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Brunświku demonstracyjny .pochód. Policja -interweniowała. rozpra

. zawali

\

Nr. ·95

---------------------------------------~--------i'----------------------------------.....11.-------

ł

demonstrantów. Aresztowan,0+,
340 osób. W Hamburgu policja również f
rozproszyła ~rupy demonstrantów l}o' i'
munistycznycb.
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Po upadłości Banku Handlowego

Sledzt\votrWa.-PraCe ·nad bi-lansem:~oa1·5·ze · przesłuchania śWl~dków ·i ·akcjonarjuszJ. -

PodnieceniB

miia.-Wśród właścicieli
I

uspokoienie.

nastąpiło

depozytów

wodem jest. że w myśl naszych ostrze-' się wszyscy drobni posiadacze wkładów J Rewizja ksiąg dokonywana prze~
Łódź. 7 kwietnia.
·
Poruszenie opinii publicznej w związ. żeń, STJOdziewanej w dniu dzisiejszym pa to też instytucje te przygotowały na 1 fachowych ekspertów, potrwa prawdoku -z upadlościa Banku Handlowego i nie' niki wśród posiadaczy depozytów banko dzień dzisiejszy wielkie zapasy gotówki, podobnie dość długo. Jednocześnie trw~
aby móc w dalszym ciągu uskuteczniac . ją prace nad bilansem, który zostame
pokojącemł pogroskami. jakle obiegal}' 'ivych nie było.
~
najpraw.doPodobniej
sporządzony
w~ród szerokich. sfer. powolł mija. Szko J W okresj.e przedświątecznym bęzpo- ewentualne wypłaty.
łódzkich 1pierwszej połowie b. miesiąca.
Dziś jednak do banków
· dhwe p<>dnleceme, . wywołane krachem, średnio pod wrażeniem upadłości do
niewiele osób. co
uste11111e mie/sca ooanowaniu. czego do- wszystkich banków łódzkich zgłaszali , z.gtasza się ba•rdzo
świadczy o tern. iż klijenci wreszcie zro- 1
ł
ł
zumieli. źe sytuacja wszystkich lódtklch .~
banków Jest zupełnie vewna i ich obawy ..,,.,
4
·
byty nieuzasadnione.
SOaOD~ U
Sledztwo w sprawie nadużyć wYk!'Y•sliuteli •dersenia
tych w Banku Handlowym trwa w dalna poclqll pośpieszna.
• paroll'H!RI
szym ciągu. Przed paru dniami ukazały
. .
wadzona w mieszkaniu aresztowanego się wiadomości. że do Łodzi zjeżdża speWiedeń, 7 kwietnia.
KonstantynoJ>OI, 7 kwietmł!
W dniu wczorajszym pollcJa areszto rewizja dała sensacyjne wyniki: znale-; cjalna komisja mlnisterjalna, która bę<Telegram własny)
wała a.Hetniea:o .Józefa Holzapfla, znaj- ziono mianowicie ukryte w piwnicy 1 dzle prowa<lzita całą sprawę. WiadomoW drodze z Salonik do Konsta?tyno
dujacesro sie PC>d zarzutem. że w roku cztery nab!>je dynamitowe oraz mą.ter- ścl te się nie sprawdziJy. ę1edzt~o s.po-_
czywa w ręku władz łódzkich, ktore w I pola zderzyły się w czasie nocy dwie
1927 namawiał on kilka Ol6b do doko· Jał pomocniczy.
Po ares~towanłu ~olzapfla załoslło 1 dniu dzis~ejszYlll. ~dą w dalsz·y m· ciągu łodzie motorowe z wielkim statkiem pa
nanła wspólnie zamachu dynamitowego'
.
.
na pociąg pospieszny. Według planu się do połicJi bardzo wiele osób;których przesłuchiwały swtadków, oraz badały
Holzapfla miał być dokona.v .nmacb zeznania każą przypuszczać. ż kitka ' osadzonych w areszcie wicedyrektora 1ro~Y1?1· Obydwie łod~e utonęły, 22 pa
ostAtnfch Kalinowskie-go i inspektora Patusznego. t sazerow znalazło śmierć w nurtach
r,ofJe meina zamachów urządzon eh w
ten w tYm ceJu. by po
było na ,zabitych I rannych dokonać ra-; czasach na 1>ocląg yło zlel~'rii łlolz·; Dzlś będa również przestuchani poważ... f morza.
„
.
· • ~· „
nłejsi akcjQDarjusze banku.
.„
bunku. U ~łeb oSób, do których 1apfla.
,
się Hol~aP,fel zwrac_ał, 'Spotkał . ~ę on z..
: , ~
.
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nlu mu broni mysliwsk1ej i lako podej- .
rzaną o kradzież osobe wskaz.al nle)a-
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~~~~ja~~t~c::r~dzk~~~~= :~r!~wi~1 będzie dziś przeli miotem specjalnych'. ~arad partyjnych
f.. •
6.
...r.• d • f NODJS1,I.
• POS~ '-'&le
&. d
• pr•••u6} d
~
wszelkie stosunkL
•IO
•ie
.-1
.,s,O
S<:hachner. przesłuchany przez J>O- el.IO
~ 't ·
lłcJe katel[orycznle zaprzeczył, Jakoby
Sytuacja w łonie (lartn test w dal· ków O. I(. R-u.
LÓDŻ. 7 kwietnia.
miał ukraść Holzapflowi broń t JednoJak się dowiaduJemv sprawa za'.arJak już donosiliśmy wczmaj, oolłtycz szym ciągu naprężona. W dniu wcvualcześnłe zeznał. że Holzapfeł w roku
1927 namawiał go przyjęcia udziału w ną sensacją w Lodzi !est w''słą\lieme z szym o godzinie 6-ej włecwrem odnyć gu ma być deiinitywnie załatwiona w
O. K R
zamachu na pocia2 pospieszny a następ szerestów P. P. S. włceorezv.denta dr. się miało specjalne posiedzenie władz dniu dzisiejszym. Posł~dzenie
1

I

nie w .()brabowaniu zabitych I rannych Wlelłńskłe20, którv po dramatycznem partyjnych zwołane w sprawie zatar-

odbędzie się

o 2odzin

•

7-ej wieczopm.

podrót~ych. . Jednocześnie Schachner siedzeniu O. K. R. zrzekł de wstyst· 1 2u z dr. Wielińskim. P:lsledzcttie to „o· Na Posiedzenie to przvł:.iedzle specJ2lny
podał nazwiska kilku Innych osób, : do kich izodnoścl partyjnych zrywając , Jed· stało jednak w ostatniej chwili odwda- dele2at centralnvch wtadz partvjr.y, h z

I

ne, gdyż z powodu świąt nie byfl) woż- Warszawy, najprawcbpoaobniej
których Holzapfel zwracał się z , taką sa nocześnie z partją.
·
Jak wiadomo, incvdent powstaa '· w 1 na ściąiznąć do Lodzi wszystkich człon Niedziałkowski.
. ·
ma Propozycją.

