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Czechosłowacji, gdzie po
killrn2odzin·
nem wałęsaniu, dręczony wyrzt1tami su
mienia, powiesił się na drzewie we wsi
ReicbeJ.

rL

I
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Wieliński „niepokoić"

Ciężkie oskarżenia

dręc:sonu n>ur•o•aint suinienia po.
n>iesi' ·si~
.·

Katówice. 8 kwietnia.
/
W miejscowości Niklas na Śląsku
Opols~lm dokonano · wci;orai ohydncg<>
morderstwa. Edward Bu.chman kilku U•
derzenlami siekiery w · 2tOWę zamt1rdo·

·

.

' następnie

bedzie magistrat,

pod adresem nie.których <'złonków magistratu.Dochodzeni-a; których nie było.
Oc:zehiwono •~dpowiedź 1n0Risfroiu

Lódi. 8 kwietnia.
adresem swoich kolegów maitlstrac- •będzie prowadził akcję ,,niepokoiacct''
Jest rzeczą wysxe charakterystyczWystąpienie wiceprez. Wielińskiego kich, zarzucając im, że nie pozwolill na' pozostalych członków magistraiu.
ną,
że w „Łodzianinie", który _ukazał się
z. partji stało się. jak wiadomo, ośrod- 1 prowadzenie dochodzeń przeciwk• u-1
z rozgoryczeniem zaz.na~z.i, że po z datą na sobotę, dnia 4 kwletnia, znaJk1~t1?. po~vszec.hnego za_i~ter.es?~~n1a li rzędn~kom w spr~"'.'~e ~aduży~.
swoj.~m ustąpieniu spo~lrnł si.; ze stiro~}. . duj,e .~ię spr~W?zdanie z ostatniej konf~
op10J1 P~bl czneJ ~ Łod~1. Dz1s1eJsza
W1·c eprez. W1elmsk1 stwierdza po- partii z całym szereg1,em szykan. M1<:· renci1 partyweJ, w którem to sprawozda
„Republika" ~rzym osra !1•":zw~kle sen- nadto w swoim wywiad"ie, te doma- 1<l-zy innemi podobno prz.ed kilku dniami niu w niezwykle cievlycli slowacli pisze
sacyJny wywiad z p. W1eltńsk1~, któ- gał się zbad~nia zarzutów ~ą;w.ia.n~fh '- jakiś osobnik grozit mu telefon\cznie;"•kw~
' '.ę -°. ~owrocie, TJ.· W'ielińs~iego po dl~zż
~Y odsiania k~lisy spor~w i tarc. panu- dwum ławnikom magistratu.· "thv~ał .Ją rewolwerową.
.- .- .. SZ<!J meobecrzoscz do f.odzz. Jak wynika
mcych· w łoDI: !ódzk1e1 orranizacjl P. on, że należało z tych zarzutów w~cląg
W związku ze. sprawą p. Wieliński~:.- J?.;; „Łodzianina" konferencia partyjna zgo
P.tS.i oraz WYJas!1ia przyczyny, które nąć należyte konsekwencje, czemu się. go wczoraj, odbyło się posiedzenie ~'\Kk 'Jtowala TJ. Wielińskienuz owacyjne vrzys~ on ły dłurole!n1ego przy~ódcę par· 1jednak przedstawili pozostali członko-,1 które trwało do późnej nocy. Na posie- jecie. Należy zaznaczyć, że w tym sati} do rezyqnac1i .z wszyst~1ch .manda- wie magistratu.
dzeniu tern ipo ct:tuższ~j dyslm~ji nad · mym dniu, kiedy uka?al się „Łodzianin'·
to.w Partyjnych 1 Porzucema JeJ szereWice-vrez. dr. Wieliński zapowi<lda o.~wiadczeniem p. \Vieli1islde!!o o w..vst«-1 równocześnie w innych pismach ukazał
2ow.
. .
.
. .• .
w końcu, że ze stanowiska wiceprezyden pieniu z partii postanowiono przejś.; do · się znany już list TJ. \Vieli11skiego o „ban
Enunc1acJa w1ceprez. W1elmsk1ego ta miasta nie ustcwi i w dalszym (.'iqgu vorzadku dziennego.
dyckiei napaści" i jego ivystcmieniu z
wyw~łala "!' Łodzi, jak tego należał-o się
·
·
partii.•
spodz~ewac, olbrzymia sensację.
·
Tematem rozmów i licznych komen- l'1
•
~~
• 1• • •
tarzy
WY·
nurzema dr. W1elmsk1ego, w których
li
rzuca on szereg ciężkich oskarżeń pod
•ostołu opfed:rt~to.,.,one przez fturatorófl' mosu
SULU! i CC a - · I
i:Z!UL a I l . .
LÓD-Ż. 8 kwietfthl. JKłelcacb i Radomiu, Jak równłet I a en·
.Jak się dowfaduJemy. 1utratony u· łtfry w Chełtnle, Zamościu i Ostro.:łu.
"~'S
padłości
Banku
Handlowego
w
LodZL
Kuratorzy
masy
upadłości
plectętuią
•der~vł si~ adwokaci Anrersztajn i StrohmaJer. od aa miejscu księ21 i po kolei zamykaią
.
•
•
dwuch dni odwiedzają l)ro.wbtpJonałńe wszystkie· oddziały banku.
fromnvoje· ~ ' · 'I
l
• ·
•
oddziały banku w Warszawie, L®Dnle, ronnu.:fi
.
. . ". • . . . -_
. : . . .
. I
.• .
,
.
„_
•
• ;St. Etienne, 8 kwietnia.

I

~tafy się .Pr.~ed~wszystkiem

A afo6u
s

Tabela
wunranych
na str 6 e1•

I~dd~1al1J :l:.anflu
· . . J1.0ndlODJf!„O

I

za osó6

tast~:i~.ni!~~c~uwu::i~~~ea~~ob~:n!~~ i
znajdowało się
wpadł na
tramwaj

rym

28
pasaieró_w
i ule2ł
rozbiciu. ·
Wszystkie osoby zostały ciężko ranne,
przeważnie odłamkami szkła.
Wielu
osobom grozi śmierć.

••••••••m&i

Samobo·1·s-t·wo ros1·ank·1·w Wars·zaw·1e
·

N
•
•
1-.aJp1erw

I

.

·

·

•
· • · k ę, a- -. poznteJ
• ' · · po d · t ramWaJ,
•
a "' Się
po d. ł a k SOW
któr" zgniótł jej klatkę piersiową
•• ·

rZUCł

Warszawa, 8 kwietnia. Idz.ił śmierć wsk.tutek zgn~ecenia klatki
Istnieją przypuszczenia, że powodem
Wczoraj o godz. 4 na moście ks. Po- piersiowej i brzucha.
samobójstwa byt rozbrój nerwowy.
gpodl do iron>u
niatowskiego od strony Pragi rzuciła się
Przerwa w rochu tramwajowym trwa
Okazuje się, że Szewczykówna rziuCzęstochowa, 8 kwietnia.
pod elektrowóz linji M, jadący w stronę ta okoł 20 minut.
. ciła się najpierw pod taksówkę, jednal-;
Dnia 6-go b. m. o godzinie 3-ej ?.OPO- Pragi, jakaś młoda, dobrze t.Wra:IJa, ko- · Przy denatce znalezi·ono torełJkę w szofor zdołał w porę ją wymLnąć, dopiełudniu na szosie między Częstochową bieta.
1k.tórej znajdowały s-ię dokumenty na na- ro potem rzuciła się dmgi raz pod trama Wieluniem koło wsi Kuśnieczka gmiPonieważ w tern miejscu jest spa<iek, zwisko rosjanki 30-letniej Marty Szew-· waj. Mieszikanie jej QPieczętowano.
ny Krzepice samochód osobowy prowa motorniczy nie byt w stanie zatrzymać czy1kówny, eksipedjentki.
dzony prze; szofera Cegińskiego wsku wozu. Niewiasta znalazła się poza desZ pr~eip~owadzonego
doc~odzenia :Jllos~c;~enic;fto
ką Clchronną.
wyinlka, ze Szewczykówna zamieszkała
~
tek pęknięcia dwuch p~awych opon
Przyby~e pogotowie 1raitookowe wy- u kierowcy Piranciszka Majchrowicza, rUHO uru«:
om1ono
w:pad.ł do. rowu. pwa1 ~adący w. t1Jm doby.to samobójczynię i przewioż.ło do wynajmU1jąc mieszikanie i płacąc za cały
Piotrków, 8 kwietnia.
pasazerow1e doznah lekkich obrazen. 'komisarjatu policji, gdzie lekarz stwier- rok zgóry. Szewczyikówna twierdziła,
Fabryka w Moszczenicach pod Piotr
że ma boga-tego oj1ca w Rosji, który jest kowem, należąca do firmy Krusche i
właścicielem cuilderni i przY'Srła Jej Ender była od początku b. r. z powodu
często czerwońce. Szewc1 yikówna ·sta- złej koniunktury w przemyśle nieczynrata si~ uzyskać wyciąg do ślubu w pel- na. Z dniem wczorajszym fabryka roz·
nym
spisie, jednak nie mogła go z Rosji poczeła znowu pracować, zatrudniając
Nqz przu po-o.:g ieś.:ia usiłował otrzymać.
kilkuset robotników.
spalił: w piec:u aon-:
Radomsko. 8 kwietnia.
Dziadek Onufrego dowiedziawszy
We wsi Gozdowo (powiat radom- się bowiem o zamiarach wnuka, zaalar~.-,OID""J·a
skowski) zdarzyl się mrożący krew w mowal mieszkańców wsi, którzy wnet
~·
żytach wypadek, który jest odzwiercie- 1wyważyli drzwi i uratowali kobietę od
:Junta fl'Of sftofl'a mo6ili•ufe re•erfl'U
dlcniem ciemnoty panującej na wsi. 1niechybnej śmiercl. Doznała ona silnego
.
Przed laty poślubił Onufry Koluszyk, 1wsti:_ząsu nerwowego i w stanie c:_e ikim
Funchalr 8 kwietnia.
wi Reutera, że junta wojskowa mobili„
m!eszkani~c tej wsi, córkę u?ogiego go pr:te\vicz_ion.o' j~ ~o s~pifala. Zwyrod~ia
(Polska ~~en.:;a I e.le~raficznaJ.
lzuje za aipmbatą ludności irezerwy ": ;;espoda~za 1 pozostał ":'raz z n!ą w. za- f~go ·n:ięza ·t tęs~:a osadzono w wlęz1e-J .Przedstaw1c1el~ m1ie1iscowych wfa·rlz lu oparcia się wszelk·im pr60om rz<:\dli
grodzie swego zamoznego OJCa. N1edłu mu. -wo1skowych ośw1a•dczyh korespondento 1r ·b • k.
k.
k
•
.
go trwała jednak zgoda pomiędzy no-1
„
!z, ons· 1eg.o w 1emn u p-rze1amam~ ru -.
wożeńcami. Mąż maltretował żonę na
ł
kł
chu IPOwistncze.go.
każdym kroku 1 bił ni~litościwi~ czestol
siewcą sm~1erc1
rna zapewnienia mles?Jkańcom żywdo utr~ty. prz.ytomn_ośc1. Do takieg~ po- 1
!Trzu lio&ie"- raione prqdem · .·
noścł, zatrzymano trzy stojące w po~;<
~tępowam~ naf'.law1ał O~ufrego o!c1ec. 1 ,
.
.
••
••
•
parowce portugal-s'kie
Wszvstkie wtaRtó y hc1ał się pozbyc synoweJ
Kowno, 8 kwietnia.
przvJSć z pomocą meszczęś!iweJ, rów.
. · .
wsz.>:!!ką cenę.
.
.
(Telegram własny). ·
nież zostały śmiertelnie -porażone prą ... dze loikalne, w tej liczbie gubernator c yTeść i syn napalili w piecii i zwi:t.Nieznany sprąwca p.E>łożył na ulicy dem. Policja wdrożyła energiczne śJedz w-Uny, zosta·fy zmienione. Garnizon •niej
~alf śpiącą w izb'.e kobietę, która była- drut elektryczny o wysokiem napięciu. two, lecz sprawców tego niesłychanego scowy wspi erany przed ludność · cyWi:ln~
by nechybnie spłonęła.
I Młoda dziewczyna, która chc,jała drut czynu, który kosztował trzy ofiary w doma·g a się iprzywrócenia wszystk!ch
W ostatniej chwm zdołano jednak usunąć, poniosła śmierć na miejscu. ludziach. nie zdołano ująć.
!swobód :we wszystkich <iziedUnach.
uratować uiewiaste z rak oorawców.
'Dwie nine kobiety, które usiłowały,

j'omo.:liód
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Chinki em a ncy p u1ą s1ę . •• „„.e'!~!„~~~acji
auropajlkle imlona
zagranicznych I
na
unlwarsJ1Błach
S~udjuJą
%gt;je rodsinne plun•e

