerów, oraz wjększa n~J!ł·O c~asu smtały;h wypraw v.:e wszystile
na
Zbrodnia· dokonana .zosialo
ilość amunicji. Onegda.jszej nocy usiło... kich w1ększy<:b miastach polskich.
h.onkurencgjnem
Ub. nocy dokonano obławy. W iedwano z kolei dokonać włamania do banPiotrków, 4 kwietnia f bóJstwa ar~sztowano I osadzono . w wie ku spółdzielczego, lecz tym razem spraw nej z melin złodziejskich policja na,tknęła się na członków groźnej szajki. ZłoNa starym Rynku w Dcłchatowte z.le•n•iu•w•P-1o•t•rk•o•w•te.•••••• •••••••-•••••czyńcy przywitali policiantów strzaławvnlkła hóika na tle konkurcncvincm . 11
s.trze
Wywiązała
.rewolwer·owemi.
złodz1·e1·am1·. mi
auto·!
szoferami I właściclclamł.
mJt:dzy
opryszjeden z się
w czasie której
lanjna,
;,;
na linii Bełchatów
busów, kursujących
ków Edward Za.krzewsiki został cię..tk o
- Piotrków - Łódź. Właściciel autobu .
ranny.
:fensa€Uf ne ores•to111onio pod 11110111en1.
su Chalm ChoJnacki został uderzony re· 1
Dru1Ziego, Jana Malinowskiego, powolwcrem w ~łowe przez Józefa Onłe·
tycznych kradzieży materiałów koleJo- dającego się za inżyniera _ technika, a~
Lwów. 4 kw1etma.
woszewskłe2o, tak. te stracił przytom·
resztowano. Trzem innym włamywaczom
•
.
W ostatnich czasach władze nolicyjue wych.
ność I dopiero po udzieleniu pierwsze)
sledztwo. u.dało się .zibiec. Zarzą<lz.ono za nimi pei\
Wdr?z?no ener~aczn.e
pomocy lekarskiej przewieziono 20 w we Lwowje otrzymywały stale meldunstanłc ciężkim do lodzi. 2d1łe wskutek ki, że pracownicy Podmieiskich warszta. \!czoraJ. sd!1Y od?zial a>0l1cyJnv otoczył erg.
otnvmanych ran zmarł. Sprawce za· tów kolejowych dokonywują svstema·; 111espodz1ame ~1ą~ robotnlcv LwówGródek Jagiellonsk1, w którym oracow ~
.
nicy kolejowi wracali na świeta do doWszystkim Prenumeratorom. Czy-
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I
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cygańscy

kłócą
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telnikom i Prz„ iaciołom naszego pisma

przesyłamy z okazji
mu.We wszystkich wa2011ach dokonano
~ ·szczegółowej rewizji, która dała obfity
i szukajq sprzgmierzeńt:ÓW W urz-:-,1 materjał. Znaleziono olbrzvmią ilość
skradzionego materiału koleiowego du·
dzie śledc:zgm
naiserdeezniejsze życzenia świąteczne.
materJały
Skradzione
żej wartości.
•
kolejowej.
Bazyl! przewieziono do dyrekcyj
. Sosnowiec~ ~ kwictniB: t wie!11 ego ~~ólews.ka • M~ć
.
W łome krolewsk1e1 rod1Jmy cygaQow I Kwiek wstąp1c ma w zwu\zek małżeński Policja aresztowała kilkunastu oracowników
toczy się os.talnio uciekła walka o ber- z księżniczką cyi~ańską czystej krwi.
•
ło i władzę. Ukoronowanym władcą cyganów jest dotychczas Bazyli Kwiek,
lecz brat jego Michał chce mu odebrać
tę godność i samemu zostać królem. Namawia więc swych rodaków do rokouu
i niepłacenia podatków.
W związku z tem przybył wczoraj
król Kwiek wraz z.e swym adiutantem do
u.rzędu śledczego, gdzie złożył zameldo.
Warszawa. 4 kwietnia. Jdaną przez gimnazjum .. Im. Trausni.tta I wniósł on takież podaflie do Izby Skarna „buntowszczyka" i użądał
wanie
. t w Brześciu, oraz dyplom uniwersytetu bowej, a tu załączył świadectwo gimkl .
N' . k' Jó f J k
aresztowania go. Jednocześnie pr~y'>ył
Inazjµm im. Zygmunta Augusta w Wil ~n ows z P~~ia u j warszawskiego.
ze.
ieJ~ 1
do urzędu śledczego pretendent Michał,
Ponieważ dokumenty te nie wzbu- . nie. Okazało się, że i ta matura jest sfalktóry ze swej strony zażądał aresztowa kon~kiego woJew.odztwa łódzkiego.
nia Bazylego. Po wysłuchaniu obu stron. , z'1:mieszkały od niedawna .w Wars~~- dziły zaufania, władze zainterpelowały 1· szowana. Zamiast dać mu posadę w wy
komisarz poradził im zwrócenie się w j wie ~rzy ?t Nalewki Z. wniósł podanie 1 obie te instytucje naukowe, które dziale więziennictwa, osadzono Jankow
t~i sprawie ~o ligi narod~w, lw~ do. t.ry- . 0 . udzi~le~J~ ~u posady. w departamen:is~wierdz_ił.y, że żaden Jankowski w nich skiego w więz!eniu. ~eznat on, że matury sfabrykował sob te sam. a cieczecie
bunału haskiego. Jak się dow1adu.1emy 1ci~ dl~ięz~c!1mctwa mlmsterstwa spra me s~1i.djowat.
Yv.~w...-.a z<..A.nt~resowała się Jan- skradł w a:imnazjach..
tarcia w łonie rodziny królewskiej zostałwie iwosci.
Zalacuł Oil do pndaai• aiaature.. 111.Jl..~-~.lro:w~ .uw.~.lii. .... ~.ua .stwlerdzila. żctL.n~ usuniete oodcza.a bliskiedo we.sela, bo
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Fal-zerz matur i dyplomów
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waliły się domy.„'m•as~~!~!:re
Tan1, gdzie
-Plsntac1·
stolica
kawy • rłikaragu·1 •
Zburzona
u
Straszne skutki trzęsienia ziemi

Miasto -prześlad·owane przez
r~eką Ti~-T~pa wrel~iern

szJ:i~!'~~;.remt. k~6ff znlst~y:o- do..

