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Wieliński

P.

w stosunku

tło

dwuch

Specjalny pociąg transterytorjalny
przewozi cudzoziemców, przebywaJą
cych nielegalnie w Stanach ZJednoczo·
nych na wyspę EIUs, skąd maJą być WY
słani do miejsc stałego zamieszkania.
W ten sposób rząd pragnie przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w
kraju. Od dnia 14 stycznia w samym No

I::~y·~~~l~sv.~~f~:~z!zf:~~~~·. no
0

•

•

podtrzymuje oska rzen 1a

ławników

'magistratu.Prezydent Ziemięcki przeprowadzi dochodzenio.

fJals~v prs~6iee

OJoinlJ dr.

s [/. !l. f.

'ffi~lińsfli~eo

P. Wieliński zarzuca Pozatem mię· członkowie masdstratu nie chcieli wy- nie ustąpi, 2dyby nawet uchwalono mu
Łódź, 9 kwietnia.
Sprawa wiceprez. Wielińskiego po- dzy innymi ławnikowi Purtalowl, że bę· ciągnąć żadnych konsekwencji. Jakgdy votum nieufności.
Istotnie, w ciągu d·nia w::zr>rajszeg(')
czyna nabierać coraz większego roz- dąc urlopowanym urzędnikiem masdstra by na przekór zdrowemu rozsąjkowi a·
głosu, zwłaszcza z uwagi na jego ole- tu czwartc20 stopnia, zdołał w czasie wansowano jeszcze szefa lustrowane20 frakcja PPS 110 dłuższych obradach uchwaliła dr. Wielińskiemu, votum nieuf·
zwykle sensacyjne wyourzeola, w któ· swoje20 obecne20 urzędowania awanso wydziału.
Wiceprez. Wieiiński piętnuje poza- naści.
tych odsłania on skandaliczne kulisy wać do trzeciego stopnia w sposób niePierwszym z,grzytem, który na'Stąp1ł
tern znany komunikat OKR, stwierdzadziałalności niektórych członków magi- z2odny z odnośnemi przepisami.
Nie mniejsze wrażenie musiały wy- jąc jego kłamliwość I podtrzymując swo w obecnych, zmienionych warunkach ultratu.
rzędowania magi<>trat:i, f.1yfo \l'czorajsze
WyWiad z wkeprez. Wielińskim za- wołać enuncjacje wiceprez. Wielińskie- je oskarżenie o „bandyckiej napaści".
Zapowiadając walkę z PPS, oświad· posiedzenie, na którem sprawc dr. \Viemieszczony w dzisiejszej „Republice" go w sprawie lustracji, która ujawniła
wywolal w Lodzi szczególne wrażenie. poważne przekroczenia, a z której cza, że ze stanowiska wiceprezydenta -li~skiego. obszernie poru~za!1o. ~zlo~k~tvie "}agistratu domą.~qli s;,~. 111awmen~a
Wicepre.z. Wieliński zarzuca bowiem .
n.~zw.isk d"!'uc~ lawmko~ 1 , ,~tor~m p.\Vie
Już dzisiaj otwarcie pozostałym człon·
lmski f)Ubliczme z.arzucil naduzycza. .
kom magistratu tolerowaole i ukrywa·
Sprawę z~lat~10no ~ ten sposób, ~~
p~r
nle nadużyć swoich towarzyszy. Szcze
przep~owad_7,1.1.:
. prezYd.ent . Z1em1ęc_:1
li
gólnie charakterystyczne są ustępy
d~ho ... zer..e 1 spraivę ty„n
pod •ar.autem fołs;ierst01a ueftsf1 odpow~edme
aresztowano
wy:Wiadu w których dr w·elińsk·
1
1
zarmtow zibadac
oma
i ·
'
,
·
fińskim. Ttkonen jest prawnikiem i aresz
Helsln2fors, 9 kwietnia.
SJ?osób uzysk wania awansów ,
'V1a
•••••••••
towany został w gmachu sądu w chwili, ·
<Telegram wlasny)
priez ntektóryc~ urzędników. P~J>iera-1
Wielką sensację w tutejszych kołach gdy przybył, by bronić oskarżonego w I
nych przez PartJę, :i nie l!osiadaJących
I'
wymaganych kwahfikacyJ do stanowi- . politycznych wywołało aresztowanie pewnej sprawie.
Cała ta afer_a stoi w Z\Yiązku ze spe-,
posła socjal-demokratycznego Itkonen.
ska...Jalde zaJmuJ:t.
Itkonen stoi pod zarzutem fałszerstwalkulacjami gruntowemi. ltkonen dał siei
weksli na sumę 76.000 marek fińskich. j wciągnąć w jakieś machinacje i nabył I
Cała afera wyszła na jaw w ten SP0· 1większą ilość gruntu, którego cena mia I
Noż
.
sób, że kilka weksli doszło do protestu. ła wkrótce się podnieść. Nadzieje te iedl
,
Napad na przechodzącą kobietę Itkonen jest znanym parlamentarzystą nak zawiojły.
Aresztowanie Itkonen pociągnie za 1
A&EPW
sobą wiele ofiar, albowiem wielu towaŁódt. 9 kwietnia.
rzyszy partyjnych jest w posiadaniu·
Wczoraj w godzinach prze-dwieczorweksli areszt-ow~nego.
Krwawa tragedja
Oskarżony zażył
nych przed domem przy ul. Ewangie1ickiej 15 na 33-letnią Marję Kalinowską
małżeńska
sądzie
- (Łączna 36), naTJadla jakaś umyslowoJionę. • Ató·
sostrselił
:Rlqż
15 pasfuleA lll'eronaf'u
chora d.zier;czyna, uzbrojona w długi
separodi
...,
sui
rq
DJ
nóż. P. Kalinowska nie z-dolala się ochro
Berlin, 9 kwietnia.
Berlin, 9 ·kwietnia,
ni'ć f otrzymała kilka g~ę.bokich ra'll klat(Telegram własny).
Miejscowość Blanken:burg pod Berliki piersiowej.
W czasie jednej z demonstracji na unem stała się wczoraj teren·em krwawej
Friedrichshafen, 9 kwietnia.
Przechodnie puścili się w pogoń za licach Berlin.a, policja aTesztowała nacjo
czasu w
„tir. Zeppelin" opuścił w dniu dz·isiej- zbrodni. żyiący od dłui.iszego
lecz jej nie zdołali nali1Stów Stiefa, Wesemana, Liebschera i
umysłowo chorą,
odpowia- szym o god,z. 6 nad ranem lotnisiko w nieprzyjaźni małżonkowie Bronke rozeprzylaipać. Do rannej wezwano pogOto- Berlitsch. Wszyscy oni będą
wie, które ją przewiozło w ciężkim sta- dać przed sąidem przysięgłych, a czwarty Fridrichshafen i otlil-eciat w kierunku po- szli się.
Paci Bronke uzyskała na mocy sądo
aresztowa:ny Berli1tsch miał wczorai &ta- łudni-0wym. Na pokładzie statku z-najnie do sz,pitala Pozna1iskich.
wego wy.roku zwrot swej garderoby, któ
nąć przed sądem okręgowym i odpowia- duje się 25 pasażerów.
Na krótko przed odlotem zmmszeol rej mąiż nie chciał jej wydać. Gdy wczodać z wolnej stopy. Wczoraj przybył oskarżony do sądu, za.siadł na ławie óskar- byli wszyscy pasażerowie- oddać swe ra; przybyła ona do miesz.kania męża w
Samobółsfwo
żonyich, poczem tuż przed Tozpraw.ll z.a.. aparaty fotograficzne, alibowiem fotogra towarzystwie komornika, 71-letni Bronke chwycił rewolwer j &trz.elił dwukroitżył 15 pa&tylek wer.onailu. W chwili, gdy fowanie na statku jest wzbronione.
Łódź, 9 kwietnia.
„lir. Zeppelin" odleciail do Egiptu. W nie w kierunku fony. Zmarła ona wkr6t
sałę,
Wczoraj około godz. 10 wieczorem komplet sędziow.ski wszedł na
pogrążony był w głębokim scJbat:ę o godz. 8 rano wYlą<liuje statek ce w sizpitalu. Mą.ż jej z.biegł, zos.tał jedmieszkańcy domu przy ul. Ks. Skorup- oskadony
ki 13, usłyszeli odgłos wystrzału karabi śnie, Przybyły lekarz przepłukał oskar- w Kairze, poczem tJ1da się w dalszą dro- nak wkrótce areszt9wany.
nowego, który rozległ się w prawej ofi żonemu żołądek, jednak nie był go w gę i dokona lotu okrężnego nad Egi1ptem
Wobec tego ro~rawę i Palestyną.
stanie obudzić.
cynie domu.
O
do dnia następnego.
odroczono
Gdy kilka osób wbiegło na pierwsze sądową
DQf;
piętro, gdzie znaj-duje się zbrojownia
podc:sos palioru auto
przysposobienia wojskowego, . mieszStutt2art, 8 kwietnia.
w tym domu w gimnazjum
Wczoraj miał tu miejsce nieszci;eU
im ks. Skorupki, ujrzeli oni leżące20 na H
śliwy wypadek. Z nieznanych powodów
lnc:••den• DO przedsiowieniu
podłodze w kałuży krwi I niedającego
prywatne auto, stojąc\!
zapaliło się
"'!!:9
źadnych znaków życia 20-letniego JePrzybyta
prze domem właściciela.
opere~ki Warszawskiej
rzeg-0 Kempfego, syna woźnego glmoaratunkowej,
akcji
do
przystąpiła
straż
typu
śmiesznego
wykonawcy
adresem
grudnia.
9
Warszawa.
zJalnego.
Zawezwano pogotowie ratunkowe, . Podczas wystawienia w Teatrze „No księcia Urusonowa b. szambelana i rot-1 w chw~li. jednak, gdv pożar był prawie
ca!ko~1c1e ugaszony, nastąp.ił -yvbuch
którego lekarz stwierdził, że kula kara- wości" operetki „Róże z Florydy" do mistrza cara Mikołaja II.
Niez?-ajomy zażądał zdj~cia z af!s~a z~10rmk~ .z _benzyną. ? snazak0w odbinow~ przebiła serce, powodując na- 1 garde_roby artys~ów wszedł jaki~ m~ż- j
l czyzna, wyrazaJąc swe oburzeme pod operetki, groząc w przeciwnym razie mosło c1ęzk1e poparzenia.
tychm1astowy zgon.
.!
W
wystąpieniem do prokuratora.
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Zeppelin drod•e
do Leip'lu