1n•seł

~~~~ Po~a&owo~epuy~a-~~tluz~~~~~~~)b•wto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ez•Ort-1

do zarzucane20 1!1" zainiaru do· nie P. P. S. miedzy wlekszością
konania zał!'achu dynam1towego na p0- ków a wlceprez. Wileńskim z pow\)du
efą~, a dopiero Pó7nłef zeznał. że cała 1Jesro taktyki I całe20 szerezu PoSUl'lęć
historia byra Jedynie żartem. Przep.-o- · na terenie samorządu.
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Przed kilku
1
się.
• strzelono w tajemniczy sposób Piotra· Bu strzałów, jędnak rewolwer za<:iął
Okr<>pa.
i
Buhajową
aresztowała
Policja
wy~o,
.
policyjne
. ~a~• . Docb~enie

.
72 00 za6tf..,~A 111 ciqeu ftłfftu dni. .
Nowy Jor~. · 7 kwietniai fziemi Kilka niezwYkle silnych ' wstrzą-

ze w sprawie tego postrzelema ·WIDlesz&·
Wczoraj około g. 5-eJ popoi. odczuto sów ~burzylo szereg miast. Strat dokta na była żOna Buha;a, która umówiła
w Nikaragui ponownie dwa silne ,vstrą-ldnle narazie nie ustalono, gdyż wszelkie swego kochanka, rolnika miejscowego Ja
zam~~do~ania męża:
sy. Znów runęło kilkaset uszkodzonych 1 pó(ączenia komunikacyj~e zostały po- na ~kropa do
już poprzedniemi wstrząsami domów w zrY:wane. Dotychczas me zanotowano ~hciała ona ~ tem zabo1stwie pObrac
się z kochankiem. Nocą napadł Okrop
b • śmrertelnych wypadków z ludźmi.
•
I dz h
U--„..t--! 01·
y.o, li!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!'
tar w u jac me
i„uw-6 ui.
gdyż wszyscy pozostali przy życiu m.iesz- ::;
kańcy Managui Obozują za miastem..
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Pożar W

rFo eod•innej aA«:ii oeień
ueos•ono.
Tarnów, 7 kwietnia.
W ub. sobotę w godzinach rannych
wybuchł pożar w państwowej fabryce
v:wiązków azotowych w Mościcach. 0gień powstał w magazyn•1e-Podręcznym,
gdzie znajdowały się łatwopalne mat
j8ły. Między innemf była w magazynie
pnechowywaaa _b eczka benzyny. P<>żar
trwał całą godzinę. Po usilnej akcji Pow wreszc}e .i;ł~k~wanó. Na mie!5<=e
przybyła .row:ru~z-: str8:Z .tani~wska~. Jednak ogfen był JUZ um1e15cowiony• .,.traty
nara.zie nie usWono. Powodem pożaru
było zajęcie się podłoti od piecyka że-

• •
~•
„ ~ '*-•
R1SAuteA elis of o•fi Aotlóll'
DJ .n.ISSPODll
Sa
Nowy Jork, 6 kwieteia.
ó
6
Malmo, 7 kwietnia.
.
• .:sasre •u or R1 san10(Telegram wlasn„r)
Dotychczas wydobyto jlJi ~·pod· pr•qdo•u~lj.
.
. ~·
.
zów w Managui 7200 trup6w;- · / ·
Madryt, 7, kwietnia. ,
~- Według depeszy z Konsfantynol)Ola,
!'. :: ·:.·
(Polska Agenci a Telegrafictna)
.. ·' · miała tam wczoraj miejsce straszna }\a-1
·
wyniku wyborów do wladz mun:
tastr.ófa okrętu szwe~zkiego „Abandon'.
~~Sf:Sf
-· · Z m~nanych naraz1e przyGzYn para cypalnych, które odbyty się w ciągu
.., Areentvnie
.
. . . . rozerwała kotły okrętu wskutek czego · „ d . .
•
me z1el1, . p~z~s:do 952 monarchistów a
Bąenos A•res, 7 kw1etma~ : · ł . k t 1 t . : .
0
179 przecrwmków monarchji;
" ca ~„ .r~ u eg znt~zczemu,
,
(Telegram własny)
Wybory_ odbyły sie w zuvełnym spoi Jaz.n.eg~
Po Nicaragui zóstata wczoraj Ar-gen "~ . lstnreJą obawy, ze całą zalo~a stra'
koiu.
tyna na wiedzvna wielki em -_trzęsenicin cila życie w tej kastrastrofie.
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ma 11. fest skońtiOllił. ż~cie jego \V Ooortt niezwykle lnteresuJe całĄ f!lltope.
Wbrew pogłoskńm ~x-cesatz prowadzi
nlezwykl~ spokoJltY 1 unormowany tn•b
M-ne Sara Rafale, piękna, nełna tern ojc~yzny. W ciąg-u całej wofnv świato
Spraw~ ta nie _ie~t t~~ dtobną. Jak- życia, bardzo wiele czytając i załrttUjąc
1
peramentu a rtystka, ulubienica bywał- weJ przebywał Montehus w okopach. by się. :Pierws.zeJ chw1h modo wyda- · sle ~ospodarstwem.
ców paryskich teatrzyków re\\-lowych, z. chwilą ukończenia ~o~ny „wvleczył0 1 waćr gdyż, .tradycją teatrzvku „Folies
Przedmiotem jego dumy są 'fóżei rofest osóbką czupurną i w wvoadku, ~dy się on zaró~°:o z .soc~ahz!fiu. ~omurtlz- Bergere•• : nłj~krupulatnlei ~~zestrzeganą dodendrony, któte ze specjalnem tamiło
czuje sle pokrzywdzoną, nie zascanawia mu, rewoluc11 1 woJnY Jak 1 oatriotytmu. jest nadawanie każdej rewJt tvtułu skła waniem t piectołowitośCią hóduJe w
sie ona ani chwili, by udać sie ze skar- Zaczął wówczas pisywać popularne po- 'i daj<(teH> st_e_· 1- trzynastu liter_. nrzyczem swoim ogrodzie. Każdei;{o ranka o godzigą do sądu. Ubiegłej zimv orocesowałJ wieści brukowe, powieści dla dzienni- tytuł. tl1Usi. b~e.zwarunkowo zawierać sło nie 9 wszyscy mieszkańcy zamku zblcsie ona ze swym tapicerem. :>rzed mie- ków, otrzymując po kilka centvmów od wo ~;fo)jes„. Z biegiem czasu orzestrze rają się _na porannej modlitwie. W c!11' po
siącem- z pokojÓ\\'ką orzed dwoma ty wiersza, a następnie wstaoił na .sc~nę. ~ganie tPf tradycji . jest coraz trudniej- 1 godne Wilhelm je~zcze prz~ modlitwa.
godniaml - ze swą kuchatka. Obecme Wówczas począł on propa~owac ideę sze, a .li.li w danym wypadku ma specjał spędza kilka godzin w swoim parku. O
p; ękna Sara Rafale prowadzi oroces. w Malthusa i za działalność
te zasiądzie 'nie waińe znaczenie, gdyż iak Vigerie 12 i pół punktualnie podają obiad, zaś
którym przeciwną stronę zasteouje słyr1 wkró~ce na ławie oskarżonvch.
swej skardze podaie: 1) od ro~u 1920 ,· k,olację t.ks - kaizer spożywa o siódmej.
ny adwokat paryski Morro Giafferi. zaś
Do rzedu sensacyjnych procesów na jest to trzynasta rewja wvstaw1ana z Cesarz bardzo d~żo cz~su spędza na posarn proces jest tak ciekawv. że · bez- leży również proces wytoczonv. przez j tytułe~ . sk'adaJ<;lcym sie z trzvnastu
wietr~u I całe dm przes1ad~Je w parku.
względnie zasługuje na uwa2'~.
znanego autora teatralnego Viguerie ter, 2) Mr. Derval. dyrektor teatru „FoMimo .swoich 7Z lat Wilhelm w~gląW dniu 31 grudnia ub. roku udała sie przeciwko
teatrzykowi rewiowemu jlies Bergere" kończy z chwila. wysta- da niezwykle zdrowó i świeżo. N·:da:
Mile l~afale w towarzystwie orzyjacie- ,,Polies Bergere a właściwie orzeciw wienia . tej rewjj trzynastv rok swej dzia \Vno c..esarz uważnie przeczytał pam:ętm
la swego, bardzo bogate2'o bankiera ko p. Lemarchand, autorowi cieszącej · łalności, na stanowisku dvrektora ·teatru ~i Biilnwa, w których. Jak wiadorn<? auMr. Descouta, z którym od . dłuis~~~o sie najwjększem powodzeniem w obec-f
Zarówno Viguerie jak i zasteoca pra tor potrakt(~w~ł byłego cesarza mezuczasu żyła bardzo przvkładnie. do Jed- nym sezonie rewji „Un couo de Folie''. .wy jego adw. Dutheillet de la Motte są pełnie uprzcJmie.
nego z wielk!ch . magazynów iubikrskich. Oskarża on mianowicie o. Lemarchand pr z;ekonan. ie źaden z sedziów nie be- . Po ~końr.zcn:u ~sląt~i kaizer orzc~ł.
Pary~a. zna1du1ącego s1e przv Rue ~e o to. ie tytuł rewji jest Jesro własnością, ~ dz1e mógł zlekceważyć motvwów poda ze cha;akter. te; ks1~żk1 zupełnie go „1~
la Pa1x. Mr. Descouts ponrosił Rafa • ę za który miast honorarjum otrzvmał je- nycb przez nieb w skardze
martwi, bowiem stoi on ponad taktem•
1
aby zechciała wybrać sobie, tako upo- dynie..• podziękowanie.
· · ,
•
sprawami. ~ P!JStać jego przcjdzl·e do biminek noworoczny, kolje brvlant')Wą i
··
storji w pełneJ chwale. żona byłełto ce·
pierścionek. Pieki:ia Sara nie Jata się
sarza. licrrt1!na. · z pierwszego małicńdłttS!O
prosić
i
wybrała
biżuterie
'\\3Tł')·
Zmarły
stwa
Sc:honcicb
- Carolath
z:ijścl 350.000 franków, otrzvmuJac jed11
muje księżna
~lę prawie
wyłącznie
go~poJar·
cześnie, według istnleillCC2'0 w Par}·tu
stwem.
zwyczaju poświadczenie. że biżuterie
•apłsol of6rsvmi ntofQfeA Sfl'Ofel pt~uia<iól<e
.
tę otrzymała w drodze kupna. Po załat-,
,
·
•
·
:
·
·
·
·
·
wieniu tyl:h formalności Mile CJtrz~mała
Ca~ne~ _zakonczył ~yc1e w.tyc~łtys. 1.ecy fuptó~ szt.erhngó.w I wszystkie
koHe i pierścionek i rozoromien~na u- dniach w1elk1 przem:ystow1ec, ~n~1elsk 1 P.os•adłośc1 z1emsk1e N~piera. k!óre po.
dala się do domu.
Montagu Stanley, Napir, ~rasc1c1el za. ·~1ądał on w C~nnes i D.1cppe. WJl}e. któ.., .'.J'Ranf!altł
Ody po kilku dniach Jubiler nrze~łal kładów aut.omob,Jowyc.h . 1 aeroplano- re. w tych mfeJscowościach . na~ez~ły Jo
Od . d'\l.:vóc_h lat w MongoJjt, w Kanban kierowi do uregulowania rachunek. wych pod f1r~ą D. Nap1r I Synowie.
m1ljon.era,
u:z~dzone
są
z
mepNawdopoSong,
w . Honau. i w łfan-Si panuje stra
ten odmówił zapłaty, gdyż jak sle nkaza
Po o~warcm testamentu ~marłego o- 1dobnYtn zb~tk1ęm. Prócz .tego ora Fn· szllwy głód. Jak dotąd zginęło już tam
lo . M-lle Rafale w międzvczas1e ro.rn- kazało ~ie, że. majątek !ego Jest bez po„· er ma. pr~w:o p~zez całe zycle ~ozpor~a- z głodu 2 miljony ludzi. a . kilk~ milionów
szła si„ z n·m
J b 'I
ł
.równama większy, nlz przypuszczano. dzać pochodami, Jakle przyniesie kap tał umiera powolł wśród cierpień głodot t " b 1 •
er zao~.~oon~\l. a. ~r Montagu Napir zostawił ma.ją tek w wy· 7QO tysięcy funtów szterlingów. Kapi!~ł wych Najgorzej ~cierpiały dzieci
ysk ~e. ~ Yh~~,r ci a mu 1 u teneć. Je - sok ości 1 miliona angielsk!ch funtów.
ten ,no. śmierci Nory f!la .przejść . na właFr~ncuski związek „pomocy dl~ dzłe
na ze me c eta a ona o tern s vsze • wo
N' t j <l 1 • t
d · t
snosć mstytutu badania 1 leczema raka
,
··
bee czego Jubiler zaskarżvł la r-ówn•> ją
ie o c na.' Jes prz: m10 cm po· 1Dziedom swoim Mon tagu Napir zapi- cl. k~órego hasłet!' j~st .,Nleszczęshwejąk i bankiera do sądu 0 zaoła ·eme na wszechnego zamt:resowania._ Glów~y~ł ł