'Y
ZłOwlesZC.C.
ptzeJściA

post da
»•~m•~<
~10111:0
prarpofl?ła•
5 fus oscłfJ

d~fq u~„ praus•••'ł

los wt~b~~~cri~~i ~hwg!~ :~~~~y~g~
kart, ze szklanych

kul

1

t. d., dochodzi

wolnośtłt>- ~t!~;i~Ja.~~~lt a~~;~sk~;;,o~i~:~~.' t~~tcz~

.. Pt>dtzls walk
Jezlo- kie
z
Jest
amerykatisk·ej agu~f·k- ~ po ~ owo- re?l mcar~~}l~nsk1em. Po'S1a~a ono 32 wych rostaro otro. ok~Y>Owa.~ p.rzez ma- którzy z kilku włosów rosnąc-ych na kar
.1 rop l 1 ..caragu, Jest, mile długosc1 1 od 10 do 16 mil szeroko- rynarzy amery'kanskich. Na skutek swe- ku potrafją ostawić d'a noz chorob
be
Ma- J\i~którzv z ~vch odkiy~có! prtyszr~
fą.zs~~k~z~.1edykaJ?1~kzmeJsz.~kutastro- ści. Jest to największe jezioro górskie'. go niezwykle dogodnego położenia.żołnieści" pracują z ~ieloma omocnikami i
naw1 z a ten w Ameryce. Cały ten teren usiany jest nagua stała się bazą operacyjną
ow
k J bfl
ra W0 tu ącypodw ,~strząs~ pocjzlenme. ,plantacjami k~wy. Z Sierry do .s tolicy l rzy amerykańskich. Wobec katastrofy mieszkania ich wyglądająp jak istne biu·
'
zn:m~e. mepolroją lu~- .prowad·zi świetna drog~. dokoła rozta- żywiołowej bezradną jednak staje się na ra
s 1rz_ąsy
oość t~h terenów. JUZ od 16 stulecie, czają sie wspaniałe krajobrazy i widoki ' wet naj.bardziej potężna technika sztuki
System, Jakiego używają wróżący z
gdy na skute.ft ,tYłł'lolo"•eJ katas.trofy, na jezioro i góry. Piękne te widoki st·ra wojennej.
Na wieść o katastrofie urząd mary- kart. nie zmienił sie od stuleci. Natopowodzi l pozarow zniknela z powierzch ciły ostatnio. oczywiście wiele ze swego
1" ziOdemi merwsza stolica tel!o państwa. uroku i czaru. zakłócone one zostały I narki amerykańskiej przysłał eska<lre miast rozmaitość Istnieje wśród jasnow~tego okresu ludność wutkanicz- przez straszne ruiny i zgliszcza piękne- ratunkową. · Mimo to poł110\: ta okazało dzących. Częstokroć pochodzą oni z naJ
~ych łtorenół w południowej Ameryki pue go, tętniącego jeszcze niedawno ruchll-1 słe Z'Urpełnie bezskuteczna f miasto legło lepszych ;.ier. a zawsze znajdują wdziew gruzach. AikcJa wnJsk ograniczyła czna publiczność. Są tam np. damy, kt6zywa a .ca Y s~reg podob~ych katastro~ wem życiem miasta.
się jedynie do usuwania l?'ruzńw i niesie- re wb'.jają wzrok w kule z kryształu i na
miasta
nieszc7ęśliwego
Ludnoćś tego
k1 t~re mebus tanme zagraża~ą e~zysteni:Jt
stępnie zapadają w trans. za który ka!ą
zdycśućo ywkated1I tych kraJów. Mimo to, miała w ostatnich Jatach niezwykle cięż-' nia pomocy bezdomnej ludnoś..:ł
• . 4 4 sobie płac;ć .30 do uO marek niem. Popu1u no za. aż Ym razem wracała do
larność Ich Jest tak wielka. że do niejeswych zruJ.nowanych siedzib. z zastosotrzeba zamawiać przyjęcie na kilka
dnej
~
wanlem naJwie-kszych środków ostrożnaprzód.
dni
lflJ
noścl przystępowano na rruz~ch i zgli.a
ff
lll!łJ ~•
szczach do odbudowy d·omów, 1 życie po
Ostatnlemf C7.asY wf elka popu1arno•
-.n·
woli wracało do dawn h
ścia cieszą sie horoskopy. tloros.kopy te
.....„~~~ sfllodo słe . sa111sae • 1.llf dan.
mhtano szybko 0 grot:C~ ~~b:·piecień .
W pairysklem p1sm1e „Comoedla" tnaj-' dziwu, a mote nawet pobłażliwego u- poc~odzą rzekomo '!- .układu g~tazd. Są
stwie które kryją wulkaniczne podkłady
ciekawy i oryginalny oPis ta-: śmiechu Jest menu tawerny, które co- lkdzie. ł którzy stawikJą zwyczamy ~or~
dujemy
~ietej ziemi, gdyż, Jak skonstatowano.
b~ tych stron, obfituiaca w star/u: I po· wemy włoskich futurystów, niedawno dziennie składa się z czternastu dart s op s oncczny za ~ r~mną. cenę -:powstafej w Twrynie i założonej przei Prócz tego jako dopełnienie do ka7.dego m~rck. Za 5 marek mozna się Już dowieoiól Jest niezwykle urodzajna
zagraj • . twłe znanego w catym świecie ' twórce futu~ I posiMru muszą być dodawane specjalne ~z!eć o dw~ch chorobach. któr~
i lXf ł
Dot h
0
~oro·
k~ied
Dk!l
j
pytają~e~<?·
.
zdrob~iu
zkaJoą
w'ar ryzmu włoskiego. Marinettiego. W Tu- lj zapachy perfum, zastosowane ijo danego
d·zić ~cjai~~:~ n;leJs~a~~aj~su~zesf~
s PY za iera1ą conaimmc . 1 b a m cza
li cz b.re d a ń . wy d awanyc h w su
w
·
d ama.
· nowego 1o k a Ju ryz.mu j
t
•
( •
"
'IJ '"'
·
'
.00
i us b ·ć 0 d
ryme o warcie
ściwe ognisko wstrząsów podiietnnych
·1>owi ' DIO onorowa·
które zamieniły w perzynę Managuę bl;J stów wywoła to wielką sensację I tłumy tym niezwykłym przybytku sa. na przy- ne m zą ~
'
•
prawdopodobniej siedlisko katastrofy dekawych włochów c.l~ną do ~awlarm, kład, ~astępujące: - Plastyczne ~lęso, 1 •
Cł~ka\li ~ fest. te t~dzfe, ~aJący na
znajduje się w pobliskiej Sierze. gd1.le aby popatrzeć, ~o robią fu~uryśct.
1- Pozywny pejza!. - ~rze I ta hl. A jadają om ist?tnie mezuipełn!c. Jak ' Stooeczna zupa, - Sr6dziemna załata. S?iełdzte. wierzą równl~.z. w tak1e sztu<:~
mieszczą się słynne plantacje kawy. Ma
Podczas obładtSw i śmadań nte wolnu kt. Przed. każdą. wainte1szą tranzakcJą
nagua bowiem Jest naJwiększem oentruni wszy-scy inni l~z1e. Tawerna Santa- ł
produkcji kawy. Republlika Nicaragua Pollato, zamien~ona na kawiarnię airtY- rozmawiać. Uczestnicy uczt winni za- kai,ą. sobie staw.u~ć horoskop. sądząc. te
spokój, aby tepłef gwiazdy dad'!:ą 1m dobrą wskazówkę.
eksPortuje rocz:nie od zo do 30 ntllJonów .stów, z~wnątrz 1 wewnątrz jest wymało- 1
1 chowywać kompletny
wana futurystyc~neml ry.s:mkami i ~ra 1 wczuwać się podczas spożywania ty.::h Sp1.>cjaliś<-:i od h_oroskopó:-V podzie.lil~ sle
funtów kawy.
Lwią część ludność Managui tworzaf, .za1'JI we wszelkich mozhwych. naua-ł wysoce . a~tystycznych i lnteresując:rch fi~ rozmaite d~ta~y. jedni są. s~ec1alt~ta:
. .DOsitków w za.pachy niesamowitych per-· m1 od 1.oterjl. mn! od mał.zeustw, mn·
mieszlkaticy, którzy przedstawiają młe-1 skrawszych ,barwach.
Wewnętrzna archlte'ktnra tego ory- fa~; a ta:kże w dtwięki ••poezji muzycz- wreszcie od chorob.
szanine krwi mdyjskiej I hlszpanskieJ,W
To samo dzieje sfe f w Pary~u. Jak
w'ścllctOOfeJ części Nicaragui znajdują .sto ... ~!1~l11~0 , Jokatu fest .obramowana alu- neJ • którą tuturyścl szczodrze ugaszają
okazuJ.e się z raportów prefektury poli·
olbrzyme lasy bananowe, eksploatowa. ł mmJum. Kształt mebłl .' wszystkłch sprz~ swolcb gQ§c1 podczas Jed1,enfa. '
zu. kapital Stanów Ziednoczoqyeb. tó_w t~c~te z 'WY'b1tnie. orygtna1!1emł, , NałPrawd~bniej ??dobna restatJ- 1<fn parys\<leJ za rok l9'30, ~abine-ty ~·le"'
Zarówno banany, Jak _ kawa są prze- priewatnte dola nikog-o mezrozum1ałemt racJa zostanie w narbhzszyn, cza~fe 1dzy taJemneJ dają wcale ładne dochody
ważnie eksportowane do Ameryki pół- d~tdamł mistrzów futurystycrnych spra otwarta także w Paryżu •. na Mnnt-Par„ ich właścicielom. Przeciętnie zoo.oOO
· k'
i · .
franków wyda'ą
. , w.ta "IVfaienle cze~oś pa·r excellence mo- nasse przez fwturystów i>aryskicb.
aocnej
riaaliid~~~ń:a'J~~~ej
u
J
na konsultacje
' ·
ł dernlstyczne~o. Najharduej godne P<>Ludność tego· kraJu w stosu.
madame de Thebes. Ilość srabinetów wie
Jest
olbrzymk;h bogactw naturalnych
tajemnej w Paryżu Jest wprost za·
dzy
•
•
„
~.
w~g-lędnle niewielka I liczy wszystkłe<io
- zarejestrowano ich bo·
straszaJąca.
s~p1eń
c~DIJ
750.000 ~łeszG<ańców. Managua ucho- .1a.ie6e~pie
Iii ' wiem 34 tysiące. Na odoszenlach Jasno·
li
d'Zf za naJwfeksze miasto, liczba młesz..
lwidzów. ma~ów. fak'.rów ł t. d. zarab:afuł praed sensocu!nvm procesem
kańców wynosi 33.000. Miasto to utrzy.
,
.
.
.
mane Jest w charakterystycznym his~1
Ptsma nłemieckte po~w!ęcaJą ostat- i wf słał garnitur- 1ekaria, zmłen r swój ~ą mlesłe~~n!e niektóre wielkie d:7fennlk
pańskim stylu. Niskie. przeważ.nie Jednoplętrowe domy, położone dookoła pła- nlo wiele uwai?i i. miejsca nowej awan- aresztancki strój na ten właśnie garnitur 1 tyR;odnik1 Ilustr~wane około 300 tys.
franków.
ców. Pałac na,rodowy siedziba prezy- turze znanego aferzysty, Eu~eniusza i spokojnie wyszedł ze szpitala.
..."'l!J_(;l,...l;}~[il~~~
PoPcja oczywiście rozesłała za nim (ili;J...,.liJ_lmJ_""li)_[il„li)
denta pod względem a~chitektonicznym Gantnera. W swoim czasie Gantncr był I
nie różni się absolutnie od Innych budyn oskarżony o morderstwo dokonane na listy gończe z wyliczeni~m wszystkich
ków rządow~h łacińskiej Arneryłicł. Za· rątodej dzi~WCZ}_'Oie. - słu~ącej, lecz po j~~o szcr.e~óln~ch znamion.' lecz nara·
,
.)
równo bank narodoWY. Jak kościoły s- . tpewat policja mem1~cka nie zdołał usta zie poszukiwania okazują s1e be.zskuteczne.
w:ny.
Jego
dowodów
~łić
hisz.pańskim.
stylu
w
równ~ż utrzymane
Istniej~ priypu~.zc~en 1 e. te ni:beZJ?ie
który cechuje wszystkie budowle pałud- Zwolniono go z aresztu prewencyjnego.
Jednakże zainteresowanie policji Gant- czny szpieg ~krył się w Berllm~ u Jeniowej AmerytJd.
l1'~
Naib~rdzieJ malownłc~ ~totona Jest nerem nie przeminęło dla niego bez śla- 'dnej kze ~wotcb wysokopostaw1ooych ~l6'iifiHiUW""'WAW.W""'"lill"'"' ...
1
•
tore"'.
prote
mald°'ąca się w pobliżu Sleiira oraz Je;. du.
www
8
8
11
z
z z us
•
Podczas dokładnego śledztwa okazioro mana~ańskłe. na i>Ołudn'iowym
brze~ którei;ro rozpościera się stoltca zało · się, te jest on niebezpiecznym i odWYkłe
państwa Managua. Jezioro to pofącrone dawna poszukiwanym przez policje afełS
rzySta , szpiegie~. Jak sio okazał~.
~
~
Gantner przez wiele . lat . poruszał s1e
.
lof
...
„llTsi
18
z
łudzicie
Oaledle
~1ędzynaroc10.
swobodnie na tereme
wym w charakterze szpiega na rzecz
a .
,.,
Podczas przeprowadzania robót ziem. nie umieli Jeszcze gfadzfć kamienia. 1ec'
. n.a jrozmaitszych państw. Jest on więc
e2osł ś01łofu.
w czasach, gdy wfekszość mfeszkań szpiegiem nie ideowym, lecz - zawo- nych we Szwecji, obok Ootenbon~a na- poprostu obfU'pywali g?· t? jest obtłuild ·
jtraflono na świetni~ zachowaM pozosta· wali kawaf.kl w odpow1edm~ kształty. .
. ców naszego globu, opanowana Je5t.istną dowym.
„gorączka złota". o brll!ku te~o sz.Jachet- . Ostatniemi czasy oddawał on swoje foścl osiedla ludz~1ego, któreg') w.lek Trzeba przyznać, że uż~aJąc tak pryn:.
nego kruszcu mówi się nu.ei pod .prze~ . usługi francji, działając na terytorjum sz.wedzka akademJa nauk okre51a rn1·1ej- tywnej met.qdy dochodzrh ~awci d? ;- · ·
nośnią, I nłkomu nie wydaje sle mótll- Niemiec. Mający nastąpić proces wzbu- więcej na 8000 lat. przed . Narodzeniem nego rodzaJu .doskonafoś.;1. W odx1 .
went. aby ludzkości mógł grozić ·brak dza tern większe zainteresowanie i sen-- Chrystusa, a wlec sięga.on Jeszcze koń~:~ nem ~sł~·lu me natrafiono na żadne :·1~
sacJę, te przez sale sądową mają się wego ok~su tak zwaneJ „epoki lodoweJ dy ghmanych naczyń, z .:ie~o w~ mka.
„
rJota.
A jednak takle nłebezipieczeństwo- _,przesunąć długi~ sz.eregiem panie z naj- Wfkopa!1~ko wlec w Szwecji n~leży do że ówczesny cztowiek! nie znał ich J~sz·
xdaniem fachowców_ istnieje, Oto nie- wyisz.ego berlmsk1ego towarzystwa, na1d~wn1e1szych ~ładów człowieka na cze. Upol?waną zw1erzvne. ktadz1onc)
dawno na dorocznem walnem zebra'l!iU które pozostawały w stosunkach z Gant zjem1ach Europy l pozwala na dość do- bezpośred.mo na weglach 1 pleczo111
„Consolidated Gołd field of South Afrl„ I nere~ i grające w tej aferze role zupel- kładne na~et odtworzenie ów~zesnych przyczem pc>~u~łwanC? sie s~i;ja1.1;e ?·
z ktorw-h. pięt
sposobów tycła Ioozikiego.
ca" w Londynie, prezes tej potężnej kor· nie niedwuznaczną.
1rządzonem1 ogmskam1,
stame.
doskonafy'Jl
w
się
zachowało
naJnit-,·
na
oczywiście
stało.
to,
Życie
naJprawdopo
proces
Sensacyjny ten
poracji, lord Braboll'rne. oświadczył, ie
~laC:11
żadn~~tl
odikrvto
nie
R~wnlet
i
Jednak
wklać
kU'łtury,
stopniu
s~ym
odlobyć
musiał
jednak
będzie
dobnlej
dotkliwy
na
się
na całym świecie zanosi
tony ze względu na pewien „maleńki" niektórych inamion, że posiadało już jakiejkohwiek budowli, lub ziemianki, z
.
brak złota.
Obecna pirodu1ccfa ~wiatowa wynosł szczegółł Otóż Oantner. znajdujący sle wyrdne f<>nny tycia itromadne~o Czfo · .:zego wyntka. ~e praszczur nasL z oweS1J.)S<>bu
85 miljon6w funtów sterlingów roczn e, w wiezieniu zdołał zbiec. Ucieczka ta wiek owego okresu trudnił sie wyła~Tnie go ok resu nie znał inne~o
z czego połowa przypada na Afrykę Po- miafa przeb!eg następujący. Gantner, rybołóstwem i myśliwstwem. P"sfuguJą.: mieszkania''. jak gnieżdżenie s:ę prz"
·
łuidniową. Za dzłesieć lat - zdarłen1 który w więzieniu zachorował na nerki, się przytem narzędziami z d1rzewa i ko- ognisku.
Pakt dochowa·nla się do naszy!.!h cza·
lord~ Bra.bo~rne -:- prod'Uk_cja spadnie odesłany został do szpitala w celu do- ści, przedewszyst~iem zaś z krzemien;a,
do p1ęćd_z1es1eclu pięciu m!l~onów, a w konania zdJ~ć ren~genologlc~nych, Ocz_e z. którego p~zer~z.ne .. prze'dnuoty znale- sów Vr" tak doskonałym stanie oSled!;:
człowieka przedhlstoryc.rnego należ,·
.
roku 1950 Aft'Y'ka Potudmowa bę4tle kując swojeJ koleJki, zręcznie, przez n:- z1ono w obfrtef Ilości.
W przeciwieństwie do p6tniejs:zej ePo prawdopódlbnie ttomaczyć tem ie rost~·mogła prodUlkować zaledwie 10 nulla- kogo niezauważony, przedostał si~ d1l
DrZYle~ł~o 1>0ko,Ju. id.zie na wieszadle ki ..kamiewJei". ludzie z orud 10.000 lat lD ono IWl"le zalane woda.mi '
-6\V iwlt.6w szterllnt6w l'OCzm..
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Jubileuszowe karty prernjo•e waine bez o~ran cze11ia

Passepartout i bilety bezplatne na przec•ąg 7 dttł nit•ważne. -

JaK ·1runie 1ańUW~WY in~lytuł mUeuolo~iuny' :::;)~~-m.bumo~
Prze.widzlet pogode można tylko ·na nast-:pny dzień. Kapryśna aura p~ata f !gie uczonym i badaczom

~

l

,,UŚMIECH''

-,

próez S'Zeregu dowcipów, •negdą.t.
aktuałji, karykatur i barwnych ry·
sunków. zamirs7~za erotyczno-kryominałnlł powieśC p. ł.

Prz'epowiednie na dzień nastepny, oczywiście nie można traktować na serPaństwowy instytut meteorologiczny
w sezonie letnlm. w okresie jo.
szczególnie
„Pi-,
popularn~e
zwany
w Warszawie.
Instytut meteoroJog!czny nie 'Opłera
mem", jest jedyną w naszym kra:u insty urlopów, wycieczek i wyjazdów na let· 1
tucją, która na podstawie badań nauko- niska. wzbudzają zawsze duże ia:ntere~ swych prac na astrologii. czy innej „wie
Idzy tajemnej", lecz posluguje się zdobr·
.
wych przepowiada pogodę, wzwyżkę, ..sowanie.
Instytut nasz, podobnie Jak dotych- c~ami ścislych nauk i. opracowuje . swe
czy, z.niżkę temperatury we wszystkich
zmysłów
czas. będzie przepowiadał PQgoc!e ty~l(o biuletyny na podstawie ugrupowania de
częsc1ach kraju.
· Przepowiednie naszego Instytutu, po na jeden dzień. o;,rcśleni.ę temperatury, presri. i _w_yżów n'! kuli ziemskiej •. które
dobnie zresztą. jak ł wszelkich zagram~ czy opadów na dłuiszy dystans czasu umozl1w1aJą jed~nie przepowiednie P<>-.
·
cznycb te~o rodzaju instytucyj, nie zaw dotycflczas Jest rzecza zupełnie nieosią· i?OdY na 24 godzmy.
p:6ra Aleksego Orłowa, znanea-o
sze calkowicie sie sprawdzaią. Aura jest ~alną i niepraktykowaną przez żaden In I W Pimie od świtu do nocy· wte pra„
Lterata, autora
bowiem bardzo kapryśna i niekiedy pła- stytut met-eorolo11ticzny w całym świe- ca. Pracownicy laboratoryjni, posiadają
j cy odpow!ednie kwalifikacje na\..Ikowe.
,
ta fi~fe nawet uczonym, którzy pragną cie.
carucv~.~
W każd;i;Hl) kraju l$inieją wprawdzie od świtu do nocy czuwają pr.zy sl<órłtpll„
' ' .
, ją uJać w Jakieś karby.
W kwietniu Pim .. wprowad~a szere,g „wróżbici". którzy popisują sie ~,przepo,' kowanych aparatacJ1 i . Pracują nad s110żmian w .swych pracach. i b,ędiie' si~ $ła· , wiedn'iami." . pogody ,,na . ~:Uuższy okres rzą,d7anemi .dzi~li w d~ied. .rtt3_i>~!tt.t' .izo;
..
rat w mrarę swych moznosct, Jaknalbar czasu, ale Ich szarlatans!dch sztuczek t.e rmlcinemt, rosacemi Słe t)d set~k linii
f ••••••••••••••••••••• •••••••••
wnm • r _„,_..,;.. i cyfr.
dziej je usprawn 1 ć.
Ustalenie POf{ody nie Jest rzecz;&' tak I Najwyższa Nagroda ?eWuKa w r. 192
NABnA-'l:".""'STWO W KO$CJELE
. Komunikaty meteorolo~zne~ o~tasza
la twą, jak się wielu ludziom wydaje. ' II ·
vLr.1~
ne w prasie i nadawane przez radjo. zo7
::tHtz„........
śW. KRZYŻ~
Stana znacznie rozszerzone i będą w ten

„w

I

oplocfe

i zbrodni"

.„ Rasouuna

I

._._„.„.....