Ro" z· e· z Plory"y·" ,. pan Urusun O\V

czącego się

7 S'lra•oftÓOJ
popor•

fi

I

I

• bał dO Okna wystawowego
Mot ocy kl WJeC
Dwie osobg ranne

Katowice, 9 kwietnia. Ija. Znajdująca się w pobliżu sklepu 44W czoraj około godziny 5-ej oopołu- 1 letnia Marta Grajsówna z Katowic oddniu motocykl prowadzony przez Wal- niosła poważne poranienia. W stanie
tera Dziadka, wskutek defektu w kiero-1 groźnym odwieziono ją do szoitala. wnicy i nadmiernej szybkości wjechał i Drugą ofiarą jazdy Waltera oadt 22-lena trotuar a następnie wuadł w okno: tni Jerzy Martynek, który został rówwystawowe kupca Gera na ul. 3-go Mal nież cieżko ranny.

G:ly

I

przybyłego poproszono

I)

łomon1e
Łódź, kwietnia.

wyle-

gity~owanie się, okaz~ł on dowód na

na~wtsko Uru~onow:p: Jako. ta~! orote-

stuJe on przeciwko uzywamu Jeg0 nazwiska w operetce. Napróżno dyrekda
Uumaczyła mu, że opereJlrn ta była gra
na zagranicą i nigdzie nie natrafiła na
~przeciw z powodu używania tegn nazwiska.
Ponieważ nie doszło do porozumiP.nla, sprawę rozoatrzy sąd.