noszą
pod snofti m

e•ne„0101t••

W_związk~ ze sprawą do~tora Wol, fa, ktora w Niemczech narobiła tyle b:;i....
udaje łasu daje •ię obecnie zauważyć pecjalW konserwatywnych Chinach poczy •sztywne i napuszone. jakby sle tó napo' ca. Nawet ówczas, gdy Marv
nają się coraz bardziej ujawniać prądy · zór wydawać magło, sądząc oodtug nie się vi towariy twl koletanki. zabiera ne taintel"esowanie kwesitiją przerywa..
chińskich. 1' ona ze . sopą swą niewolnice. która jej n.ia ciąży. Narówni z momen1ami społecz
kultury i cvwiJizacJI. 'zliczonych ceremoniałów
now.oczesnej
I nemi a nawet polltycz.nemi tej sprawy,
rodzeń- stale musi asystowłć.
Stwierdzić jednak nalety, iż oroces ten Wzajemny stosunek miedzv
Również ślllb I zareczvnv. te najbar pow~żn.a prasa niemiecka, a zwłaszcza,
postępuje ~ardzo powoli. gdvi naród stwem oraz dzieci do rodziców w zasa'.ten, przywiązany do wiekowvch tra-; dzie niewiele się różni od stosunków, pa dziej doniosłe momenty w żvciu każdej specjalne org:i.ny medyczne, poświęcają
pod 1 wieile miejsca i uwagi temu zagadnieniu
sie
znajdują
dycyj I wierzeń, nie daje sie tak łatwo nujących pod tym względem w Europie.'. dziewczyny.
Mimo jednak emancypacji nowoczes silnym wpływem starej tradvcii. Chin- z naukowego punktu widzenia.
Mimo j
opanować przez obce wpływv.
J kkol . k 1· 0 d ieść d 0 tej sprawy
cieszy 1ki nie mają prawa wolnego wvboru mę
wszyst.ko, czyniąc zadość duchowi cza- nej chinki autorytet rodziców
1
wi.e ~ ~ lne alne cz ni"elel'łal
a
su. Chiny zdecydowały sie na pewne 'się tam olbrzymią powaga i nie podle- 1 ża. Żenią je rodzice jeszcze orzed mo5
, Y
g
ciązy
przerwanie
to
·
· wza!emne
· · · · d ys k usJ~·· . .M.1mo wrzen· ment.em, g d y n~stępuJe
· t y ka 1- · ga naJmn!eJszeJ
·
ko!"Pr.o m1~~
się obecnie drogą zabieU&kutecznia
ne
zapo
w te j d o t vc h czas. me
1
zawtaki
"a.ko
-0 kitór
·
a
wstrząs- znanie. ZwyczaJ ten w rodzmach bar- I
neJ dz1edz1me. Dotyczy to w DJerwszym rewolucy1nych, które s1ln1e
0
1
r~ędzie trybu żypia nowoczesn~j. chin-: nęły ty.m ~rajem, ~ sto~un~ach rodzin- ~dziej_ postęp?WY~h t~legł wora wdzie pe !~e g::e<l'Ii~:1a' pewi:~ procent niebezk1, k~óra stara. s1~ coraz bardz1e1. u~d-. n;vch me. się tam me zm!en1to. Na ter~-, wneJ modyfikacji, mimo to rodzice ma- ieczeńsitwa dla kobiet , nawet, jeśli jest
dobmć do sweJ siostrzycy eurooe1sk1ej. n:e rodzmy rozgrywa sie cale życie ją w tych sprawach zawsze s.rlos decy. ~okonany przez najJep~zego lekarza.
, .
.
'· .
.
„ .
W Jednym z klasztorów francuskich Judzkie, rodzina jest tam jedna z tych · dujący. Mlode panny nie maja w tym
~a1bar~z 1.e1
Pom11a1ąc ~ te1 chwili
kształci się obecnie Mary Kun~. która ~ielu komórek, z których sle tworzy ! wypadku żadnego głosu i nie wolno im
etązy
rozpowisz~ohnione przeryw~nie
nawet poruszać tych kwestvi. ·
właściwie nazywa sie Wan La.n Kung. 1organizm państwowv.
Od kilku już dni .. Kwitnaca Orchi- , tym właśnie sposob~~·. wspołc~esn.a meNowoczesna chinka jest mimo wszy
co w języku chińskim oznacza „kwitnąca orchidea rodziny Kunl!". Ponie- stko ood przemożnym wnlvwem tra- dea" jest nieobecna w szkole. Musiała d~cyna ~or.az b.ard;ie1 mteresu1e. się che
wat imiona chińskie są zazwvczaj nie- 'dycjj. Mary Kung wraca czesto bardzo ona wyjechać w sprawach rodzinsych ~cz.nemt si-odk~ d<>~o.nywama ab~
międzynarodowym
zwykle skomplikowane i trudne do za- późno do domu. szczególn!e ~dv udaje do Kantonu. Przed jedną ze swvch przy tow. Na ~ongresie
pamiętania, dzieci chińskie. kształcące się do teatru chińskiego. w którym jaciólek zwierzyła się ona w ścisłej dy se~alne1 ;eiori;ny w roku 1929 w. Lon„
się w szkołach europejskich. otrzymują przedstawien!e przecją~a sie do późnej skrecji, iż została wezwana orzez ro- d1'.'n 1e doktor L~inbach z !<openhagi mó~torb wpro~adclz~
jnne imiona, dzewczeta chińskie w celu nocy. Jednakże towarzyszyć jej musi' dziców, kt6rzp postanowili ia. zaręczyć. wił pewny~ sro~k~:
za ndeJ
I n~- do odr>gl a~i~mdru 0 • te Y ełz. pr~e
łatwiejszej orjentacji noszą orzewatn1e ·zawsze Mui Tsal, jej osobista służebni- I
IS•
a Je} Z, OWla, wywo UJe
SZ.KO Y
• 'Stai TER'WtWr'Y" ?Tr
S
angielskie· imiona.
j wczesny porod i dOIPT~wadza. do ie„~
Jest
Najbardzej rozpowszechnione
•t' na~ura:lne~o. zako~czeni.a be.z 1111terwenc11
imię Mary, do którego w razie więkohirurgicz.neJ.
szej ilości chinek o podobnem imieniu
maść,
Chodzi mianowicie o -pewnę
''
dodaje się jeszcze koleJnv numer. Chiń
Heisera,
sporządzoną przez aptek:uza
była lsoc:hunlcq handlarza koni
czycy są święcie przekonani. it w Anktóry kilka lat temu był głównym fila.
. kob'
f ł
d D , .
d . AJ k
gljj istnieje tylko to jedno imie. Pewna . Kied
rem w procesie o naruszenie paragrafu
,
i~c:ośct.
e sa.i: er u: neJ, n~e a szowane,.
Y pewn-ego ~i.a
chinka w towarzystwie wvraziła tdii·
Sp1ewac.zka z niermnie1szem i.dumie- 218 Jeden z w"·bitnyclt profesorów nie
mas-~ wydawał obiad na czesc słynne1
"ż
d t . d
t
.
I
·
'--esi'e ' k·I „-- mieckicb
· i e w OM'
· ł a się,
· d z.ta
„" 1'e m d owie
""'· a 1_! operowe1·I Z•Mfry
•.. zkle'
l euro
w I.ente z egobpow. u,. w1er zac.
choró.b kobiecychw dziedzinie
1 '5
~ <>plew CZllU
siwe
f
ł .
'
była
ał M ł„,..,,. t G"' '1'
s
D„
•
'd
em
w"elk'
występ111iące1'
an~ dy A n 1 son
są zupe me
aw1eni
po:.:
oeJczycy
tajny radca Selhe;m, już od wielu miesię
a „.,,.za ę .-u• er
) · ...ma zn
.z i i.
-,
r O • •
h i · J
Ch"
· d ·
t j' t ó
• • kl' ·
ś od 1
· t
t
inac stnte e pow-odzeniem w operze Traviatta, poru- 1 on.a kocha.nk'\ handlarza kont. Wszy4- '
az 1 w rczeJ, g YZ w
swO')leJ m.ice ~
\osu]e den kr
niezliczona poprostu ilość imion kobie- SZ'ony z.ostał temat Damy kamełiowej",J kie t"' informacje i szczegóły zmartwiły
noszą jako prototypu boh~erki opery Verdie- 1 uczeaQiików obiadu i goścj Duma~a. 1ps u,2 z tos .oka elt rezu tata~1 1 •
cych. Nap:zykład, jej córeczki
ą, 1a .cd Y s.zereg. ."d~
j W.szy{f)cy po dziś dzień malują sobie 'lie- samo
imię „Perła" i w zależności od miejsca
zy mnenn tez
arzy,
$piewaczka z wl~tkiem zainiteresowa- Qezęśliwą. „damę z kameliami" n arba~-, ~~alyc .
Pe
urodzenia Jedną nazywają •• Perłą
, ••
r ewi- en~ w er uue.
kinu" pozostałe zaś „Perła z Nankinu" i 1'iem wypytywała Dumasa 0 boh:i.terkę 1dzlej poetycznemi barwami i - rap~em
V{ ostatnim ~umer.ze •. ~edizmtsche
jego powieści, starając się dowiedzieć od CJ1trzymują od ezłowieka a.bsolutnje mia„Perłą z Hon~on~u".
kt6riy
"· .Mary. czy~! raczej Wan Lan. mote a..utora różnych szczegółów z życia „Da.' rcdajne i za.sługującego na zaufanie wia- . W,elt' Ieka;ze Hirsfh 1 Le~in,
j domości lotóre kład~ na pię.kną tę postać• P~ąoufl\ w zydow~k1m szpitalu w B~rU
śmiało uchodzić za wzór nowociesneł my 'kameljowef'.
t>umat chęblie zaspaka;ał ciekaw6'~ plamy i:'w;.itpienia. Jak tię oka:iuje, po. I nie, pi.s.z!\ o wnmskach .1 obserwaC')ach
emancypowanej chinki. W tvm roku
kończy ona szkołę i udaje sie nastepafe makomitej diwy, która istotnie dow1P-„ stać tę wypięknił sa.lil autor, do c:iego • st06owan1a n.owego .chem1;z!1ego środk:i„
w wypa.dkach ko.niecznosc1 ~ędzewa
na uniwersytet w tł ongonir. Jtdzie za- działa się idumiewających i nik001u do- przy:r;nał ~ę $Ze,ie.r ie,
- J~ąą przecież miała pj~kną ee- płodu.
mierza· studjować medycvne. · Włada tąd nietnanych rzeczy. Tak naprzykład,
„Initerruptin„, w skład którego wchoona zupełnie biegle i poprawnie języ„ .z wjcl'kiem zdziwieniem dowiedziała się : chę „dap:ia .i lla.meljami": kochała kam el
dzą prze-różn~ rośliny, iak eukalip<tus roz
które-i j~.„ . '
kiem anmetskim, oosiada niczwvkle wy o ttm te Małgo.rzarta Gautier,
nie maryn, krokus, myrra i inne, iest czemś
- Matgorrzata Gautier nigdv
tworne maniery i formv towarzyskie. prawdziwe nazwisko brzmiało ALfon„y.'
nie różniąc się pod tym wz2ledem od u Ouple8$i~. nie odznaczała się ••tnai- przypinała •obie kamelii ~ odpowied(iał pocniędzy maścią i pastą. Domieszka jo.
Pod autlef .ftadzwyczain- urodlł i te główną Du.mas. i kwiaty, kt6re priez ca?y ciąg du zabiia baktefje i wyklucza motliwi»t
swych europejskich rówieśnic.
.
.
•
względem zewnętrznym Jednak hołdu- taitiMic~ .iei ~zaru był ,w;łaśnle ~i~p<>tv mo!ei powi~~i upięibza!ą jej posl.ać p(lw zakazenia.
Według zdania d.r6w H1rscha i lewi.
Je ona nadal starodawnvm obvczajom kany wdzięk 1 charme JeJ pełne1. 1&tot-, sf.ały w mo1e1 wyobratruf„.
na, zabieg przy pomocy „Inte~ruptina" z
----· .... --~
swego kraju i garderoba Jej Jest utrzypunktu widzenia techniki medycznej n.ie
mordował
mana w stylu chińskim. Tvlko nieliczna
p.rzeds.tawia żadnych trudności i nie p-rotym
grupa chinek wzoruje sie ood
wadti za sobą zadnych niemiłych kon1t
.
względem na nowoczesnvch modelach
przez
s·ekwencyj, jeśli jest W)'konany
I
f
f
I
f
d
I
li
f
• ł
amerykańskich I europejskich. · pełno
doświadczonego lekarza i ieśli pacjentka
s o a aeq ru~ •nq
• 0 emn .:wq. 8 n e
. ich jest w nocnych dancin2ach Szangpod
Wiele miesięcy Jut mineło od czasu· często zmieniał kochanki i ostatnio za- . prze:z; jakiś krótki czas p-0zostaje
haju i Hongongu.
Włosy nosi Jednak Marv krótko kiedy w jednym z paryskich hoteli zna- mordowana mieszkała w willi miesiąc. obserwacj~ i opieką lekarską.
daiNalety, oczywjście oczekiwać
Policja już teraz nie wątpi, że zarów
strzytone. Jest to właściwa zewnętri· leziono zwłoki pewnej rosyjskiej ucietym kierunku.
na oznaka nowoczesnej chinki. stdyt ko kinierkl. Z początku sądzono. że młoda 1 no w Jednym. jak i w dru~im wvoadku szych doświadczeń w
biety z ludu noszą wszystkie bez wyjąt) rosjanka zmarła śmiercia naturalną, 1 została użyta ta sama silnie działająca I1 lecz, jak same próby wska~uią sitosowaku długie włosy, można tam na katdym. wkrótce jednak badanie chemiczne wy- i niezn.ana trucizna i obydwie zbrodnie 1nle miast operaoji chemicznego środka
samego spędzania płodu sprowadza dotvchczaM>
kroku podziwiać długie plecione warko kazało. że dziewczyna została otruta, I zostały dokonane przez te~o
ft>rzyczem !rucizna, użyta do ~brodni o... morderco: Bachanga Jednak i w tym wy . w~ .niebezipieczeństwo pacjentki - cło
cze młod~ch chinek.
mmumum.
s1e z gatunku nieznanych padku z:ni~n"ł bez śladu.
Jedynie pod względem strofu nówo- kazała
1
czesne chinki w przeciwie11stwie do ja : jadów. .
wszelkie "!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a;oca•
sie
Daremne okazały
ponek pozostały wierne swej tradycyJ-ł
neJ modzie. Przyznać jednak trzeba. it poszukiwania śladów zbrodniarza. narodowy strój chiński oosiada wiell<ie Stwierdzono Jedynie. że zamordowana
vrzed
zalety, gdyż jest praktycznv. wvgodny zawarła znajomość na mie<.:iac
i ładny. Strój ten Jest niezwvkle demo- ~·r11e•-:;ą z oew,ym egzotv~znvm ~u
kratyczny, zarówno kobietv. Jak i met·! d:t·zlemcetn. który p1 owad?..I w Pan·7u
•akł€h sziuc:zek c:hwviafq si.-:
czytni noszą spodnie lub też długie oła . k·•sz·ow•1y i r<..zrzutny trvh .7.v1..i.1. \\1·
bandg€1 amergkańsc:v
szcze. Przeważnie w sferach mniej za- ntll !nu.i'\, c~tdzozi~mca nie l'dr.aleziono
Ame?'Y'kańiscy przestep~y wynajd'l1h f nanego w skfa,d1ie i}ewneg-i> 5u'bilera w
możnych przez przedstawicieli obojga 1 $łedz1wo w tej sprawie L..>S1:tł'> narJ·
coraz to now~ sposoby, '!'prow~dzania, Chicago. Drzwi "'.ei·; ::•)we do s:<ler>u ze
płci noszone są marynarki i soodnie. sfe zie nr., rw:ine.
T~·r-('zas-.m w row„ 'lł JJrl<n. w hl w hł;!\d organow ~iple:.:zenstwa 1 zatar- strony zewnętrzne1 hyły wpel.nl·e nłer.a·
_ry z~ś bogate n.oszą długie onadające
rusz~ne. P~dczas. ~.oikładnyi..::h bada')
.
sukme. Koleżanki Mary. które w szko- nt:J t r!ewie'kich \\<iii w a., ~sk:k„.·~~„ i- cła śla~ów zbroc!Tu.
Ge~Jaln;v pom~st. n.l 1a~! ~~dli„ o- \Vyw1adowcow .T?ohcy1;iy::11 c;k1;n5tato,~a
le muszą nosić suknie podłu~ an~ielsk!e ni:? di't,n!c\ znalet:"no też tnłod.1 J,:·c\'
zdum.en~u 11a
ro kroju, mają na sobie suk1enk1. zap1ę cżyr1 e .,,. ~tar.ie bi; prz •'"" cśc; a za- statnlo ametykańscy b:tnCiJ "'' .,w.ad~ ~Y no, ~u najwy zsze~~?.
te at po samą szyję. gdvt obnatanie ra •·eiw·auy lekarz stwierdził śmierć. poprostu o niezwykłej \VVna!azczośc. ł drzwiach oraz w ~on, 1zu kasy ogniotrwn
Chlnąc~ ia 'wsk~n~k zatrucia. Jak w wvvaa"-u pa-! wy~aflno~a11lu, Aby. me pozosta~i.lć po łeJ ślady łaip małpich.
mion i szyi ui.:hodzi w
Podczas cafogo. "z~re~u wtamati. ~
szczyt nieprzyzwoitości. Nawet najbar:. ~ryskim, tak i tutaj nie zdołano t.stalić ja · sobie odcisków palcO\V P· 1 słu~uJą , sfe
ofiary podc.zas swych Wy;>raw rabunkf\\\ :Vel~, ko~anyeh na t~reme Nowe1to ':o,rku. row
dziej nowoczesna chinka nie zdecydo- kjej iru.,;jzny użył dia swojej
zbroJn1arz, stwierdzono tvlko. że nale- 1 s.r>ecJ~ln!e w tym celu wvtreso~an~, niez zostały o~kryte po~o~n:e siady. P~
wałaby sie na oodobne wvkroczenle.
małpami. które SG}rowaJzone są na mttJ- !leja amerykanska <>bel:nie ma d" rozoua do naJs"I1 1.. d . 1 • _ 1.
ty
aJ
d
•
od
k'
J
k'
"
KoIe:r..an I europe s Je
wiązania zgofa nle!wvldv. niem:ij"...:Y w
sca ~rabieży.
e1 zia a1acvcu.
Wte z ą
Małpy w.puszczane sa do mieszkań, dotychczasowej pra\ty:e ore.:edensn,
orvwatne~ . ~eJyny człowiek, .k!ó~e~? zas.ta:-:c, w
czesto M.ary ~ung w Jej
przei. oroblem, ~dyż naw~t w wyr;dku tPęc!a
mles~kamu. Miał~ one okazJe poczyni~ w;lh - sh.żący, WfJasntl. ze w.Ila. na- 1llłpatrzonych przez złol.':zy1ic6w,
nia niezwykłe c1ek.awych obserwa~YJ Jet.~ d~ pewnego hmdusa. n~ivw..i1ace- i otwory w k.omiriie iu·b też inne wąskie tym małp 0 zhrodn:i;zy.:h skłonno-i:::bc~
na. t!e prywatnego. zyc1a_ rodzlnv chu~- go sieb:.e John~m. Bachan~a 1 że .mded-i· przejścia pucz któ:e człowieilc nie ~l.!'ł znajdzie się niewątp:lwl~. w nlelada ~Io
I oocie, nie wj.edzac co ooc:rn.ć z t\·m fan~
s~1e1 •. do którego cudzoz1emcv orzew~ż- ncrkrotme wyJe~dz~t on uo ranch i prze · by się przedostać,
Policji udało się ostatnlo wyktrvć ten tem.
nie nie maJ2' dostępu. Stosunki. oanuJą- bywał 'W Paryzu 1 Marsvh1.
ce .w doiqr. chińskim nie sa b~nałmnie.U $lu.ia.cy ooowiadał dalei. że hindus j trick rJodziejs,ki .l)Od~zas rabunku. do.Iw. ·
fedno~
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czasie ukaże się nowa ustawa o po··
datku, pobiPranym od osób zwolnionych
od służby w0Jsko\\ e.i