-.w ...._.......••

1

„,. Plicl• w·ina

· .W
·. I
(Jod ~of Prnł ioftsón·ftj ·I
.
zrozumiał~ dal szerokl~.b mas~ ·
znnJcom1ło
Przy zbiegu ui:c Piotrkowskiej i '6-~ó
Komu_mkat bedzle s.1e składał ze ścl~ kościele SW. Krzyża p~~n1a. 'f'e.1&,iJne wy- .
pod b~.tutą P·J Sierpnia wpadł pod koła taksówki 32-4 •
słeir.o opisu p~od~ nietyJko w Polsce, kona chór tow. „Arfa
klOIOWO
ale 1 w całej .Europie. 1'rzyczem w s~er- 1 Antoniego Przybyłowskiego z: łu.kawym letni Julian Ciechanowski (Andrwja 38). I

_sposób ·jedacrowane. 17 'staną słe ba~d~łeJ

Wnadchodzące _ święta

Wief<!<~e;nocy
podc;zas ~abożeń&twa .r-e~Ufek.<:Y!!'ego w
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I
I

uwz~lędmone współudziałem orkiestry tow, im. S. Bar- Doznał on ciężkich uszkodzeń · cielesnych. Po~otow:e przewiozlo poszkodo· •
.
cewicza..
przepow1ed~1e ~a dzień nas.tępn:v.
wanego do domu. S7ofer zbiegł w oba. P~zepo~1edme te .. Jak wiad?mo. P.<>-

szym za_kre~1e

zost~ną

I

największej WyłwńrniwPnlne

H.

k"tellnt.·

Makowv~,
karną. •
wie przed odpowiedzialnością
dla naJrozmait- 1
-----z TOWARZYSTWA P'!łlYJACIOJ,. ZWL\ZEU I
W każdym biuletynie przedewszyst. 11
.
Sl'PZEL~CKIEGO,
I
Teatr Art.-Llter.
kiem zostaną podane inforfl}acje„ łntere·
w KRUSZWICY.
, . '---Stnel•C·
Zwi111zku
P·rzy1aciół
T-wa
Zarząd
su)ace rolników. o wil11rotnoscl ziemi, sta
w· .,k. Zł t M d l Paósk\row~
kt*h Koiła mki;ast.a Łodz:i ~aie do wia.dornooci :
U
nie nastonecwi"nia, Ilości przypuszczał1e I o V e a
~ CZ! on ow, te zgoicloi-e i pa.ngr:\foilt t 1 I 111
a•
I
n clt o adów I t d
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Kopernika 16. tel. f<>'ł-66.
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ucbwa.Jiił na poote.drzeniu w cln1u 3 marca 'b r.
portowcy ę ą OWla\lyWa I s ę ZI1
zwołać i:wy<:-zajne og6J.ne z:ebra.11. orlonków Ko..
Dziś i dni nast• .pnychmą o grubości pokładu śn eżnego w caSn11
ła ua .d'Zi.eJi 12 .kwietnia b. r o l!odz. t1 111~. lO
!ej Polsce. wysokości temperatury w
.
80
w. sali kurat>0rJU1m okręgu •:.li:?lmefo łódrk~go,
p. t.
miejscowościach uzdrowiskowych. wioClłOSlY
za
P1<;!rkOW6ka Nr. 104 z na6tęipu1ącym ~~".
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<i<?Zytanie
t.
"'1 ecze zamie S IC I 2: Odczytani4: .li)Pt'a'Wl?zd.ali: a) zarzą~u. ~) ekari>· ca Skład Apteczny i Perfumeria
Również i latem komunikat Pima odH. HERMALIN Pi t k ~t. ll
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tch o stanie wf\d I temperaturze w poI
-n5 Wy~ór ~ele.1!ata na w~ny z:iazd w Wa.iuawie;
J
szczególnych częściach kraju.
JaGf! U
6. W:0106k1 na wa1lny. z1a~d delegaot6w • w_.. 1.
Pol z 8 i 10, w soboty, niedz1eBiuletynv meteorolo~iczne będą rósn.w-e; 7. Wolne wtuo.ski
• · zaw I erały wszelk· ie <'ane, ł ntere·
W mies7,kaniu przy ulicy KilińskiP l!.l
Poda,iąc powytsze do wiadomCldci pro.irlt
Ie i święta 8, 8 I 10 w I ecz.
wniez
zaslabła nagle Marja Kochowa. ' V-;190
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liCJme
o
c.złonk6w
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suj~ce specJalnie słu7bt: lotnicza. dla któ
P r - (-} m.t. Tołłot7ko Ladwłk. . .zwane pogotowie stwierd.tilo •.
l
rej fpformacje o stanie pogody są wprost ~
Przyczyny śmierci nie ustalono. Zwł o:.
Seik.retan (-) Mir. Dychdalewicl J-.
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Wawrzyniec _Jakubows~i (Targowa 75).
Wezwano don pogotowie. które w i;rroznym stanie przewiozło ~o do szp:tala
im. Prezyd. Mościokie~o.

:1frgo111v n11p11d
Przed domem przy ulicy Zgierskiej 7

trfo niezrównanych artystów

Poc;zątek o godz. 12 ·eJ w połud~-if!.
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3. zl. L-. l~o.; l.~' 2~A

04 godz. ·~-3 -

na 38-lctnią Bolesławe Kiełbasińska
•Młynarska 9) napadli jacyś mężczyźni,
którzy ją dotkliwie poturbowali. Ranną
zaopiekowało się po~otowle..

Naoastnicy zbieiili.
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Iwan Petrowicz

•

w rewelacyjnym ftlmtt'

•

dźwiękowym

•

Dramat osnuty na· Ile

:ó:'!~~i

:,
I~•

na wno niewidziany, a przez płeć piękną oczekiwany

Jutro niedziela wspaniała premjer&

''

'

11owteścl

p. t,

''

3erzeao Ollne1·a.

Iwan Petrowlcz, Gabriel Gabrio, Mary Glory, Suzanna B!anchetti

oraz Prymadonna Opery Warszawsk1ei Helena Ll1towska śpiewająca w tym obrazie pleśni polskie

Mad1troara111: Dodalek Plelscherowskl

Początek

seansów o godz. 4-ei, ostatni o 10.15, w sobotę,

niedzielę

i

śYrięta

d 12-ej, ostatni o 10.15.

Ceny miejsc normalne na porankach i;nitnne

1

S~~~~e~et~~~~~e~~a~~!ua !~~!~a" !I'
Z-~1"ktWf
/J1n1J1r:tfJm.....,,„
5

na PiotrkowskieJ. - Nadzieje doroikarzy
i- szoferów. Pocztówki ·z pow.inszowaniami.
„„

święta

Tanie

Narazle Jest cicho„. Tym
ślenie to nie dotyczy handlu,

raz~ ~k~ć~~n~e!~:moga, o Re będzie mróz lub spa- ••Homedjn
" ' a i ar~ V n Ił''
W 3•C,...