!}

Ubiegłej nocy dokonano wfamania do

lokalu

towarzystwa

sz·erzenia

pracy

wśród żydów „ORT" przy 'lt'1. Wólcza(1skiiej 7. ł'..:uipem złoczyńców padly naj-

rozmaHsze przedmioty,

wartości

okoto

ził.
O wy,stęipie zlod-~lejski::i zawiadomiono policję. Sprawców dotvchczais nic

1500

schwvta:oo.
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Pierwsza .miłość Dostojewskiego id10:[~~!:1~c
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Moskwa. w
Rosji sowieckiej przeżywają pro.
ces wewnętrznych zmian związanych
ściśle z samowładztwem Stalina ' feco
pojmowaniem ideoto2icznych zasad 1eninowskle20 spadku. Nie małe znaczen!e ma zwłaszcza kryzys panujący w
ostatnim czasie w ideologicznej kuch·
ni" komunizmu. w ~oskiewsk l ej Komun!styczneJ Akademii Lenina. Jak wiado
mo d rektor tej instytucji Riazanow
ortunizm i s ał
· :Y
u~uobwi.n ony .· zosta:n 0 be cze
c~;t~e z~:~a~ 1 zL~~~:· sta~o·~iska go

I

w

ltd
k
...
·
•
·
włezlenlu kat?rtnłczem nast~ ku. Wszvstkle starania o~~załv słę bez I cfetu Jej męz;tt, chwali Jego ~hara .ter
aym etapem w zesłanczem tyciu Oos~o celowe. lsajewa nie orzYJechała. Przys I Wreszcie przy2naje otwairc1e w Jednym
Jews~lego było mla~to Semipałatyńsk, lała list, w którym doniosła, .że m~ż jej z listó~:
,,lep~/. bed_z~ Jeśli sie rozsiani~~·
koszary 7-&o sybirllkiego pułku ple~bo- Jest c~ory i z tego powo<lu me moze ogdyz Ja me moge ci .~ać szczescw
Jpuśclc domu.
ty.
.
.
w życlt1...
Znowu rozpoczął słę okres beznaTutaJ. t><>dobnłe Jak w Tobolsku I
Przebrała się miara. Dosto1ewsk1 n·łe
Omsk u. utworzvł sle patronat nad zes- dzlejnie szarych dni. Po pewnym czalańcami, składający sie z dam z towa- · sle powtórzono próbę urząjzenie spot- może dłużej wytrzymać męczącej nie·
'kania.· Pod pretekstem odwiedzenia zna pewności. W tajemnicy przed władzami. I'm.,.
rz.ystwa. Wśród nich b}1 ła równlet
Przez akt ten. kry~ys w komunfstr
Jomvch Wrangle! wvstarał sle o prze- nie bacząc na wielkie ryzyko. wYież<lża
tona naucz)·clcla lsaJcwa.
ra- d() Kuzniec:ka. Za wszelką cenę mu'Si i czne) akad"mlt przen1es1~~Y został n,a
któref później sądzonem było zostać to pustkę dla DostoJewskie~o i tvm
1
ną znakomite20 pisana rosyjskiesto. I jzem pojechali do Żmijewa całkiem ot- nią pomówić i załatwić tę sprawę bezape- zewnntrz. W kołach of·CJa.lnych stalij no~s~lch ideolot?6w komunizmu tw!~rPoraz pferwszv od wielu lat lacyjnie.
Na tle szarzyznv orowincjunalnego warcie.
W Kuzniecku bawi dwa dni. Marja d.z1 s1.e. że walka ze strony v.:szelkich
młasteczka Marja Oymitrjcwna lsajewa Dostojewski włożył cywilny starnitur.
:Wyróżniała sie rozumem orai intełigen Ze Żmijewa skomunikowano się Ustow Dymitrjewna po tej wizvcic zapałała ku sił, mept.zychy~na próbom Staltn~ prowadz?na .J~st nie tylko pr~ktyc7:me. t. .f·
niemu większą jeszcze miłością.
cJą. była dość ładna I bardzo żywa. cha -nie z tsajewą. Tvm razem
_ Nie płacz. nie mairtw się - pocie- w .c:-1e~ 7 ·me ~ospo.darc_zeJ. ~le 1 w dz?e
nie odpowiedziała nawet llstem.
rakter przytem miała jobry i uJmuJą· 1
Dostojewski wraca do Semipałatvń sza go na pożegnanie. - Nic jeszcze nie , dzime 1deo!o~1cz.ne1 P1:oha.m1 teo;e.tv~z.cy. W towarzy~twie była ogromnie tugło- ' jest postanowione ... Ja i ty, więcej nie- ne2'0 u~asadry·en•a J?Ohtvk1 wrog1e1 k1eW
biana. Wszystkie „salony„ semipałatyń ska zdruz~otany moralnie.
runkow1 stahnowsktemu.
skie stały przed nia otworem. Jakkol- · włe plączą mu się najstraszniejsze mvś 1 ma nikogo...
W tych dniach moskiewski or~an
niż li. Czasami zdaje mu sie. że wszystko j Dostojewski wraca de SemiPałatyńwiek ma.ż Jej zajmował bardziej
skromne stanowisko drobneito urzędni- · Już stracone. że niema Jut żadnej na- 1. ~<a uspokojony. pełen najlepszych na- rządu sowieckie~o „Izwiestja" napisał,
Idzieł. Z tej aoatji duchowef wyrywa dzieł. Lecz ~nowu Iistv lsaJeweJ odbie- 1że „Gromano,Wie, Kondrat 1ewowle. Su·
ka.
Po zapoznaniu słe z DostoJewsk.łm (O nacrle niespojziewany wypadek. W rają mt.i spokój. Marja Oymitr.J.ewna da-I chanowowie w ZSSR. Hilferd'n~owle
je mu do zrozumienia. ie ów młody nau- i in. za ~a11icami prowadzą kanmanJę
wprowadziła 20 do swe20 domu i ot- Kuzniecku
czycieł; Wlergunow, nie zaniecha~ swych przeciwko budownidwu socJalistvc~umiera md lsaJ<:?weJ.
worzyła mu droge do sernlpałatyiiskie-1 .
Po pewnym czasie . Wszvstko przvjmufe naal~ łnnv ohrót. zamiarów matrymonjalnych. Oostojew- nemu a w teorji, upraw:ając „szkodnlc
go towarzystwa.
Dostojewski staje s. ie ln_nvm ~złowlel skł stara się jej wytlumaczvć. ie ich two" i w dziedzinie natikowt:j". „lzwie
Dostojewski został korepetytorem jej~
petem. Jest orzekonanv. fe MarJa Dv- związek mał~ński jest tle . d~rany, że stija" wyra?ają się dalej jeszcze ~ciślej
·
8-letniego synka.
lsaJe- młtrjewna z~odzl sie zostać }t.>i?O toną. Wier~ow jest o pieć lat od niej mfod- i ostrzei: „Zg-niłizna teorctyc7na buriuCz1;ste odwiedziny w domu