na.ibliższym

I dni nastepnycbl

Niebywały

śwlateczny.

pro1ram

NaJpotężnieisze dźwiekowe
ło filmowe.

arcydzie-

1

·wradze państwowe przed paru la tv ra rze"z paiistwa, w postacl dodc:tk•J 'w pc,spolitem ruszeniu z bronią.
w .życie projekt podatku do pmistwowc~o podatku dochodo· J Podatek wojs:rnwy, w postaci do
' datku do państwoweizo podatku docbo I
woJskoweg-o pob1erane20 od osób zwol WCJlO.
Ost by podteg-ające opfatcim :>od·tt- dowego, ma wynosić -0d 10 do 20 proc.
ni onych od służby wojskowej, wskutek
zł~fT,0 stanu zdrowia, ułomności fizycz- kuw~ 1 m, kcóre nie prowadzą żad:ic~o ogó:uc] stawki podatkowej kaide10 płat
Iprzrds '. «;"b:ors:w~ f n'e ubzczają pm.l:.icku nika.
neJ itd.
Osoby n 1 ezamożne, które będą ma. Przeplsv wyknnawcze rnzporządzc- d•1-.:h0dow~~) bedą p?aciły tylko podagfy się wykazać św'.adectwem ubó-,
m~ o nowvm podatku. nakładały obo- tek woj!~kowy na rzecz gmin.
Zas;idn!czy podatek wo;skowy okre- stwa lub le~itymacią P. U. P. P., stwier
w·ąlek ścią~an:a odpow'edn:ch kwot
ślony ;est w projekcie nowej ustawy !la dzającą, Iż zr,staly zarejestrowane. jako 1
na lokalne władze administracyjne.
bezrobotne. zostaną zwolnione- od opiat
W praktyce okazało sfe. ie ustalona st1,..p1:j,1c o:
Dziesięć złotych rocznie dla uzna· podatkowych.
· przez wtadze forma pobierania te1to oo
Jak nas informują, nowa ustawa o
datku n:e zawsze daje dobre rezultaty. nych za zvpełnb niezd..łlnych do służby
Przedcwszystkiem w w'elu micjsco wo;s!iowej i piętnaście złotych dla uzna podatku wo'skowym ma wejść w Żf· j
wo.;ciach w:ej1;kich urzędy ~m'nne nie nrch za zdolnych do służby wojSkoweJ cie już w najbliższym czasie.
ow
w
urn fały spełnić powłerzonych Im czyn- 1
•
ności podatkowych. WadPwie dot:-.ch_l
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~~~~f.~r;~;~~~~t ~i~t~· :~~r~i~~~ Chciał zamordowac swego przy1ac1ela,
go do ustąpienia ~u dz.ewczyny,
w której się obaj kochali

gdyż zmusił

~~·~~-y~~zporz4dzenlu o podatku woj-

. ~t\~ierdwno. że w wlełu okrę~ach
w•e sk1ch Sl't!<i osób nłe płaciło ant rar.u
Koperek przestat g-o już nawet, sftł.
Sfani.:;faw Koperek I Wincenty Stodłl · wi~ceJ już nigdy do rodzinne} wsi
podatku tylko z te~o powodu. lt nikt
chać i, Jak po dawuemu, pocz<.U sit: zulesie do nkh w tej sprawie nie zwr•kit Iarski, mieszkańcy -.vsi Ja~ód..:zyn pod powrócić.
Stodolarskiemu drmisalo szcześcle. cać do Jadwigi.
<.. • też nie nadesłał tadn~o iawiado· Łodzią, od na!mlrKłszy..:h lat byl! przy. i
Wówczas Stodolarskl postaw!t spraI jadólmi. Rodllce ich, posiad.nJą\:.Y 'Swe Miał pozostać w Jazódczynie.
mi:nia.
- Więc , ty ju•ż dzisiaj wyieżdtas~. wę na ostrzu noża.
lłówniei I w w!ekszych miastach gospodarstwa w behpoś.redniem sasledzt,
- Jeżelf dziś jesz-cze nłe wyjedziesz
1re ws?;vscy zwo!n:eni od służby woj· wie, utrzymyw:tli również ze sc,bą bliskie prawda? - spytat rywala. - Mam na~
- oświadczył rywalowi - to opowiem
skowej pfac:li podatek. gdyż i tam ks:ę stosunki. Chłop..: '' bawili sie za\\·sie ra- dzieję, że nie złamiesz swego słowa.
goi meldunkowe bardzo cz.:sto b~;ły pro· zem, a gdy p•1.1rn~h ws.pfllnioe· u-rania!i I - Postaram się ~ odparł Koperek. o wszystkiem Jadwidze i nasiym wsi>ół~
Kata~trofa nast~- Iwymijająco. - Nie wiem. dokąd mam nym koleg-om. Chyba ci to nie sprawi
l się za dziew ~z~t::tm1
watlzon•.· n i ewła-iciw e.
jechać. Ody rod1lce dowiedza się, H przyjemności.
\\' rozmaitych c~e~ciach kraj11 cość piła ztr-ełnie rJie~puJzianfe.
Koperek tym razem już obiecał, że
zak~ha!I sii; po od nich uciekłem, to mniie wvdz.iedłltczą.
róin:e mtcrpret lwano sporn: kv · ·.!stj~, I Obaj przviar;ie 1e
Koreretk nie upuści: rodTinneJ wimkł. wyjedzfe.
które r.asum:h Praktyka pvdatku\\.a. W uszy w mir1J7.iJ:.Jei Jadw'.dzi& \Vi~nio· j
Tegoż u•ieczoru Stodolarski~go 1!tra1e
Daremnie St,>dolarski przez szereg
ta utprnwdiie
P C'rn·szym r·~c;azie chod;r. t" o to. .:-i~· rowsklej. D·dew :zv•u
zlo110 w· polu z 11oderż11ięt ym rtardlem.
p,.d:. tktwi J ·d1Pgaja ró,,. n·ęż c-s .b .''· ba rdzo slac:J rea);!'·Ji~':lłl r.a h;h zap" I\· dni przypominał mu przy rzecze nile.
Byf nieprzytomny t zdradzał słabe ozna·
J.{tJre . _,, tr'łk.;1~ swej słu~bv wojsk iwej mifosne. lecz m'od !;er;.~" nie 11rzestawal1
ki życia.
,
D:twląkowy Teatr ~wletlny ~~
Z'lStaly zwo i, ·•,r,e przez \0m:sję szp:· snuć o nie} sn•ycf1 marzęn.
' Przewfezlono go. do SZl'iłala, w któ· 'ffr
- Jeden z r.ac; musi ~hplć.! t3!ną mimo. 17. na kom'sji poboio-.vcj /
ry;n odbył sześciomiesil\czną kura~ję.
~
łł
zustlł!'- uzna.qe _za zupclnic iJrn'''C. , oświadczyf pew;1e~ > Jrtfa Koperek !m'e·. " " Zbadany w szpitalu pnez pol!cJe, o~;
\\ tad~e !-'a!:stwowe. n"' :fok~!łdriem . mu przyJacielpwi. ·-; W;esi „r.r.eclei, ie
śwla-dczyt, że spraw~ą napadu był Jeio
zao"z11amu s: ! z obecną pr xed1.1ra p::>· gotów i.estem w"~vstk'l dl! ciebie po~ tt
dawny przyjaciel. KQiPerek.
,
....,...,
da ~kową. usta· ,fy ws :elk' ~ jej bi ,de f : św!ęcić.' lecz Jad\vk! n·ie oddatb~ m to- 1
I Ja.k się okazało. młodzieniec. ten pe
DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH! ~
I
pos1anowlly Lrefonnować ooowl~zuJą· bie, za :hid.ne skar~n· świata-.
napa•d·zie z.biegł z Jagódczyna.
'''
I _ Ja też ~ ,,.jp.uł '11U t\\·ardo Stoce doty~łicza~ .Przepis~.
Aresztowano g-o dopiero po roku, gdy
NaJwleksz:v polski film dtwlekowo„ „
Jak n1s informuią, mtnlster~twl) dofarskl. _ Mushnv wres„.::ie rozstr1y~
znów. r>0wrócił do rodzlnn~j wsi.
móv.lonv p, '·
skarbu Oi>rat;rr.vało już ;.,.wy oroiekt nąć dt('I koi?o Jadzia ina nale!eć.
Na sprawie sądowej nie przyznaf. się
~
l(~
podatl\u woj;k •wego, op.uty w1raw. 1 Młodzieńcy 11dall s1 ę dt' i.wka·.:haneJ.
do winy.
I.
dz'e na dotv<..ht zasowej ustaw•-:. lecz Dziewczyna rr>7.dmlafa !'t!ę ; l)~Władczvwię• Skazano go na dwa I pól roku
. .
! •
l
SZl'iC{ łii. te irfaćciwle na żadnym z nich Jej
Wi'~·•\l. :.a zając~ _Jedno~ze.'1ie
zienia.
•
w
wa:- n (·h zm ?.n 1 usu~ając~ r~ n:l zbJ•fnio nie zależy.
•••••••••••H• ...........
zawsr.e wsz '!1\·e wątpliw.J.śc1 prawnt;. I - Ona tvlko tak mówi -- tłumaczył
- - - -- - .w myśl '1•l\\ ego n~ojcktu poJatek no wi~ycie i<onereik Stod0Tairsk~m11. ·wo:sko" Y m.-t !•vć pobierany n:i r i:ec7: Ody będzie wiedziała, te tylko ieden z
w rolach głównych: Nora Ney. Zb:vsz~
gmtn, "' posta~• podatku zasadn•ctego 1 nas się o nią st<lra. to będzie wszystko
Im Savan, l\az. Junosza-Stępowski,
Na ulicy K!Hńskie~o przed domem
akcja dzieje sie współcześnie. Wytwór
I
zwpetnie inaczej traktowa fa.
nia Leofilm" ~ Warszawa. Realizacja:
Nr. 6, zderzyły si~ dwa wozy, zdąiajĄce
Stodolarski przyznał słuszność rywa
i
-·-------J. Gardan. Słowa Konrad Tom. Mu.
w pn;eciwnyicl\ kierunkach. Skutkiem
zyka: S, Katasz;ek. - Nadprogram:
karambolu 60-letni woźnlca Stymsza
·kilku dn!
priei
!I
Dzi4 ~ jutro
&ktuaLności kra.j.owe. Wielkowolski (Krótka JS, Oat•uty) ru·nąr
poc:zą>t~k o godz, tl·~i. Od god;i: lZ-3
W piekarni MarkowskfeJ?o przv ullcy gorąco. debatm~~l! na.d ~wą ~ytnacJą 1
CMY mi.e;i&e 75 gr, i 1 ił.
na bruk uliczny I doznał pęknięcia czasz
Rzgowskiej 73 wybuchł pożar. Zaalar- ~reszc~e zna:eth wy1śc!~· Postanm~·ill
ki. Pogotowie w groźnym stani.e prz.ektóra ogien cup.mac supe kl. b.v u,stalrc. k!ńry z mch mowano straż ogniową.
wioz.tD go do sz.pitala św. Józefa.
szy~o stłumita. Pnvczyna ~tHu _ ma nab~~~h~m•'.~.~.o~p•r•~•d•~•J~a.•~~~c~2y~w~.~b~y~~~~~~~~~~~~-~~
nieostrożne obchodzenie się z ogniem.
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Słynna