go nie pyta sle z Jakiego kraj~ p<_>chod:d
1 lk ą ren t c;.
1t ś ·
b'ż
.
1..;. ~ •
tematem rozmów Jest całkowite pom;nu; ~a n1ewe
i Jaką. relildę- wyznaje, lecz Jesh Jest na1
te
ci
uterJę w wvsokJs.:t 3.'50 cie w testamencie żonY. Milioner nie zo„
Na..ibardtieJ ze śmierci fniłjonera mo„ prawdę nfeszcześliwym stara sfe mu ul·
~ M~D~ R~fal
h
b
_
.
,
.stawił
swojeJ.
tonie
ani
jednego
groszaf
że.
być
zadQwolony 'karb an~ielski~ ~o- .~Yć w.. niesz<:ieściu~· ·iatnicfował miedzy
'' .
e c cąc J>O1u o~n.e .za„ Ca& -swój m11Jonowy majątek zap!sa wtem. pddatek spadkowy wyn1ósl U-510 ·nartidowa akcje. której celem Jest rato1
łatw1ć sprawę, posłała do bankie~a Des swojej przyjaciółce, Norze Mary fryer. tysięcy funtów szterlingów.
wanie iłodnycb d.iiect mongolskich.
couta swe~o ?rata Marcela Rafa1e, ceNora Pryer otrzymała w gotówce 10 . . . c• . . •
• •
Iem omówienia sprawy.
Pertraktacje
prowadzone przez brata artvstki z ban·
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kierem
ostra
słów, któr a zakończyławsie
sooliczkowa·
.
.
niem bankiera i pociągnęła za sobą wy
toczenie przez bankiera procesu artyst··
.. - ·
ce Rafale i jej bratu. Policzki ?trzymane Wyrafinowany oszust oCl.urzył chloroformem latwow,ernych jubi
przez Descouta nie zadowohłv artyst- I
•
ki ani też nie spowodowały z~nłacenia I !row o
toryc wy u ził
dol. I wyw1ozł ach za miasto
przez bankiera ral:hunku Jubilerowi, wo
bee czego iut;>iler zaskarżvr do sądu i
..,
1eń
DJl~-l~DIO
M-lle Rafale 1 Mr. Descouta. We wszyst
~
ii
'(
kich tych procesach występuje sława
Przed .kilku miesiącami zbied z wię Jest, że nie zajmował się on fabrvkowa- f zaryglowane, poczęli oni dobijać się do
adwokatury francuskiej Morro Oiafferi. zienia chicagowskiego aotekarz Oliver niem sztucznego złota. Policia · amery- drzwi i wzywać pomocy, lecz nie odn:o0 wiele goriej przedstawia się spra- Duncan. Obecnie został on oonownie kańska sktonna Jest raczej przY'ltu~z- sło to żadnego skutku. Po pewnym czawa popularnego w Paryżu śoiewaka i aresztowany w Jednym z kabaretów , czań, że założone orzez Duncana labo- sie poczuli orti dziwne jekleś obezwlakonferansjera Montehusa. Został on mia przedmiejskich, gdzie
wysteoował w ratorjum, ·służyło mu za skład orzemyca dnienie i sfracili btzytómność.
nowicie pociągnięty do odoowiedzialno- charakterze, klowna. W chwili 2'dY opu 11ych na wielką skalę narkotvków.
Gdy młodszy z jubilerów odzyska!
ści karnej przez pewnego wikarjusza z szczał swą garderobę, abv udać się na
Policja chicagowska zwróciła bacz- przytomność. spostrzegł on, że leży O·
Pas de Calais za propagowanie idei Mal scene. został ujęty przez aJ;?"entów.
nieJszą Uw<l$?e na Jaboratorjum w chwili, bok swego, wciąż jeszcze nieprzytomnt
thusa w napisanej przez siebie oiosence
W rece policji wydał Duncana wy- gdy Duncan w oryginalny sposób posta- l go towarzysza na jakiejś wiejskiej drop. t. „Czy ciało twe jest twa własno- stępujący w tym samym kabarecie ·in- nowił dojść do pos'.adania większych za- dze w zupełnie nieznanej mlei~cowości.
ścią?" Oskarżyciel wysta.oienie swe mo ny klown, który obawiał sie. ie może· pasów złota. Zaproponował on miano- Pozostawił więc kolegę na mie1scu, sam
tywuje tern że propaganda ta w formie przez Duncana stracić popularność, ja wicie dwu bogatym jubilerom nabycie zaś udał sie na poszukiwania.. Po godzlpiosenki jes't bardzo szkodliwa i niebez-: ką sie ~otychczas cieszył wśród pub-, od nle~o ~ec.epty, według kt.· ó rej moim~ :_ nie spotkał auto. którem ~vróc:f do ~w :: ·
pjecżna, gdyż treść piosenki wvsłuchi- hcznośc1.
złoto zam1e1!1ać w platynę. _Duncanowi go to~arzysza, a następn.1e poJechah on
. wana przez tysiące ludzi bvwa orzenoOd chwili ucieczki Duncana z wie- udalo sle ta1.nteresować jub.lerów, któw 1do C~1ca~o, odle~łe~o. Jak się o~azatc
szona przez słuchaczy do 02'nisk domo zienia poszukiwany był on bezskutecz-.11rzy,· wręc.zyl,i ~u tytu!em. zadatku 20.000. od m1eJsca tego o 200 przeszło kdom t-.
wych, gdzie może wywrzeć wołvw na nie przez policję amerykańska. Po aresz d~Jarów 1 osw1a~ez_Yh. ze otr.zyma on rów.
.
.
żony i nieuświadomione życiowo mło- towaniu przez policję w ~arderobie ka- wtększ~ kwotę, Jeś~ dokona w ich <?be?Dopiero .teraz ~rozumlel1. ie. pad_I_1. P
de dziewczęta.
·
baretowej i eskortowaniu w taksówce nośc~ eksperymentu. Du~can. z~odz1ł s1) . ~arą_ wy~~f!no ancifod os~usta r z.~_'
Oczekujący Montehusa oroces
nie do wiezienia, quncan usiłował otwo-: nab ud·~!~ho1_1ąb'lmuó prdoop sZYCJę Il zbaprotst dom1 po 1c3ę. 1' ?C o ztenl.;e p_rzeptll··
· t ·
. · ·
d
rzyć drzwiczki taKsówki i zbiec. jednak, 0 Y w U'-' JU 1 er w
wego a ora or zone przez ·PO CJę us a 110. ze w "'
Jes p1erwszem zancznie1szem wy arze ż
.
tal
· 1. . tó . ' J'um ·noJecai"'c im j„dnocześnie nrzywie- n1·e laboratr.ryJ'neJ' z czerwonem śv,·;
·
j
k ·
·
·
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·
e
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.DJem w ego arJerze zyc1owe 1 scemcz . d
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ó
zienie ·ze sobą 10 klg złota w sztabach
łem w której Duncan zamknał łatwO\'" ' c
t
s
u
aremn1ony.
uncan
os
a
w
wczas
Dej • Ten nl·ezwykle• utalento"·anv
b
h
d
k.
·
k
•
•
·
.
.
·
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•
ar Y
k
• ·· •
b'ć d
h i potrze nyc
o wy onania e sperymen nych jubilerów, zna1dowat się aparn
ta i pelnow31~to~c1owy cz~ow1ek .nazy- ata u hsza 1udi us1.1o~a 1. za 1r .w~~ w ·~ tów zamiany ztota na platynę.
wYdzielaJący
chloroform. Duncan po z<
wa s1e własc1w1e Brunsw1ck. Nie był · zącyc . go. 0 w!ęziema po ici~n w
. ·W u.m ówionym dniu Jub'lerzy przy- chloroformowaniu swych ofiar prze
on dawniej. komicz~ym t>i?senkarze~, 1uspokoił się dopiero po zakuciu w kaj- wieźli Duncanówi" do laboratorjum żąda wiózł je autem o 200 kim. za Ch:cago
1
lecz zupełni~ po~azny~ o.1sarzem, me dany.
.
.
ną ifość ·złota . .po wy~łoszeniu odpowie- pozostawił na drod~e wiejskiej, gdzie pi
był sceptykiem i człow1ek!em zmęrzołPr~ed dwoma klatyb hOhver Duncaj~ dniego i;:wię.zł«?~O . przemówienia. Dun- 1 pewnyi:n czasie jeden z nich odzyska
nym. Był on pełnym młodzieńczego, nie sta s1ę sławny ja 0 . 0 a ter sensacy can · zaprowad~1ł .11.1bilerów do malej, przytomność: ,·
znającego granic, entuzjazmu zwolenni- ne.J afery. oszukańczeJ. .Udało m~ sfe czerwonawem· światłem oświetlonej ka-I
Po uptywie pół roku Duncan zosta;
kiem Herve'go, podówczas antymili- miano~tcie przeprowadzić V! Chic~go blnY. po~ostawił Ich samych i udał s'e a.resztowany i skazany na c'ężkie wie·
tarysty i komunisty. Lenin wvraził się! wyrafmow~ną af~re, w. ~tó~e1 zostah po do innej kab:ny. Aby przyniesione przez zienie, jednakże po roku udało mu sic
o nim: „Nigdy nie słyszałem śoiewaka szkodowani dwaJ znam Jubderzv.
I nich złoto zamlen'ć w platynę. a wfaści- zbiec. ob~zwtadn'ając do-·orcę, idón
któryby z taki!11 zapałem i mocą śpie- . Duncan odziedziczył po iedny.m ze ~ie poczynić odpowiednie przygotowa-,' ~szedł .do Jego celi i przebi erając się v.
wał o rewolucJ1 jak Montehus.
swych krewnych 10.000 dolarów I zało ma.
·
Jego un-form.
·
Osadzony za swą dz i ałalność w wie żył sobie laboratorjum chemiczne. Ja-1
G.dY Duncan Przez dfuższy czas nie
Obecnie pomysfowy apt karz. któn.
zieniu odzyskał on dopiero w roku 1914 kich eksperymentów dokonvwar on w wracał, obydwaj jubilerz}' poc~ęli oka?:y . w międzyczasie występowar jako klown
wolność i zaciągnął się natvchmiast, za 1t~~ laboratorjum. poz~stało- do dnia dzi.! wać:'!'1-1 epo~6j. . Po orz"l·o~aniu się, że, został uiety i osadzony w wlezieniu.
tów110 Jak i Herve Yl szeregi obrońców i s1eJS~O taJemwcą. Jednakże IX\wnem ww1 .kabmy, w której sie znaJduia. są·
. · · .·
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rłapad na krawca.

niego krawca Kazimierza Kołakowskie~ ~
~
go, Rokicińska 10 l, napadło kłlku męźuzbrojonych w noże. Kołakowski
· Ób . po b•1era zas 1·łk I w P.U .P.P. - W orze- czyzn
•
180 ł ys1ęcy
bronił sir rozpaczliwie, 1ecz u1e 0 ł w nieos
~
w włółiieo- ~~;":le~~i~e~a~~P:~~~~~. ~st~~ek k:~
zatrudnienie,
my śle budowlanym „ wzrasta
rycb stracił przytomność. Sorawcy na
•
ł
•
·
ł
C ·
'
padu zbiegli. Przechodnie orzenieśli cię
n I zym U rzymU.10 Się 08 ym Samym pOZIOmie
żko rannego do lokalu IX komisariatu
•
.
.
,
,
k , ••
Pr yir t lic b
os. z 'Y coszu uJą;-:Y--h pra- i«c~go do konca lutego, .bylc 1'0%baWWTit budowlany, o czem zaznaczaliśmy na policji. dokąd wezwano po2otowie.
I Dochodzenie ustaliło. że przyczyną
pi~wszego wstępie oraz emi/~racja sezonowa.
w Pan-stwowyc·h paustwoweJ pomocy. Od
cy, zar~1est1owany<;

I

7

_

•

· urt~W~ ~?średm.::r.wa pracy na teren'c
ca eJ t 0 s J· w.v,nosil w okresie o4 n?[o. wy. u ego 14'? DO nw.v marca oo S tysięc~
· osob 'ł'.rtodm01yo~ a wlec by/ nieco
.
szy n~~ w ubie_!!•Y":._/oku f~ tys).

mnie/

0

!! ny poziom r~zroboc1a w paloiv1e
11y~rca TJ;zastawat o ~4 tys. osob w.vższJt

• •
n z "' u zegly'f'l r_ok11.
fazbycbeza1 Ju·z w drug1eJ połowie mai

ca ie.z .a zro„otnv..:h w u:tsż\•m kraju
i:owazn!e mal~ła.. \~' tym okresie uz~1sk11

Jt.ł boll'iem zau:w:

rc/Jt>tnicy sezonowi

ruz1:ocz.vnaią się 11rilce fJudlJirlane zie,,;
•
nc i brukarskie.
W bieżącym :'')in: sewn b11dow!an}'
:

·.- nlę

rozpoczął