wvcb, przyjacielskie poiitawędkl z dob- W serce wstępuje nadzieja. Cieszy się : szy nie posiada stałej ~zvstencji itd. Iazyinvch f mafnmieszC7ańsk;ch Idei
isa.ie,,W~ stałe jednak w obronie mło- wnika do nłekt~rych ł[Tup kom11nisty·
ł
ra i rozsąJną iospodynią nie mogły mi. z, przvszf e~o szcześcfa.
C7ł'ych pracowników naukowych I znaj
z 1 dego • n~tfezyciela.
nać bez śladu. Oostojewski został ocza-~, . Zdaje : sobie sorawe nczvwłEde
rowany jej dobrocią I głc;boką wnikli· .teg-o •. ie w obecnym stanie ni~ mo7e ma! Dostojewsk~· W!t'eszcre reznnuife. Przv- 1 duje wyraz w pofawleniu się różnych
.wośclą, i pokochał ją, nie bacząc . ·na rzv,ć· o ślubie. lecz wlerzv. i1 los fesN mtaJe jej słusz.ność lecz nie może się wY- oporton:stw~nych prawicowych i lewi·
rzec swelf:pr~ec~r~mneJ milości. Korzy-' cowych odchvteń od marksosko • lenipod~szły wiek. prawdziwą, młodzień-,ulegnie zmianie ł że .s kof1rza się Jeio
.
sta ·z wszetikich możliwy-eh W'Pfywów, 1now~kich teorji".
ftbh•.d„ki~ cl 13 rołer·ta.
czą mił~śda.
Słowami powyźszem1 of-cłatnv orTa Pierwsza mffość dała mu po z.e s., Wywiązuje su~ o~ywiona koresponden- aby zabezinieczyć byt swej ukochanej.
~an sowi<>cki potwierd.,.a kry7ys komu·
Pisze do Wran~la,
jednocześnie cja.
łaniu wiele radości lecz
nłstyczneJ ldeolo,dl w ZSSR. Najwyrataby wystarał sie 0 feflSZQ TJ()stufe dla
.Lecz chwilowa radoś.~ tlf''!''a ste z
.,
vrzyniosła ze sobą
oowodu ~owej. nleoct~!.1v. at.ei 'lhołlcz Wlergwzowa, TJrzyszfego meża /sajewei, · niej kryzys ten przeiawia sle w pracach
wiel~. cłerpfedpunktu wf„
Oktes szczęshwej przyJatnl ł bTisko nośd kt~ni wv.sfawł~ o•s'lria na "')W~ !!dYi ;Jeśli ona w:vidn~ za 11/e~~ 1!an?Qt, komunistycznej akademjł.
przynaimnitJ nie tyie w nedzy~ dzenia ~upy stalinowskiej okazały sie
niech
kl nie trwał, ~łwzo. Po częstych spot- or6be miłosnej udr... ki. Dost"łew!\kf d?w pra9ach teł ak.ademJi lłczne brakf a
ona. ·ńie 'P&winna derTJl.tt.„„
. Iwtg~llie _ się, ię ~ J(µz~1~cktt zJa,·.rtt .,: 1e ,
kani~cb n~tąo1ła bolesna rozł~ka. .
Los inaczej pokierował ca~ą sprawą: nawet doszłoby do zdrady, 2'dyby przed
f J. I 'O·
lsaJe"
W ma.JU 1855 roku lsaiew otrzymał. nowv oretendent do r·,'C'
1
posadę w Kuznlecku. Dostojewski mu- czatkowo nie wiern 0 otkom. łcm:;ują · w lutym 1855 r no~tojewskl otrzy- wcze~nie nie usunięto Rja1anowa. Czyn
siał sie rozstać z ukochaną kobietą. I cvm w Semloałc:lłvń~ku „ ale stoo.ni<>~ .I maf rangę oficera, w następnym roku no~ć. Komun,isty~znej Akademji Jest ~
1łJecme reorg-amzowana w tym klerunPo wyjefdzle lsajeweJ pisarz zmle-, wkrada sie d~ !e(!;o JtJ',, v zw:itnienl.... odbvł się jego ślub z Isajewa.
Czy był szczęśliwY z Maria Dymitr- ku. aby jej praca zmienała do utrwanłł sie do niepoznania. 0Karnąl go me- Jąlfjstv od nde1 śĆtrzc'hvtine po~~jlenia ideolo1di stalinowskiej.
c we wczy u e jewn~. prz.ez kt6rą tyle cf.erp!ał?...
e~o zaz ro •
lanchołiJny nastrój, stal sle bardziej za- ca
Likwidacja kryzysu łdeolo~fczneR"O
Przeżyll rarem tylko siedem łat. Lecz
do,
Jak d~ń sle w każde feJ słowo I dochodzi
duma ny, skryt~, nerwowy.
błąkał sł~ po uhcac.:b, nie wiedząc gdzie w;rtosku.hief~isty /ej zawie~a~ t J11" 1 ~ nawet to kirótkie W'Spófżycfe Ich nie by- przeprowadzana Jest przy pomocy ort•
I nów policyjnych. co nie może dać oczy„
sle po?z1ać ze swa zżerającą tesknotą. m osnvc ~ 0 n e;nr w ~ d a n~c 1 to z.bvt spokojne ani szczęśliwe.
wro n e z ~ az ; ito wrr I w trzy tata po powrocie z Syberjt wiście gwarancii. że kryzys ten wy„
przyr~ecze ·
Stal sie nagle zabobonny
~=a ud~~~~,c~~~ i~~~~:~ 0; ~:v~hie;, ~~I sercem Dosto.tewsklei?o zawładnęta ~ł<>- b_uchnle ponownie, jeszcze z wiekszą
odwledzałhwró tk~·ł
pisarka pani SU'Stowa Marja Dymitr· s1łą
J •
J>Or>ros0111.
.
ud
c
stracił sen i apetvt.
1.ac. ł ~ na ~wóJ n1ei da
·t·-- c. a~ie chora • , b ·• . •
.
ia
sa1ewa.
w O\.:zac.:b. Prace pisarską zupełnie t>Hwoścl.
tu
szczesnv los. zaovtuJe 1ak oowmna po- · iewna; 'Y"a Jttz. w .YI.''. z uirzucił
--e n o• .,.„
z
uczymł~ me.1 chodzącego tn1- arf~I. ....
„ stfloić na wvoetdek. 2dv ktoś... poprosi Gruthc.a
d
t
. t tk h
O „N
_._
pa Oma 15 kwietnia 1864 roku ni koń- ·-. -. a"'
omu ,
o a ac z mar wesro
D1Płbiedn1efSZQm!
A L
nad któremł pracował z tak wielkim za o Jd ręke. OodaJe przvtem. z.e ma na . ~ · · ·
• •
myśłł · r>owaineR"o oretettdenta. zajmują cz. a zycie.
pałem. zupełnie zapomniał.
.
Całe Jego tycie upłvwało na marie ccstn nowdne stanowisko.
DostojeW'Slki ma wobec teoJ?O pra~o ,
ntach o lsaJeweJ. Listy, oisane do niej
urastarv do objętości uubvch zeszv- prz~zczać te ."1ie jego ma na ~yśh '.
I
tów. Nastrój zmienlal słę w zateżnoścł te oświadczyny J'UIŻ prawdopodobme nali ·
fil f d f · · &.
6
dl
f
~
od odpowiedzi na wvsvłane przezeń 11- stąnł?v.• rnnrHors 1m
an ee; e
sty. Gdv z Kuznlecka · orzychodziłv do · ZanfepokoJony wysyfa łi!t do Wran· ~lł08 nru..,. oszonv na
bre wleścL wówczas stawał sle weso- 1g1a, zapytując g-o czv z powodu z~war- 1 Podczas Jednego z bankietów kores ·wysokości zadania. należy tedv uchylić