lecz przed- dnie deszcz. Po drugie - niewiadomo,
S1'otk:iłem WC7.oral K<1laslńskleico. Był we· wielkanocnych
·1CZY nasze panie przygotowały się odpo
OhdOCla fia '\ł'Oilr'O
-oły, rumiany, zadowolony,
„wiwatów".
:wiednio do tej świątecznej parady. Najr.
:JR.
fi
- Pan niema przedśwlątecznegtl sorzątanla od których niejednemu puchly bębenki piękniejsza pogoda nie pomoże, o ile
.,.., !leofrse
lf!jS Ila
"' domu? - pytam zdziwiony.
w usza~h. Tradycyjny ten zwyczaj, bę- br.ak ~otó:Vki nie pozw.oli n.a g~dne prz~
Ił' ~OłlSi
_ Przedświąteczne sprzątanie?.- Cóż to 1est, dą~~ niewybredna, rozrywką dla mło-j w1tame ~11o~ny odpow1ed~1err,11 stro3a~1.
ram wykwintnego buduaru i pt-takiego?_
l dz1ezy, został w _.tYl!I ro.k u ~kasowany „Para~a ..wielkan?Cna stoi w1~c naraz1e kantnej garsoniery wypłynął Alfred sa~.
- Odrazu domyśllfem się z; ()!Ińskie! zadowo . przez władze poJICYJne. z\f~ocono bacz. pod w1el.k1.m znakiem zapytania„. •
I voir. utalentowany autor •• (ismej żony
tonel miny, te p1n nie wie co to znaczy„. Czy. m\ uwag.ę na to, aby apteki I składy apJedn~ Jest .tvlko newne - w 01erw- Sinobrodego" na szersze pole: w dzie'"
))an wie, że pan Jest naszcześliwszym czlowle- teczne me sprz.eda~ały „
szym dnm świąt.
•
dzinię historji.
Idem pod słońcem?." Ja Jut tak b!egam bez celu
~
~·~ahklory • ,
.
nie będzie ~r.amwa~ó~,
•
Ponure, pełne sadyzmu j okrucieti0
0 młe§cle od tygodnia. gdyt mleszlrnnle mole Jak .o. na~Y.WaJ ...,
pop.ulamie an:ia.torzy ~a to ~ędą taksówk: z dorozk1. SzoLrn
stwa stosunki, panujące na dworach ro
zamieniło sle w muzeum sta.rych rupieci po k:i~ wrzasku I · huków.NMąejm~ nadz1eJę •. ż.e I doro~~~rze czekaJa_ przez cafy rok; z syjskicb, kt.óre już natchnełv niejednetastroffe trzęsienia ziemi- Panie. fa lut sr:lowy , w .tym roku ~ozporz~dz.eme władz poh- ~tesknieme~ na ten Jeden z po~ród ni~- go pisarza stały się tematem
nowei
nie m ! l m ' I CYJnych będzie nalezycie respektowane hcznych dm '1.· roku, gdy pozbywa1ą s t k. S '. •
•
K
;:„kl
b h
ś 1 h
i każdy będzie mógł spokojnie przespać sie tramwa'.owej konkurencji. Przy- z uK: avoi r ak.k' d
. • j _ bł
1
0 1"i; m:
1
0
wy uc ną mee em.
całą noc.
PUS7Czaln1e n:e zawiodą się w swych ra
. .zna 1e 1 owctp,, iron ~ 1 . ys- Widać to po pańskie} minie!.„ - zawołał
Pierwszy dzień świąt był dotych- chu bach_.
! kotliw.osć, or~z na wskros i;ralh~ki spo- ·
aradowany. - Bo pan sle niemąrlrze urządza„. czas oficjalną
skfadach z materjałami pisemne- só~ UJ1!1owam.a pew~yc~ tema!ow,. ten
Trzeba l~ć z 1)ostepem c-Lasu._ D~wnicł czlo- 1
inauguracją wiosny.
. mi wzrós.ł popyt na
zgory J~ż moze po~1edz~e~.
.ze h1stc:
wiek martwił się z po_:oau .przedswlątecznych 1
Podczas wielkiej „parady" ulicznej
.
wielkanocne pocztówki
1 r~czna Jego komedJa róznić s~e będz1~
wrzasków. lecz dzlslai . - ~ióJ e>anle, wszak ty- panie po raz pierwszy demonstrowały z powinszowaniami. Kolorowe pocztów biegunowo od tych psycholo~1czny~h !
lemy w 20-tym wieku!swe wiosenne modele kapeluszy i ko-- ki wędrują Pl' całym kraju, wykr:i.:zaja mistycznych nieraz sztuk. iakie na po- To cńt z tego?.„ Ja tet przeclet tyle w stjumów, panowie zaś - palta i garnitu- nawet p:1za granice Polski do Niern:ec; d?bnem tle tworzyli pisarze rosyjscy.
cym s:-mym wieku, co pan, i sp\\lrz pan na mnie. ry. Czy w tym roku pierwszy dzień. t'rancj:, nawet za ocean, gdzie krewni I
Tematem „Katarzyny" są pierwszr
'lie myłem sle Już od czterech dni, gdvż za ka· ' świąt będz i e również i nauguracją wio- . nasi prz~jmą l!iechybnie z wielkiem roz tata młodej księżniczki Anhaltu. póź
td}·m razem. stt:IY wchoiłze do łazienki. spadaJą ~ny? ... N~suv:aJą si~ d'Yojakiego rodza- . rz.ewnict!iem życzenia i pozdrowienia z niejszej Semiramidy Północv Carowej
ml na 11:Jo~e Jakieś deski I zdała słysze rozpacz- JU wątJ?l1wo.sc 1 . . N1ew1adomo przede- O,;czyzny.
•Katarzyny, jej dziwny mariaż z W. Ks
łlwy głos zonv: •.Na lito4ć boską! !f„. Nic wcho- ws~ystk1em Jak się pa tę sprawę za~a-j
Pozatem wzros!a frekwencja kupn- Piotrem, przedkładającym parady woj:i
dzlć t11m!!!.„" Obiadu nic Jadłem Już od pl~clu tru1e PIM od ~toreg? .wsz.a~ zal ezy . jący.;h w perfumerJach. No, tak - dyn- kowe od uścisków młodej
żony, jej
dni. bo kucimta zawalona Jest ~mleclaml. dnecl . stan naszych pogod. NaJPiękmeJsze stro ~us!·pierwsze mit ostki i rozczarowania.„
nie widziałem !ut od dwuch tygodni. z toną wo
·
. .~ „ '-·-„-~
M · ·
·
·
k
tt'ile nie mng<> sle roTmówlć- Człowiek żyJe Jak
i . ~ 1 e1sza z tern, ~e t':l ! ~am, ~ ~ana pUSfyn!.„ Panie. a te zmartwienia!._ Te kłoldaJą Się w tę komedJ~ n~esc1słosci h1s11otyl.to wszystko pochl<1nla plenl<>dzy!_
'
• .
. .
• ••
t?.ryczne: „~atarz~na me. ma prete~I cztto sle tu dziwić te człowiek chodzi Jak ł
SJl do sucheJ sztuki biograflczne1. W in
~OBOTA. dnła 4 kwłetnla 1'31 r.
tedry P0<m.aiiskne1. 11.35-!1 50 Odayt ll1Jl'ly'j'lly tencji autora leżało stworzenie lekkiei.
struty!_
Godz. 11.58-12.05: Svgnał czasu :r. Warsa.-1 z Wa.rsza\YJ', 11 58-12.15 Sy~nał cza.su z \V.wy,
t
•
'k
.. d
l
,;
Kolaslńskl znowu wYbllcha głośnym śmie·' wy i hei:riał .? Wieży Mariackiej " KrakCYWt ie.' b~jnał z Wieży Matja.ckiej w Krakowie, komu- pe!n~J tp1. a_nte~~i,k oskdj~~a vch tsytudaclJ! .
:łl
tr •mając sle za boki
Od.czytanie pr~raanu -łzie.innego
12.10- 3.25. n1.ka<t metóe>rologiczny, odczylan:oe programu i 1 sw1e neJ trOnJJ orne l a o u a ('
" em. Z)
•
Muzyka z płyt gramofon ....vych z Warszawy, reperhrar teatr~ i ~
12 15-14.<!0 Pocanek mu się w zupełności.
Spofrzałem na niego lak na wariata.
13.25-15.50 Przerwa,
15.50-16 10 Skrzynka muzyOZ11ty z FiJJtarm0<n}i Wars.z. Wykonawcy:
•
.._ C 0 an cz 9 Cz u an;i Jest Ina- po-cztmva techn".czn.a Kores.ponde-ncię b'eżątl\ A!eksandra Rudnicka (oopran), Ma.rja Wiłk.0o nir· . Role ~Yt!lłową odtworzvła z w1el·
zeg P ry
.
Y•Y
P
"
omówi i ud.ziel.i porad technicz.nych k:er. p.r. opa- ska (fort.). Ka:z.mierz Wiłkom;rsik1 (w ofonczela) kim wdz1ęk1em i umiarem
artvstyczczel?-gaJ11.dy i pras. R P. p. Wacław Frenkiel. 16.10- W programie utwory F'ryderyka Chopina. 1. In- nym urodziwa p Zoffa Marclnow"ka
- Zupełnie lnaczef1'6 45 Progra.:n dla dzieci. (tr. z W -wy). 1. ,,W trodlll!koia, i polooeQ: C-<łu.r n.a wiolo.nez. i fort ..
~
~
_ p nie m,a' h'd~vch irtl"lc· 't:-dnvch ·klo- dro~;i:~.;nll.:Go~~_:>ti( ;;„,opo~ia.danie ~„. Lag~- 2 Faon.i~> na t~a~-y; z :.Roberta. Diabła" n~
"w1etną, car;y~ą Elzb;et.a bvł.a p. Rean
· '117 • "'
t{łJJ! : 2. · sYti<lltow1sko Ył ' oprac. B. Herti'a, 16.45-"- 'Włol~. ~ ,{«t„ ~· . Pi.eś}tł: a) Moia. p eszcz..::itk~ lewict · .•, ~embt11ska, :-- daJąC . p1erwszoet>t6w przedśwlqtecznych, ładnych zmartwled? Jn,.i5 Kon.:ert dla mł-0dz eży. Muzyka relłełiaa ~) :~eta; cJ ·taf. 4. $0ib.ata na wiol:mczelę 1 rzędttt'' amliOtnat -bumnrlr.' dostojności
Wzruszył ramlonamL
(tr. z .W.wy). 17.tS:.:.-17,-'IO Odczyt :r; Katoowk .IJ bU,_ns •) aJ.legro •fl'l:oderat<>, b) Scher.zo, c) i J'"•r""OŚ .„ · ·- ·
· · ·..
·
dawnej i współeresnej kulturze śląft:a" ""11. L~ .a) Allegro ooo brio 14.0&-15 20 Przerwa
u u
Cl •
....... Widzi pan 1'rzecld- Jestem wesoły, zado dr. Tadeusz Dobrowolski,
17.40-18.00 O~ t5Jb-15.40 Muzy.ka z War=awy, ·15.40-16.10 I
Kapitalna jako księżna Anhaltu · ';,
woJony, pogodny_
,O Zygmuncie•' Transmisja z Krakowa. 18 00- P~ram cłla dzi.eci (tr :r; W-wy) 1. Opowia.danie Halina Lap:ńska.
_ Więc gadał pan, co Jest 11 Dcba?- Czy 18.45 Rezurekcia i Dz.won zygm~ta (tr :i Kra- Bened.')'lkt.a Hertza • Waiga.ry'• 2.. Płyty gralll!Of._ J
Stefan Orzechowski (W Ks Piotr)
•
k:>wa),
1900-~.00 a) Sluchownsko toorzycz'lle 3. Fel;et&n , M. Jar<>Sławsk~ „K100 w_ A.le~o" S·
•
(
") •
·
·
9
IJJe spędza pan świąt w domu._
,.Na.zareiczyk'• Wiktora HaUE"m<'na (tr ze L~- t6.1~16.~ Oclorvt z Katownc p.t.: ,,P1e111ęż.mcy tefan Michalak Łansko1.
Stanh:ław
_ o to właśnie chodziwa). b) J. S. Bach: U!wf>TY na kwartet woka~y śłąiK•y- pOSZU.kiwaeze ska.rb6w" - wygł. p. M. Debicz (Kanclerz) oraz Włady~ław
_W „d„
d k
h?
(tr. z W-wy). Komunikaty: PAT, meteocol„ po- Gła.dyk 1630--16.40 f1u.yka z płyt gra'll>f. z . Wo:żn:k (Gwardzista) _ oto nozostali
Y1eL d pan O rewnyc Li.cyjny sportowy,
W ~wy, 16.40-16.55 „ W1elokaooc wrś6d ludu•' - b h
.
.
.
.
- Odzie pan ma dziś krewnych. którzy pny
w.ygł. dr. l\azi:miera Za.w1ist.owiicz (tr. :r. W-wy), . O aterowie. teJ udan~J P~emJery, wyre
leliby pana na święta?.w Ja się urządziłem
NIEDZIELA, dnia 5 kwietnia 1931 r.
16.55-17 10 Muzyka z płyt ~ra.mof. z W.wy_ zyserowaneJ bardzo 1tJ.tehgentn1e prze1.
{1-SZe święto Wielkanome).
.
ąl0-17.25 Wiadomości prz}"jemne i P?żytccz.- Edwarda żyteckiesto.
1
1
łnaczel.„ Spędzam święta tam, 1dz e są mo e
!>.00-11 oo Trammisia nabożemtwa z Ka.to<. ne z \V..w:y : 1.7·.~-17 40 . Kv:adrM1S ltteneki. I
Całość rozgrywała si' e na tle styl(l
rzeczy_ P~edewszystklem zostałem eksmlto• wiic, tt.58-12.15 Sygnał ozasu z Warsza.wy, 'hel· HumOl!"Wk~ Macie,a W1erzbmslueg.o pt,: „M:>vna
h
..
wany, ·więc nie ma)ąc dachu nad głową, nie nał z iWeży .M.arja.ckiei w Kra.kow~ komu.nibt i taik" (tir. z W.wy), 17 40-19.oo Konce1"t muzy- V.ryc , dekorac11 Bolesława Kudewicza
mam tadnych kłopotów z przedśwlątecznem meteorol~i.cmy, odczytain'ie. próigrMnu dzi~ ki ~arnej w wykO'llaniu ork P R. pod dyr.
KOS.
go 12 15-13 15 Tir. :r.e Lwowa: (,Te Demn - A. Si~~ (tr. z W -wy), 19 00-19.25 Roz.rnai1Pnatanlem- Po drn1de mebli r6wn1et n1e mam Brh~ra) iJ.15-16 OO Pr~rwa, . 16 00-16:30 toki.
19.ZS-19.40 FeljE>m pt.: "ó ria.r:>p<>lim•dył zabrano ml le za podatld- Szczęśliwie Koncert muzyki lekki.ei z Katowic, t6.3G-17.~ sldem męcoftem" - wvgł. prof. H. Mościcki
~&
~ ~-~-r
flh
anlknąlem ró\\'nlet czyszczenia metali I Innych Tramsmisja ze Lwowa, 17.3()--18.30 Tra.nsmisja (tr z_Wi.w'y), 1~.40-20.00 Program n.a dzi~t\ naDziś w sobotę dyżu.ru;ą ~foki : Sukc. J
drobiazgów, gdyf reszta przedmiotów z mego m~zykd z Krakowa, 18.JO-:-~.OO Tr~misja :: st~.,.. komunikat •. z przed sru laty• komun.i- Hartmana (Młyna1'15'ka 1), W. Darn'.ele·.:kiego (u\
mieszkania powędrowała do lombardu._ Swlę- W11lna., 20.00-21.30 T·ram&m11!1~a mw:yki popula.r- kat sportowy ł6dzlci: 20 00-20.30 Słuchowisko z Piotr<kowsika 125) A. Perelmaaia (Cegieln'ana 64/
•
nei ze Lwowa, 21.03--21 45 Kw_adrans. Iiterac~. Wa.rszawr. ,,Humoreska .murzyt\~ka", . 20.~ 'J, Cym~ra (Wólc:zat'lska 37), Sulu::. F . Wój.ci.ok.ie
ta spędzam więc tam, gdzie 1est mól dobytek, Władysław Reymoot ..Rezurekc1e w Lipcach' - 2(),45 Fełie·bon pt,: ,.Bl"16k.i 1 c1'e'lllle na1sfarsz:ego go (Naip16rkÓ"WGk1.ego 27).
a wlec w lzb!e skarbowef I w lombardzie- Cze- fr~t z _.Chłopów" (tr. z W-wy)_ Zł.45- parlM11ecltiu śWi.ata" - wygi. red. Jain Sołtan (tr. !
Jutro, w n"iedz~-elę dyżurują ~teki: Suk'(.
IP> wli;c IQa.a sio .martw~?
~ TrMJ>Sm~ra z Krakowa (duety).
'
z W-wy), 20.4.5'---23.00 Operełlka , D.1!Wooy Kw- Go.rf~o.a (Pilhsu<IBkiego 54), St Ba.rto<5zewslcieg(
c...
' PONIEt>ZIAhEK. dnia 6 kwietni• 1931 r.
newislkie•' (tr z W -wy) 23.~4 ~ K0>muni.. (Piott<korwska 164t R. Rembielińskiego (A.ndrz.e·
-.
, . HJ-gie święto w;etkano:ne).
"
katy: PAT. mete()l'CJl!.o .. poi.ie„ łlPClCL ora.& - - ja 26), A. Szymańskiego (Przędzaln!ana. 75}.
JAJ$-ll.JS' Ti•NinMU' ~-\.oiii. x ·h - ~:rb t.laei:.t.D& & W.umw...
.l.tłychter& i Łobody W Li.tGDada '1llioL
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Powieit sensoc:uino · kru1ninolno.
Napisał

dla „Expressu" JERZY BAI{.