Bl
BJ

sztuka teatralna

Hl u Trzykrotne
i:-~
Ł:!J

B1

~~
UJ

Wesele"

llJllml Mt'lii'[•I
w

przeróbce filmoNej p. t.

czyn b~łuckf ego -apasza .

Na

I
skłel byty oparte
mało wv- wach.
Dotychczas
mówiła._
Bl
na utnyman.Iu„
nilko~o bard'Zo
nie miat
BJ <lawat.

I

na realnych podistaJalkub został aresztowany,
BJ więc mógł odłożyć trochę pieniędzy.
Sad sika zał R'O na sześć mleslęey.
· t
·
·
rn I
Ody Jagielski odsiedział te karę t
~czoraJ .wtaśm;ie ml powtedzla • te
CJ
BI kupił nowe fira~kl • d~<tly, bo Już urią znalaz.f się na wolności, oostanowtł słe
BJ
zemścić na siostrze. która w m!~dzycza„
BJ dza d'1a nas mie~z.ka.moe.
z udziałem
BJ
BJ I Jakub stuchat sloi-tre bardzo uważnie sie jut wyszła za mąż.
lłb
BJ
Pewnego wieczoru wtair~nąt do 'ńteJ;..
eł wyipytując fa szcze~ófowo o stan flnan„
I„ ~ft
'71
I
gdy była sama w mieszkaniu. · ·
sowy przyszłe<?o szwai?ra.
n
,-.
Ul
11
Jadwiga, wl<lząc, te brat ma wzgt~„
Nazaju·trz d() miesllkania Nawrockie·
BJ
BI go, w czasie g<ly znaldowat słe u Brom. 1, dem niej zre zamiary, wybie~fa na scho.
BJ
BJ stawy. dokona•no włamania. Złoczyńcy dy. Jakutb d,~onlł Ja I zada? cłos notem
·
BJ
Po chwiH na·dbi·eg-1! lokatorzy domu.
zabrali najrozmaitsze pricdmloty, ogól·
B?
1
którzy go obezwładnili.
nej wartości 1500 ~t.
następny przeb6J
Opryiszek został ponownie aresztowa
Srrawców nie u1aw11-lono.
!
Po paru tylgodnlach Jed'tlak BrOT!fsła ny.
QRArlC·KlrtA.
. skaza:no sro na osiem mie
Tym ra"e"l'l
IWllWllWllWllWllWlf;IFWllWllWllWllUlll wa doszfa do wnlo·sku. ile brat jej .mu:sfał
• .
.•
. . .~ .. ,· ·
'1L!:ll!J1M.11,,-..LN1w.u%11.w.a1.W.1LW•~·•H..;.i"9AlwJI: mieć co wspólneio .z tą kradiiet" 1 zwl~ .siecy wiez.ie?Jia..

CHI\ 'GS RQOER1
ft CY Ci)RRD'·b

ijj

uu!'::!o~:.~.~=::1

dostal

sle pod koła wozu 23-Jetnt bezrobotny
Mojżesz Montay. Doznał on ciężkich uPogotow!e prieszkodzeń cielesnych.
.
.
Któregoś wteczoru Bronisława Ja. rzyła się narzeczonemu ze swych podieJ„ ,~iozto go do szpltJ.ia.
"'88e9fl0
BJ gielska odlbyła d~uisza rozmowę zo •rzeń.
BJ, swym bratem. Jakubem OJ)owiadają<: mu 1 Nawrocki s·komuni1kował slę natych· ..V...JJ.·v..Piet~-v;
·
~ szczegółowo o swvm narzeczonym, Wła miast z policją.
Przeprowadzono znów dochodzent-e,
f
Ul dystawie Nawrockim.
BI ~ On jest majstrem fabrycznvm _ które ustaliło. te prz~i:>uszczenla Jagieł„

sl4e na s rosf~ze. "-lfora do
oddala w re:c:e poliC:ji

Zemś9;i•

I

g
I

I

Teatr Art.·l lter.

„Dobry Wieczór''··
Dziś

i dni

nast~pn1ch
.
p. t,

..

,~Tysiąc Pięknvch

DZIEWCZl\T''
Wiellca kawalkada

śwltt

ee:i:na 2ez. 14 oh

Po z 8 i 10, w sobJty, niedzie·
le i świc:ta 6, 8 I 10 wlecz,

8.lV

Nr 97 · ·

WYcinankl

-oPisarz ~f nnv wypisuje śWładectwo
moralności narzeczonej kaprala Pętelki:
"':"" ,.Wszvstkim tu wiadomo. że Genowe
fa Twardzlclska Jest porządna. uczciwa,
z chłopcami po nocach sfe nie włóczy
I wn~óle z moralnością nie ma nic wspól