ły I rozmownv. szdv otrzymywał mniej l efa tmk.tatu pokofovrego z TurcJą łub pondentów prasowych uproszono slyn- kornie czoła przed kobieta. która w capocfeszające wiadomości - wpadał w koronac.tf cara nie !"a~tą.pf w. szybkim nego pisarza Marka Twaina; abv wygło tej rozciągłości ·zasługuje na wielce powściekłość, chwytał olóro I olsał. smet- cza~~ amnestja. Zt?adzat ~ię Juz na nai- sił toast na cześć kobietv. Znakomity chlebne i zaszczytne miano nełnowarto
ne epistoły, petne oróśb. zaklinań l wy mam1etsze stanowisko. Wreszcie, teśh humorysta wywiązał sie z tego zadania ściowe~o człowieka l
Jakiekolwiek zajmuje ona stano„
krzvknlków. A ootem znowu nasteoo-lo amne~Jt nie może być mowy, to czy w następujący sposób:
wał okres dręczącego oczekiwania na nie mozna się wvstairać. aby otrzymał I -:- Panie prezydencie. nie wiem do- , wisko lub miejsce w świecie lub wśród
zezwoloe-nie 11a drukowanie swych U:wo- prawdy czemu mam przvpisać właści- otoczenia - będzie ona zawsze naJodpowledt._
Przyjaciel I Jl?włernflc Dosto)ewskłe !"6w. Jett! otrzyma z~z'Yolen.!e, z.n~td· 7 ~ wie ten wielki zaszczyt, którv przypadł wspanialszą ozdobą, najwiekszvm skar
go. baron. Wranineł, widząc Jego męki, tut utrzymanie dl~ si~bte I i-0nv. Prost mi dziś w udziale. Misja wv~łoszenia bem całej kuli ziemskiej. Wystarozy
jest bowiem, wspomnieć słvnne nazwiska szlachettprzyjacleta 0 nainisame mu całkowfteJ toastu na cześć kobiety
postanowił urzadzłć
nych postaci historycznvch. iak Kleoprawdy ..s"retwa. J~t wszak hard~o wa.t- mojem zdaniem. wielkim honorem .
lsafew19z
spotk.anie
Stwierdzić mimo to musze. iż po- patra, Desdemona, Florence NhrbtinR"aDostoJewskł ozvł. Jako miejsce. st>Ołka na. MairJa J?ymitriewna załamme się,
postapiliście le lub też Dziewica Orlca.ńska. Pomyśl
nla wvznaczono miasteczko ŻrmJe.w. le traci nadz.ieJę. OtóW'Ole chł')(jzl mu 0 to, w!erzając mi to zadanie,
niezwykle •trafnie Uwielbiam bowiem cie o naszej pramatce Ewie!
tące .na wpół droR'i. między Semipała-, aby fą podtrzymać na dnchu.
•
•
.
•
.
·
•
.
Jednocześnie wysyła list do lsa~f.
tyńsk1em a Kuznłeck1em.
f oronac abv do U!PfVW'tt okresu iafoby płeć piękną.1 Kocham wszvstk1e kobiety I - Kobieta będzie zawsze naszym
f
t d
ł
w 11
1
1
I najwlększvm skarbem. Jako kochanka
sa ewe• (a żałoba miała trwać · zcze ół roku) niezależnie od wieku I od barwv!
ran~ e wys a s o
P j -.ł-.-1 ' - Ludzka inteligencja nie .iest w sta jest ona bez konkurencii. nikt nie ootrafi
.. :t
d ~f
m.
f
prosząc, aby oznaczone~o dnia przyby . d
• Jl
t · · M'ł · t
t · 1·
· ·
· 'ć d 1 ł i 1. k bi
· ·
la na miejsce spotkania. W Semfoała- nie awa a n·1!J\cmm e im ywne Vlll"r •
on os e ro 1 o eą JeJ w . eJ ro 1 z_as. ąp1c. i a 1es r 6 wme~
tvńsku rozpuścił oostłoske. te Dosto- 1wiedz!. Jeżeli do rego czas!l nic się nie nie na1ezrc1e oce!11
1
Jewskl po silnym ataku eoileosJi Tetv u zmieni w Jero tyciu _ w ta.kim razie ty•.któreJ zawdz1eczamy wszvstko, . co w roh ku.zynk1, Ja~o bogata babka o nie
pos1adamv. 0na przyszvwa nam guziki, uleczalneJ chorobi~ pop ro.st? bezcenna,
nleJ?"o w mieszkaniu. Jednocze~nle sko- trudno.„
W~zde na~7f11 od T~:i-JeoweJ m;pa- ceruje .ubranie, c~yn1 zakupv. ~arzy nas w charak!erze. za.s mamki. zade? z nas
batalfono-ł
munikował sie z lekarzem
wvm. którv był równiet zesłańcem I kajająca od1POWiedt. HlstorJa z n-reten- . zaufaniem, opow1~da o przer?znvch afe nie potrafiłby z m.a rvwaltzowac.
nam · . - Trudno sob1,e ~a wet wyobr~z!~,
którv zgodził sle w razie l'Otrzeby po-· dentem byta zmyślona. Mcirja Dymitir- rach naszych sąs1ad~w. udziela
bez kob·et?
twler~zić stan JeJ?"o choroby. Słuźacy ieW'Tla, trarłoTia mek:\ za-zdroścł, ~yi dobrych rad; - cz~m to nawet ze szc~e Jakby wygh\dał sw1at
me Straszna ponnra pu~tk~ . nanowafaby
otrzvmał rozkaz nlepodnosienła żalu- d<> }ef ui::7.u dotarły plotki o r'1,ekomej g~łtJ~m zam1ło~an1em I wówc~as
zvJ i niewpuszczania niko~o d'1 mlesz- zdrad'Zie nosto!iewsklego. chciata wysta- nie Jest w stanie pohamować tej zapa- wówczas dookoła! Winn 1 smv wobec te
Iłu - kol nasze c!erpienia i ból w chwi- go kobietę miłować. popie rać .in z cakania. W przeddzień spotkania w go- W.f.ć.: na pr6b4: jego uc1wcla.
łych . naszych si~. dodawać jeł boci~ca
Dos•tojewskl us-raik<l ja ste. lecz nTe na łach przygnębienia.
dzlnach wieczornvch Dostojewski
dłu•2'0, bo oto r~ajewa znown dott•"'Sl mu I . We wszystkich okołiczno~c:a<"h ~Y- i podn;ętv, obdarzać s,·mnatJa i. je~li to
Wranlńel wyjechalł do ŻmlJewa.
l!laJ1 .Wranda Dle doćhodzl do skut·;.O new.nYln młodym uauczydelu. .orz.via.·~da.· mQ.i panowie. znajduje sle kobiet.a jest możliwe. również i własna osoba.
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·W bieżącym roku zakład ubezpiPe7.<.>ń pracowniliów .-, ,
~ :;; :Jr::
um_vsłow)·eh wyl\óńezy szereg domów mieszkalnych 1
Wobec olbrzymlego powodzenia
n1iasta(· 11 polski(•h
w więliszyc-h
ko je<;zcze DZIS !
"•
'