sle w tym terminie. Wpfy·<'·.;h r.a to z it>-dne1 ~tr;}n\t n:eP<;wne P"'·
gc.df z dm~!ej 1:1.„ trudr.o~d kr~d' towe
!ir~ budnwlanych. Ze wzdedu na 1u
1eon'1k, że w bie!,acvm miesiącu w·ę1(
szość przeds!ęb!or3:w bll'dowlan:vch Jut
przystę-puje do .1onnalneł or3~V. cyfra

bez.robotnych tej ga!e.zi 11f'Ze1n~·s/11 z IJet\I
T1oma~nie sit znmieJszy. ·
nosria
Do połowv m~rl!a ilość hezrflbotnyclz
w '"zemyśle budowlanym stale wzrasta
i wynosi!a ł3 tys. osó~. Lwia część bet!"obotn:rch przypada na większe miasta,
·Jak Warszawę, Łódź. Lwów itd.
J.eśli chodzi o ptumysl włókienniczy,

bardzo

W bie~ącym roku nie możemy jed- . napadu były Jaldeś porachunki osobismarca w caf ym kraju poczęli się zgta-1
szać po zapomogi wszyscy, którym · w nak pokładać zbyt dużych nadiiei na · tę Sprawców dotychczas nie uieto
•
okresie zimowym kh nie udzielano, to wychodźtwo sezonowe. Francja odczu„ ....;_
Dgzurg opdeh.
też ogólna liczba osób, korżY'staJących i wa obecnie również be~robocie i nte
Dziś w nocy dyżurują następujące
zasirków. <'>.siągn~la obecnie niemal swóJ reflef?tuJe np zbyt duża ilośt robotników
Irolnych, Nzemcy za~ rdwnlet bedtz sto- apteki· A Potasza (Piac Kościelny tO)
.
punkt kulm.macy1ny.
Jak wykazują obliczenia, łtos~ osób, sowaly oewne ograniczenia emigracyjne A. Ch~re~zy (Pomorska 12> e. Millera
W każdym razie jednak w sezonie <Piotrkowska 46). M. Epst~ina <Piotrtrtrzymujących się z państwowej porno--'
cy, w ble-7-ącym. miesiącu ~dzie śię stale wiosennym i letnim cyfra bezrobot·nych kowska 225) z. Gorczyckiego (Prze·
Antoniewicza (Pabjamcb
w naszym kraju niewątpl!w!e ulegnie bar jazd 59)
zmnieszafa.
Nr. 50). '
·
Rozpoczyna sie już bowiem sezon dzo znacinemu zmniejszehiu.

G:

„Ożeń się

ze mną, bo pójdziesz do więzienial"

Dziele defraudanta-bigamistv, w którym zako<·hała
właścicielka wiPlkiel fabryki wiedeńskie1

się

W Wiedniu odbył ..poufna konferencję wiązuję się spfacić tę sumę w ciągu
Pan Alfred T., łódzki przedstawiciel ł
wiedeńskiej fabryki naczyń kuchennych z wfaścicielką fabryki, leciwą już wdo- dwuch lat.
Właścicielka fabryki przez kilka mi·
.,Arg-entum". zna:<lując się w dtugotrwa wą, która nieraz dawała mu dowody·
nut obserwowała go uważnie i wreszck
tych tarapatach pietiiężnych, przywla· swe) sympatji.
Tym razem zamożna niew:asta przy odparla z uśmiechem:
szczi sobie około 20 tysięcy złotych. zainbsowanych .dla za2raniczne) firmy. Jeta go bardz!ej serd ·'czni~, niż zwyk.le. j - Mo1?łabym .właściwie zawiadomk
- Chcę się przed panią wyspowia· o wszystklem poi•cJę, ale narazłe te~c
Fabryka wiedeńska poczęła nadsylać upomnienia, domagając się natych- dać - rzekł do niej łodzian'n. - Mam nie uczynię. Niech pan zostanie u mnie
I na utrzymaniu liczną rod-.;inę. Zarabiam wieczorem pójdziemy do kawiarni i r
miastowe~o wystania p '. cnlędzy.

Obawiając się, ie firma lada dzień w ostatnich czasach bardzo maro. więc wszystkem pomówimy.
to lrczba bezr'lbotnych utrzymuje się na
W godzinach wieczornych odbyła s1
tym samem poziomie, wykazując jednak zwróci się do policji, postanowił wresz- musiałem naruszyć p!en!ąd ~e. które na.Ie
pewn~ nl~znaczną tendencję zniżkową. cie udać się do Wiednia i prosić o rozło-, żafy do f;rmy. W ten sposób powstał nie decydu)ąca rozmowa.
orzem.vśle wltSkfrmn!czy 11i żen:e mu na raty zdefraudowanej sumy. dobór w wysokości 20 tys. złotych. Obo ~ Właścic' elka fabryki wyrafoie oświ<.,
W
' czyfa, że zgodzi się zrezygnowa{ v
liczba rohotnikt1w od '/Joczatku lufeJ!u
swych pret~nsyj pieniężnych, o ile p. Al·
„ ~
~
wzrosfa n 2 tys„ ale Jest Jeszcze os tys.

I

wielktm

i~~~7~ne~
. ~;;s~a-,,:f!:;;ze:r;;/f,'f:.'*Wi,
przemyśle stanu zatrud·ntenia

·· drobnym

~:e~r~:~i~n~tzio~!:·
-~~~;;I~~~j!i;
ze stycznia r. b. (36,Z tys. bezirobot-

nym
nych)
. Na°J.irorzej przedstawia się sprawa ~
~ rzemyśle górniczym, szczególnie na
Sląsku. Redukcje w tej gałęzi przemysfu nie ustają.

• ·lY
li-IeDl•a ' oI,:ortnrta 11~ 'lJWyl'[ n1nnio
1
Pi .~
U~
li

tą propoiy~·
f~~Ł~~~f=~~~.~~:k6~~~~y
me w1edz1ał, Jak ma postąp!c.

„

NJ

poraz. dru1111 ~resao=anPk w !~•~piejctiwittszaipor~:ci~~a~ ;;;r!:!kf~3!t:
dzieci. Qc7ywlścłe bardzobym chciał ZI
ap r Oft'S „eaO
przg u
ale nie wiem, czy IH

stać pani mężem.
W ~rudniu ubiegłego roku w sklepie kog.1ś po r.01icję.
f.rpnciszki. Janiakowej przy ·u.Hey N~- I . Pr.zytrzymaną. był.a 16-Ietnia ~miUa dę mósd uzys~cać rozwó~. .
Gd~ P.an zapewni zo~1e stała, per
.
p1orkowsk1e~o 30 Jakaś mtodz1~tka dz1e N1edz1~l~ka vel. N1e~z1el~wska.
PoltcJa stv.:1erdz1fa. ze m!odz1utka 1 s1.ę, ~g-odz1 stę z pewno.ś~1ą -: odpar!;
wczyna kupiła pół kg. kaszanki. płacąc
dziewczyna niedawno zostata iuż ska- mew1asta. - To zresztą 1uz panska spr·
dwuzłotową moneta.
Po jej wyjściu właścicielka sklepu zana za puszczanie w obieg fałszywych wa. Ja meg-o stanowiska nie zmieniam
Od TJocwtku ro'fm bezrobocie na Ślq~
Pan Alfred wrócił do Łodzi.
ku wzrosło już o /3 tys (z 52 tys do 6~ stwierdziła. że pieniądz bvł fałszywy. pieniędzy na sześć miesięcy więzienia, j
Pertraktacje z małżonką nie dafy fa .
Wybie~ra naty.:hmiast na ulice. lecz nie z zawieszeniem wykonanla na orzec:ąg
•
•
tys.).
Itrzech lat, zaś matka jej, za to samo ~ny~h rezultatów. Pani T. _oświadczyła
Znacz·ne prześnnłęcie nastąpiło w po. mota j·Jż dziewczyny odszukać.
czątkach marca w podziale bez.robot-I NazaJutrz w godzinach nrzedi>.)fuci- przestępstwo, na 4 lata ciężkiego wię- ze ni~ d!ł .mu rozwodu, chocby ~awet ze.
j pew~tł JeJ bardzo wvsoką pensp~.
nych na utrzymui~cych zasiłki i nie nicwy ;h w sklepie zjawiła sie tt16w ja- zienia.
Nt.eszczę.sny a~ent rnkomumko~al c
I ka.ś 1ziewczyna. która rcwnież us1ło'' a-I Obie Nieclz'.elskie swe~o szasu odnaj
otrzvmuiącvch kh.
Liczba bezrobotnych, 11obieraia.cyclz ta puścić w obieg fałszywa monete dwu mowały pokój w mieszkaniu francisz- ~ern Jtstowme swe1 chlebo~awczym. Wła
lki Zamerfeldowej u której w roku 1926 scicłell<a fabr~ki natychmiast nadesta~a
zlotową.
zapomo!!i, wzrosła dn 180 tys. osób.
.Pa01 Janiak owa tYtn razem okazała wykryto potajemną fabrykę pieniędzy. !11~ odpoiiedz, '': k:óreJ w{nac:zyła.1 0~e
Fundusz bezrobocia poczql bowiem
. Policja ustaliła, że EmiJJa w dalszym Jes w c ąiu m•15 ąca • n e ure~u f;:
:vypfacać zasilki sezonowym robotnikom · się' już ()Strożniejsza.
utrzymyw.ała .kont~~t z Zo!1Jerfel- d:~f!i.sr;~~:i~~: ~Y;:c~ ~~tfu$i.YJedz ·
ciągu
sezonu, trwt'ł, Przytrzymata (Jziewczyne i f'OS?ata
ktorzy w okresie
Pan Alfred, przerażony tą ~oźb 2
~ową, kt?ra ~ds1edz1ar~ JUZ wvm1erz?n~
ma
sfałszował dokumenty osoblst„, porzuci•
Jej kare. I znaJdowała s1e n~ wolno~ct.
Rewizja dokonana w m1eszkamu Zo maf7onkę i pojechł do Wiednia
w kilka tyl?odnł późnlei ~st~ptt "
merfel.d~w~j ni~ ~ar~ żadnvc~ wvników.
Iż • kl
·'.ł k
U Em11J1 rowniez nie znaleziono podro.
z w tasc• icei lką f 3 ·
b;'~kf.e ma ens
.J r den ze spro111eó111 ar~ssto,.,anu z 6ronłq .., refiu bionych pi~niędzy.
Idylla trwała bardzo krótko.
W '?'Yn.tku. przeprowadzonel?'O śtedzWojewódzki urząd śledczy w Łodzt żvć na ziemi, splon~rowałi cały lokal i
Pierwsza żona T~ dowied:r.'afa się <
. twa o!Jie ntew1~sty ~tanęły przed. sądem.
otrzvmał meldunek o zuchwałym napa- zbiegli.
Gdv o napadzie doniesiono władzom, ~łedzielska tw1erdz1ła na sprawie, że wszystkiem i zawiadomiła władze wie·
dżie bandvc{dm na mieszkanie rejenta
•
~d deńskie o· big-amii.
1 wuzłotówkę. otrzrryiał~ na. rv~ku
zor~anizowano natvchmiast pościg.
Rokosowskie~o w Kaliszu.
Pan T. stanął przed sądem w stollc'.'.
Na plancie kolejowvm oołicja natknę jakiejś wleśn1aczk1 1 me w1edz1ara, ze
Które~oś wieczoru. gdy pal1stwo 'Ronaddunajskiej i został skazany na 8 miekosowscy siedzieli przy kolacji. :Io mle- ta sie na trzech mężczyzn. o mocnó po- moneta Jest fałszywa.
szkania ich wtargnęło pięciu drabów, I dejrzanym wyglądzie. Gdy chciała ich 1 Zome~feldowa dowodziła. ie wogóle 'sięcy więzienia. Wtaśc'. cielka firmy „Argen tum", pociąi?n ię ta równ ież do odpoczterech w maskach. nią tv iaś trzyma- ' zatrzvmać, nieznajomi rzucili się do u„ nfe ma n1c wspólnego z cała sorawą.
świadka. wle~hialności karnej, została uniewin·
Zbadana w charakterze
cieczki i poczeli sie nstrzełiwać.
jącv się w tyle. bez maski.
Jednel?'o z nich uJeto.
Bandvci uzbrojeni w rewolwery.
1Janiakowa, oświadczyła, że Niedzielska nlona.
Okazał słe nim niefakł Mafer Szmi- prawdopodobnie była również ta kupu·
wprowadzili rejenta do przviegłei kance
larji. gdzie znajdowali się jeszcze urzęd- ten, karanv już kilkakrotnie za wypra- jącą, która poprzedniego dnia nabrała u • • • • • • • •
I niej pół kg. kaszanki. ·
.
wY złodziejskie.
·
nicy.
„TVSJAC PIĘKNYCH DZIEWCZĄT'•
W czasie konfrontacfi rejent poznał I Sąd. po zbadaniu pozostałvch świad- Pieniędzy! ...,... zawołał jeden ze
w ..DOBRYM WIECZORZE".
w nim tei;ro z pośród sorawców napadu,• ków, skazał Niedzielską na sześć miezbirów. - Z nami niema żartów!
s!ęcy więzienia Zomerfeldowa zaś unie 1 1 .}"~~~:z:cahw~~~~~a l~~~~l~zn~t':s~. 'k~~i!ci~
·
- Pieniądze ma panna Władvsława którv nie posładał maski.
Toma i Kazimierza Brzeskiego pod nazw" „TY·
'
-;-- odparł lm notarjusz, wskazując na 1 Szmiten na sprawie nie przyznał sie winnił.
siac: pieknych dziewcząt" stara sie prawdziwym
do winv.
Jedna z urzęjniczek.
sukcesem teatru „Dobry Wieczór". lmpon.uJącY