wypełni nle-trównany "KRÓL PIE·
śMARZY" ulubieniec całego świata

Jak wielki wpływ wywiera moment
polityczny na rozwój sztuki. świadcz.Y
o tern najlepięj orzykład z Chin, gdzie
jako
'ciągle walki bratobójcze soowodowały
u
! całkowite niemal
11e&o„.
kl6ry Jest Ju:ł V tydzlu\ wyłwle
• nrn1~rl
~ru l•
wymarcie produkcji filmowe).
.., ·
tlany
, , ,
U
U
Ze
na to,
Chiny
-.f....o:na wraca od wrófki I powiada do
waJ'"' cJ·ągle 0 i,res wielkich wstrząsów
-"'-..
liŚ Od g.
Hojnie obdarzy swych wielbicieli bez~
~
- Powfejzfała mi, że WYJadę w tym
troskim uśmiechem, szczerym humonatury politycznej, wśród finansistów za
rQkU do Krvnlcv„.·
~~~!c 75 Of. 1 Zł. i 1.2~
rem, czarem swych piosenek
panowało przedk?nbanie, że lhokaf.tla kapitah
- Doskonale„. - odpowiada mąż.NADPROGRAM: Wspaniały dodatek
1 łów w prze się 1orstwac
l mo:wy~ ,
Alet wróć Jeszcze do' niej i iapvtaj. czy
od .i odz. 3-ej zł. 1~-. l.50. ,z.-. 2.50.
idt'wlekowy.
jest bard~o ryzykowna. Dlatel!O tez chu .
fa · bcdę miał pieniądze na tę podróż.„
Początek seansów: od 4_30. ostat IO.IS.
ska produkcja filmowa ooduoadła znacz.
'nie w ostątnich czasach, a na rvnku do ·
Oancepl przvjechał · do Warszawv
minują . przeważnie
· ·
ze Strvkowa. Poszedł z przyjacielem do -W
&.
•
ff.
filmy japońskie oraz amervkańskle..
Qperv. Obydwaj nudzą się śmiertelnie. .11.a
D11ess.,~n1
wytworzoną sytuacją polityczna
Wreszcie Gancer;?al podnosi sfe i woła:
wiąŻę się również sprawa oowstania
,.... To Jest okropne żeby na sali ~ieą1 daf
t;iqeu flODUje
cenzury filmowej. lnstytucia ta skład<,
działo1 tvle ludzi. ziewajac z nudów. a
się z prtedstawicieli ministerstwa ośwja
tylko nfelicznvm wolno bvło tam w or~
ty oraz jednego dełegata z wydziału pokicstrze zabawiać się dętemi iristrU:menNa porządku dziennym ~nalazła się stosunkowo nadal dość wysokie. Za }jtyeznego. którego obowiązkiem jest
tanu!--:
·
nowa, aptualna sprawa:
.
trzy · pokoje ze wszelkiemi wygodami czuwanie nad „orawomyślnościa" impo1
.
•:
sezon budowlany.
.
żąda się 300 złotych mies!ęcznie, w towanych filmów.
l(on bvł u lekarza. Lekarz zaofsał mu Każdy o nim mówi: ten, który mote punktacq bardziej oddalonych od śródCenzura chińska zabroniła :niędz.1
lekarstwo. Po tvgndniu Kon udał się do ewentualnie coś zarob'.ć na ożywionym mieścia ~ 250 zł. miesięcznie.
innemi wyśw{ctlania wspaniałego dźwit
tego samcizo lekarza.
ruchu budowlanym, jak i ten. który z I Ostatnio daje się zauważyć ciekawe kowca z Haroldem Lloydem w e:łówne
~ No. cze~o pan chce.„ - .powiada 1 budownictwem wogóle niema nic wspól zjawisko: w jednym i tym samym der' roli p. t. ttRozkosze -nlebezpieczelistwa··_.
doktór. - Wszvstko Je.st .w naJ epszvm nego. Ale nie ~ to chod~i, Sezon. budo·, m~ ~eny m~eszkań są różne, przycze~ j film ten wyświetlany był również v
J)Orzadku. oan sie oopraw1ł. orzv. tvł. tyl j wlany obchodzi wszystkich. Kazdy o- rózmca ta Jest bardzo nawet znaczna I Polsce. w jednej z ostatnich scen łfa.
ko nogi panu trochę spudlły, ale tern się. blicza ile rząd przeznaczył na nowe bu 1 ·
zależn~. od plętra.
rold Lloyd stacza zaciętą walke z banda
luż nic przcJtnnJe.„
do:wle, ile dodały samorządy, kto dosta
Mamy na mysh domy z. t. zw.
chińczyków i wychodzi z tei walki zwy.
- Pan ma racje .... - _ odom~·fada Ko!1. nie pożyczkę budowlaną, ki_e dy mniej
. . „przybu~ówkam1".
cięsko. Scena ta nie po<.lobała się chifl·
-.- G~yby panu spuchły nogi, tobym się więcęj. rozpoczną się roboty 1t~.
. JWfaśc~c1el~ · dwup1ętr~wych . domków skiemu cenzorowi i ,.Rozkosze niebez
też me przeJn~ował.„
Tymczasem na ryn.k11 m1eszkan.10- dob.ud~wuJą t~~ec1e piętr~, r_11e mogąc pieczeństwa" nie ukazały sie na chili
.
Jl.
. .
.
wym ceny w dalszym ciągu zdradzarą sobie pozwollc na ·postawienie całego kich kran eh
Nauczv<;te,l .roJ;i;rni,ęwał ste. bardzo na .
tendencje zniżkową..
· gmachu. Wybudo~anie ,i~dnego piętra f s
e
a _.-----fedne~o ~cznia. svua)ekarza..
. , Na iprzestrzeni os.tatnicl1, tr.zec~ lat°"'-, wyma~a osta~7Czme mm.eJsz~g-o wk~a~r l~zcll... sle nie, ~oprawisz, to za-_, stępne spadło o 25 proc. M1eszkame, du kap1talu. mz zbogaceme m1a,sta o Jewezwe twe2:o ojca!
.
· trzypoko~owe, które kosztowało daw- den nQWY donL
.
- Niech pan lepfef te.~o nie r?bł... - niej .do 800 dolarów, d~iś tnożna dostać
Stąd pow;stają _ tego_ rodzaju s~ua· miał otrzyma~ milion dolar6w
odt>owład~ malec. ,";"';' Bo mój ()jc1ec ble · .za 600 a na~et za 500 oo1arów. _Tra:n- 1 cfe. źe w tym samym doml! na drug1:m
a wystęo w dźwiękowcu
rze za. k.azdą wizvt.ę ,?Q złotych.. zakeje niekoniecznie muszą byc go- piętrze komorn~ trzypoko1oweg-o m1ez
..
1
"
tówkowe.
fszkania kosztuje .k wartalnie 330 zł„ a
Wbrew zaprzecz.eni_om,„.ze. strony a.
· Gospodarz godzi się na weksle tył- o piętro wyżej za takie samo mieszka- merykańskich wytwórców filmowych
!"~«:A~.·r.'.~ ko to'kator, który, likwiduje zazwyczaj· nie lokator plaBi kwartarlnie 800 zł.
stwierdzono kategorycznie. że słynn>
-~~ swe tnteresy i wyjeżdżając do inne~o1· Na drugie.ro piętrze obowiązuje bo· bandyta z Ch.icago AJ Capone otrzymal
miasta, doma~a się
wie~ Jeszcze ochrona lokatorów, na propozycję występowania w iednym 'l
·
· TEA Tlł 'MIEJSKI
D:lłt. w •rodę, piatek ; w .obotę tNy ostał·
całe) 2ot6wkL
trzec1em zaś - gospodarz ma Drawo filmów za cenę
Ilf• doda~owe wvsłępy makomitej pary arty- W nowych domach ceny mieszkań SI\. żądać, ile mu się podoba.„
mUJona dolarów.
stów: ·Stef11Ga Ja.racza i Marii Modzelew&kiej
w sensaeyłnef sztuce ameryka;\skie; , Artyści"
Rola w filmie nie różniła słe nfczen .
kł&ra d"Zięki świetnej grze gości nacz.ej sceny
od roli tego słynego bandvtv w życiu
stała •ię prawch:iwa rewelacja Lodz.i.
Al Capone miał występować lako hersz1
UUca od 1 d. do zł. 5.60.
PROGRAM ROZOLOŚNI LóDZKif.J
wykonaniu ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińsklego bandy, który w ostatnim akcie irinie o<'
Jtrłro, w C'7Jwartek, oct.atniie powt6~etiie
.,POLSl\IJ:.UO ffADJA".
(tr. z W-wy). 22.00-22.15 Felieton z W-wy.
„Ulicy'~ ze ·Stefainem Jua.czem.. Ceny najn.iż&ee
środa dn 8 kwietnia 19.łl r.
22.15-22.35 .Ptvty gramof. z W-wy.. 22.35- kuli swe~o towarzvsza.
Zwrócono się już w tej soraw!e d 1
od l :i:ł, ~ 5.00
'
'
Wh f ł 24.00 ~omumkaty: PAT, meteorol., i>ohc. sport.
W' ·pr6bach ~ rełyserją K T.atarkiewfcu
11.58-12,Q,5 S:,:g?ał czasu z..
wy, e
oraz mu.zy'ka t&Mczna z W-wy.
władz
kalifornijskich, które oświadcz~
HMaeyjat ·1it1rka ·' Vickf B'auma· · Ludzie w ho- z Wieży Mariackie~ w Krakowi~ . . 12.05-~3.
.
.
ły jednak, Iż nie pozwolą królowi band.\
te-lu". a pod retyserją ·•L; ·. z
. bućki'e.go bajka dla Muzyka"1 z' PIYt itramof. ·f. A. ~hn~beH. Piotr.~,z'!artek. dn.. 9 kwietnia 1931 r.
młod:ziefy ., W·~I~ -~!ci·' .. . ,
ko~5;1ca lt>ą: l3il5-15.25 ;Od~zy~nie pr~amu
11.~8-tą 10' ~ygnał czasu z W-wy, .heJnal z tów przebywać w Kalifornii i wysiedi;.
W najbl;.tazytń cz.J!Sie . . . WJ'Sł111pi w Teatł"z.e · .dzu;mtie~0; ~ ,i 50-reP.f~t.lO tTI~rowt 1· ~~~~!!5 i;;,f,. Wieży·· Mariaokiei w !\Tako wie, komu~1kat me- go z Los Angeles . ..Należy się więc spn
~kinl Jl()pUlarny. artytta Mi-chał Znicz.
Prz~rwa. 1 5 . . k .
czy .~
ł d „ He!l teoroloa:lczny, odczytanie programu dziennego i dziewać, że film z .Al Cabone nie dojdz ~
· · :.' · · · ·.' ·
"
tow1ec . c;zl~w1e. nowoczesny • . wy~· r.
• repert. teatrów iJtin; IZ.15-12.35 Muzyka ~
, , TfATR. KAMEJłAL~:V·
• ryk .s~atkowsk1. 16.10-16.15 Komunikat dla te. płyt gramof. IZ.,35-14.00 Poranek z Filharmonii do skutklL
-..

Maurice ."Ch1uali1r
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l>iY .• śr.odę ~ cena-eh zn1zony~b P~etllf- glug1 1 · rybakó~ ·' (~. z W-wy}, 16.15-16.45
Warsz. lub koncert z płyt g,ramof. 14.00--14.20
ła komedia
R1rscbfekta ..Kor!. sport 1 miłość'. Progra!ll dla :d~1ec1. 'Tr. z W-wy 1) Kw'!-drans · Odczyt p. t. „T~an; ·kobieca w słońcu w10senW · pr6~aoeh pod refyserią K Szuberta we.. 1 dla naimlodszych: Obrazek Ewy _Zarembiny P: 1 nem" _ wygi. J>. ·Wanda Pomianowska (tr. z D
.oła k~med11r_ popularn.e·lfo artys~y ~aNzaW15ki;; t „&żęta'.'._ S: P. Wanda Tatarkiewicz omówi 1 W-wy). 14.40'-15.00 Odczyt dla maturzystóv..

początek • 1 listy od dz1e<:L

16.45-17.15 Muzyka z płyt· p. t. „Jgnac:y Krasiński" - wygi. prof. Konrać
- TE·ATR POPULARNY
gramof. z W-wy. 17· 15- 17·40 „Odczyt :t Kato- Górski (tr. z W-WY). 15 00-15.20 Odczyt dla
r>i=.i•.w śr.odę, czwartek i w pii\tek efektow- wi~ _„Ze S tą5-sk~ ~~d K Balt~k popula~ffł.wp~ maturzystów p. t. „Polska a Prusy'• - wygi
na. urozmaicona śpiewami i tal1cami operetka . z1egi.e1·
·.
· · on.cer
J f
. prof. tt. Mośctokl (tr. z W-wy). 15.20-15.35 Kad.maaa .Pięk11oa Holend..i.kll"·
.
I k~nan!u orkiestry P. R. pod
dyr,
óze a 0 Z!: Pąe1wa. 15.35-15.~ Komunikat Ligi Obron.i
9
1
8
W najbl;.t.szym czasie premiera wcycieka- miń~kiego (tr. z W-wy). . .45-l . to ~oz.mai PO'lyietr..znej I Przeciwgazowej z W-wy. 15.50-:
wet srtuki. otmutei na tle życia · rob<>tniiczego w tości. 19.10-19.2~ odKomunikat lzbyd .~rzeml 16.10 „Na słowiańskiej Rivłerze" - wygi. v.,.
ł..ocbd pióra, Ta.deusza · WaorchałoW1Sk 'ego p t Handl. w Łodzi · 1 k czyt. pro gr. naf zie W na,s f{9gpwic,z ttr. z W-wy). 16.10-16.15 Komunikat
..D~iewez;ę:z fabryki". Reżyseruje St Dębicz, · ' 19.25-19.25 · pMuzy a zd _PIYt.kgramdlo · z
dla żeglugi i rybaków (tr.
W-wy), 1615.„ · . .
.
·
19.40-19.55 rasoy;y z1eąm r~ o'!:y z
ar- 17:15 Muzyka z płyt gramot. z W-wy. 17.15TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
sza WY". Z0.00-20.15 „Kśród . książek -. prze· 17.40 Odczyt ze Lw-0wa p. t , Ludzie genialni'-,
.
Piotr.kow1ka Nr. >15.
ctad najnowszych wydawnictw omówt prof. wygi. prof. dr. Włodzimierz ~ieradzki. 17.45W .oa4chodz~ą sobotę i aiedz.ielę Teatr Po- Henryk Mościcki (tr. z W-wy), 20.15-20.30 - 18.45 Koncert kameralny. Wykonawcy: Maria
putairny w sali Geyen powfa.r-za sztukę Lwa Toł- Pogadanka muzyczna z W-wy. 20.J0-:-21.000 Wiłkomirska (fort.), Jan Dworakows·ki (skrz.)
.tola ti ·t. , Zmartwycłi~tacie•', która na po- Transmisja z Konserwatorium warszawskiego -- i Kazimierz Wiłkomirski (wiolenczela {tr. z
P"'JecmilCh pn~awill'Dia<~ ciesnła się dut~m koncer! polskiego Towarzystwa Muzyki Ws.pół· W-wy). 18.45-ł9.IO Rozmaitości. 19.10-19.25
powod.z.e11!em. W sztuce bierze udział chór ime- czesnei . . Zl.00--21.30 A1idycja humorystyczna Komunikat Izby Przem.-Ha11dl. w Łodzi i od!IZaGY pod · kJer• .prof. G Orłowa.