I

ty!-

WIELKI śWIATECZNY PROGRAM
JRzeczypospolitej z dniem 1 kwietnia r.
Zakład nbe7pleczeń pracowników u-' ski przeszło tysiąc mieszkań.
wypełni niezrównany •.KRÓL Pif·
Należy się spodz'ewać. iż poda(! o b. g-m·n v miejskie i wiejskie maja obo ·
myslowvch w b:eżącym m'esiącu roz-1
:;MARZY" ulublenlcc całeir;o ~wiata
POC7.ąl budowę domów mieszkaln~,;ch przydzielenie mieszkania wpłynie zna-1 winek dostarcz~rnia nauc1ycfolom
•
M
szkół powszechnych be1płatnych młedla pracowników fizvczm~·ch i umvsło- '. czn ie więcej.
llllilll
Zakład ubez:>;eczeń prawdopodob- s;-kati. hrb też wypłacania im odpowie·
wych w Wars1awle. l.odzl Odynl, !(rai
jako
j
kowłe. Oęd1inie. Lwowie, Sosnowcu, nie b~dzie zmuszony uwzględnić tylko dniel!o dodatku na mleszkan1e.
u
~
O ile gmina nie dostarczy nauczycie
Katowkach i KrólewskłcJ Hucl:!, Budo-j podan :a reflektantów. znajdujących się I
1
l•
tt~~·e~'n1•orl
wa niektórych domów została jui roz- I w wy.'ątkowo ciężk;ch warunkach tnie- łowi mieszkania W oznaczonym krmlpoczęta w ubicg-lvm roku I ()OwYIS1e szkan ' ow~,;ch. a jeśli dla pozostałych nie, lub jeśli nauczyciel nie przyjmie
budynki beda (lddane do n~ytku l)ubłi- kandydatów nie znajdzie miejsca. to ofiarowanel{o mu m:eszkania w budyn
j się nimi zaopiekuje dop:ero w przy- ku, nieprzeznac~onvm na cele szkolne.
czne~o w pa7dzicrniku r. b.
!iojnle obdarzy swych wielbicieli bez.
t.roskim uśmiechem, szcze rym humoI gmina bę(hie obowiązana wyptacać mu
Pozostafe budowle będą wykończone szlym roku.
rem. czarem swych piosenek
Podania będą jui przyjmowane w nalei.n:v dodatek mieszkaniowy z po·
ł
dop!ero w przyszłym roku.
1
1
NADPROGRAM: Wst>anlaly dodatek
Zakfad ubezpieczeń pracowników n~ 'b iższych. tygodn'.ach. Doktadny ter cząt:dem ka' d~o miesiąca.
1
di" lekowy.
vytadze s~morządowe. czyn ty wpra
umysłowych rozporządza dość dużemi l m1~ zg-fos~en zostanie ustal?nY po za-,
fundu 57 ami. to też z pe\vnością zdoła tv1;1~rdzen·u warunk~w n~1mu przez wd~1.e stara!1 ; ~, by po~yzsz~ rozporzą
Poczatek seansów: od 4.30. ostat 10.15.
w szvb~im czasie zreali7ować swe pla· mm:sterstw? pracy 1, op!ek1 społecznej dzeme w b:ezący!11 ~o.<.u ~te ~osta!o
ny budowlane, zakreślone na bardzul , Nauczyciele. _szkot .t>?wsz~chnyc~1 . ~prowad~on~ w zyc1e 1 tw1erdz1ły, ·ze
I ktorzy przewazme rówrnez znaJdują s ; ę me będą pos · adały funduszów na poszeroką skale
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
w fatalnych warunkach m:eszkanio- krycie h 'ch wydatków mieszka \ )d .
d
j
· ·f
J k
Uprzejmie proszę o umieszczenie na lamach
ca a. , nas. m !?rmu ą: ra. ~ zarzą z.a·ą- \VYCh, obecnie również będą mieli zapc wych. j~nakże sprawa została zalaJego poczytnego organu tych kilku stów wytwiona w myśl interesów sfer nauciy- jaśnienia.
·a kiteJ n~t\_tUCJI ~stalit.a JUz. warunki ,na wn:ony dach nad g-łową.
W mieście kolportowana jest usilnie
!zk~~!e~<;due mozna się ub.egać O m.e-, W myśl rozporządzen!a Prezyd?nta cielskich.
pogłoska o zamknięciu w najbliższych dniach