Twłer::Iził on. :ie nie brał udziału w
Panna Władvstawa ośWtadczvfa. że
Jll6tfinal p. t. „Naszą flota" przy wspóludz ale
Dr. med.
pieniądze znajdują sle w biurku w szu. napadzie i powracał z francji. 2dzie poj~nego plutonu. orkiestry Z8 pulku Strzelców
I J
ł '-1
k
p
J
ł
f1
f
· Gd
Kaniowskich 1 niezliczone! llo~i statystów,
fi a d~le.. V otworzy a szu ade. okaza- szuklwa za e9ta. rze roczy - n~ e~a smaezna I pi-kantna zakaska .. Raid mledzyna~
·
•
I nie 2ranicę niemiecką wraz z dwoma
to s1e. ze jest pusta.
rodowy„ w bezkonkurencvJneJ l~terpretacii
All
t
b
- Ależ tam byfo 3 tys. żłotych - nłeznajomymf mu bliżej me~zvznamł, Ch
1
llrimadof!nf, teatru •. Dc;>brY Wiec~ór • - Ireny
erg czne.
oro Y wewn~ rzne 1
I którzy w myśl jego zeznań strzelali do
z~wołała.
1
1
(~Sfma. POkflJWka. artretyzm. feUIDafJZm) ~r~~~·~ ea~cy~~~~iny J1:~hw~ftia *~~~!~~
.
•
.
Sand~ci. ooczę!i doc~odzłć. kto mógł policji.'
Toma „Wyjątek", brawurowa i ekscentryczna
front
•
w;,•
Sad. opieraJa.c się na zezna"łach no
sKraść p1emadze t ustahH. że zabrał je
„A~elita''. tas~~'llUJące krótkie . spięcie ..Kie~y
pl-tro
.aU~rPDlil
na własny rachunek, ten z nich, który tarjusza. skazał Szrwtena na 6 lat cięż•
1
pohcla reguluie ruch" I wres:zeie doskonałe 1110
ten ' zatw.lerdzłt Te._ 16.4·2"i. -:- Przv:mu'e w. dnł pownednle
W v.r"'k
•
P •
kt' rro '"rf
. f t f n"" ub OCL."'U.
senkl sławne&:o Tuwima z cvkl11 „Jaok $raplro"
v
•• eł'. ~ ,..ziema.
bY ł bez mas k1 s a a.
.todziny od 6-e: ao 7-el. - w niedziel• i łwięta - oto sa malsterszt:vki Jednej a lall01>ill'c:b
Gdy orzvznał sie on do ,te~o. rahu-: 16wnJez sad anelaCYJDJ'„
lrcwil teatru ..Dobry Wieczór".
od godz, 11·ei do 1~-..
sie kazali sie wszystkim obeWlYm p\}ło- i
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apad bandycki na rejenta
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Radjo i film
rolę w namowszei
komedii Cro1setta

grają główną

Dziś

nJj\VBSBlSZY

Niebywały

kącik

Mayer spóła.U się na pod44. Zrozpaczony
wraca do doma.
- Dlauegoś nie zclłłiył wsi.U do pooCą.
p? - pyta to~
- Zalfapilem ~ę••_ Na drul!lm torze stał towwowy poc:iU i przygl4dałem się, lak ladowaao woły...
- Rozumiem_ l o tobie zapomniano, tak _

*-

śWIA TECZNV
wypełni

program

Najpotężniejsze
ło

świąteczny.

dźwiękowe

lłrcydzic

filmowe.

niezrównany ..KRÓL PIE·
ulubieniec całei;:ó świata

ŚMARZV„

~

I

Szkot. który podczas l!olenla zacłllf się i nie
1116~ zalamować 'krwi, chwyta słuchawkę tele·
.
łonlezn11- I dzwoni: . •. . .,
- Hallo!,• . Czy szpital?• • U~ płącicie A
·
uklankę krwi do transfuzji?..:

*'

PROORAM

I dni nastepnycb!

Plaurice Ch1valier
jako

„P:einian Pmia"-

ttoinie obdarzy s~h wielbkielt beztroskim uśmiechem, szczerym humorem, czarem swych piosenek
NADPROQRAt\\:

Wspaniały

dtwiekowy.

dodatek

Oirantyczna wizja przyszłości,
serii

reży

·AniJl: -fiANCE'A
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Powieit sensoc:gjno·-kr u1ninolno.
Napisał

l -

dla „Expressu" JERZY BAK.

I

Rutecka znowu wybuchnęła gniewem:
porecz J Wzrus-zyła iramionami. Na twarzy jeJ
Odwrócił się, schwvcił
- ·Nie· będę odpowiadała na podobne
varlete ..Alhambra·• za.n_io.rdpwany ,-swego krzesła i osunął sie na ziemi~... malowąol się wahanie.
'
- To samo z •znała pan' orzed chwi- . - Więc widziała pani ' czy nie wl- pytania!...
został or~emvslow1ec w~m:awsk1 Zvg!Uunt
d · ł ?
.
.1
·
.
Ru1e.;k1. którv orn·bvł tam . ze· swa zona.
Holz podni6st się ze swego krzestą.:
Pode1rzen1e oada na tl1ekr.a tancerke. Uize lą, a wiec obraz ten utkwił oam głęoo'." ~ta a.. ···. .
- Juz me pamlętam.Ordeńska. któr.a podczas wystepu· miara l·ko w pamięci, prawda?..
- Pozwoie sobie zwrócić uwagę Wy-·
Przewodniczący przez chwile przy- sokiego Sądu na niewłaściwe zachowaOczywiście ..• Takich obrazów nie
,
.,
·
.
d
ou0~· sdob1ekbroń. t
k d
·. • I d ·
I d i j ·
•
. .
.
.
. r ens a aresz owanQ 1 osa zono w w e
aJe zna. a wo- nie się świad1ka ...
g ą a .s ~ ei u~azme
zten1u Odmówiła ona udzielenia wszelki~ zapomina s1e w zvcm...
Bardzo mi przy·kro, że muiszę poru- Słusznie ... A gdzie stało to krzes- . katoWt, ze moze nadal prowadzić bada.
.
zeznań.
. nie · świa. <l'ka. Holz poprawia się na krze- szyć pewne dtrastyczne momenty z żySledztwo wvkazało. te Ruleck_I ·siedział ło?...
. cia ś. p. Ruleckiego ale od wyświetlenia
•
- Za nim ... Gdy wstął. odsunął ję, śle i pyta:
:;a;~~- z:;:;~;o~~o~~ił~ce:;r.wn~~~~~st zmarł
-:- Zeznaf::i pan_i P.rze.d chwflą, .ze Ru- tycb szczegółów zalety w pierwszym·
w tvm samvm ::zasie oi:imie -publiczna 1a potem odwrócił się i złapał się poleck1 po ślubie zm1en!ł się ogromme ... Na rzędzie los oskarżonej, następnie za.ś
zelektrvzowal 1nnv w_vpadek. a, m1anow1cie ręczy...
_ Takie obrazy bardzo . łatwo ch't.·- czem polegała tą zmiana? .••
samubólstwo kas1era Banku .c.1ospodar.;ze-.
prawdomówność świadka ..• O ile świa
o mn1·e dek w dalszym ciągu będ·zie w ten · ~1'~ ·
o dom
dl-<>f
No .;.„
~ ·
. . . . ·
.
go - Zv1?munta Liwskiego. ktorv zdefraudo·
1
•••
•
·••
•
.
- d . • C/V.... 1:'"
wał oół m1ltona złotvch. Okazało s1e. że ba wypadaJą z pam1ęc1. skoro. u ~~dz1e
sób reagował na moje pytanfa; w takim · '
L1wskt był krvtycznezo wieczoru w •. Al- go śled~zego zeznawała nani lnJ.czej ..• prowa z1t P.rzykfaćlny tryb _zyc1a ..
.- A więc przed ślu.bein nie prowa- razie będę musiał, nie~tety, zrezygnować
bambrze•· I starał sie !'.I µ~yskanie od Rule~ _ rzekł spokojnie adwokat.
<kii przykład'f!ego trybu żYcia? _
.
. r
R I
\ue11:0 pożYczk1 na 1>0kryc1e zdefraudowane1
z dalszego przesłuchiwania._
_ Te 0 nie wiem
u ecka spoJrza a na n1e~o .ze zdz1sumy.
- Zwracam świadkowi · .uwagę na nie· ·ł
I
.1.
Obronv Ordełiskt_el podeJmuJe. sic znany · wieniem. Prokurator poczał· wer~ować . - Skgoro pani· mó··w1· • ~e
s ę zm1em .• właściwe zachowanie się · - rzekł prze·
..
łk , ,
adwokat warszawski dr. Holz. który dob_. e- b"b
1
0
. więc przed-tern mwsiafó chyba być ina.
>- e st!omce.
u
ra sobie do pomocy kierownika brygady
- Przed sadem niema żad
dctekąwów S..:otland. Yardu. Edwina Bro-I. - !-J sędziego śledcze20 ~6w1ła oan1 cz.ej ... Czy nie sł.yszała pani 0 tern, że wodniczący.
Wszystkie tajenmice
tajemnic...
nych
że
ia.·na. ba\lr1a..:ezo przypadkowo w Warsza- ~nacz~J ... - powtórz~ł Holz 1 zwra..:a- Rulecki byJ kilkakrotnie zareczony,
musza tu być wyjaśnione._
1
wieBrown w snrvtnv sposób zwalnia .Ordeń Jąc sie do przewod~1c~ąceg~. rzekł.: .- z nazwiskiem j~o łączvło się kilka głoś
Holz jeszcze iraz zwraca się do RuIProszę ? przypommeme św1adk0w1 Je- nych 'afer erotycznych?.•.
ska z w1ez1enia ood oretekstem choroby.
leckiej:
wYbuch_
żyje!
nie
już
maż.,
Mój
_
Strośledczego...
sędziego
u
zenan
go
Pozaułkach
Pewnej ~ocv oo mr~..:znych
- Czv włe'dzlała pani o sł~tmkac:h.
· t-a!A1•
p roszę O ntm
nica 37-ma ··· .
wlśła bładz1ł lak1ś ..:1en.
. nef a nag.Ie R Uleeka. B...-1 to mlodv meżczyzna. który znikł za
łączących Ruteckiego z panią Liwską? ...
brama iednel z odrapan:vch kamienic na 1 Przewodmczący pr~erz~ca kartki, nie m6w1ć! ..•
Rulecka milczy. Adwokat czeka cierPrzewodniczący zwraca adwokatowi
Bu11:a1u: \\' duszne1. za~y.m. ionei izbie ..:zekal.ij' Rulecka znowu podnosi drzaca reke z
uwagę aby oględ1niej zadawal świadko- pliwie, spoglądając na przewod.niczące
Już nan dwa1 meżczvzm. M1~dzy .Prz;rbY- thuste;;zką.
' •
i 6"
t l
·
p
_
s.zem a domownikami po.wsta1e sprzeczka,
go. Wszyscy wytężają słuch I oczy. Na.
••··· o ~1erws~ym s. ~za e mą .m 1 wi pytania.
która zamienia sie w walke na noże. Podgle rozlega się g-łośny huk. Ktoś krz-vtp0
1
Holz
odpar.f
-·
•.•
się
Postaram
Jego
krtesło
chw1h
teJ
w
1
nągle
wstał
PP··
•·tłSry
J.zby·.,Brow~„
..
do
~padaczas bóik1
·, . . .. · , „ ,z t:-zaskiem zwaliło się na ziemi~"·- - chwilowym nąmyśle zwraca się ponow- nąt Wszyscy zerwali się z miejsc.
„ .
rywa mlod;i1ętica.Dr Hol:z odrazu no~nale owel!:o młodzl~~-1 czytał przewodniczacv.
Okazało sie. że wiszący tuż za . tawa
. · pozatem. te mlęd2y oskarżonych,
.świadka.~am
. to było?... - zanytał sę nie -do Zez.nała
w·1ec Jak
c:a: iest to Bar.:zak. lrtórv czvhał łla ~ycie · ·
wielki zegar. spadł na ziepant L1wskiel z r:ozkazu .swych kamratów.
Brown udale sle n.a bal do oałacu pani 1 dzia - Czy krzesło stało, czv sie prze wami. nie dochodziło nig<dy do sprze- mie i zranił w głowę jednego z policjanczek .... Ciy podtrzymuje pani to oświad- tów, który stracił przvtomn<)§ć. Na sati
Ru13..:~ie1. Pr:v oomocv narkot~ku wpro- wróciło?...
,
czenie?... .
z11owu powstał harmider. Rannego poRulecka zagrvzała ward
b:1ef~. Ru1ee a w stan uśpienia i zabr~I do
wyprowadzono z sali. Przewodlicjanta
·,
·:
T,ak,„.
Barczak oozna!e odra.zu Rulecka I stwłer 1 - Nie oamietam ... Zdaje sie. te sta- Czy · wiedzfata pan.I o stos'11'114cach, niczący zarządził dwugodzinną przerwe
dza. że ona właśnie namówiła cala band'e to na tern samem miejscu.„
n Jeck"ego
· so.b.ie t eJ· łą cz ący·et.ii _· ~u
~ ,· d k ·
uładzenia Liwskiej. Rutecka po odzydo
z Pa-ni ą LI wsk ą ?....
, 1
e nie przvpomma
-:- .;,\\1a.
orzvtomności nie ch.:e nic powieskaniu
dz1eć. wobec te~o detektyw wprowadza la . okohcznośc1 ..• - rzekł orzewodmi.:zqc,y
•
l....t
.
w trans bvpnotycznv 1. w .ten ~po~ób wv- : nibv d-> siebie. - Prosze badać ..:alej..