- Nie, z nikim na ten temat nie roz-' tern nastąpiła przerwa, t>Odczas której
- Wiec włd7-faJ "Pan. gdy W}'Chodził
STPESZCZfmt' POCllTKU POwreśct· f
„ "t,·•p1·r 1·Jn do gardero'·v os'arz'.onej '
mawiakm. .
W variete ..Alhambra" zamordowany z Jej gardt!roby tak?
1
.
I\
u'
... „ ,
.
.
•
~ostal oriem_\"sluw1ec warszawski Zv1'munt

I

- Czy Richot dfugo przebywał tej . znowu sko11statował pan, ie Dani OrJłu1e.:k1. którv pro'bvł tam ze swa ton-. · - Tak. On wychodził, a ja miałem
deńska b~ ia zdenerwowana. tak?„
nocy w pańskiem mieszkaniu?
J>odelrzenie oada na o•ekna tancerke. Uize zamiar wejść...
Swiadei\ skinął ~łowa.
- Rozmawialiśmy najwyżej godzi·
- N~ i cóż on odpowiedziaf n~ to? .
~:Ldve~~~~~ b~~~a podczas wystc:pu miała!
- Jak dłu~o trwała przerwa? „
- Nic. Wzruszył tylko ram1onam•, nę_
Ordelhk1 aresztowano 1 osadzono ,.. wte.
- Może ... 20 minut .••
- Czy, te~aJąc się, mówił co zamie
sten1u Wmówiła ona IMUieleata wszelki.:h Jakgdyby również nie rozumiał jej zdc·- A po przerwie nastaoil ów „Tai nerwowania i znikł mi z oczu...• W dru· rza teraz czymć?._
Mz~~ń
- Owszem. mówił mi, te wraca do n1'ec. satno·o ÓJ···ón·". tak?_
s edLtwo wvkazało. te Rui(!(:~! siedział giej części programu miało nastąpić clou
" ...
"'
twarza zwróconv do scenv. natomiast zmarł 1"ieczoru - „Taniec samobóJCÓW„ · Nu'!" p ary.c.a.
Sw1adek skinął ~łowa.
.
od 11uh. która ugodziła ro w plecy.
_ Więcej pytai't nie mam„. rzekł pro
- Ale czy wyjechał, tero pan nte
w tvm samvm czasie opinie publłczna mer ten widz;ałem kilka razy w „Moulin
kurator, zwracając się do orzewodnła
.
d
S
sełektn zowal umv w„·padek. a m1anow1cie Rouge" i za każdym razem wywoływał wie? _N'
.....- 1e... raw zić te. go nie mogłem. czą,·ego z lekkł'rn ukłonem.
aamobóistwo kasjera Banku Gospodarcze- on wśród publiczności prawdziwy entuz
p rzewo dn:czący ud zie Ia g ł osu przed
·
·
Kaza f~m wyd a ć z ~e k.w1zytorm
·
którv zdefraudo
iro - P6łZv2munta
k
k' ł
.
p...
sie. ze Jazm.
złot:vch. Okazało
miliona Llw„k1e20.
wal
s mą re a w str~
rze~od mczący
Ltwskr był krvtycznero wieczoru w „At- dwa straszaki, doskonale im1tuJące praw stawicielowi oskarżenia publicznego.
t1olz nachybl
- Czy po pierwszym num~r~e Jiub- n~ obroncy .oskar.z?nej.
bambrze·· I starał sle o uzvskanie od Rulec dziwe rewolwery.
1
W chwili strzału bytem za kulisami. liczność biła brawa? - zwrócił się pro sie n~d .papieranu • zapytał .wolnym.
ktl'ro potyczlu aa P<>krycie zdefraudowanej
•.
spokoJn} m. głosem.
t kurator do św1'adka.
·
W p1·erws eJ· h ·1·1 m '] ł
sumv
I d
Gd
ys a em. ze wszys
z c. WJ
.
Obronv Ordeńskleł oodelmule sic znany
g Y na
~ie p~n b Ył . w ch w11.
.- O, tak._ Publiczność bvla zachwy
adwok.it warszawski dr Hołz. który dob,e- ko Jest w naJlepszym porządku, lecz
sah rozle~ły su: str~ałv?
ra sobie do pomocy kierownika brygady krzyki na sali zrodz!ły we mnie przy- eona Jej występem...
- Byłem za kuhsaml- Czy był pan wtedv na scenic"
detekn·wów Scotland Yardu. Edwin~ Bro- puszczenie że stało się coś niezwykłe.
. uJrzałcm
wna.
- I .sły s·zał pan huk? „
- Tak„. Kazałem podnieść kurty11~.
,~ i-eg ł• ef!l na scenę, gdzie
wie baw1a.:eco przypadkowo w -Warsza- 1 go. \"b'
- lak, słyszale!fl ...
- Czy ją podniesiono?
Browu • sorvtn:v sposób zwalnia Orde6 Ordcnską. lezącą na podłodze. Kazałem
- lle było hukow?„ Jeden. C1W~
_ Nie, to było zbyteczne. 2dyż paaka i w1ez1en11 Dod oretekstem choroby. I s~uścić ~urtynę i dwaj robotn'c.Y zaniePewne! noc.v oo mrocznych zaułkach Po- śh Ordcnską dB g-arderoby, gdzie znała- ni Ordeńska sama wyszła orzed 1rnrty trzy?„
- Dwa··
c1et'I.
1ak1śmeżczyzna.
wiśta
.
ukłonem za oklas. 0 w~ dw a st ra.s zak'1• wy.da- IInę, a bY podziękować
kt6ry znikł za I złem na stole
to młodv
Bvlbładz1ł
- ~łyszat pan. ~wa. huki .. Na!'ewno?
bram~ le;<JneJ 1 odrapanych kamienic na ~e z. rek~1zyt?rm. Zrozum1alem więc, ki.„
$wiadek zamyslił s1e ~a chwile, po-Wiec kurtyny nie t><>dniesiono
Du1ta1u \\ d~szne1. za~y.mionel Izbie .:zekali ze n;e wzięła ich wcale na scenę. Miałaj
tylko oskarżona sarna wyszła nrzed ram' · czem odparł kategorycznie:
Już nad ddwa1 mckżczyzni. M1~dzy przyby- swoJe rewolwery.
Napewno·
· tc h u pę •.• - powtórzyf zadowołonv orokura- ł
ami oowsta1e sprz~zka, I Przerwał
omowni
szt-m
.na chwil ę dl a nabrama
.
sic w walke na noże. Podktóra azamienia
.. Więc co pan uczynił '!„
D~brze
scena
jes~cze
był
pan
Wtedy
_
tor.
.
.
. ł daleJ;
czu t>ólki wpada do· izl>Y Brown. który , w-1 ~ mó~W1
·
chw1h?
nastcpneJ
·
k!Jka minut potem przybyła po n'e?
I rywa młodz1eflca.
1 ~ .or. k
- Wpadłem na scene
Or Holz odrazu ooznale ow~EO: młodizle~- licja. Ordeńska odzyskała przytomność I
. f? I
. . . ! a .;..
'I d
d
d
t
ca. test to Uarczak. którv c.z:vhał 11a -ż~cie ta br no .
.
co pan unza · ·•
- Czy zeszła ze sceny ~dv oklaski
a . Ją au 7m 0 urzę u. se czego~.
pani L1wsk1e1 z rozkazu swych kamratów.
letąca
Ordeńska.
panią
Ujrzałem
'
?
Brown udaic sic na bal do oalacu pani Zwłoki f~uleck1ego przez kilka g-odzm um'lkł
1
na ziemi.•
•.
Y •
Rule~k•cl. Przv oomocv narkotyku wpro- spoczywały na tcm samem miejscu, aż
J?
f
_ N'
~dv na salt rozwaJiił Rulecka w stan uśpienia i zabrał do do przybycia lekarza sądowego. \Vraże 1 - : Nic ... yv cbw1h,
ic w ęce „
brzm1ewały Jeszcze głosne brawa rozp • .
'ś · k
b ł
1 •
hotelu.
1
Cisza Po chwili•
. ·b.
b k
.
Barczak ooznafe odrazu 'Rµlecka I !lłwler me y o OCZYWI Cle o ropne. o !CJa o- h n
•
_ Ni~
dza. te ona właśnie namówiła cała -bande _próżniła całą salę, o kontynuowaniu c Y I a nagie za SO ą urtvne l w 1eg_ Jakto? A kto strzelał?
do z_1tadzenia Liws~ej; Ruleclca Dó odzy- przedstawienia ni.e mogło być mowy. I· la blada na scene:„
.0 d . k St j "ł
- Czy panu się tylko zdawało, te
~kaniu prznomnośc1 nie chce nic powie- Do domu wróciłem dopiero nad ranem.
rze a a pam r ens a.·
k j jest blada?.
. 4
ł
. . d
z1eć. wobec teco de.tektyw wprowadza f\ Sł i
0
- \Vięc musiała mieć jakaś broi\_
•
. ·- .
_
u ą7a . s~ia ~z~ a mi, .c.e w PO o u
onot:vcinv I w ten sposób wvw trans hY_
'Widział oan rewolwer przv nie'?
Nie, wszyscy to zauwatvhdo.bvł od n1e1 ·r:>rz:rznanie. sie do winy. Ru- pr~ensk1ej J~st Ja.kiś pan. Wszedłem tam
J. „ ,
. .
_
- Kto?.. .
orz.vzna1e. te chciał~ zamordować I UJrzałem R1chot a. siedzącego przy stole~~a
A. tak ..• Trz,Ymała w reku rewol_ I~obotmcy maszyniści inspłcJent
Ie ł1yt bla<lv o~romnie zdenerwowany
L1~ęka. ia to. te ząbrała te1 meża.
. węr.„
M ·.
b ł • bł d
- w·
.
. .: ł
.B„rcza.11 ua.1tdu1e Ordeósk1'., tądai~ od •• d
_ Jede ?
oze ze wzru
ięc Y a a a...
•
ele1 2.cx.> d. Gdy tancerka - nie przyo,.>si i ~ Y mnie UJrza, rzekł zbolał:ym gło- 1
szenia?.
111u n.a eu• płen1ędzy. ki~a j' do -.ig<. sem:
1. n. „
.
ak. !eden:- Nie ..• Przedtem bvła tak samo
1 - Panie, co ona zrobiła?! To okro·
•
•
mms:i:hnia
- Ile ku. brakowało w rev. ol„·erze?
wzruszona a J'ednak tai.,i·eJ· blados·c·1 ni·e
·
Bro...• _odafe a1ę 1 Ordeflsk~ do ~ahmetu pne._
"'\ów1'or10 że brak bul" •v"'O · d
· ~
· .
· '
•
Prz.,,pad.ko- w d•u"iru
,...tauracy111eco
.„ „ ~ lA JC •
- '.'
- Zwróciłem mu wówczas uwag-e _.:_ zauwazyłem na JeJ twarzv...
J'OkOiu mala.zł - eię H-01.z wrai I Zubo~.
.
neJ kuł,.„
- Czy tylko była blada?
Oboi• przyiechałi niedawno i Za.kopanelfo. 1ciaR"nął dalej świadek - ie wina jej nie
- ~to to m~wif?Jli~ti w rorozum'etliu .z . kelne.re111 .ktani.a zostala jeszcze dowiedziona, gdyż kula - I ogromnie zdenerwowana_
- I an komisarz.- Po czern pan to ooznał?
P 1• 0 • Zub&w 11 ~ 0 .orze'lkia ~ 0 JtM!ef!o gabi- utkwiła w plecach Rulcckies,ro a ona
t.
br a~
Wi"C w rewolwerze
Aha
.
•.
I.a ra wp~os t ze sceny, Ja k stw1erdz1sam zu wi.d11 ?"lleZ dziurkę od klucza t
eetu
.
.
. • . "'
.
poma
artvstka
gdy
Zazwyczaj,
rze
s.
proiaki.ś
B(ownovi
„ypuje
...
O~dska
tak
sw>sób
1ak1
\y
kult...
Jednej
lk?
ło
b~
I
jeszrozbrzrniewaią
sali
na
i
wodzenie
wypadtragicznego
tc~o
św1adkow1e
h
traci
detektyw
gdy
ue« c1o kieliuka - a
Icze oklaski, czeka za kurtvna lub za ku i słyszał. więc pan dwa hu~1?. .
p~zytOlllDOłć wy~a mu a porUelu p•e- ku. Richot ożywił się:
~w;adek wzrusza ram1011~_m1. .
ł - W plecach? - zapytaf niemal u- lisami by J'eszcze raz ookazać si·ę pub
ma~~d·
r'
· :~iem
.
'
.
·
·
'"'
d
spostrze'-' Y następnero dnfa detektyw
... - rze kł · spog~
. 1·ego nie
ca brak pieni~zY. Ordcńska przyznaie sie. !a owa ny. -:- vv !ęC Ją pewme uwolnią, ·Jicznośct... Pani Ordetiska natomiast
j wpadła od razu na scene i szvbkim kro- lą~aJ.ąc na sędziów. - Słvszałem wy.
łe wyciaitnela mu banknoty. lecz dodaJ'! Jak pan sądzi?··· .
·
prz~tem. ie w aude ,:włożyła Je z powrotem 1 - Odp?w1edz1atem mu. te nfe wiem, kiem oddaliła się w strone sw · -d razrne. dwa str~ałv-.
\Vsród pubhcznosci słvchać ciche ·
ei gar e
do. 1eco portfelu._ \\ 1eczor~m te.go samego ie to zal ezy od dalsze~o śledztwa i że roby
· co~· na kartce. ·
· . _ .„ Czy więcej Już nie nakazywała szepty. p ro kurator. notuJ~
· .nad mor d ęrstwem ~Wij
Jakiś mężczy- w k~z· d ym razie
do Zubowe1
dnia którv
dola.rów.
lel 150 s1e
wrecza zdasza
:r.na.
1
- ciągpow1edz1eć
m1
.prosze
A
'P,ekudaleł
baclaJ
_
ności?
public
sje
Ricknt
zacadka~„
straszliwa
Jakaś
sła
.
-.,
w ..;~,c~• "°~,__,
2
Ułł dat.e~ Holz - czy szukano na sce- ·
~e:ze~Mtwo ~~- ~ir; w był zrozpaczony. W peWiłYlłt mom~~ł~. rator.., . .
..L Nie .• Uciekła do nrderob
. . .,
~ d M~-. ......w AJ- zaczął płakać. jak dziecko..
1 nie nie drugiego rewolweru.
- Szukano, policja szukała. ale nie
Y
W tej ch'"'."ili Ordeńska. zakr~ła twa~z ~'Chcla-ła ·wyJść stamtad.„
..,, rr. a.i
1
•
znalazła._
„
oklaskt\\v?
słyszała
nie
może
A
- \VysokL. szczupły„. twarz J)OCfą- rękoma. \Y dać było, Jak ~lałem Jej 1· •
A czy. kuli szukano?
. -:- Słys.zała„.. Zresztą posvłałern inwstrząsa .mepohamowane łkanie:
da„. mocno zmizerowana._
Na sah zapanowało głuche m1lczenfe . . .SPJCJenta, zeby Ją stamtąd wvciągnął... . . S~u~ano ... J~d~n ~ s,rośc1. nie pa·
_ To wystarczy _ przerwał przem1ę,tam JUZ kto, mow1ł, ze kula pr~~I~
- Starałem sie go uspoko'.ć - przer..- .Nie chciał~ wyjść...
wodn!czący, wi<.lząc ie śwladek nie może sobie przypomnie-ć dalszych charaktc wa!y cisze ~łowa Majcwskie~o. - Wre I - Więc po pierwszvm tańcu raz tył ciał.~ mu n~d .głową„: l~zeczvw1sc1.e
rvstycznych cech wyglądu I~ichot'a. - szc1e wstał ł rzekł zrezygnowanym gło- ko wyszła przed ramoę przv sous1.czo- . tk"' iła w śc1ame nad Jednvm ze stolij neJ kurtynie, potem wzbieJ.?ła blada i ków .••
sem:
Proszę opowiadać dalej.
-..... . Czy sprawdzano skad ta kula po
zdenerwowana na scenę i wiece i już nie
- \Vszystko skończone...
_ Pamiętam że po przerwie spotka.
chodziła?..
łcm go znowu ~a kulisami. Wszedł do - C~Y świad~k nie d<?w.tadywa1 się chciała wyjść przed kurtvne .•. tak?
- Owszem.„ Kula t~ oochodz1ła . z
garderoby pani Ordeńskiej„. Wyszedł u Rlc~ot a, co go właściwie ł~zyło z 1 ~ Tak jest... - potwierdził A\ajcwrewolweru, który ~naleziono na scenie~
stamtąd po dziesięciu minutach. Po jego oskarzoną? -:- zapytał przewodmczący. ski, kiwając gfowa.
ławek.
Nagle w ostatnich rzedach
łk Iz zda si~ wcale nie słuchał zezwyjściu wszedłem do garderoby i zau- 1 - Dla mnie to było Jasne„. nie miaważyłem odrazu, że pani Ordeńska zdra łem zresztą okazji na zadawanie podo-'nc1ń świadka, choć cała oubliczno~ć; pr.ze~naczony:h dla publiczności. rozleg
wchfan·ała chciwie każde jc~o słowo. Iły się głośm~1sze. rozmowv. Wszystkie
dza wielkie zdenerwowanie. Skarżyła bnych pytań.się na ból głowy. Ponieważ wchodziłem . - Co znaczy, że dla świadka było to Pmkurator bawił się ołówkiem i zagli.l I' głowy zwróciły się w tamta stronę.
jdając od czasu do czasu do rnzhżonvch ..Rozmowy stawały sie coraz głoś
wla~nie do ~arderoby w chwili, gdy wy „Jasne"?...
r hoc .iił stamtąd Richot, słyszałem ostat- . - No„. m.lał~rn wraże!lie, że łączyły przed niM akt, rzucał jedno ovtanie. po ~1e~sze, lu?z1e wstawali, słvchać było
nic słowa: Brzm'ały one mniej _ więcej ich bardzo. bl'.sk1e. stosunki„. no, powiedz drug-iem, f.poglą<lai:\1.: triumiufacvm wzro Jakiś trwozne szeotv.
: · 1· - Wody! - krzyknął ktoś z tłumu.
.
.
. · _ lk!em .n.a · ~;c<iziów. ·
·
w t7n s~osób: „Wyjdź, .daj mi spokó_j„. my„. przy,;.ac1elsk1e...
- A notem - cią~r.ał ,błeJ orzedsta
- Takie było wratenłe świadka ?.„
ja n.e wiem teraz, co się ze mną dz1eCiąg jutro).
(?al·SZy
oub1:c...nea:l.- - ...P1i>-il? „.lll~.c.·!. ·: ~\arżema
,Nikt jednak świadkowi te2:o nie mó~,
ie-",__ Mówiła to oani Ordeńska_
t
.
.
.