ICB

Ch BUi li er

af:./ a

I

Warunki te wymag-ają jeszcze za- ~
twierdzeniu przez ministerstwo pracy i
opieki społec?nej i dopiero wówczas
uzyo;kaja moc obowiązujacą.
Mieszkan:a w domach zakładów. w
myśl opracowane1ro oro:ektu. będ:t rno
Jrh otr1ym:-ć tylko pracownicy f?zyczni
i umystowł. opfacaj~cy składki w insty
tuci:tch ube7płcczeniowycb. Osoby, któ
re n:c J>Odnadalą pod powyższe katcg-orje oracowników. w żadnym wyp:tdku
nie bcd:t mody un'Skać mi:szkanła. I
Nadto mieszkania będą przydziclo- i
ne tylko tym reflektantom . których p~n
sJa mksleczna umotlhvia pfact>nle okre
śloneJ przez lak ład ubezpieczeń, \lfyso- I ,Jg~?'fW p

Arnolda Zweiqa

I

komorne~o.

dyn'<:.ch mlcszkatnych. podpadaJ:icych

f~l ~:ict~ep~a~~'::~~ n~~~t0;e~~n~~I
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teatru „Dobry Wieczór" wobec ciężkich warunków finansowych.
W imieniu Dyrekcji l Zespołu teatru „Dobry
Wieczór". komunikuję, że pogłoska nie odPowiada rzeczywistoścL
Wobec ciężki ej koniunktury gospodarczej i
, nasza impreza przechodzi kryzy s, tembardziei,
że jesteśmy obarczeni haraczem magistrackim,
nieistniejącym w cafej Polsce (35 proc. brutto),
gdy imprezy w ido wiskowe tego rodzaju w stolicy, pla1:a n ajw yżs za stawk ę magis t racką
9 proc. J c<lnakże pom:mo szalonych kosztów
wystawy, dużych ga ż zes połu a r tystycznego,
autorów tekstów i i1ersonelu ted111łczne go, o
likwidacji teatru z up e łn i e nie myślimy.
Racz p rzyj ąć. Szanowny P anie Redaktorze.
wyrazy głębok iego szacunku.
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Dyrektor Artystyc.uiy teatnł
„Dobry Wieczór".
f
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"- Mfodb dziewczyna po trze·~h l~tac~ -. ~połkała· ·w restauracji