ze Lwowa. Zl.30-22.00 Koncert popularny w czytanie programu na dzień nastepny. 19.25· - . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 19.30 Płyty gramof. 19„~0--19.55 Komunikat
'""
Pc.ństw. Urzedu Wych. Fizycznego ·i Państw.
Zwiazku Sportowego. 19.40-19.55 Prasowy
dziennik radiowv z W wy. ZO.Ov-20.15 felieton' p. t. „W 21 godziny dokoła świ.i.ta" wygł. p. Berrand hr. du Plessix, radca arr.hasafo )4rJUaza Maszyódtiego ,.Koniec
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DZIS I DNI NASTĘPNYCH!
"
IWAN PEROWICZ w rewelacyjnym
filmie dźwiękowym p. t.
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Słyszałam_

Napisał
f bym

'.'

dla „Expressu" JE·RZY BAK.świadka,

igdyi się prawie codziennie.
' .
- Jaki tryb życia prowadziła wówsostal orze'J'''slo~.-1~c warszawski Zygmunt odebrał sobie życie?...
prowadzenia kilku konfrontacyj...
czas oskarżona?..
.
Ru e.:k1. ktorv
tam tancerke.
u swa toną..
. . •
ł ·• .aką ś de f rauPrzewodniczący zwalnia Rutecka. za
Swiadek
PvJejq:enie
Padaorz~bvl
na 01ekna
Uize
- Zd
;J aJe się , ze pope nit J
. . milczy. Po chwllowem ta- .. ',. „
OrJd1ska. która DOdczas wystepu miara dację...
strze1Zając sobie w każdej chwili n.o71i- stanO\\'.temu.:
„
orzv sobie brodo
_ Czy wie pani ja'k iego dnia J!.iwski wość ponowne~o przesłuch.mia Ś'.\.fad- Powiem całą orawdę ... Jej tryb
Ordeńska aresztowano I osadzono w wie
ł •t
bój t ?
ka. ewentualnie przeprowa :'zenia kon- życia nie podobał n'ti się i czesto zwr:a- •
sten1u Odmówiła ona udzielenia wszelk1~h popem samo s wo frontacji i ze WZ""ledu na pó?n:> .„0 r„ od- całam jej na to uwarzę._
.
. ,
zeioań.
- W sobotę...
"'
·• ,_. .,.
d
b
ł">
Sledztwo wvkaz:ało. te . Rutecki siedział
_ O której godzinie?.racza przewód sądowy do nast~pnego
- Dlaczerzo sle pani nie po o a · - ·
twarza zwró.:onv do scenv: natomiast zmarł
_ O dziewiątej wieczorem?._
dnia.
- Urządzała co wieczór wystawąe
od 1<uł1. która ui.:odziła sr:o w ulecy.
Sk <l
• • t k ...i·~kł ·d . ?
Sala sądowa powoli puc:to<:;teje. Pu- . przviecia, zapraszając nieodpowiednie
1t
W tvm samvm czasie opinie publiczną
ą pam wie a .WJ a n1e ··
h "' t
t
kł d j
si nrzewainie
zelektrvzowal mnv wvpadek. a mianowicie
- Interesowałam się tą sprawą ... błlcznoś ć • ocia1ZaJaC
się, wvc 0·1Z na; owarzys wo, s a a ą~ ę ,_. · ·
. ,·
samobóistwo kasiera Banku Gospodar.:ze- Czyfalam w gazetach·...
s~hody, rii~ zatrzym~jąc się kcho~by nha zb .zawkot:lóowych wd~d rwd1~r~s ~6lenił~d~~o- . .
ito - z~· e.munta Liwsk1esi:o. którv zdefraudo
A c
nie rz . min
ani sobie Julka sekund przed rawą os arzonvc , ow,
rzy Y1u z1 o me J> . "' .
wal Dól m11tona zlotvch. Okazało sie. .te .
zy
·' / . ypot
.
a
.
P
.
dt"'
I. by przvirzeć się z .bHska Orteńskiej. ktć
Czv
znała pani Rułeckie~o?...
·
liw">k• bvł krvtyc~nesi:o wiecz~ru w „Al- ~ e~o same~o nia .0 eJ s,amei go !- ra ukrvła twarz w dłoniach, odwraca- Owszem. słyszałam o nim wiele,
bambrze•' t starał s1e o u~vskanie od Rulec me m1ata pam zalatwić coś bardzo- waz- .
i k ś . i
szcze,..ółnie
od Llwskleio który często. >.: r
ktesi:o ootyczk1 na ookryc1e
zdefraudowanej
?
•
.
Jąc s e
u c1an e.
"'
•
.
sumy,
lnego. ··· .
.
.·
Hole potzadkował swe papiery, ulcła do nas przychodzłL
Obronv On:leńsklel podelmule sic znany
- Ni~ przy.pomłnam sobie.:
da)nc je w wielkiej skórzanej teczce Na
Czv w tvm czasie Rutecki nie odadwokat warszn.-sk1 dr Hol~. ~tóry dob.e- M:ala pani przestać pieniądze..• po?.esrnanie żbłiivł sie do oskar7.onej t wiedzał OrdeńskleJ?._
ra sobie do pamo.:v kierownika brysi:ady Nie pamięta pani?
.· .
. .
•
kl
k
I - NI e, nIe w Id zIa łam ~o · an I ..r a zu··• ''
detek tvwó111 Scotland Yardu. Edwina Bro···
ściskaJąc JeJ dłon, rze
. z prze onawna. baw1ącezo przypadkowo w WarszaZa·przeczyta ruchem głowy.
niem:
Zresztą znałam dobrze wszvstktch Jej
wie.
- Czv wyzn aczyła pani Liwskiemu j
- Prosze bvć dobrej mvśli i rtłe tra- ~ości i ~dvby przychodził w owvm czaBrown ,., sorvtnv spos~b zwalnia Ordeń jako ostatni teirmin pr zystania pie·nięd·zy clć nadziei Wszystko skończy się Jak- . sle do Ordeńskiej wiedziałabym o tern
ska z w1ez1en1a ood oretekstem .::horob:v.
k
.
d f
d
, . 1
. j ···
Pewnei oocv Po mrocznych zaułkach Po- na po r ycie
z e rau owane1 S!Jlmy,
so- najleme .„
napewno._
.
wiśta bladz11 iak 1ś c1ed.
lbotę, godzinę d ziewiątą wieczorem?...
Odv ostatni widz opuścił sale. po'ł
- . A może oMnleJ orzvchodzlł? ..•
IM to młodv meżczyzna. który znikł za
- O ża<lnych pieniądzach nie byto cjanci wvprowadzill oskarżoną tvnemr
- Przez cafv: czas oobvtu . Ord.eń
brama lednel z odraoanvch ~af!T1enic n~ między nnmi mowy...
·
drzwiami na podwórze, gdzie czekała s~łęJ w \Varsz~wte bvłvśmv naJserdccz
Buttaiu 'W du"z:ne1. zady_mmnel izbie .:zekah
- · Wiec i temu zaiprzeoza pani? ... już więzienna karetka. Woźny zgasU n1e1szemi przv!acfńłkami... O Ruleckhn
Jut naó dwaj meiczvtnt, M1edz:v prz\'bY.
.
·
.
t · t d· I d I ł
f
•j ź
szi:m a domownikami powc;taje ·sprzeczka Dobrze ... W takim razre - zwraca
się światło.
na om1as „ ow e z a am. s ę PO w~ e która zamienia s1e w walke na noże:. Pod2 adwokat do przewodniczącego, prosifOmach sadowY tonął w mroku.
dzfe Qrde,.nsk1eJ do Parvza. .
czas b6ik1 wpada do izby B,rown, który po,, _
- - ---·- Słowem. nic oani nie wie o .sfnłtm , ,
rywa mlndz1e1ka.
,
.
kach, łaczącvch oskarżoną z Ruteckim?~,"' "
ooznałe owel'O mlodzleńNI c. a b SO1u tł
ca:VrtestHoiz
to odrazu
Barcz~lt. k~rv·· c.zvbał na -łYcie 1 •
• <. • ~ ·
·
.....
••
·
n e.~ ___· '
„
, , -~.„ ·""'I'{'
1>3nl Llw\k1ei z rozkazu śwycb kamratów.
·
- I nie moie Pani sob.le ."0'1,U"1a.·\ . ,
Brown ndaie
na balnarkotyku
do nalacu iiani
zeszło.s'c' o·(~
•.
czvćdoz jakich
oowopów_oskarzona ~trze
Rule.:k1el
ł'rzv sie
oomocv
wprolała
Rułeckleiro?.„
1
boar~f~ Rulecl<• ~ stan ~pienia i zabrał do
- .
Sprawa zbrodni w „Alhambrze" .
Bar ~zair ooznafe od razu Rutecka 1 stwfer . . Naste1?ne~o dnia znowu ~tumy . ludzi'! .,~ Qd kil~u lat. Zn_!llfśmv się Jeszcze jest dla ·m:nle wogóle pątwvrną ~~~~:. _·dza. te ona wla~nte namówiła cala bande· cisneły się do rzłównego weJścla. przed -~w J?osJi, JrdZłe Orlenska prze~ywała ktt ••·
do uładzenia Liws~tef. Rulecka _·„o odz.Y- którem · czuwało kilku policjantów ~ ' wra·z z rod~icał!li. lecz bolszewicy z.i-1 , - Ale dłaczeiro oskartona· strzelała
skaniu przvtomności ·!ile chce nic Pow1~- bagnetami na karabinach.
.
mordowali Jej OJCa, a matka umarła ze do RuleckleC?o tego świadek riłe wie?... . ,
dz1eć.
tell:o detektyw wprowadza 1ą
O. powta
· d ~~o so b"
· ia. O d · k b ł ó I ~
w transwobec
bypnot\·cznv
1 w. ten soosób wv.1e nowa s~nsac Ję. ZlJla rt
. w1en
r en~ a. v a r. .wn e o- Nie wiem..
dobvł od Dlel orzYZnanfe sie do winy. Ru- . Otóz yv chwih, ~dy J~~en z- sę~z1ów wy ska~zona o zdradę I miał~ z~mą_ć ~raz
- A prosze mf oowledzl.eć - had~ł
le... ka przvznal~. !e· chciała zamordować chodził z 2'machu. poshzgnął się ·na scho z oJcem, lecz w ostatńteJ chwih dzięki da tef przewodniczacv - co śwtadkowl
L'~B~ka.
zka to. t,e ~ząbr atad .i~ikmeta.d· . od' dach i uoadł tak nieszczęśliwie. że zła- 1wstawiennictwu jedne~o z wyższvch wladomo o usoosobietiłu I charakterze
arc:ta szał! hUle 0 r eus I\. tą a1ąc
w· d
ć
ł ł
d ikó
r k i
. B ł
b
~i 2.000 zł, Gdv tucerlta nie priyn.>si mał. no~e. . 1a o~oś.. ta wywo a a z~o urze n
w u as , a~ on!l Ją. V ~ o. ee- oskarżonej?...
.
mu na eus pieniędzy. ki~a ;i, do •w~io zumiałe zameookoJeme. Zbyt wiełe me na Jednak przy śmierci ojca. Wtdz1ała, I
Jui m6wtlam o tern. te Ordefl:.
1
m •ukal\1a
·
i szcześć nagromadziło sie w ciągu jed- jak 1ZO rozstrzelano, a potem. idy żvł ska bvła dla mnie bardzo dobra... Poma
1
Brown .udaie • ę a Ordeńską do fablne,tu ne~o dnia!
jeszcze. jak rozbestwieni żołnierze boi- ~<1ła zreszta wszvstkim którzv nomocy
re11tauracy1nego Przvpadkowo w druglD.t
. .
"d Ó
1 j
b
I
·
d blr
b
t I O t f ·
·· ·
'
Ó ·
·'
pokoiu nalazł •ię Hob: wraz ·z Zubówą. I
\Vsrod wi z w, z~ e2'a ac:vc ~zcz.e szew!CCV o I JrO airne am·
os~ a Jej potrze~owalł .. nawet tvm, kt rzv .nJe . .
Ob:>ie pnviechali niedawno z Zak1>panego. nie sale sądową krązyły wterzema. ze na miejscu ataku ostreR"o szału i wywie- zasłurzlwah na jeJ zaufanie,~ ...
Holr w porozum •eni,i .z: kelnerem 1kłania jakieś złe moce opętały niesżczesną sa- ziono Ja do zakładu dla Umysłowo cho- Czv znane bvłv ~władkowl rów.:..
piianą Zuh<>wą ~o .Prieiścia ~o_._inn~fo f~b"" , lę . sądową w której toczył się pro~ .r,yqh,' gdzie przebywała przez kilka mle- nłeż J~l sorawv sercowe?"
11etu sam za6 widzi pt'zez dzIUTKę ·Od klucza
· · '
'
„..
O
1
·
ć ..
· ·. ·· .„.
iak Ordeń"ka w..ypuje BrównO'\'; iak~ pfO-"j-Ordensk1eJ.
· siecv.
.
.wszem. a e nrzvzna muszę. te
azek do kieliszka a fdy detektyw traet.
Zastanawiano si~ na ~m. czy .. w
.,Matka Jej , w miedzvczasie umarła, sama nie chciałam słe wtr~cać do tych, .
przytomo.>ść
wy~a mu z porUelu pie- zwiazku z ostatmemi wypadkanil, a nie . mo~ąc przeboleć straty meta I cór- spraw i o tern najrzadziej rozmaw1allś- . ·
niądze.
.·
szcze~ólnie z nieszcześliwem ziarna-: kl. Po czterech miesiącach Ordeńska my ze soba. Wiedziałam. ż~ Ordeńska ·"
Obdy na~tepnego dnia detektyw SJ)łlstrz.e- niem no~i proces nie zostanie odłożony wyszła na wolność. Lekarze orzeklł. że ma wielu adoratorów I że z te~o oówo- · .':...
ga rak 01eniedz:v. Ordeńska przyznafe s1e.
. . :
d I
j t · ·
f i d
1
· · ć
'k ł
że wycia\meła mu banknoty. lecz doda!~ conaJmmeJ na kilka ty~o n •
es JUZ zupe n e z rowa; ecz musi m1e du bardzo czesto wvm a v ostre ' zatar- . · ··· ·
przytem. te w aucie 'll>'lotyla ie z powrotem·!
Swiadkowie w każdvm razie przv- kompłetnv spokój. Ordenscv bvłl ludtml J?i mledzv konkurentami do Jej reki. Cłedo, Jego portfelu.. Wieczor~m te_go same11:0 bvlł w konmlecle, Ordeńska znowu za- 1bardzo bogatemł. cześć Ich olbrzvmie-1 szvła sle Ol!romnem oowodzenlem, mi- ·
dnia do Zubowe1 zgłasza s1e iak1ś metczy- Jcła swe miejsce na ławie oskarżonvch, 1~o majątku ocalała. wiajomo ml naorzy mo Iż bvła wielka dziwaczką·
zna,wktórv
wrecza le! 150 dolarów.
I
k urvtarzu
• kl e j
międzvcusie rozpoezyna się procea a Hole spacerował po
za to- 1kł a d . ż e je d en z przvJac lół O r d ens
- C6 ż to znaczv.? -·
·'
,
. · .
·~d<>wv o zab611ttwo Ruleckiego. Pierwuy w olonv w mvślach. Aż do chwili wejścia oddał Jej PO wvjścłu ze szpitala całą