„ _

.

.

P.

I

-

„.

I --

I

n

-1

I

I
I

+··,

I

I

I

=

Słr.6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I.IV

1931

W ;ełk1· św1·ąlB"ZDY
ł

Nadprogram: Wspaniały
dodatek d.twiękowy

U

Nr. 93

•
program „„
wypełni niezrównany „Król Pieśniarzy"
blenfec całego świata

ulu-

.

MAURICE
CHEVALIER
„

''

''
PiTmle·i -PATACeHeCftf"t:;~ą~~:~~~r· HIH rn·bzi Y'K·urn'

Początek seansow: 1 go 1 l.30
ostatniego 10. 5 w świ~ta
w dni powszednie od 4.~0,
ostatniego 10.15

Hojnie obdarzy swych wielbicieli beztroskim u~miechem, szczerym humorem, czarem swych piosenek

Doskonała muzyka L. KANTORA

Poez11iek 1f'ans6w w święta o 12 w południe, w dni powszednie o godzinie 4·łel po pohadała,
w•zv~fkie m el•ca ('Id O !1rnnv
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Ceny mie;sc nie podwytszone. Codz:. od godz
..,.__,

syt.: ProL

P. T.

'więta od 12-3 pp. ceny WSZT1fldcb m'ejsc 1'0 SO fr•
..............._

'Ha1·1·rmeecd.ht

„'1

l\lijentelt;

Ostczegamy przed natiywa„fem ta•·owych I zawiadamiamv, ie iedyn e

SODA AllOMIAKAL-.A."
CZYii KALC,NOWAłlA (B.elldlO)