dobvl od olet przyznanie. s1e do winy. Ru· j · - W: ~ teo-o panl sobi'e nie nrzypo-----.:.:- - .
.
"" "'
le.;ka orzv:znaie. że chciała zamordować .
•
e
r r
mma - rzekł Holz - natom1ast ·pam1e
LJ\\ ska. za to. że zabrała iei meta,
;fłarcz.a.k ua.nlduie Orcled.sk'-. żądlij~«><!· t~ p .ni, że mąż pani odwrócił sie nagle
~
d
.
n~1 2.000 zł. . G,dv lancer.ka ~ie przvn:>st i wt::dy pa ·:ł drui.ri strzał nrawda?
·' h
d ł
T 1
mu na c~• p•en1ędzy. śc1ą,ga Jl\ do ewego
0
, O godizinie czwartej po ipofud.nłu przyjaciele winni zasiąść na ławie oskarpar a ci.; o.
a'-·· .
,
.
mieukan:ia
- Doskonale ..• - sooirzał na kar- wznowiD"O posiedzenie sądu Rannego żonych za podst...pne ,,...rowa-dzenie mnie
Brow-rr _udałe •_1ę z Ordetisk14 do gab1·ne.tu
Mit'
V
. .
. '
.,
Przvpadkow·O w drug1111 teczkę lez·ącą na pulp1·c·1e 1· c1"arrnął da
r~tauracy1nego.
. ·--. _ .
. - policjanta, którego odwieziono do szpl- Z domu!...
. "
.
ni
pokotu zn~luł , się ·noli wraz z Zubow 14•
1
Wszyscy spojrreU na adwokata, kt6Ob~e. przviechali niedawno z Zakopanego_ leJ. - A. nczei!O przed c~w l~ op ,v.1.~- tala zastąpił · inny posterunkowy. Zegara
iry siedział spokojnie ł patrzał ńa śwlad·
H.?alzn w porozum:eniu .z . kełne,rem skłaai.a 1dała P~ 31 panu przewodnicz~cemu, ze na ścianie jui nie było.
Adwokat w dalszym cfąft'tt -ystą- ka z uśmiechem politowania.
go galn. oadł p1ern ~z.v strzał... straciłam pnyP11 a Zubt>Wą ~o .Przeiśe1a ~o .nne_
"'~ „, . .
·
· d · · "
· d · ł
·
··
netu §am zaś widz.1 puez d.uurkę od kluen t 0
- Tak!. .. Pański przyjaciel to uczv- _
jak Ordetiska -ypuie -Browno,·i jakiś pr1>- 1 1"!1~. ·:me ;" 1e. zia am. co sie L'CJ~ pił do badania Ruleckiej i p0 iraz trzeci
nlł! ... Dete'ktyw Brown!. •. Porwał mt~ie!
&iek do k1eliszk~ a gdy 4etektyw tr~ct l Lze:~ wiec s.raciła pan! o.rzvtomnosć powtórzył pytanie:
p~zytomność w,cta,ga mu_t portfelu pie- PO p,. nysz~m .strz.ale. w Jaki soosób mo j - Czy wiedziała pani o stosunkach, Zahypnotvzował!... Za to odpowiada się
'
· LI ws ką ?· prze d są dem····
łąc zący eh Ruleck'
gLdł pam
.
·
.
.
1U14d:ze.
1eg-o z pa mą
·
,
. ·Mtem
.1 słyszeć. że
.
d w1dz1eć
dnia detektyw sp11strzeOdy nastepnego
- Swia<lek za-płaci 100 zt. grzyw- Nic o tern nie wiem ... - odparła.
ga brak pieniędzy. Or(leńska przyznąie sie: P~ . rugi str7:ał 1 że mąż nam .:...1 \l. róże wycią~cla m~ bank!1oty .. lecz dodai~ c1ł s. ~ oparł S"" re ką o oorecz le 7 ' 'ń<""O 1 - Słyszy pani o tern po raz pierw- ny ... - przerwał jej przewod1niczący. A jeżeli jeszcze raz powtórzy się podOOprz~tem. ze w aucie .Y'lozyla ie z powrotem 1w dodatku na podłodze krzesła. a 1t~m · szy?...
świa..i"a
wz.gll>dem
na scena
Tak
do_ iego portfelu._ \\ ieczor€'.m te.go samego zwolna osunął sk na zi::!mie?...
~"-4\
v
v
·
. • zastosuJ·I>
. •••
•
.
k .
J
dnra do Zubowe1 zgłasza .s1e Jakiś meżczy.ostrze1sze środki •.
- Nie zna pani LłWSlkleJ?.- . a ta• me po~iedz.iałam•.• - bąl{zna. którv wrecza ie! 1so dolarów.
- Pozwolę sobie Jednak poM6clć dó
.
- Znam ją...
w m1ędzycnsie rc>Zpo<:Z}'.'Da si~ proces nera cicho.
- Ale co ją łączyło z ftani .......ł.am tef sceny z detektywem Brownem.•• Prosze odczytać zeznanie świads~owy 0 zab~1stwo Rulec.kiego. Pi~r.wny w
•
"'~ '
.,.
.
. .
d i
t •t
charakterze świadka zez.na1e właśctcid Al- k
Czy przY'ł>Omina pani
rzekł adwokat. . a ... :- w rąc11 przewe n czący, zwraca-I tego pam me Wte?...
hambrv. dyr Maiewsk'i.
·
sobie, co wówczas zeznała?...
· - Mówiłam tuż że nie włem...
Zemanfa iego były n<!.(lgół korzystn~ dla Jąc s1e do sekretarza.
- Moje zeznania nie są wiarogodne.
- Ale o Barczaku chyba slygzała
„Gdy wvciąg-neła ręke z rewolwerem
oska.rtonei. z kolei zezna.je pa.ni Ruleclui..
·
g-d~ż :zostały wyrmll'Szone? ... ·
- czytał sekretairz - zerwał się z krze- pani?...
- Przyznaje. ale w inny sposób tm~
RtrleC'ka zbladla.
sra. !aki!dyby był przygotowanv na to,
.
- DziekuJe...
no było skłonić panią do wy-nurzeń ... Mo- Nie wiem o kfm pan m6wf...
Prokurator odłożył ołówek I Wyciąg ,.co się potem stało... Padł pierwszy
- W takim razie przypomnę pani. .• że jednak zechce pani powtórzvć sądowf
nął sie w swym fotelu. splatając ręce strzał ... Straciłam przytomność. Nie wiedziałam co sie dzieje ... Wszyscy mówili, Barcza•k był to jeden z członków bandy, to, co pani wówczas powiedzlata.„
na piersiach.
- J.uż nie pamiętam ...
Przewc,dniczący zwraca sie do Hol- 11.e •. Czarna Lu" zabita mego meża ... która z pani polecenia czyhała na iycie
- W takim razie ja pozwolę sobie
Zresztą sama wid-ziafam, jak strzelała". Liwskiej...
za:
- Jak pan śmie- - krzyknęła Rulec- przytoczyć te słowa, które pot\vlerdzą
Przewod1niczący dł znąk sekretarzo- Prosze ..„
irównież Inni świad'kowie ... Powiedziała
Adwokat n<tmyśla sie orzez : chwilę. wi, że to wysta•rcza i rzeki do świadka: lka. - To nieprawda!...
- Są świadikuwie, którzy mogą to pani wńwczas: (wziął kartcz,kę do ręki
- Tak p2·ni mówita?...
zanteookoje-:
Rule~ka zdradza _pewne
i czytał). Pytanie:
- No. pewnie ... je7,eli pan sekretarz •potwierd-zić..- _ . .
. ;
.
.
nie.
- „Czy chce pani udać się 7.e mną
Pańscy świadnrowie nmie nie ob- Proszę sobie· Jesz.cz-e ra:i orzypom tak zaf1otowa1 moje s?owa...
11a ulicę J3ugaj?" - Odlpowie<dź: „Nie ...„
nieć moment pierwszei!O strzału ... Pani j - Więc po pierwszym strzale stra- chod'lą}...
„Nie lubi pani tej ulicy? .•.
Przewódnicz~cy zwraca śwfad'kowł Pyitanie: pytat dalej
Ordeńska Wl'CfąITT1ę-la uzbrojona rękę ·i cifa pani przytomność?._ ponownie uwa~~ na niedozwolone ep!te-1 A poco pani tam chodziła?" - Odmo' ·lprzewod'tliczący.
wtedy co sie stator.. ·
ty pod adre~em obrońcy. Na sati wielkie 1wiedź~ „Mordować... " - Pyta.nie: Kogo
-- !v-ąż mói--ze·rwa1'sie t krzesła... · - - Prawdopodobnie...
- Wi~c nie ~ogfa pa~I wi~zieć_. czy ·poruszenie. Ru.te_cka nie mogiła się jednak chc;iała pani mordow~ć?" _,. Odpowiedź:
- A więc, :wstał? ...·Pamie.ta oani do„Liw.siką". - Pyta me: ,.Dlaczego?" . rpa<lt drug-1 ~tr7af I czy mąz pam odwrócił uspokoić.
. .. . .
kład nie?..
JeśH chodzi o ścisłość - clą~efa Odipowiedź: „Z;:ihrała mi ~ża" ... Przysię w tei chwili...
_
..:._ Tak...
· dalej, nie zwracając uwa~i na unom'Tlioe- ·pomina oani sobie tę rozT11-0wę? ..•
- No, a potem, po pierwszvm strza- _, - W-szyscv tak mDwilt ..
O>~„ cJu Jutro).
nia .orze.w.odniczące~o ,..... .to van i oa.ńsc.y, I
- Ale .oani tego cie widilała?-.
le?„
srnrszcZENTE POCZATKU POWlEśCI~
W
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Kino -leatr i~óH1ie:ni
Sienkiewicza 40.

Dziś i dni nastepnych wielki
łwł•teczny proiraml

podwójny

KINZO ATREAYTR ,,,.,

C

I

I.
li.

Nr. 96

1931

7.IV

Potężny

film p. t.

,,ROZPĘTANE ZYWIOŁ Y"

W rolach głównych VILMA BANKY I RONALD COLMAN. - Najbardziej czarująca para kochanków marzy, {cocha ł walcey wśrM niebezpiecznych !ywlołów i rozkiełznanych namiętności przeżyWaJa rozkoszna sielanko miłosną.

TA .i EMtłlCA

SKRZYNKI POCZfOWEJ

W rol. gł. Marła 801da, Jerzy Marr, .J6zel Weazyn I inni. - Początek seansów w dni Po wszednle o rodz. 4 J)l)., w soboty, ttiedz!ele
Ceny •l lłC od 40 do 60 1roszy.
I śwleta o 1odz. Z Pl> Na ł sea11se ceny wszy stklch miejsc Po 40 I 60 u.

Dziśw~1~~!~!!!~g~~!~e~vpoł. '(JłJEJ'łlfłlCJl

llJ'llJZT1'JI
Harry p Ie I

{Przyg~~v \\ielk1ego miast~) Nadzwycza1ny ~ra.mat pełen se~sac1i
1 emOCJl w 1t akt. W roll gł. król europe1sk1rh sensac1·onistów
Na pierwszy seans

Ceny mieisc aie podwytszone.

•

.
Król . .
:>eJskich
eur
sensoc;oni~ 16 w

wnvlrikłeh

od 12-3 PP• ceav

1Dief1e po (IO 9r.

~ ' Oicwl·a-sTelałłłri:twol~;: ~ .0000000~00:::::.::;::::··:···1

'{ . .1

,„_Jl
DZIŚ

NERWOWI NEURASTENICY.

słabość woli
Cierpi~y n.a draż.liwość
przesyt ży
b~ak energii.. mela.nch<ll!ję,
cia, beueoność. ból głowy. wratli-

IWAN

,,Sł.OŃCEu
28

Dziś I dnf nastepnv_c_b._ _

Program świĄłeczny

Monumentalny I naJpoteżnlel
szy film świata! p. Ł
Żadna

I nie zdoła odtwonaturalniej wojny niż ten
z autentyczskładający sie
nych zdieć. Żadne kulisy, tylko prawdziwe i realne życie!
Ten film muszą wszyscy zobaczyć, nawet ci, którzy stall
dotychczas z daleka od kina,
rdyż takie dzlelo można stwo
rzyć tylko raz.
Kuda matka. każ dy ojciec i
kude dziecko powinno obeJ ~
rzeć ten film aby utrwalić w
co oznacza wolna.
pamięci
Nad program: ARCYWESOLA
- KOMEDJA.
W niedziele i święta od godz.
3-eJ rra cała orkiestra. Począ
tek w dni powszednie o godzinie 5-ei po poi., w soboty
o f. 3-ej, w niedziele o 1-ej.
Dojazd tramwajami Nr. 3 i 4.

nic

rzyć

NASTĘPNYCH!

PE.IWWICZ w rewelacyjnym
filmie dźwięko wym p. t.

zniżone:

mą
Bitwakslega,nadtadcn~om
Inny film
zdolał

Uliczny

r•

I•

lll-d ,_

•

~

•
:

~

taJe111osobe kochanl. J„k równfeż analiz
„
'iWoJeio losu tycia, charakteru I prze·
znaczenia. Nade6111cle lmle. rok i datę
urodzenia. Adres: Warszawa, ul. Bed·
narska 17. "mistrz nauk talemnYch W.
PYFfELLO. - Ninle'sze O"'łos .... nie I
• ..,..
'
~5
ir. znac;zkaml J)Ocztoweml na ~rze·
I Yłkl' załączyć. Na tadanle wysyłamy
szczeiólową analize. opracowana p:zy pomocy
słynneio MEDJUM. Analiza - starannie opracowana z MED.JUM uświadamia każdego. jakie
.
zmiany losu życia i kiedy spotkać mala. dzięk!
j
czemu katdy ma możność przeciwdziałać 1
.

w rolach gtó\\'UYcb: Nora Ney, Zbyszko Savan, Ka.z. Junosza-Stępowski,
akcja dzieje się współcześnie. Wytwór