- . Nie wiem ial< to błł:il"f ok:r.etclfć. ,
cha.rak terze 6wia~ka z.ezma.je wła&cic1<!il AJ. na sale kompletu sedziowskie~o nikt nie skrzvnie rodzłnnych klejnotów, któ- aleb yfa taka ... ja~oś bard1..o dziwna_ - . r ·~
lia.mbzrv. dl'.1' .Maiebwsłki.
,_ 1 bvł pewny czy rozprawa toczy się bę-j1 rych wartość bvła poprostu nleocenlo_ Czem się 01 ,jav. ała ta ni.ezwvk- " · ·
eznan1a 1ego y , na.ogół korzystne d...
.
„• ·
b
I
d
w·te Ie oczv.w1sc
·• I
b
i k
"
. · „
ocrka-rtonei. z kolei ze.zna.je pani Rulecka
dz1e daleJ normalnvm trv: em, ecz ~ y na:
e zra o~ano s ra- rość" I „dziwnośc '? ·
.
· . ·. .
d
.
·
wszvscv sedzłowie zajeb swe miejsca, dzmno. lecz mimo to Ordenska. ucieka- Dziwactwa i~i powstawały . :!a)- .
Rul~ka nie o pow1edziala. J~ż w cza- 1 w sali zapanowała cisza I . nie ule2'ało . jąc do Polski zabra.ła ze soba sPoro klej 1cze~clej na tle nlfzwv~łei zm;\'słowo~ct .
sfe cz~tania kartki poczęta.słam~ć się na już wątoliwoścl. ie odroczenia rozprawlno!ów:Po.orzvbycm do Warszawy wy- i żądzy zaznania najni"bezp;ec·tnie1i,·zy.cli.„ ,
no~a<'h. a t7ra~ ch~ib się b~nery,
pa- nie należv sie spodziewać.
naJefa sob1.e oałacyk w Alejach UJazdow · przyJrój ... Naprz\.kłaJ w pierwszvm o- .. „ . .
daJ~c na z1em17 .. Wozny :p.od1b1egł szyb- j Wprawdzie jeden z sędziów wcho- ; skich p~ Jakimś zbankrutowanym hra- kresie jej pobvtu w War5.z.!wie otcczo·
ko 1 podsunął JeJ krzesło. Omid wotny dzac na sale. opierał sie o laske. kule-. blm. Ja Jui w~ześnieJ '?rzybvłam do Pol na bvła rojem wielbicieli. potem · odfą.;
prz y nl~sł szklankę wody. Wy>pita kilka jac na lewą no~e. lecz domvślano się, ski i no~odz1ło. ml s1~ wówczas nie- czyła słę od wszystkich 1 zamknęła się
łyków t otarła chuste.::zką zroszone zim- że orawdopodobnie zamiast wypadku szczególme. ~dvz ~ie me z:lołnłam wv- w swym patacvku, jak w pustelniczej
nym potem czoło.
złam<1nia nol!i. nastąpiło tylko zwichnię- . ratować z bolszew1ckie'?o Piekła. Parnie hacie. Odprawiła nawet -całą słtl'żbe,
- Czy mo7..e J~t ~ani od~wladać na cie. dziek.i czemu sedzia móR"ł brać na- 1 tam. że g~v po raz Pierwszy odwled~i- tak iż pewnej nocy dokonano naoadu na
pytania? - zwróci~ się do nieJ przewod- dał udział w obradach.
1lam Ordenska. byłam .ooprostu zdum10- jej mieszkanie. Sama się Jakoś obroniła.
mczący.
W każdymbądź razie Jednak WYt>a- na przeovchem. w Jakim mieszkała. Or- lecz co jej wtedv skradziono - niewia- .
- M()2'ę ... - od'Parta cicho.
dek bvł i to w dodatku trzeci z rzędu deńska sama zao.flarowała ml swą po- domo. Sprawców kraazieży nie wykttY- ·
- Więc proszę mi PDWiedzieć. czy w clą~ Jedne1Zo dnia.
moc materjalną 1 Przvznać muszę, że to, a najważniejsze było to, że nawet oo
mlała pani
zamiar
zamordować
Liwską?
kolei
zaznaje
oani
Halina
Kawer,,
odnostła 'SIC? do mnie wówczas Jak do tvm napadzie nlkorzo nie przyjęła. mle,.... r-r1e!
ska. Jedna z najbliższych przviaciół o-. slostrv. a me Jak do zwykł.ej znajomej._ szkając nadal samotnie w swym pałacy
-- .Joshonale ... - odparł adwokat, skarżonej. Nie wie ona właściwie o I - Czv: przeby":ała ?am często w to ku. Wydawało mi się to ogromnie podeJ
nachylając się nad aktami. - Wrócimy czem ma mówić, w obec cze~o przewod warzystw1e oskarzoneJ? przerwał rzane. wszvscv na to zwrócili uwagę.
jeszcze do tej sprawy ... A teraz zechce niczacv wvdobvwa od niej z.eznania przewo<łnicz~cy.
.
I lecz ona miała jakąś własną lógikę._
pani odpowiedzieć jeszcze na jedno py- µrL.y pomocv pytań:
„,
Po ucieczce 21 Rosił?._
!
.
. ,
ta~ie ... Cz~ słyszała' pani o tern, ze Liw- Jak dawno świadek zną oskarż-o- ' ...,... Tak...
AJ;~
:
ciąg
ski Po.PelnY samobóJstwQ?_
na?.
„
- .O. bąr~o q .e sto- . huW4"i>l.llY 1
·
_ „
. • . L . _-

w variete ..Alhambra·· zamordowany I
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o niezwalnianie

- A czy wie pani z Jakiego powodu prawopodobnie zajdzie potrzeba prze-
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~4. Prawa oficyna. Ili P.
24
96 561 65 644 794 108052 136 287 3Z2 10920~ 17
Telefoti 1ss. 49 ,
.
ZGUBIONO
~'~-· I .. t
39 473 551 Si 627 880 85 945 66 110095 125 267
ó
Spec chor wenerycznych
W1;>1U>e
pro es cwany na
302 410 550 662 851 111102 83 355 647 s.; 792 Chor. sk rne
skórnJl~h i włosów. '
~. 30.- płatny 16 luiego wys.ta·:.,ćany
1
792 98112145 76 362 68 838 113068 125 280 302
w~ner~c:zn~
~a
T 1 3„_ r· ~,prz:ez Sz. R~i-cza, na ~ecene Z. Fryd0 12 2
86 549 911 114027 168 327 470 635 46 795 9S3 PrzyJm,
U
•I
•·
t: •
• L ~. Uc~11Weto znal=cę pr-OSzę o
71
11
115021 56 131 274 500 836 956 1160.57 217 J28
i /i-S •
Przyimuie od 9-U i 5-8.
~ot r..a. wyua.§l'ooi.e.nie-m. 6-~o S~erp 469 691 895 947 06 J 17015 246 302 604 7!l0 43
w niedziele s święta od 10-12
p.j,a 14.
11868 165 ZS3 58 347 661 119003 10 ~ 494 7118 ·
Od 1-2 w Lecznicy, Piotr~ow•h 6.2
------------
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Czy zawolno

Przed

dyskwalilikować dzienn~karza

śwlętam

sporlowem w Spale

Doroczne święto sportowe w letniej
rezydencji p. Prezydenta Rzplitej w Spa
krytykę działalności
le odbędzie się w czerwcu. Okręgowy
W. P. i P. W .. który powyższe
ll.nlcieJa •.Es.,Jare1•u·• w SD1*n•ie o1cqrania przez. P. Z P. N. Urzad
obecnie pracuje
śwleto organizuje, już
redahioro Obrubańskiedo
niezwykle energicznie by święto to wy
padło JaknaJokazalej. Szczegółowy pro
gram śwleta ooracowany zostanie w naj
Pierwszy zabiera głos prof. Radolf Wacek
bliższym czasie.
Lecz prop;ę mi wierzyć, fż predzej Dziś mecz piłkarski
Sprawa d}'Skwa!trlkacjl red. Obru·lZdyskwalifikowano go, Jako dz!ała:zał
dałb~m roz~!"Z<'szenie temu porvw~zcbańskiego przez Polski Związek Piłki sportowego „Wisły''.
:JfoAoaf'l-:hodirnof'I.
pyskwal.if!~acja zasłui~ne~o ,Praco:! mu r.raczowi, któi:v sam jeden dz'ahł
NotneJ nie przestała być aktualną.
Jak już donosiliśmy w dniu dz1sfeJTło całej sprawy oraz powody dys- wmk~ na mw1e 1;portowe1 Kra:~owa 1 P:'d \vpfywern. ch"":tl?w7go r~~g.o~v~zeszym na boisku WKS-u o godz. 16-ej
P0l~k1 komproml~uJe h lko autorów dys n:a, żalu nam1ętnosc1. menaw1sc1 1tp. •
ar:lżeli temu. zt:tromadzenh1 ~vybranvch spotkają się zespoły piłki nożnej HakoakwalffikacJI s~ Już dostatecznie znane. k wa!ifilrn.c;i . a n:~ I?· Obr~bań~kie\tO.
1 o tez me J:mv1ę się, 1i Jzrn:y spor- przez vox piłkarstwa polskiego. gd7.le 1 hu i Ka dimy. Zawody zaoowiadają się
J·aktem Jest. ze cały polSki świat sporłowy. a nawet za2ranica potępiła nie- tow~ prasy .zajr,:ły prawie so!'dame st~-: ?bok gorąc_o ka~~nych i. pory~czydt ciekawie, albowiem pomiedzy temu drurozważny krok nasze) najwyższe) ma- ro1:w1sko, b1'Jr~c. w obronę p. Ohrub~11-, Jednostek większosc powinna s·ę skła- żynami wytworzyła s!ę jl!i od lat stała
głstratury footbaloweJ która pozwoliła l ~k:ego a wyra?a: ąc oburzen e ?nt• kp . ąc dać ze zrównowafonych. wytrawuy~h rywalizacja 0 hegemonję wśród klubów
ł ży<lowskich w Łodz.i.
doświ:1dczo11ych i taktownych.
, . szydząc z wyroku P. Z. P. N-u.
•
•
Czy - b'nrąc prztktad l post~rkn 1 A jeśli dyskwalifikacja dziennikarza
sobie na nJcstychany w dzłcJach sportu
wypadek ukarania dziennikarza I za· 1 P. Z. P. N-u gracz p:fkarski - któr~~·1 sportowego za jego spokojny i takto\Y- Zgłoszenia
dO mf.sfrZOSfW
Słu.toneio działacza sportowego li ty1. gr1; pcn.•aiyt ~ię refe~ent sp."lrtowy uje- i ny artykuł miała miejsce - widoczne
ko dl<itego. że pozwolił sobie na kryty-' rrm1e sl.ryty!·twać. ~te ma pra~a !c~n 1- ~ tern .zg-r?madzeniu brak tej wlQkstrzeleckich świata
jrefrrent~ oh1_ dom Jego podpal·ć. "''"~lszosci takich ,ednost~k.
kę di tal 0 ~ 1 PZPNNa młę:lzynarodowe zawodv strzelePROP.. RUDOlf WACEK.
zasttzelić? J:-.k Meksyk - to Mekwk.
i
u.
·
z a n le
ckie o mistrzostwo Europy we Lwowie
·
W spraw e tej za.fęła Jut stanow sko
wpłynęły Już zgłoszenia Brazylji. DanJi,
cała prasa sportowa w Polsce. któral
Francji. Grecji. Hlszpanji, Nor
Finlandii.
nle-1
i
słowa
wolności
sto)ąc w obronie
wegji, SzwajcarJi. Szwecji i Wto1.:h. Spo
.Y ~~ff
'-'
zależno~cl prasy potępiła nierozważny
dzietwane s.ą n~dtoczgłohsze,nia A.~glg. tAr
2) Walter K. P. S. 1.08.6,
Katowice. 6 kwietnia.
krok naszeJ naczelnej władzy Plłkar-1
zec os owacn. t.S o-gen vny, e ~Jl.
3) Sienkowski Cracovia 1.09,6.
W $1emianJwicach odbył sie \v poskłd.
nji, Łotwy, Niemiec, Rumunji i USA.
REDAKCJA •• EXPRESSU„ prafmaC nicdziałck trójmecz pływacki zor~anizo
Absolwenci kandyda) 100 mtr. na wznak pań:
natetycle wyświetlić kwestJę czy P. z. j wanv pr~ez. tamtejszy Klub Pływacki

wlaflzy sportowe.1

I

no .#Jln6:.„u

fZflJDJOl'IDJO
„

m1ał

ukarać

~z;u:a~a~~~:~hzf~~·w~:if~d~V:r~1::

61

l

1

~) E:;i !~ó~~a ~. ~.1 ~:51.~:
1

d;iennlkarza
prawo
P. N.
za to. te pozwollt sobie na krytykę Je20 waczki i płvwacv E. K. S-u Kace i tylko
działalno~cł ogłasza z dniem dzislej-,jeJen zaw.odnlk Cracovji.
Zawody stafy na dość wvsokfm poszyln ankłe-tc:.
b
b
.
REDAKCJA ••EXPRfSSU4' zwrócila zi 0111k1e ~oortowv m a pr zc lest yr niesłe do naJwybltnieJszych luminarzy zwy .1e mte~esu ący, c 1.eszy1y s1e one
wlelk1em zamteresowamem.
p
kl
t
Puhar ufundowanv przez On?anlzatoocząwszy od dn,Ja
spor u po15 · e~o.
dzlsleJszeł[o nafznakomltsl dzlafacze rów zawodów zdobvła ich dru-ivna dzie
sportowl w Polsce zabiorą głos NA LA- 1kl uzvskaniu w ogólnej punktacji 190
Ą\ACłł „EXPRESSU''. celem wyp0wle pkt. Kace znalazł się na li miejscu. uzydzenła sfe w tcJ sprawie. która nie po-' skał bowiem tvlko 132 pkL zaś CracoVia t ulko 5 nkt
nikł
Ot• t 1 "i •
siada precedensu w dziełach sportu
:
o ee 111 czne wY
'
olsf<le"'o.
P
~
Pierwszy zabiera głos w ankiecie 100 mtr. stylem klasycznym pan~w:
1) Boi?uth ff.KS) t .22.2.
„l!xpressu" .
2) ~li wok KPS. Slem. t.25,8.
PROJ'. RUDOlf \VACfl( ZE LWO3) Widera KPS 1.26,8.
WA.
JOO mtr. stvfem ktasycrnym pan:
Oto co pisze o dyskwalłfikaclt red.
Obrubań ·kle20 Jeden z naJlepszych
O Owóździnwa OC:.P.5.) ł.44.8,
""''sklego.
Znawców Sportu „..
2) 13-łetnJa Mlchalczykowa K. P. S.
.
1.45!lł
3) Plaskuda EKS (!) 1..C6,3.
W ODRONIE PRAWDY.
.
Rozma:te są kary. rozmaite spo~(')hy
100 mtr. stylem dowolnym pa1t6w:
Ue'lfe5'zkodliwienia swei?"O przeciwnika.
K. S. 1,07,
O l<raliczek
sie go ze

„

s.

~~;;~;~olas~~~~r!n:a:ozbycia

e.

I

l ···
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Sztafeta 4xł00 stv1em klasycznym
W dniu Jutrzejszym wraca do War.