li~łi~lr W~ ~

pochwalne wystawili prof. unlwer-

D~~o~~ :r~r~~zKl~l~~o~skł: Marłschłer,

Zakład

~

Na rynku pofawiły się falsyfikaty sodv amoniakalnej, zawiera ą e szk•·d iwe domieszki i bez wart Ś• iowe surogaty,
sprzPdHwane nod nazwami, które m0a.1 wprowad.dć w b ąd

~~~r~~~~~1~~~~~~!~Y n:r~o~~;:

Swładectwa

5 pp. w 11ohotv i

E.
0 5 TR z Ez· EN
I' 1

Chorzy na ruprury iróhekaleUwalll
POMOC l SKUTEK BEZ OPERACJI! t
RUPTURY. Jako tet kalectwa nie
wolno zaniedbywać. gl.\yż skutki dla ży
cia Judzk'ego sa bardzo niebezpieczne.
Ruptura staie sie wielką Jak głowa ludz
ka i konewka. sPowO<lować mote śmier
telne Powikłania kiszek.
SpecJalne lecznicze bandate orł<>l'c·
dy~zne gumowe moJei metody 11suwaill radykalnie najniebezpieczniejsze i
najzastarzalsze ruptury u meżczyzn. ko
biet i dzieci. Na skrzywienie krestosłu· ·
pa, przeciw tworzeniu sle 11:arbów,
ł a:ruilky kości, leczn. rorsety ortope-

4-eł -

. .

„. te.

Pio••kowska 10
iPrzy1muie s-10 ra·
no, od 12-2 oo poł
\i od 6-9 wieci.
W niedzie'e i święta od 9-1,
0rd'llnuie w leczai1
cv CeJ!ielniana 26.
codz. od 2- 3 pop.

IV~ J W~D)J(~ ta~unowi;i

specfałisfa chorób
slcórnvch. -..venervcz
I oych i mnezopłcio
~
wvcb
'Piotrkowska 70
1

.

(r6~ Trau~ułtal

0

TeL 181·83
Przvimuie od 8.30
do 10.30 rano, od 1
do 2.30 pp., ąq E
dn 8.30 w., w nie•
dziele i świeta od
10-1-el, Oddzielna
poczeka Inia dla t>t1'1
Lampa kwarcowa

~

,,...,. """'"

,__,_
__
.,,..
_ __

KlftO„TEATR

,, S Ir O Ił C E „

· Chor. skórne.
1 weneryc;:ne

Dr. med.

zawiera 98°/0 czystej sody I jest produktem
czystym i pełnowartościowym.
Celem ochrony nasze: Szanowneł KliJ entell przed teml
fa syf katamf,
kaidy oryg!nalny w orek sody amoniakalnej

ortopedyczny Spec. L RAPAPORT
ortoped. ze Lwowa.
LóD.t. obecnie ul. WóLCZA~SKA
front.
Parter, tel. ZZl·77.
·
PrzyfmuJe od 9-1 I od 3-7,
UWAGA: Osobiste jav•lenle sle chorych fest
konieczne. Ubezpieczonych w Kasie Chorych m.
Łodzi przyjmuie.

a r r y p .- e 1·

H

pełen

(1-'rzygody \\idk1ego miasta) Nadzwycza1nv dramat
sensacji
w 12 akt. W roli gł. król europejskk h sensaqonistów

emocji

1

Na pierwszy 1ean1 codziennie

Napfórko\\'skłel?o

-

J8

Dziś I dni aastepn:yc,.:-p„_,91'am !.Wł<:-\cczny

Monumentalny i

najpoteżnlel-

Bitwa fina ; ao1~•mą
5

1

~

~

Za.dna księga, żaden inny film
nie zdołał i nie zdoła odtwo~ ,
rzyć naturalniej wojny niż ten
&kfadaJący sie z autentycznych tdieć. żadne kulisy, tylko prawdziwe i realne iycief
Ten film muszą wszyscy zo- ..
baczyć, nawet ci, którzy stali
dotychczas z daleka od kl na, ,. t'
rdyż takie dzieło można stwo ~~
riyć tylko raz.
• ~
Kaida matka. kaidy ojciec t· rkażdo dziecko powinno obeJ- 1
rzeć ten Hlm aby utrwalić w
pamiP.ei co oznacza wojna. I

r·

l

Nad proo-am: ARCVWĘSOLA

-

r'f

KOJ\\EDJA. .

w niedzielę i i;w,ęta

od godz •.
1-eJ rra cała orkiestra. Począ
POoz1eKowAN1P..
„Zalłładów
tek w dni oowszednie o goW. Panu Specjaliście J. RAPAPORTOW1, za1:aopatrzony Jest w p I o
I>~ firmową,
mieszkałemu w Łodzi przy ul. Wókzańsklei Nr.
dzinie 5-ej po poi~ w soboty lf.
o &. 3-eJ, w niedziele o l-eJ. '
10, składam gorace podziekowanle za umieietne
aa co prosimy z1uócłt uwagę przy kupnie.
Doiazd tramwajami Nr. 3 i 4. L
skuteczne wstrzymanie mofei cieżkiej wieloletniej przc'f)ukllny bandażem Jero metody, tak. l.t
Dr. med.
'
ZaKłady
odżyłem. zostałem uwolniony od cleżkich ciC?r·
M
Wł!KSLE
skradzione
z
wystawcami
'Pień I uniknałem szcześliwie niebezpiecznej ope.
l'I Pl
Jana Rejnsza na zł. 250.-. pana Bed·
Oddział w Lodzi: A•. Tad. Kościuszki 69.
racji I jestem zdolny do pełnienia obowiaz.ków
narka na zł. 150 I Aleksandra SzymasedLio wskk:h.
Tel. Nr. 115-52 i 151-43.
!Il.
Słer1nl~ t niaka na zł. JOO. Weksle są żyrowane
Z powa!anlem
WarszawP, w marcu 1931 r.
telefon 220-26 przez Rozalie Szymaniak i Paweł HaOr. MAUR\'C:V MORGENROTn
Chor ak6rne d;ó, lf.e Pl. w miesięcznych ratach od kw;et
Sedzia Sądu Apełac.
UWAGA: Winni rozpcwszechnlan~a falsyfllrat6w, Jak, ory• moc;owvch. 'wene· nia do l? paźdzle_rnika 1931 r. \\.'eksle
'~'
i EC
ł'""'
z1
glnalnej sody amonjaS.:alnej (bielidło) zostaną po
rvczne i knbiece. roczne nie uważnJam. Aleksander Szy0,0
clągnl~cl do odpQwiedzialnoścl karnej.
Przv'm. od 9 do 12 ID!!liak.
i od 5 do 9 w. 1WH'OŻ\'CZA,\\ suknie ślubne ora:l
Iw
niedz=ele i świę-,balowe Po ce.nie niskiej, Piotrkows~:~
taniej
2
fa od 10 -12.
294. prawa oficyna. III "·
~-"
p ł f
kl d ·
t.
l . UWAGA!
U
~
UWAQA ! Odcizie na poczeka' KRÓLIKI rasowe czarne podpalane naa :1·aonyK, rrozweemr
kolonii_
sle w centrum w sasledztwie SS-ów nia
reod.i
• 11
U
~_ Milłlera. koło kolei mote każdy nabyć
·
Dr. med.
Chą_iny. ' •
• '
~~
samieoiamv stare rowery na nowe, Wfa,ne warsztat, laki•
JEZYKA Polskieio · i
Dien. niklarskie i ślusarskie pod k 'erownicłwem fachowców
J'lantacle ogrodów p0 cenach b. przystępnych. Wiadomość tel lZl-70 ktb •I
Y1 U6 ft s~ybko wyucza rutynowany nauczymstri6w, - - - - - - - Ceny konkurencyjne. ul. Narutowicza Nr. fu m. 4, fr. I p. od 10-2-jł i 4-7.
I powrócił
ciel. Starszych specjalną skrócam~ !!'eU:U: u::n:x:n:xXJWULILIXXJ(UJLk XJI , r, y 1) 1 o 1 1 1 ,
•
• •
"'
iB
specJaHst• cho· tod'° Przł'iotowuje do egz:a:nmow
DLA SŁAW\' I l~EKLAJ\lV.
~,,n
ZDROWIE TO SKAR
rób skórnych 1Atęia I Maia 5, m. .lJront. Ill_p~
Darmo - każdy. otrzyma broszure Twarz .
u lu
weneryc~nych UBIORY mes kie. da!llskie. obuwie. swe
lwierciadło Duszy, dzieki której osią~11'n taiemk b'
l
h
k'
~ i moczopłc1owvch trY. na wv~łate. Piotrkowska 37. Ili
.
d
.
•
.•
•REPORJ\,V, Otd. om inac e. a1ecz 1 •
1 Anfirzeja 5 1we1ścle. I p1etro.
111<:e po wo
la. wpływ na otoczeni
'/
'
· dla dorosłych i dzieci! Po cenach ba·
RJME~OS
i osobę kochaną. Jak równiet analiz
· i łecznle niskich z najlepszych materiałl
Tel. 159-łO
KURS grubszej szydetkowel roboty.
swójego. losu, ż.Yt;i~: ch~r3:kteru I .Przelów poleca WYTWÓRNIA. Plotrkow- ,
.
f~ZfRWA'!M'
. ·""""7° Przyimuie od .s-11. Kurs filet 10 zł. Wyuczam haftu rncz·
waczema. Nadesh1cie 1m1e. rok 1 datc
ska 7l w podwórzu na prawo Reperaod 5-9, w N.edz c· nego I maszynowego. Praca z
·.
urO<lzenia. A~res: Warsza~a, ul. Bedcja w~zelkich wyr. tr~k I dziany.;b
anfvsepfTcznie
le i ś~eta 0.:1 9-1 niona. Kaufman.owa, Piotrkows i,~.
narska 17. mistrz nauk ta1emnych W.
_
.
•preparowane.
Oddz•elna po~ze- pr. oficyna I piętro, I podwórze.
•PYffELLO. - .Niniejsze oic,loszenle I
Dr. med.
Wylłrzel!ad się nałladowoictw.
kal„ia dla pad. ~EINHOLD ·Tust, zagubił wycl~
95 gr. znaczkami• pocztow.em1 na przeI
I
Or. med.
ksiąg ludności i karte reJestra.:yjna.
k załączyć. Na tadan1e. wysyłamy
•
nc~~IJmed.~Jllla>B'alO
łt~ltl
wydattll przez Biuro Wo!:..1Cowe w ł'...O·
SZCZegÓłOWą anahze, opraCOWaU• PfZJ' p()mQey
a
I
•
··~,,..
s.111l'8'a-a•
dzi.
4
słynnego MED.JUJ\\. Analiza - starannie opraakuszer ginekolog
Akuszerja I choroby kobiece
-----· -- - -·
oowana z MtD.JUJ\i uświadamia każdego. fakie ll·&o Listopada 19 (Konstan'°'vnow<1ka)
MIESZKA OBECNIE
a
. JEżDZJ(; na rowerze nauczysz sie n&
z.miany losu życia i kiedy spotkać mają. dziek! fe!. 223-.34 przyJmule od 4-6 po pot.
ZGIERSKA 15 Tel 113·47
· cyklodrumie, Konstautynowska lb. WY
~zemu każdy l_lla możność przeciwdziałać i
od 1 do l w Leczmcv „POMOC",
Przyjmuje
4-? "wiecz. •
akuszerja i pożycza sie r!'wery na wycieczki.
_.wpływ ich osłabić.
Ałek•androwska 1.
Znalazc~ dokumentów
, horoby kobiece famże reperac1a ro-veruw.
~
. .
AKUSZERKA kasowa I prywatna Ka·
POSIADACZE ROWER6W. ·l ~r
Przv1mu:e od 3-5. liska, Kościelna s. przyjmuje zamńwie
HOEr.Lmbe~ g Czas odświetv~ wasze
n!!:.. Porady bezpłatne. Tel. 123-72. CZERWOl"łOŚt NOSA Usuwa
1' I\ atalow~ . rumaki. lub ~ , • •
tel. 127_8,.
PIERWSZORZĘDNA l)racownia sukien
az-ybko i skutecza e wyprob„wany 1
zamtentd ~a no~•·
I
Położnictwo. chorobv kobiece
i okryć damskich Janiny Sadow~kei.
6rndek Cblo. oaos D ra .&diera · chor. skórne .PP. mechanikom 1 od·
przeprowadziła sie
Or. med.
Nawrot 37, m. 1, podaję do wiadomoPonadto dodaje nosowi ładn-y i esieI weneryczne sp,rzedawf cbomk polecam
GDA!QSKA 57, I piętro. telefon 108-01.
ści Sz. Klijent.eli, że z powodu og łlnetycznv wyQląd. Cena za 1 P• zł. 16.80,
NAWROT 2
w.a · ne ~ rv a!Y. ramy,
Przyjmuje od 3-eJ do 5-eJ.
. 21
I ~kryzysu, ceny znacznie zniżone.
'!, p. zł. 9.80. Jedvoa maść EPHE- : Tel. 179·89. widły, k1erowo1k1, ob, --·
~JDOL i MYDŁO D-ra Adlera nadprzyjm, do 10 rano ręcze i ró:l:ne części
Tł.U.MACXEafllA
BIŻUTERJA. zegarki na raty. Ceny g„
zwyczainv środek przeciw p 'e!lom
i od 4-8
po cenach fabrycznych hurtowo i deta..t!. Zielon• N!! t tówkowe "Precioza'' Piotrkowska 12.~
cena wraz z portem Zł. 7.60.
dla pań •D~· od 4-5 licznie. Reperac·a, niklowane emalje z: !ezyków rosyjskiego, niemieckiego, Telefoc 185·49. ~o,9_wórzu.
~
Wvsvła za pobraniem lub przedpł!!w niedz. od· U 2 pp
Ce n v z n i :I: o 1u,
francuskiego i angie!skiego oraz prze- Chtlr, skórne ARTYSTA, reZyserem filmowym mot~ Laboratorjum Dra Adlęra
dla Diezamo:l:nvch Fabryka rowerów Leopold TALER, pisywanie na maszynie. „Spalonit". i weneryczne
że zostać ka:i~Y (a). Bezptatną broswK~ak6w, ul. Zielona 161108.
cen3' f~cznic.
Entla 8 (pnv Aleksandrowekie,i 75.> ·i?iotrkowska 64, front I piętro. Tele- Przyim. od 12-2 re wyjaśnialt>ea wysyla. Warszawa;.
1
w 150-il
ioll 140-33. eeny bardzo clostetme. 1 i 1 1.-a 11.
a.krzynka ~wa ,9.Si
.
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Katowica1.:h na sztucznvm torze hokeo mistrzojowym finałowe spotkanie
stwo ho~ej~we ~1ąska mied.zv ~1ąskim
Tow. Łyzw1arsk1m a K. H. S1em1anowtPrag-nąłem stać się równie sławny, a · na polu bokserskim opłnJa nie chciała fe ce. Zwyciężyło 31. Tow. Łvźw. w stoByły mistrz bokserski świata Jack I
Isunku 2:0, przyczem obie bramki strzeDempsey zamieścił w popularnym tygo- chwilami nie mogąc znieść obojętności dnak wiedz:eć.
Ola niej byłem typem przeciętne~o lone przez Alrtla i Stadlera zdobyte zo..
dniku niemieckim „russbal" poniższy, moich ziomków zamierzałem wróci~ I
.
, skąd przyszedłem i porzucić karierę bok · boksera i fakt zdobycia tytułu mistrza stały po przedłużeniu.
bardzo interesujący artykuł o sobie:
świata nie trafił do przekonania świata
,.Bokserski mistrz świata wszyst- sers ką.
przepts~w
kich wag musi być zdawałoby się oso- I Próbowałem wszelkich środków. by sportowego Ameryki.
"
Sądziłem. że tei.ro rodzaju stan rzebą bardzo popularną. Sam tytuł niezwy- zdobyć tę popularność, uważałem bofootbalowvch w Anglii
czy nie u!eJ?;nie już nigdy zmianom.
kle zaszczvtny. nie zawsze jednak przy wiem, że na n!ą zasłużyłem.
Angielskie pisma sporto\\le donoszą,
Przyszedł jednak dzl~ń. w którym
Starałem sie zawierać znajomo?~! z
nosi mu sławe. Bvłem mistrzem świata I
w cią~~ slc~m' u lat i muszę przyznać. pr~s, i przedstawicielami n~iróżnor?- 1 zostałem nagrodzony za wszelkie do- 1 że tamtejszy związek piłkarski zamierza wprowadzić jnowa ·ję w przepisach
że w c1ą~ pierwszych trzech lat po zdo dn e.szych warstw spoleczenstwa, me J' tychcza~owe krzywdv moralne.
•
"
_Stało sie to oo walce z ~.a~?entier~m gry we footbal.
·
byciu l!f·tulu bvłcm bardto mało popu- skutl~owało to. jednak .~cale.
I N. eszczę~c1em moJ -m było. te nłe . Rozyszcze tłumów europl 1sk eh uoso- 1 lnowacja dotyczyć ma bramkarza
larny w Ameryce.
orzepisó~
Jim. Cor_betl był przez sz~reg- lat bar pos ~adałem absolutnie żadnego wykształ blen!e techniki boksersk'.eJ francuz Car- któremu według nowych
wolno będzie cdbijać piłke co cztery
penher został prz~ze~n· e ~?k~m.any.
dzo melub·any. i zupełnie niepopularny cema.
J.ak~y za dotkmęc1em rozdzk1 c~ar?- kroki a nie jak dotychczas bvło co dwa
t~lko dlate~o. ze zdetronizował on ulu-1 Sz.~otę ?P~śc_lłem f!laJąc lat tą I od teJ
c~w1 h posw1ęc1łem s.1e wyłącznte bok~o dz!eJsk1ej .stosuneK tł.urny ~rnc~ykansk1e kroki.
bieńca publtczności John L. Suliwana.
~o d~ meJ osoby zm1cmł się nie do po- 1 Projektodawcy wychodza z zaloie~
Zwolennicy Suliwana nie mog-li tego w1. Poz~ bok.sem .me i~tnalo dla mn!e
1
k
il' . b
.
I . ż
zapomnieć Corbettowi i un;kali jego wy absolutme me więcej 1 starałem s ę znania.
W pięć minut P~ walce by!em ~a u- , nrz'ao,w1·eo1n101iwjayn·eprnzaeppa1s.tu.mkóo twk1t6rraymb~
st~pów. które często świ.eciły niemal ~szcl.ki:mi mo7;1iwemi środka~ zdobyć
:~
s "' w.
· I
Jakna1w·eccj w1cdiy bokserskiej, zapo- stach całej Ameryki. Stałem się na:barpustkami
sprawach. Idziej popularną osobistością sportową d~ go napastować przy schwvtama pił