nia Leofilm" - Warszawa. Realizacja:
J. Gardan. Słowa Konrad Tom. Muzy ka: S· K ataszek. - Nadprogram:
Początek
krajowe. aktualności
seansów 0 godz. 4.30 w soboty, niedziele i święta 0 iodz. lZ-ei w poludnie. - Uwaga: Passe-partout, biI
1t
e Y u gowe i wolne wejście na czas

i

I

świat nieważne.

··

-

•

.,

DLA SLAWY I REKLAMY.
Darmo - katdy otrzyma broszure Twarz

~

f.

Nieir;ie Pomo«:
n aJbiednietszumt

••••••••••••••••••u••••U•••••
„
handel brylantami

wpływ łeb osłabić.

j1

---

·- - -

I

I•

Chorzy na IO~łOfY I tói 11~ Kałetl~ lU! ·
Pomoc I •k•dek bez operacji

w~~zaUJ}~b~~ite!d~~at~~~ki ~t: ·

I
.JODU. ••aOre prze ewaf q 91_, przez
uli<e Amsderdamu i Jln4•Werp1-•

-11-

Autobusy na pow )'tszel Unii odchodza do Piotr·
ko\\ a o 11.atdel telnet cod;i:inle począwszy od 8
rano do ZO •loczór i D\\orca Połudnlowelo!o
orn ql. WólculiSklel Sr. l3Z. dolaid tramwa·
1„ 14. Czas oriełązdu I codz. ao mtu.

1

Dramat osnuty na tle powieści Je·rzego Ohnet'a. - W rolach głównych:
koncertuje na skrzypcach solo Iwan
Petrowicz, Gabriel Ciabrlo, Mary Glory, Suzanna Blanchett! oraz Prymadon
na Opery Warszawskiej Helena Li·
powska śp ! ewaJ a-ca w tym obrazie
pieśni polskie. Początek seansów o g.
4-ei. ostatni o 10.15, w soboty, niedzie
lę i święta od IZ-ei, ostatni o 10.15.
Ceny miejsc normalne, na porankach
1
15
gr. zr. 1.-

KlłłO·TEATR

Naplórkowskłe1:0

I DNI

I

wi

"„..............
..................
,
.
.
~l l[Y .
~f
[
~f R Da ,. ': ;i~~e~~:1~~1~~y~~f~i ::ó~~~~s~~~"'~

program!!!

l
i
·
Paryz·
I
•
Kro

nerw0<we
nerwów, ślc.sie!lltli-c:ę,
-:aburzenia serca i żołądka, otrzymają
bupłataie broszurę Dr. W eisego Cierpie?tiA nerwów
Dr. GEBHARD & Co. GDANSK.
.
Oddz. 27
W()ŚĆ

-

świąteczny

I
•

y
DZIS I DNI N s
A TfPN CH!
Nalwiekszy Dolski film dtwlekowo•
mówiony "• t.

Wielki

ła6dź-P1otrko

ludzkle11:0 są bardzo nlebezp1ecz
nc. Ruptura sta!e sto wielb. jak ilowa ludzka t ton-ewka spowodować .
może 'mlertelae POwłkłania kiszek.
Spe.cJalno lecznicze bandaże orto- ·
~~cz~:d;::;/ri;:e n~\!~c:i~~~iel~~~ ·'
l nalzastarzatsze ruptury u mękzyzn.
kobiet t dzi~. Na lkrzy\\ienle krę." ·
słosłupa, pn;eclw tworzeniu ste Karbów I KTUtllcy, kości techn. gorsety
"rt01>edY<:zne. Dla skrzywlonych nóg ł płaskich
i bol~cyclt st~ wkłady crtopedyczne. Sztuczne
nogi I ręce. Zakład ortopedyczny Spec. I. RA- ·
P~sk•o~~:ł ;.1:=.a.tel~~1t. ~~· Wólżycia

popytu, lecz aby nje dopuścić do obniienia się cen. Istnieje syndvkat djamen
towy, który posiada ba~dzo rozległe te
reny kopalniane. Część tvch terenów
pozostaje ·w zaniedbaniu i nie iest eksI
P oatowaM, g~yż syndykat chce zapo„
biec przełailówailiu·'1. eynku światowe10 ·
diamentami. a tem· samem nie dopuścić
do zniżki cen.
7
fes1 :
chorych
sie
Jawienie
Osoł>~te
UWAGA1
dłame~tozlóż
n?wych
Odkrycie
~~~aa~tI:Yu~::Ći'je~t~~fe !df~~~~~~;~~
konieczne. U~~;~~~~lm~le~asic Chory-eh
! :-VYCh ;Zdarza .s1e bardzo rzadko. Ubiega
magazynach.
· ~
POUIZfKOWANIE.
ł!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1 Nie inaczej przedstawia sie sprawa Jąc~ się o. działkę musza wówczas staW. PllmJ S!>ecfal. J. Rapaportow1 Drr. zakla ~
wac do biegu konkursowego aby zdo
du ortol)edyczneio. składam publi-cznc gorące
.
. .
!handlu ulicznego w Amsterdamie i Ant- b ć
DOKTóR
;)
podziękowanie za załotenle ml specjał. lecz. .
werpjj. Uliczki w pobliżu dworców ko„ Y .kawałek Z!emt.' na .~tórvm maJą na
g<>rsetu ortopedyczneio Jego metody, któ ry
lejowych roją się od handlarzv ulicz- dz 1e1e dokopania s1e m1honó:-V. Na wymlę uleczył w zupełności. Groziło mi P"kni"""ie
strzał startera roTftoc•yna s1e obłąkań
v~
•
•
nych, których artykuły sprzedaży, mi- z • .
j~t!u ~~~zJd~g~r:c:°:d~1~Y. garbu, a dziś ;
~6 mo, iż wymagają zasadniczo dużych lu c Y bieg I szczęshwcy, którym udało się
pn~prowadził [f61ElHIAftA
·
Z powataniem M. CYMeNT.
• &I strzanych wystaw i odpowiedniej deko- przybyć ~a miejsce w porę przystęouJą
Ił
aę na ut .
_
_
naoełniania _ _
racji, nie zabierają dużo mieisca i mie- do kopama i skrzętnego
telefon 216-90
.
I swych _woreczków ~kórzanvcb drogo- j
SpecJallsta chorób skórnych szczą się w kieszonkach kamizelek.
1
:~1
Dr. med.
b d k cennem1, szareml, n1eforemnemł kamyt .
.
p
ł wenerycznych. Elektroterapja
.
. d .
.
k • P
u yn u
o opuszczenm po ęzne20
Leczenie lampat kwarcową.
.
Posady
t
~ Pr&v1mu•• od 11. s -z przed P· i od s. 9 dworcowego w Antweroji znajduje się cz a!ll!· racuJ!\ om niem 1 nocą. aby
dzielnicy ; późnleJ, w cz.asie powrotu. z~ swvm ~kar Chor. skórne.
przyjezdnv w najbogatsi.ei
wniedziele i ś~ięta od godz. ~1
Ola pań oddzielna poczekalnia. • miasta. Najbogatszą jest właściwie jed· hem dó zamieszkałych !111e1scowośc1 od 1 weneryczt1e , v;:,~1.;.,uJ.., sie sprzedaihu~ ni do
na uliczka, a głównie jedna strona tej dawać po drodze w pocie cz<;>ła zdobyty j Pi~""k!'wska 10 t>i_ekarni I Cttkiernt. Wiadomość: 11-g<)
D któ
7
uliczki przy której na każdvm domu majątek za łyk 'wody, które1 na całych ' 0Przv1mu1e 2s-10 ra. Listopada 84.
r
O
e1
Iekki
d~
dziewczeta
I
CHLOPCY
.::;~'
d'3
~·
nie
otrzvrnać:
można
nie
·przestrzeniach
"Szli
naoisem:
z
szyld
jest
wywi~szony
0
Pracy przy wyrobach papierowych.
ó "
• i d"
natychmiast de.
się zgłosić
!1 t Ylko na wagę zlota, Iecz również na wa w nie. dzie· ,e 1. bri ę- mogą
f1ern a Jament w •
10'.!: _____ 7
"Universum·~~t!~ows:_ka
!ł:~zniOrd::ui:
brvlantów.
gę
~ra·
o~zed
sie.
odbyw.aj~
Tranzak.cje
•
•
n1ed
Dr
26.
Cel!ielniana
cv
.
.
k
.
t
h"
d
w
Tak
j
usm1echaJący
Uprze1m1e
domow.
mami
1
• ~·
·
. yg ą a ..1s OrJ~ amien1, które ' eodz. od 2-3 t1op. ł
.
się hiszpan of~ruje przechodniowi małe.
Spec. chor. wenerycznych,
szare kamyki, nieforemne - znajdujące upiększaJą rączki 1 SZYJe pięknvch pań. . Dr. med.·skórnych I włosów.
Dr. med.
ft~
Andrzeta 2. Tel. 132-28się w pudełeczku po pastylkach orze- Kamienie. te, które wywołują tvle oo- łłiewiatskl „U.
nl~Il
6 Ił . ~Deejalisła chorób
iądliwości, można przed oszlifowaniem
1· ciwko kasztowi.
Przyjmuje od 9-11 i 5-8.
sk6rnvch. weoervez
powr C
.
·d · ·
•
•
j
p 0 br·
w niedziele i święta od 10-12
ś •azszekm przy rze~JU Ste Wht ZldSl Ię naby.ć bardzo tanto. D1amentv wartoścl specjalista cho· nych i 1Mezopłci<
Od 1- 2 w Lecznicy. Piotrkowska 62 ż
: 1
1
wvch
e w ro po •azywany~l,J ~rzez an a- jednego mlljona można przed oszlifowa rób skórnych
wenerycznych Plołrkowaka 70
.
.
rzy kamyczkow znajduJą s1e okazy, któ .
Dr. med.
HRAIJSHOPF re .zasługują na baczniejsza uwagę. Na niem nabyć za sto tysięcy, Jednakże na- i mocwpłciowyeh (r6~ Trau~uttal akuszerJa i
chorobv kobiece
ul. Annrzeja 5 P -;-eL _181,:~3
Akuszerja i choroby kobiece miejscu odbywa się oglądanie nieforem- leiy ... mieć te sto tysięcv.
rz•imu1e uu 8•30 Przv'muie od 3-5.
Tel. 159-40
K.
d
· · .
h k · · d
·
MIESZKA OBECNIE
se caus z Privimttte 00 8 _ 11 do to.JO rano, od 1
•
a
• • zs
a
nyc am1em, o wazame 1 sorze aż. 11
T
ZGIERSKA
1 113 47
15
I
li
od ?-9. w rłedN: do 2.30 op., od 6
nabywca
kroków dal eł
kadziesiąt
Przyjmuje 0 d' 4-~ "wiec; •
.
tel. 127·84. .
le r świeła od 9-1 ~ 0• ~.30. ~".w niedilt:ISWJSi@tJiiMlłijłtWWWJ ::ci:aw sprzedaje kupiony kamień innemu na„
Oddz.etna pocze· . zie ę ~ sw1ęt~ o
Pr-eJe-hanla
bywcy z zarobkiem kilkudziesłeciu lub
10-l-e · Oddz1elna 1•
kaln1a dla oaó.
p~ezekalnia dla o:iń
kt lkuset franków I tranzakcie te. doko·
1
Lampa kwan:ow.a
Dr. mod.
Na ut. Piotrkowskiej nrzed domem
nywane z niebywałą nonszalanclą się·
w nledzl~I~ wieczorem paczke•. zawie- gafą bardzo często milionów franków, Ar.. '?ostał przeJ·echany przez wóz t3~let łt
-iv ~
raJ•ea c:1ozko .zapracowane p1enl~dze mitjonów które się kilkakrotn"e
1 ZW}"k
Piotrkowska 44
"' • ni Abram Kleinman
•
'
..... 60 ilotyc:b 1 zo dolarów. Uczciwe~
. Choroby slc6rae
'
io znalazcę proszę o zwrot: Piotr- szafą, idy szare, nieforemne kamienie
Doznał on poważnych uszkodzeń cieles wenerycz11ę. lecie·
kowska Nr. 9'?. m. 58. Buczkowski, za orzeJdą przez szlifiernie.
U ~
nie diaterm;ą,: di•·
Przed niedawnym czasem ceny dja- nych.
.
du~em wvnae:rod7.enieim.
•1
k · t "k t"
i ·
ter111okoagolac1ą o•
.
l
·
·
b
•
l . p
inowe
o
ID~·· su nie n
tej samej Porze na ul. Nowoza- ru lampą kwarc.
en tó w wy da t nie o ntzy y SIC. wobec
::ze20 bar~zo duża ilość. tych sztachet- rzewskiej został przejechanv orzez tak MONIUSZKI • i>ray ·muje . do rc:peraq r,
Rozmaite
te•. 1?0-50. ul. 8·90 $ier1u1a 'a. m rięt.
..
.
11ych kamieni została zniszczona. Uczy_
njono tak samo jak plantatorzv w Bra- sówkę 23-letni Mo1zesz Montai?". Nowo- Przv1mu1.e od 11 Tanio, bo w prvwatnem mieszlrnu h '
.
.
f.
do 1 PP· r od s- 5
Zarzewska 18 ZaJ·eto sie nim ró w nież ł w
·
·
t · ' k
1·1
WYJ»QZ\'CZ.4M sulc111e ślubne oraz
L
S";edzielę ed 1
•
.
balowe po cenie niskiej. Piotrkowsk a ZY l pos. ępuJą Z awt\: n1szcza w1Pk- ~.
do 1 oo ooł.
24 szą częsć zbiorów. nie z uowodu braku nogotow1e..
294, prawa oficyua. lll J>.
Rzeczą godną uwagi jest fakt, że
bardzo częst? dużej wartośc! orzedmio
ty na~yć m~zna w handlu uhcznym. ":N
Paryzu u uhcznych sprzedawców ks1ążek można nabyć wartościowe unikaty,
. .
r
d .
h
któ
. ryc cen~. w spr!:e azv. u 1czneJ nie
Jes.t ~cale ~1zsza, ~uz w p1~r~szorzę~neJ ks1ęgarm. W LtPsku kw1tme na uhcach handel drogocennemi futrami i in-
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Piłkarze węgierscy Iw Krakowie