K p S 1 c... pa.nów: .
szawy tenisowy mistrz Polski Tłoczyń;:-1tem1anowice 5·46 •8•
ski po swym miesięcznym pobycie na
E. K. S. I Katowice 5.50.4,
Rivierze, gdzie brał udział w szeregu
K. P. S. li Siemianowice 6.09.
W skokach dla P.ań osiągnęła Kla„- turniejów.
sówna K. P. 5. Slem1anowice przy 3-chl
o eI
skokach 42,42 pkL
(Poznań) - Bleuscharley
Czarni
Skoki flanów (S skoków).
SI k) o 1 (O I)
(N'1
. (
: ·
:
e m ·. hąs
1) Breguła K. P. S. Siemianowice
6 1e1sc airley - Klub Ho1reyowy Słe
73.36 okt„
Siemianowice mianowlce) .3 :~ (2 :O).
2) Ziaja K. P.
M~ze powyzsze odbyły się na bołsk11
.
66.78 okt.,
3 Bredlich K. P. S. Siemtanowice · Ośrod'ka W.P. i P.W. w Katowicach.
55.08 okt.
WI
Ich.

H k . na traw1·e

I

*

tami na mis rrza Łodz i

Po niedzielnem zwycięstwie Absolwentów naj ŁKS-em w spotkaniu o mi
strzostwo Łodzi w siatkówce męskiej
J
I d
tó
Ab I
d .
so wen w PC?s a a Łnad ~o:
1 rużzv_n~
1
wa me1sze szanse na mis rza· o z1 1
prawdopodobnie zatrzyma zaszczytny
Sztafeta 4x100 sfvfem kfasvcznvm pań· tvtuł mistrzowski. Warto zaznaczyć, te
·!Absolwenci znajdują sie obecnie w bar1) e. K. s. H Katowłce.7.18.8,
,
dzo dobrej formie.
2) K. P. $. I $lemianowtce 7.20.
Tłoczyński wraca
.
3) E. K. s. I Katowke 8.05.

3) Machura K. P. S. 2,3,6.
100 mtr. na wznak p:rnów:
k J'1 K s
t) K 1·
ra icze '·· . ~. 1.„ 1•
2) frania K. P. s. 1.25 .5•
l.Jl,S.
3) Machowski K. P.

s.

• poJsk(
Oruzyny

ffZO"f\Vil bOkSBrSk(B

I

I

s
Ic•RK A!~~~EA"~!~!~
D•l.:r
„ 2

'? lfodz. •po poł·
przedst~wienia
Jedne z tych sposńb są uczciwe, Mt.
I S.JO wieczorem
ilJ
'1
Sprawiedliwe i honorOWe ~ drugie ta-. 1'11
Wlelkl niebywały program!
kie same z doczepką słowa - nie.
zwyciqżaiq na Slqsku Niemf'1ckim UWAGA: Dziś na.przedstawienie popołudniowe
Polski zostały przesuniętt1
Obok tego czasem dziecinne _ sztuceny znrione o połowfl
.
Zapowiedziane na nadchodzącą sobobacfde.
Gliwl~e (Nlei:nc.y). K.S. 20 (Rybnik)- 1
Redaktor Adam Obruba~skł, znany tę i niedziele zawody b~kserskfe o mlt zasłuźonv d~lafacz sportowy Jt>szczc strzostwo Polski przesunlete zostały na 0ennama (Gle1w1tz) 2:1. Mimo brutal- 1
ery przedwoł~nn~J· kierownik . sekcji ooźn{ejszy . ter!"in. a mla·nowicie na 17. 1nej gry niemc6w odnieśli goście zasz-,
pfłkarsklej „W1słv a zara7.em kierow- 18 i ł9 kwietnia. Zawody o mistrzostwo · czytne zwycięstwo
n!k działu soortowei?O Jedne!{o z: pism Polski roze~rane zostaną w cyrku wa„
Zaborze (Niemcy): S'kra (Warszawa)
krakowskich padł ofiarą tego drugiego sza wskim. finał odbędzie si~ w dniu 19
-A.S.K. (łflmJenburg) 5: I (4 :O). ,K. S.
b. m. o godz. 12-ej w południe.
sposobu.
Naprzód Rydusta y-Pre\lssen ZaboPrzvczvna ł _tło. sa!"eJ sprawy znarza 3:3 (3:1). Zaszcz~1ny wynik B kła-,
śluby 8p8 •
ne. Pa~ Obrubansk1 m•a! cywilną odwa
sowego zespołu nad wicemfistrzem Sląsłowców
~• nanisać w swym dziale sportowvm
'ka Ovolskiego
.
klłka słów krvtvki d 1 iałalno~ci PolskieW ponfedzlałek. w druJ?I dzień ~:włąt·_ _ _ __
~o Zwiazku Piłki No7.nej, ktńrv ma swą
śluby
sted?.lbe w \Varszawie. Obo'etne - w odbyły się w Warszawie dwa
Tenfsiści poJscu
Jakim kierunku ta krvtyka szła, obo'et-:znanvch sportowców. a mianowicie w
1
ne - w co ona S?Od?.iła. Rykby ta kry- 1kościele · św. Aleksandra znana lt'kkoat
l'OZ1'0Czvnaiq treningi
e]t
tyka utrzvmana była w tonie kultura!- łetka Grażyny, Irena Schablńska
.
mistrzyni Polski w rzucie kute, \\'Stąpf.
nvrn I przyzwoitym.
W nadchodzą<:y piątek rozpoczynafą
!(rytykować wo•no. krytyka Jest kO" ła w związki małżeńskie i Wacławem
piłkarzem sic w \Vars~aw1e treningi tenisowe
fi.lałkowsklm, doskonałym
nłeczna.
choćbvśmv na nią patrzyli pod dwoma i bie~aczem „\Varszawlanki", a w ko- ' przed si;mtkamem o puhary Davisa z
jśclele św. Krzvża, łodzianka, wv ... howa ' Norweg-Ją. Trcn_ln~ trwa~ będzie do koń
kątami: ma rację - nie ma racji.
f'!limv prz~1kfad: recenzent tea~ral- nica ŁKS-u obecnie lekkoatletka Po- ca bieżącego m1~sląca. 1 renować będzie
nv ~krytykował i.rłos tenora, którego lonji I reorezentanta m1szvch barw pań tenisistów pol~k1ch trener Stube. Udział
brat może decydować o posadzie tego stwowyd1 na Ili hrrzyskach Kohlecvch Y" obozie .t,remn~owym wezmą nast~pu
recenzenta - rezultat krytyki: przcn!e- w Pradze Oena Kobielska wzięła ślub Jacy te~ls1~cl: ~· Stolarow, Tłoczynskl,
z Antonim CeJzikiem. donie jawna naJ-1 Warmlnsk!~ W1ttman. Hebd~ oraz ~o
sienie recenzenta do Pipidówki.
pol- i gry podwoJnej J. Stolarow 1 Navratil.
Wprawdzie p. Obrubańskleg-o nfe wszechstronniejszym lekkoatletą
można było przenieść do Pii)idówkł. skim i wielokrotnym mtatrzew I rek.-r-1 W czasie trwania trenlntów ojbywać
Pol$kieco i słe bedą mecze eliminacyjne oraz sl)otlecz mo7na go było innym spQsohem dzistą. a obecnie trenerem
kania ookazowe z trenerem Sztube.
zd:vskredytvwać" •• Zwiazku Lekkoatletvcznee:o..
.-unicszkodliwić -
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Na szachownicy ·poiltycznei przed kon.ferenćJą rozbrojenlaW'

Rząd

niemiecki

•aaftc:eptc111al tronsaA.:fe:
• so..,ielorni
Berlin. 8 kwietnia.
<Telegram

własny).

Dziś przybyła

z Moskwy delegacja
sowiecka celem zakończenia rokowafl
z przedstawicielami przemysłu niemieckiego. Rokowan~a te prowadzone będą w
przyspieszonem tempie, albowiem dostawa zamówionych maszyn ma być dokonana w jaknajkrótszvm czasie. Rząd
niemie·cki zaakceptował już całkowicie
HENDERSON,
CURTIUS.
BRIAND,
tranzakcje z Sowietami i udzieli gwa- minister spraw zagranJcznych Niemiec;, minister.. spraw zagranicznych Anl!ljt, mittfster spraw zagranjcznych
Francłi, nie
rancji kredytowYch przemysłowcom.
przybędzie w d. t maja do Chequers, chce sobie zapewnić wybór na prezyden przyjęł zaproszenia Mac Donalda l do
prywatnej rezydencji: Mac Donalda.
Londynu nie pojedzie.
ta os!ólnej konferencji rozbrojeniowej.
.• ,

Policjant
rreiegram

~

.rH iller prsecł• · "
Hinden6u2feiljl

wła&ny).

· ·

W d'Zielnicy f'rklrichshain przechod.zący tamtędy policjant zauważył kilku
osobników, .wprawiających hazaTdową
grę w karty. Policjant chciał zaaresztować wszyistkich graczy, lecz napotkał
na opór. Wyciągnął on z kieszeni rewolwer i w obronie własnej oddał kilka
strzałów. Strzał ug'O()ził 11-letn. chłop
ca., który został cięiJko ra·nny. Zawezwano rezerwę policyjną, która przywróciła
spokój w tej dzielnicy i zaaresztowała
szulerów karcianych.

Skład

.

.

sastrsefH .:ftlop.:a
Berlin, 8 kwietnfa.

1

•

narkotyków

.., domu eftspeduc:utnurn
New York, 8 kwietnia.
(Telegram własny).

f

Wczoraj dokonano rewizji w domu 1
ekspedycyjnym Abrahama Oo9dma11a. 1
Rewizja dafa sensacyjne wvniki, albowiem znaleziono narkotyków na sumę
2 miljon6w dolarów. Dom ekspedycyjny
ffiTI'LER,
Goodmana zajmował się już od d1uższe
go czasu szmug-Jowaniem narkotyków 1 Największą sensacją spe>rtową ubiegłego imestąca były tradycyjne regaty wioŚ osławiony szef partji narodowych SOcja.
listów, wypowiedzjał otwartą wojnę, pre
byt pod obserwacją policji.
larskie Oxford - Cambridge, które na obu brzegach Tamizy zgromadziły zydęntowi Rzeszy, marsz. Hindenburgowi

Komunikacja lotnicza
ft•um-!Derlin
Berlin., 8 kwietnia.

(Telegram

rekordowe tłumy pUblJczności.
Po zaciętej walce zwyciężyła osada Cambridge!. która na ogólną ilość 83 spOtkań
wygrała 42 razy. 40 razy zwyciężyła osada Oxtord, zaś jedno spotkanie zakoń
czyło się remisowo. Na zdjęciu zwycięska osada po przybyciu do mety.

własny)

Wczoraj otwarta została komuru1tacja
lotnicza, pomiędzy Rzymem a Berlinem.
Pierwszy lot odbył się o g. 12 w połud
nie. Z lotniska w Tempelhof wystart0wał do Rzymu aeroplan pasażerski, w
kitórym znajdowali się przedstawiciele
władz oraz ministerstwa Lotnic.t wa.

Samochód

01padl do rsefH
Genewa, 8 kwietnia.
(Telegram własny)
Wczoraj w nocy miała miejsce w
centrum mjasta katastrofa samochodowa. Samochód prywatny jechał z nadmierną szybkością i w pewnym momencie przełamał barierę na moście i wpadł
do Rony. W katastrofie
tej poniósł
śmierć dyrektor
jednego z towarzystw
ubezpieczeniowych. Samochodu nie zdoła.J:a,o wydobyć .z wody.
·

Samobójstwo pastora
na c:menfarsu
Berlin, 8 kwietnia.
(Telegram

właisny),

W Mogu·ncji znaleziono na cmentarzu
zwłoki pastora z poderżniętemi żyłami
u rąk. Jak stwierdzono. pastor ów popełnił samobójstwo na jednym z grobów. i

Na międzynarodowej wystawie samochodowej w Berlinie, jedna z fabryk wystawiła model wozu, który nazwała ,,samochodem przyszłości". Jest to minjaturowy
wóz na trzech kołach, jedJiocylindrowy I tak tani, że nawet średnia klasa, mało
zarobkująca, będzie mogla pGZ wolić sobie na kupno.

Re!lakcJa 1 Admlnlstracla: Lódf. Piotrkowska 49.

I
Tel. AdmlnlstracJI: 122-tt.

Po katastrofalnem trzęsieniu ziemi w Nikaragt,tl. które zniszczyło całkowicje stolicę Managuę, rząd przeniósł się do mia, sta Leona, które zostanie obecnie stolicą
·
państwa.

Konto P. K. O. „Wydawnictwo Repu, blika" Nr. 68. •4s
J

TeL Redakcll: lZ7·24. 136·43, 136-·U, 189·00.
----- -- -ODDZIAŁY: KRAKÓW, ul. Pil~rska 4. tel. 165.00: KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak. ul. Piastowska 9,

tel. 7.17: LWÓW! ul. Zimorowicza 5. tel. 277: POZNAS:Piekary 20121. tel. ZZ.46: SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski. ul. 3-go Maja nr. ZS: BĘDZI~: Bi1,1ro dziennikó'\Y J. Hlawski. ul. Mara chowskl~go 1: DĄBROWA GÓRNICZA· Biuro
dzienników J. Hlawski. 3-ito Maja nr. 4: ZAKOPANE: Walerian Joniec. Krupówki 30; GDYNIA: Pension „Victoria Regia'. tel. 19.02; WARSZAWA, Próżna 7134. tel. 768.89; TARNÓW• ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48 ; KALISZ: Złota 14: RADOM· Żeromi;kiegp 23, tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171; SKARŻYSKO: Iłżecka 16, tel. 40;
_ .
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, G.arncą.rska nr. 3.
·
·

Prenumerata: z kosztami

przesyłki

-------------------------------------------------

Ogłoszenia: W tekście

I
----------------------'z a wydawcę i druk.: Wydawnkl .vo „Rcpubl.ka" sp, z ogr. odp. i redaJu.01 odpowiedzialny: Jan Grobelniak, Lódź, ·pJotrkowska 49.
pocztowej z!. 3 gr. SO miesiecznie
-· ·---~-·

50 gr. za .wiersz .milimetrowv (na stronie 4 szpalty);
uekrolos:i 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy
najmniejsze zł. 1.50. Pcszuklwanie pracy: p słowo IO groszy. najmniejsze zł. 1.20: . ·
'
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