inn~1ch
wszystkich
o
minając
l
t
ł
b
tł
b
c
"'
•
1una sprawa. ,e .or e
k1
I ś . .
b t
.
J d
Y ypem ,
.
•
klasycznt!~O boksera 0 doskonakj tech- • . e ~nem. r:nojem zareclcm Y o. stu-, na w1ec1.e.
Ó
ł
ł
Chw1lt tej nie zapomnę nlirdy Jak rónlce w przeciwieństwie do Sulhvana d:owame taJników sportu bokserskiego,
Z W
ęl'y W
',nie, om ;jałcm żadnej okazji, by slę cze- wnież nie z~pom~e kr~vwd moralnych
któr:v móizt zaimponować tylko sifą.
1
na meczu Anglja-Szkoc;a
' ~adanvch m1 w ciągu kilku lat przez mo
.
Tłum lubuje się Je~nak w sile mięśni gos nauczyć.
.
.
Obserwowałem z zamteresowanlem ich rodaków.
i w tern kryje się wielka popularność Su ·
dals~e
Prasa ang1elsk~ orz~nos1
Bokser musi pamiętać. te sława nie
wszystkie spotkan;a bokserskie i z każ-I
!iwana
1
To s~mo było f ze mną Ody w r 19 19 dej walki wynos'łem coś nowego, co mi zawsze przychodzi jednocześnie ze zdo- szczegóły spotkama Ang!Ja - S~kocJa,
odebrałem tytuł mistrza · świata \Villar- się w mojej karjerze w przyszłości bar- by~iem za~z~zytne~_o tytułu mistrzo~- k.tóre Jak w1adory:io. zakonczvło s1e zwy
sk1e~o. OpmJ.a publ ·czna, a szczególn;e , c1ęstwem ~zkoc_JI w stosu~ku. 2:0. Dodowi. który był ubóstwiany pr zr > ame- dzo prz~daw.a~o..
kl. ~dne obliczeni~ w~kazuJa. ze meczoQ,!;l mOJc;!~.;.'!;J I tmudneJ_~cy 1tłum ma S';'OJe kaprysy.
rykan. Je~o zwolennicy byli do teg·o sto I
~I _przy~lądało su: nie IOO lecz 130 ty--.
-----pnia wśckkli na mn :e; te starali się za
s,ęq w1dzó.w: Jes~ t? no~v rekord,
•
•
•
•
wszclka cene n1e dopuśc!ć .do tego, bym I

I

Zmiana

I

I
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Sport w SWl"ta W1elk1e1nocy ~~}~: !r~~Ór~.~z:a l~~k~ ;~~~J;;~ rtu~

stałMc;~7 ~ft;':~ra~iefe doprowadztli

SWO I
g~Ja - ~zkocJa przyilądało s1e 127 ty~
w stosunku do mej osoby'
s1ecy widzów.
:Jaftie łmpre•u spor'fo•e od6t:dq sł~ "' Lodał
do te$?o stopnia, żę skferpwali przeci,w1
,_ • t
d .
Tegoroczny program imorez sporto- Aleja Unji godz.11-ta start do biegu wio
ko .mnie kamp~nię-_pr~sową, tt<?sąd7ano
18 omo~Cl
.
mme o B~2 Wte o Jakie rzeczy I w kon- whcy na święta Wielkiejnocv orzedsta seńnego na przetaj ŁKS-u.
roz9 rywek 0 uhar Davisa
sekwencji staną!em na~et. przed sądem. wia się wyjątkowo ubogo. Klubv łódz~ I GRY SPORTOWE: Sala orzy ul.
p .
.
Coprawda nie mog-h m1 nic konkret- kie nie organizują ani jednej oowa:!nreJ Nowo-Targowej godz. 17.- dalszv ciąg
męskiej. . ~terwsze spotkanie tenisowe o puhar
nego za~zuc 1 ć. Jednak kładli mi kłody szej imprezy sportowej za wvj4tkiem ~mistrz. Łodzi w siatkówce
pod nogi na kazdym kr?ku praJ?:nąc za biegu na przełaj ŁKS-u. Odbeda się je Grają: YMCA - ŁS, Gever - TUR. D~visa ~ozegra~e między .reprezeptacja
wyz:na- I Hasmonea - Zjednoczone. Absolwenci ":11 Arg1::~tyny 1 ParagwaJu zakonczyfo
wszel_ką cene ~vm utracił zaszczytny ty dynie zawody mistrzowskie
się zwycięstwem Argenty!l~ w stosunku
Szcze~ółowy _ ŁKS. YMCA _ HKS.
czone kalendarzvkiem.
tuł mistrza świata• . ·
PING - PONO: W niedziele i nonie- 5 :Ob~~tę1LJnym przeciwnikiem Arirenty
. Z wszelkich zarzutów . stawian~ch program imprez ·przedstawia sie nastęzie rugway*.
działek dalszy ciąg mistrzostw druży- ny
mi przez. wro~ów sądy mnie u~olmły, pująco:
·
· · h
h
NlfDZIELA PllKA NO-t.NA • B 0 i
Jednakże 1 to nie wystarczyło moim wro
Południową Afryke reprezentować
' · s- nowyc żenskic ·
•
·
r
·
gom którzy pr e dt · ·
bedą w spotkaniu o puhar Davisa z N!em
nr n - n n r m·
odża.fować. że ~d:brar'::O czt~stu'l'~i~t~~~ k~ WKS godz. 16-ta, WKS I - Bieg I.
cami następujący zawodnicy: Raymond.
,..
I Mistrzostwo klasy A. Godz. 14.30 przed
świata Willardowi.
piłkarskie Condon i Kirby. Niemcy rcprezentowan:
Zdobyty przezernnie tytuł mistrza .mecz rezerw.
będą przez Dr. B_ussu. Dessarta, Lands.
świata nie imponował wówc;zas amery. I _PONIEDZIAŁEK, PIŁKA NOŻNA:
0 mistrzostwo !Viemiec
mana, Kuhlmana t Nourneya.
.
. .
ŁKS I b kanom i gdy w r. t 921 miałem w Jersey : Botsk_o. ŁK~, godz. li-ta,
Roz~rywkt piłkarskie o m1strzowCity stanąć P,rzec:wko Carpentierowi ' Turysc1. M1strzo~t~o kla~v A. "odz. 9
Japonia J?rać b~dzie z Jui?"osfawl2' ~
trzy czwarte Ameryki życzyło ml z całe ŁKS II -:- Tury~c1 11. Mistrzostwo r~- 1 s~wo N1~mlec pr?wad~one sa rokroczdniach od 8 do 10 maja w Zagrzebiu.
Izerw. Boisko Widzew J70dz. 16-ta Wt- me z wielką zac1etośc1a. .
go serca. bym z.ostał znokautowany,
JędyRzeczą moje] ambicji było wówczac: 1 dzew I - Hakoah I. M:strzostwo klasy
1 W tegorocznych spotkaniachjuż miSzwajcarja reprezentowana będzil
przekonać całą Ameryke. że zasługuję A. Godz. 14-ta Hakoah II - Widzew fi. nie środkowa grupa wvłoniła
W , w spotkaniu z lrlandją <t-3 maja) przez
na popularność. mimo iż prócz silnych Mistrzostwo rezerw. boisko TUR-u go-; strza. którym został zespół DSC.
plęści i nieco wiadomości ~ dziedziny 1 dzina 16-ta TUR - Bie~. Spotkanie to grupie południowej najwiecei szans do Aeschlimana i Fischera, który w Szwaj·
carJi zamieszkuje 18 łat i w ostatnim rotytułu mistrza posiada fortuna.
bokserskiej niczem 1nnem wówczas zaim 1 warzyskie.
ku dopiero uzyskał obywatelstwo.
LEKKA ATLETYKA: Boisko ŁKS.
1
ponować nie mogłem.
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JAJO

OFIARUJĘ
10.000 złotych

~ -

Mętoiym.a dop!.eco po śkihle dowiaduje sd<ę.
ile iftn.ieje a.a świecie ruoey, o które miMna się

kz~.

za to, teby zostać miłJonerem.
Oferty sub „Interes".

staruszek

z siedemnastoletnią panną.
Uroczystość skończona. Młoda
udaje się w podróż poślubną.

się

Ucho poda.waf btdema,
a mta tonie_
Oteofł .ię b

para

„ W iiafblitszym czasie czekała nas

„Dni'": „Dzień Dziecka",
taniej ksiaźki" . „Dzień a11tyIowy", „Dzień propagandy filalk
mów krajowych" i Ł d.
(Z prasy).
„Dzień

Wlek ma 100 lat. bez uroku.
Rok ma 12 miesięcy,
Mlesłac ma 4 ty20 '. :nte,
Tydzień ma „Dnl„ 100.000.

Niema dni słotnych, ponurych,
Pamletnych, pięknych. 1>02odnych,
Są tylko ,.Dni'" dla niemowląt,
Dla szczupłych, :grubych i głodnych .•.
Ledwo sle Jeden „Dzień" skończył
pazur swój kładzie
I tak w miłości btłźnłe~o
Żyjemy sobie z „Dnia" na „Dzień" Kant.

B
SUCZKI\
B
a
!! biafożółta,
X

krótki ogonek, na
głowie biała łatka w kształcie X
serca. poszukuje miłego pieska u
celem odbywania wspólnych f t
spacerów. Of. sub „Niewykluczone".

!!
X

cxxxxxxxxxxxxxxx

Sprawy domowe

się.„

.•

l

But

lki

?„.
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Co

się

tyczy piwa, to najlepsze
powiada pierw-

Jest w Monachjum... szy.

.

- Co się tvczy kobiet, to mo~e wam
Ipolecić
tylko Paryż ... - zaznacza drugi.

_:_ Co się tyczy słońca. to bezwątpienia 'Egipt! - wtrąca sentencjonalnie
trzeci.
- Co sfe h•czy cv2'ar, to wiecie pewno. te naJlepsze są w Macctlonjł... dodaje czwarty.
Na~le odzywa się Cohn, który nie za-

bierał doh'cłtczas głosu:
A co się t~·czy szelek,
są f\nny „Cohn i Mayer"-

to najlepsze

Szere~owlec Buc. wysłany przez porucznika..; listem. n'e ma pewności, czy
jest na w1aściwcj ulicy, więc zwraca się
do przechodnia. idącego z n i ew!astą:
~ Prżcpraszam pana, czy to jest
Wspólna? •..
- Nie, panie - odparł przechodzień
z groźną ritiną. - To moja żona..•

Pewnf:' ...... 'ł filozofowi czyniono wyrzu
Buchalter spófoif się do bLura. Szef
ty, te rozwiódł się ze swą piękną i 1awita go z srrofoą miną.
_ Cóż to ma znaczyć? ... Dlaczego cna, żoną. Filozof zdjął z no~i but. po~~
!sunął go pod n<:zy ty-eh, ktorzy czyml:
pan się znowu spóźn i ł?...
- Nie mogłem, panie szefie... Spra-,· mu wyr~uty i rzekł :
.- Sliczny.,>but. prawda? ... Co za. w~
.
.
wy domowe....
Cóż to mme obchodzi? ... Jakie spra-: k~ ncze~ie. co· ··· I r:itrz pan na te zeló~-.
1„ .• ~tęk~y but. prawda Al~ g-_d~ie
wY domowe?...
_ Dom, w którym mieszkam, za wa- o~ mn ie uciska, tego pan me odgaJme !...

m

-

sobie czas w

rozmową.

rtiepo.rozum~enf e

Już dru~i

~•icxxxxxicxxxxxxx

Wofażerowle skracają

.wagonie

- Anne.
Annie codziennie wypada coś z ręk i
Serwis, porcelanowa figurka, lustro ...
Kolasiiiscy musieli ją odprawić.
Po dwucb latach przyjcli Anne z powrotem.
I, o dziwo!„. Annie nic Już nie wypada z ręki! ..•
- Cóż to się stało? ~ dziwi sle Ko.
lasińska.
·- ·To bardzo prQste.„ - odpowiada
Anna. - Ja przez te dwa lata pracowałam w fabryce bomb.

Czasem są trzy „Dni" odrazu,
Taki, owaki i siaki,
A czasem niema "Dnia„ wcale,
Wtedy Jest „Noc w Na1Iasakl".

Jim Rainbow staje przed sądem w
New Yorku, oskarżony o sprzedaż alko·
holu.
Obrońca jego zwraca się do sędziów.
- Niech panowie prz~·jrzą się mojemu klijentowi ..•
Sędliowie przy~lądają musie z natę
żoną uwa2'ą. a obrońca ci ą2"nie dalej:
- A teraz, panowie proszę się zasta
nowlć, czy ten człowiek sprzedałby
choć kieliszek wódki, ~dyby ją miał? ..•
Jim został uniewinniony.

pociągu

Kola~łń~cy mają sfutącą

Kupna, l>Odaiy, popytu.„

dowód

W

Praktyka

Dzień dzłecką, wujka I cioci.
Dzień książki, pióra, zeszytu,
Dzień walki, kłótni, zatargów.

świaL„

v

żucia...

na~tQJNia.ce

DIJ biura meldunkowego z~fac;za s'ę
pewien jegomość i zapytuje urzędnika:
- Przepraszam, gdzie jabym mógł
otrzymać informacje?_
- A o co chodzi?._
- Bo w idzi pan. sprawa Jest te~o roC:f zaju„. Ja już Jestem pl~tnoścle lat po ~lu
ble ... Moja córka mieszka już szcsnaśc1e
lat w Poznaniu ... Za kilka miesfccY. wyjdzie zamąż, więc chciałbym sie dowiedzieć, gdzie ona ma zameldować dziecko. które wczoraj właśnie przyszło na

X
X

~

*

rodzinka! ••

Wystarczający

-e

prawa..

teni

„Dni" noszedo

ft

*

roa;pofowić 9W-e

ki i

Pierwsza noc w hotelu. Młoda żona
udaje się do sypialni. mąż natomiast biegnie cichaczem do bufetu.
A te zwykłe, ludzkie dzieje,
Skrupulatnie przestrzegając
- Szlanke porteru!...
Iż się złudą upajają,
Pradawnego obyczaju,
Właściciel bufetu zorJentował slę od
Nlep0mierne wiec nadzieje
Wielkanocny, stary zając
razu.
Tajemnicze budzi Jajo.
UPowinki przynlóSł w jaju.
- Ośmielam się zwrócić uwa.ire szanownemu panu, że w obecnej chwili stoTrrrach skorupka !.„ A bodaJło !
sowniejsze byłoby dla pana winko ... Por
- Jakie wnętrza treść ponura:
ter dllała bardziej hamująco,_
Oto plajta mknie za plajtą,
Gość szybko wypija szklankę wina.
Zasię zając w świat dał „nura".
Następne~o wieczoru zwraca się do - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
właściciela bufetu:
- Dla mnie szklankę wina, dla żony
proszę posłać porter!_

Ładna

A

irękę przyja.cle1owi,

Z!HICl'ly: podwo«t

poślubna

Sześćdzleslecloletnf

blitnłego _

c6rłd?„,

W og-rodz;fe zoolog'lcznym w Mo·
skwie Jakaś staruszka stafo przed klatką
z wfelbładcm, kiwa głową i powiada:
- Patrzcie co te łotry - bolszewiki
zrobili z biednego konia...

noc

z Amorem.

'(.
Powfa.daf\l D1e pot~ 1xmy

koń.„

Na.-

MnO«"ame jest na.jiczęściej to, co ma ~

wspól.n~o

Biedny

*

:a'f'.ekt6re ekołan~ tdów.

Dńwne 911,
przyk.ł&d

sTn wIn I

Ieee••~O~'J
li M

A

l'J

bańki, pijawki. domy na szero.

9

kiej stopie, kandydatury, kuP-1
'ców na no~i i pierwsze kroki. .
Wiadomość u stróża
•
·
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Konlo'P. K~ 6. „Wyda

ni~two·\ ·Republika"

Nr. 68. l48

ODDZIAŁY: KRAKÓW. ul. Piiarska 4. tel. 165.00: KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Win<:enty Szczepaniak. ul. Piastowska 9. tel. 7.17: LWÓW! ul. Zimorowicza 5. tel. 277: POZNA~:
Piekary 20/21. tel. Z2.46; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski. ul. 3-go Mal a nr. 28; BĘDZIN: Biuro dziennikó"'Y J. Hl a wski. ul. Mal3 cho ws.kiego I: DABROW A GÓRNICZA. Biuro
dzienników J. Hl a wski. 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec. Krupówki 30; OD\'NIA: Penslon. „Victoria Regia'. tel. 19.02; WARSZAW A. Próżną 7134. tel. 768.89; T ARNóW. ulica
Krakowska 13: CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KAUSZ: Złota 14: RADOM· Żeromskiego 23. tel. 3li KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171: SKARŻYSKO: Iłżecka 16, tel. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zr.

a gr. 50 miestecznic

Ogłoszenia:

I

·naJmnieis2e

zł.

W tekś~le 50 gr. za .wiersz .milimetrowv <na stronie 4 szpalty);

nekrolo1t1 40 gr. z3 wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,
1.50. Poszukiwanie pracy: za <słowo ·to groszv. naimnieisze zl. 1.20.

~~~~-~

Za wydawce i druk.: Wydawni\;l wo „Republ~ka" so. z osr;r. odp. ( rcdakU>1 od&>owi edzialny: Jan Orobelniak, Lódź. Piotrkowska 49.
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