6w~.~~!?•.~~sJ~~!!•!„

na prselat .1.:1'.„·u
~racowlę
zwu.:1„aatq .Wlslę
pontcdzlalek rozesrrane zostałv nW dniu wczorajszym rozegrany 70·•
\V niedziele ł t>Oniedzłafek bawfła w .nym z naJpięknłeJszvch rozegranych w
nałv mistrzostw bokser~kkh Wielkopol
wiosenny bieg na przełaj ŁKS-u na
stał
CracoKrakowie.
w
sezonie
ski. Tvtułv mistrzowskie .zjobvll nast-ę 1. Krakowie Jedna z lepszvch piłka~kkh bieiącym
1przestrzeni
5 klm. 0 na.?'"-'de wędrowną
uleorzewa~i
wyraźnej
dość
mimo
via
w
która
Kerutet.
Ili
wę~erskich
drużyn
Rapojący zawodnicv: w. papierowa:
domski. w. musza: Wolniakowskl. w. !ntedzietę pokonała Wlsłe w stosunku rgła gościom w stosunku 1:O (0:0) itłów- j ŁKS-u. Oo biegu zgf >siło sie ~5 2awod·
koS?ucia: Czerniak. w. Piórkowa: for- · 4:3 (1 :2). Wisła na prze~rana nie zasłu- 1nie dzięki fenomenalnej ~rze ich bram- 1 alków. jednakże ukońclvlo hleg 27. Rełańskt. w. lekka: .Anioł~. w. półśrednia:! żyła. ęraf!l~i ~la druivnv krakowsk!e~ karza. Jedvn.a b_ramka dla 111 Kerutet pa ' prezentowane były lkm:e kluby łód·zkie.
Arskł. w. ~re~nfa. MaJchrz.v:kt. w. pół- zdobvh: K1s1ellnskł 2 i Balcer. dla 2osc1 dła w 29-eJ minucie po przerwie ze Warszawianka przez Petktewlcza. AZS
cłeika: Wiśntewski, w. c1ezka: Toma- tewv: tacznik i .ś~odkowv napastnik. \V strzału Drocznera. Sedziował p. Rum- poznański f Skra warsvnvska. Zwycic:st·
wo odniósł Stanisław Petklewicz w czaJdnunm dniu ~oscie we~lers~"V m,lerzyH j t>łer.
szewski.
15,39,6. O 70 metrów w tyle znaJ<losie
swe siły z Cracovią. Mecz ten był Jed- •
.
.
wal się Stairosta (Zjcdn<h.':zone) i czasem 15,47,4, trzecł - Kraw.:zy!~ (Oeyer)
czwarty - Wróblew.;ki (ŁKS). pi~ty · 
Szczecińskf (Ocyer), o;iósty - ~a tOe
zw,·deżvł Oe}"~!'.
yer). Drużynowo
którego zawod'Jlicv zajęl'. trzy czołowe
łódzkim
miejsca. Po zawodach wręczono twyCała ł..ódź ~portowa głosu)e
clęskim zawod·nikom 7.e~onv. zaś Petkłe
Zegary takie posiadają Już na swo- wfczowf statuetkę. którą tenże zawodnik
StadJon6w sportowych w pełnem fe- nie, kilka kortów tenisowych oraz ca- f
go słowa znaczen1u. a wlec posiadają- ły szereg Innych drobnych urządzęń ich boiskach czv stadJonach Cracovia. zdobył Już raz przed trzema laty.
IWisła, Potonja i Warta.
cych wszelkiego rodzaju urząqzenia sportowych.
W okresie .~;iy sezon spartowy znaj O ze1itar ten ubiegać sie wiec będą wobec
sportowe w Polsce bardzo mało. ·
•
Zagranicą, szczególnie w krajach za ~uje się w pełni na stadionie ŁKS-u. pa- nym konkursie dwie dwa poważne kluchodnkh. każda najdrobniejsza mieścina nuje ogromny ruch. Setki młodzieży za by - Pogoń lwowska i ŁKS. Nie ulega
'ł
J>OCZytuJe sobie za wielki zaszczyt jeśli prawia się w tej czy Inne! ~ałeif sportu. I kwestii. te cała Łódt sportowa pójdzie
• 111 ł•fl'~OSfD'O 1odaf
Smiało można powiedzieć, że sta- zwartvm murem za ŁKS-em. Powinniśjest w stanie wybudować stadion spor- I
"' SHdlió,.,c.e
towy. StadJony, w których mogłyby sie djon ŁKS-u będzie w naJblltszym Już my dołożyć wszelkich starań, by wiei- 1
wczorajszym rozpoczęła si~
dniu
W
I
własnością
sie
stał
boiskowv
ze~ar
ki
sportowej.
t.odzi
sercem
czasie
j
imprezy,
najr6żnorojnieJsze
odbywać
spotkań o mistrzostwo kl. A
runda
dmga
reprezentacyjjedyny
Soortowcv łódzcy zwolennicy Sł)Of• Łodzi i upiększvł
są w wielu w~·padkach chlubą ojców
męskiej. Najwi:;ksie zainsiatkówce
w.
łódzki.
stadjon
ny
leży
miasta
naszeiro
d~bro
miasta. którzy nie szczędzą trudów. by . tów, który~
Zej?ar ten stanie słe w cześcf włas- t-eresowanle bud•zifo spotKmti" miedzy
zapewnłć sportowcom racjonalne upra- · na sercu, wmm doło!vć starac\, bv sła·
djon. ŁKS-u stał się wzorem dla innych nością każd;~o sporto~ca łóJzkie!to. ŁKS-em a Absolwenta111i, które zadecywian!e wszelkle~o rodzaju ćwiczeń.
w Polsce. byśmv nłe staU na , Kaidv bowiem. kto posiada cokohyiek dować miało o plerwslvm r.·~e'.scu . rastadJonów
tvlko
że
kwestJI.
również
ulera
N1e
wyplęknle zbudowane stadJony, urządzone uboczu. Obecnie nadarza sio nowa oka- 1wsoólnel(o ze sportem. korzystać zen be worytem spotkania był ŁKS. który
skła
WlmJ~r.lonym
znacznie
w
stąpfł
za
wszyscy
głosujmy
wlec
A
dzłe.
Jedno
ŁKS-a.
sta:łJonu
ększenia
upi
zia
sportowej
starannie. ktńre pubłkznoścł
zapewnlaJą na zawodach du!ą wv1itodę, ~ z pism sportowych og-łoslło pleblscyt ŁKSem. Nie dajmy sle i w tym wypad- dzie, lecz u·legł ambitn łe grającej drufyprzycią~ają publiczność sportową i są wśród swoich czytelników. r>ra~ąc Jed ku WVl,'rzedzlć prz~z Lwów. Wielki .z~- nie Absolwentów w stosuni\n l2:25 (7:1 5
I nemu z ooważniejs:tvch klubów ofiaro- scar boiskowy musi stać sle własnosc1ą Do przerwy Absolewncł mieli znaczną
doskonałą propai;tandą sportu.
przewag-ę, po zmia.nie, strC\n gra należała
ŁKS-u!
\V Pols::e niestety nie posładarryy Je . wać wielki ze~ar boiskowy.
do ŁKS-u. Inne wyn!ki wczoraJszy1.'h
szcze sta~Jonów, które ~ orzybllzemu
spotkań przedstawiają się na'\t~pnjąco :
możnabv było Porównać ze stad.jonami
ŁKS-YMCA 30:15 (l.5:4),l1.JR-:;-:Oe:ver
"'41.. ońn1•u ,
• .' \!
w Jn~vch państwach.
28:20 (13:15). Nies'J)Ojliankaf! Z.JednoHa
•w._
.
19'
.
'
'
stanowt
\\yJątek pod tym wzgłedem·
czone-Hasmonea 30:17 \15:0).
tJrlłari nadal na e•ele faDefł
· ·
stadJon Lei;rjl. urządzony ·wedlli~ :wsze•...
·
kich wymogów.
W czasie świąt Wlel'kieinocy ocltJyły lbyti: MlkotaJczyik, Trvnłeta, Stolenureik
Plekne tereny pod budowe stadJonu
ftaJbJł.ŻSZB
na Alei Unjł nie mo2ą być narazle rude- s!e w Łodzi następujące s,otkan!i. pti. ; iedna samobójcza. Dl.t T11o•scSw bram
z t>Owodu braku karsk!e o mistrzostwo klu~ A: WK'- - k'. uzyskali: Hahn.
życie wykorzystane
pi16ars1He .., 1odd
lfakoah-,-;\Vidzew .'5:2 Spotkanie ro··~kowych1
nlezbe.:fnvch na ten cel funduszów. . l Beg 4: 1 (3 :O). Przewaga
naj~tar- dla których bramki ~dl)brli: Kaczmarek zegirnne na boisku W"dzewa.
Właściciel stadionu ŁKS •W dniu Jutrzejszym odbedzte słę na
W poniedziałek r.JLegrane ZfrStato w
szy i najpowainlejszv klub sportowy w N~ 'kiel, Rauchert I jeJna s~nt(lbóji;za. Ho
I' odzi nie Jest w stanie .za !dnvm za ma norowy punkt uzysk d Bieg w l\Statni·eJ l(2l!szu spotkanie o mistrz.o s two klasy A boisku ~KS-u towarzyski~ spotkanief
chem wybudować stadion o Jak:m ma- rrimucie zawodów z iamteszanła. Sęd.zia 'n.tędzy Orkanem (t~dź), a benjamin- 1piłkarskie ~iedzy drużynami Kadimah
klem klasy A, KKS-em. Z\vydężyt Or· Hakoah zas w czwartek miedzy Ka:iip. Piotrowski.
rzv klub ten.
1
Poczatek zawodów w
ŁKS /b-Turyści 4:3 (l:i). Ora 'tńw- 1 kan w stosu11ku 3:1. Bramki dla Orka- I mah WKS-em.
PoclaR"a to za soból kolosalne \llydat0 J?odz. l6-eJ. Jednocześnie w
dni
oba
ł
Miller.
l
2
Owczar~k
zdobyli:
nu
pl)fo'W,e
drL1z!ej
w
jedY'llie
·norzedna,
kry:nesro
i
obe.
dobie
Id. na które klub w
przerwie odbę~ą sle spotkania w koszyzysu finansowego nie jest w stanie so- . rrzewaga ŁKS-u dla kt1rcgo oramki zdo ł ·
kówce m:skieJ ~ mistrzostwo drntyn
.
_
,
.
bie pozwolić.
orgaruzowane orz~z Makka
ivdowskich
•
Jednakże trzeba przvznać, ie ŁKS
bi.s~'~IP§~
rnła
r.ar&.a
czyni wszystko możliwe. by co pewien
Wł
~
U
~
okre~ czasu wzbogacić sie o nowe urzą
osenne zawody
I
d
f ·
..,
a.
dze.ile sportowe.
k
· k. 1
.zrl'ufłłe SPOfHGRłe lfło111e O fl10 one
A wiec obok dwuch bołsk plłkaropanem.
a
w
"
narciars
rozetego
Wielkie ffa/drzkl: RUGll-LFCHJ,4. I talnego stanu boiska . . Wobe~
sklch posiadamy Jui na stadjonle ŁKS-u
odbyły
ponledz!atek
I
niedziele
W
zakońktóry
towarzyski,
mecz
grano
Ruchu.
Znaczna przewaga
wzorowo urządzoną strzelnice. pływał- 5:0 (3:0).
jezył się zwycięstwem Garbarni w stosun sle w Zakopa.nem zawody narciairskie.
który przez cały czas giry naclerat
Bramki dfa drużyny śl<isk!eł zdoby- ku 2:0 (J :O). Obie bramki dla drużyny·. War}lnki śmezne. bardzo dob~e. W kon
.
m!ejs~e zajął
Na kursie skoków pierwsze
Il: Peterek 2, Buchwald 2 t \Vłooarz. I krakowskiej uzyskał Skowronski.
"
naJdhtższ~:
min. przed końcem na skutek faulu Marusarz St. nota: 146.2
Lechja prezetuje A klasowy poziom gn
Z O Y
~ O
Andrze.1
Marusarz
dr~i
pół,
i
52
skok:
gozawodników
z
jednym
na
I niewątpHwie odegra w Lidze rolę r.o- Zimmera
D&twięcei punktów
1
trz~c:
52,
naJdłuiszy.
skok
131,4
nota
opuśc!ła
protestu
znak
na
Garbarnia
ści
j'
zaznaczyć,
Wartt>
punktów.
starczyciela
.
. ·
te Ruch ostentacyjnie nie skorzystał i boisko i nie zgod·zi.fa się na rozeRranle Łaś. W. biegu na 12 klm. pierwsze m1~l
w bokserskich m~strzostwach
Zdzisław w czasH'
gdyi Peterek celowo rewantowego spotkania towarzyskiego, sce zaJął Motyka
rzutu karnego,
l'..odz1
!które miało się odbyć we I w::>wie nru- 10.5.03 orzed Skupieniem 10..5.58 i 06rstrzelit w aut
skim.
· ·
'
j
k
k k
.
d
·
Na1iboga ts zy pton z odbyt ych bo'k seró
LW W: Zapawłe<lziany ra nie iiele 1 zyna ra ows a eszcze teg-o wieczoru
skich mistrzostw Łodzi wyniósł Sokół ·
zdobywając przeważającą ifość punktów mecz. tł~owy między Po2011łą a Oarbar- 1opuściła Lwów.
bo s, co stanowi jedną trzecią ws~yst- nią me doszedł do skutku. z powodu (akich punktów. Aż sześciu S'>'<.ot '>w J,~
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N~od~~o~kał~, P~~~~~ n~k\~~~j;n:l~~sS~~ : Pt.łka
weryniak i Trzonek po dwa iako m!strzo

Kusociński zwyc~cia

-----

noz·na na bD'1skach kra·1owy·eh

w biegu na prze/aj.

W Warszawie od'bvł się w pontedzia
bieg na przełaj na 4 kim. w którym
w~e ok~ę~owi._Pietrzyń~ki, Szcz.epaiia~. WARSZAWA: W niedziele i poniedzia- kaniu o puhair Korony Wawel pokonał pierwsze miejsce zaj:\ł Kusociński w
P1sa_rsk. 1 ':.Jlęzałka po Jednym Jako w1- lek od:były się w Warszawie dwa spot· Pod1g órze 1 :O.
czasie 13,59, drugie - tteyman (Sokół)
Ikania między Polonją a Legją o puhar KATOWICE: Wynik.I zawodów o ml- w
.
.
cemistrzowi_e.
czasie 14.52, trzecie - Poclet.ko - ·
Na d1Tu~1em t?'E'..Js.cu stoją IKP 1 Zie~- teatru Qui pro Quo. W pierwszym spot- strzostwo Ugi śląskiej przedstawiają 15.01, czwarte - Żak.
przeciwnika · sie następująco: AKS - Kol. P. W. 2:1,
ttoczo~e rowną 1losc1ą punktó"'." - po ~. kaniu Polonja pakonała
pia pierwszych punkty z.dobyli: Pawlak 4:2 (l:l). Gra naogół równorzodna.~(t:l), lffC - 06 Katowice 3:2 (3:0),
1 Chmielewski _po dwa. ł Oarn~arek - Obie dirużyny wystąpiły z rezerwowe- 07 (Siemianowice) - Orzeł 2:1, (2:0).
(Upinv) - Sztunn I
drugim d11iu zawodów Ler!a zre.. Bielsko: Naprzód
jeden. d!a dmg1c~ zaś: Cyran i Rosław mi.
1 wanżowała siei pokonała
towarzyskie - po- ··
Spotkania
(4:1)~
5:1
przeciwnika
·
Jeden.
Kłodas
1
po dwa
Bramki dln Legjt zdoby·ll: nledziałek: Ruch - Chorzów 3:3 (2:0), 1 płlliaridH "' 9'o•nanfa
Na czwartem miejscu stol „Union" i 3:0 (0:0).
W czasie ~W'ląt bawiła \V Poznani:
3pufllktami (Stihbe ' dwa i Blcer je.den), Na\vrot i Ciszewski. Meczem kierował Ruch II -- Wawel (Wiryik) 1:O, (l :O), l
drużY'na Zidenice, która w pierw·
czeska
(Sie•
Iskra
:3,
3
Poniatowski
Haller
Ciszewski
p.
reprezentowaj
.
najlicznie
idzie
nie
n<stę'l
pokonała Wartę w stoswnl1.1
dniu
szym
(0:0).
5:1
Czarni
mianowice)
ny „Kruschender", który prlez Młynarw paniedzlafe1k rewanfo~
zaś
{4:0),
13:2
:t,
l
Uk1ralna
Hasmonea
LWOW:
Wts
towarzyskie:
S.potkanta
KRAKÓW:
-,
czyka ~dobył jedyne_ dwa punkty.
Na ostatn!em miejscu stoi „Oeyer" z ta I b - Cracovia I b 1 :1„ Olsza - Bramkę dfa Hasmonei uzyskał Steuer- wy mecz zaikoń-czył się wynikiem rem 1wogóle .punktem zdobytym Makabi 1 :1, C1acovia n - Wisła II 4~1. · man, dla Ukrain:v. Kobzja. B_iały Orzeł sowym 3:3. Qo. ~uz:v. .Warta. DitJWa·
jednym
.
ld.z.łła. i;J..
- ..
Korona - Orlęta ~:2, W finałowym s_po.tł ..... $\Vlt a;i. ..
i>rzez Kucharskiego.;
1
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Na Pomorzu, w t. zw. kaszubskie) SzwałcatJI 'lut się. ~ozp0częła włos(la. Wy. " ·Jątkówe ciepła spowodowały, że poi~ i łąki pokryły się ~ieloną trawką.

W niektórych krajach europejskich, po upartej zimie tegorocznej, Już obJęła
panowanie wiosna. Nad jeziorem Lugano w Alpach od kilku dni jest Już zupełnie ciepło.

n

Dumisfa osl(IDJio
e p d·r . .!l"rida

Minister dr. Prłck z Turyngjl, który
wsławił się swemi reakcyJnemi rząda
mi, ustąpił w tych dniach z zajmowanego stanowiska. Wraz z nim ustąpił radca ministerjalny Marscbler, prawa ręka
ministra.

Rok rocznie, przed §wlętamł Włelklej
Nocy, olbrzymia katedra Sw. Piotra w
Rzymie Jest czyszczona srruntownie od
Samolot woJskowy wfoskł „Savołax 6ł'•, którym kierował l>Ułkownlk Mad dale- , dachu · aż p0 portal Na Ilustracji - rona, Jeden z najlepszych pilotów włoskich, spadł, Jak Już donosiliśmy, wskutek botnlcy na kopule katedry robią „ podefektu motoru i rozbił się doszczętnie. Na Uustracjj widzimy szczątki wsp.1-; rządki" przedświąteczne.
niałego samolotu.
1

Aquaedukty w Roquefavour we PrancP stanowią arcydzieło
względem wykonania i formy.

-
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czĘSl-o~HOWJA: A.

Prenum·e rata: z kosztami

Złota

Żero)tlskjego

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska

przesyłki pocztowej zr.

a gr. 50 miesięczni•

·

ł

nr. 3.

SKARŻYSKO: I!żecka

Ogłoszenia• W tekś~ie 50 gr. za .. wiersz .millmetrowv <na . stron_ie 4 szoaltv):
·
• nekrolo:u 40 gr. za \\·iersz ·m1hm. :Drobne: ~a słowo 15 groszy,
najmniejsze zl. 1.50. Poszukiwanie pracy: Zfl slo\\(o ··I.O groszy. nairtmieis.ze ..z!. 1.20.

Za wvdawce i druk.: Wydawni~l wo „Republika" sp. z or;r. odo. i redak~o1 od1>owiedzialn.v: Jan Grobelniak. Łódź; Piotrkowska 4~.