SWegO narzetZ011E.t'T0 który SynlUIOWał. SamObÓj.S{WO.
ilP?Sa.iony, będzie mógł opłacać czynszł
~
dz1er7awny.
Dookoła stolika zebrali si<; wszvscv
Tak brzmiał list. który przed dwoma 1
- Najdrotsza Truś! Ody otriymasz •
W bie7.ącym roku wspomnfana in.
sh:tucj~. ubezpieczeniowa pdda do dxr- ' ten list, będę już się znajdował na tarn· laty otrzvmata 23-letnia Irena Skórza- ~oście.
Mlodv męzczyzna, widląc. fo wil-u
spozyc31 sfer pracown!czych całej Pol- tym świr.cle. Muszę popełnić samobój~ nowska. robotnica fabryczna. zamiesz~MM-łtffl\WNiiiWr stwo, bo mnie sumł"n'e 2ryzie. ·o:rzy. kata przy ulicy Gdrii'1skiej od swego na- .dza coraz· więcej zainte reso\\ania, srvb
, ko ~apłacil rachunek i skierował si~ ku
matem od ciebie 500 złotych na mtesz- rzeczonego, Jana Bartłomiejskiego.
. 1wn;;ciu.
.
.
kanie i wydałem te pieniądze na hułattki
!lad ftolarnł
Irena nie chciała ~o wvpu~cić. iada.Ir.~na hst ten ztozvła ~ komls!lrfacie
z dziewczętami. Tyś ml zawsze włcr~Y·
lnl'Dlrll
Na uffcv Srebrzvńsklej dostał się ła b:vła~ pewna. ie Jestem cl wierny I w 11 ohcJ!·. orosza.c 0 ustaleme, co sie sta- jąc. bv jej z~vrócił 50'1 zł., Y.tlre swego
czasu od nieJ wyłudził.
poj koła wozu cfeżarowes.?"o 49 11.!tni najbliższym czasie z tobą się ożenię a ja ło z JeJ ukochanym.
Wvnikła awantura. którt zakończy
Władzom nie udało słe Jednak z:ło- t
Mendel 7-aJąc. handlarz (Dworska 12). postępowałem, Jak naJstOl'5:i!Y łotr. Te·
Pog-otowie w ~roźnvm stanie przewio- raz Już wsz:vstko ~kllriczone! ~naj mi! bvć żadnych konkretnych informacyj o fa 5ie interwencją policji.
Dochodzenie ustaliło. że młodv met·
mf odzieńcu. Stwierdziły on~ jedynie. te
1Zobaczymy się na tamtym śwli?clc!
zło go do szpitala Poznańskich.
Twój Janek. . nart~om~ci~kł o~stąplł swó1 kawalerski czvzna był istotnie Janem UartlomłeJ·
...r::~:'2A•alll&•«i!!!Jl'l:Slll&mlll1&111J&•stll&l!!l!U4B*m•••••11&~alll& na am polwr~ Jśql<temus znajomemu i przepadł skim.
_ll!IJSlll!!Gn~•llll&•&•sc•••llt'
lllWWW•!llP'•s•a_!!!l!!i
I Jednocześnie wyszło na jaw, te B.
bez wte
~--•••••••••••••llllml!lllmmm•
Panna Irena przez dłut.szy czas nłe Jest poszukiwany przez połicię stoleczDr. mec!.
n~ltl mog-ła przeboleć swej straty. Kochała ną za szcre2 śmiałych wysrepków złoŁódź
~ ~~[IW~
bowiem g-orąco narzeczon~ltO i z pewno dzieJ!'kich. w Dlalvmstoku zdążył Od
bdą wybaczyłaby mu wszvstkie winy. również dokonać kilku wypraw.
n w n
~
Policja osadziła ~o w więzieniu
którveh zresztą dowiedt:ala sie dop~ ,.
o
i
akuśzerfa
podaje do łaskawef wiarlomości sw jej Sz. Kli:enteh, te wyro z listu.
l horobv kobiece
dawane dotvchczas „Kupony Premjowe'' tracą swoją
·······························
Mijały lata.Pr.cvimuie od 3-5,
moc z dnie n 15 1l iVtełlli• r. b. i prosi posia la ·zv orzepiso
wej 1loś , i ku;Joriów o :igła.-zanie si<: przed po.-. yiszym termiO BarttomleJsklm zupet·1!e zaPotnnła D:lwię- ~-~!!iw~
nem cerem odebran:a pc-emjl.
ł kowe ~~~~
no.
tel. 127-84.
1t...Q'( , ...lill.Ul"1PIPISl!titi;;,,!.~~
Panna Irena nfedawno zareczyła sfę. 1
,: pcwnvm robotnikiem i wrc1z z nim wy •
DLA SUWY I REKLAMY.
Dr. med.
..
:~chała na świeta wielkano-:ne ' jo Je~o
Darmo - każdy otrzyma broszure Twarz
•
krewnych, zamieszkałych w BiałymstoZwierdadło Duszy. dzięki której osiągn; e tajemnice powodzenia. wptyw na otoczeni
· ~.J specjalista chorób sllórn1rch,w~ "ui<rewnl cl przvJell dzłewczyne bardzo
- - -- - 1 osobe kochana. iak równid anali z
norycznych i moczopłciowych
swojego losu życia. charakteru i przt · "irWi..w.,, .._V
;ościnnie i Irena spcdziła w ich towaznaczenia. Nade~lilcie imie. rok i dat~
Wlelkl ~wl1tteczny program!!!
zystwle kilka miłych dni.
urodzenia. Adres: Warsza'lł a. ul. Bed·
telefon 141·32
narska 17. mistrz nauk tajemnych W
DZIS I DNI NASTĘ~NYCH!_ _
_
OneS?daJ. przed samym wvfazdem. U·
~rn'mu'e od ~. 8-tO H-2. 5-8 '
"'FF tli.O. - Niniejsze ogłoszenie i
do
narZCl.Zon:vm
swvm
ze
wraz
się
.&ła
IWAN PETROWlCZ w rewela~yjnym
nudz1ele • ł~ ęta od 9"'.'"1 .Dl• pat\ "
95 gr. znaczkami pocztowemi na prze.
filmie dźwiękowym p. L
~ dnej z poważniejszych restauracvf.
d:nelna oocre a 1n1a.
łk za l <1 czyć. Na żądanie wysytamy
':dy spożywali kolacje, Irena poczeła
Dr. med. .
s zczegółowa analize. opracowana przy Pomocy
starahnie o.tira·
słynnego Mt:().IUM. Analiza 1e WJ>atrywać w Jakłc20& metczyzfff),
MftftP.01~1
co~aua z J\U:.DJUM. u.świadam1a każd~go. i~ki~
1-?dzące~o nrzy sąsiednim stoliku ·I aa·
u u
l'I
n
zmiany losu życia I ktedy SPotkać maią. dz1ęk1 I
'e krzykneła:
okull•ta
czemu każdy ma możność przeciwdziałać i
1
.
- Janku! Więc to ty feste4?
tetef
Ir'
mieszka Al Kf •
wpływ ich osłabić.
Uramat osnuty na tle powieści Je• DatlUSlal , t65.1
obecnie
••...,„ ....
Mfodv metczvzna spojrz~ł na nta zf:
rieeo Ohuet•a. - W rolach &łównych:
koncertuje na skrzypcach solo Iwan
1
, ;Jz,iwłeniem I wzruszył rałflionami.
ł'elro•lcz. Oabrlel Oabrlo. Mary Olo- Pani sie chvba omvltła - rukł.
rv. Suzanna Ulancheul oraz Prymauon
na Opery Warszawskiej Hch:na LI·
- Nie miałem nigdy przy1emnoścł pani
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„Król ~a.ryta"

'lin 11cy

„•••••••••••••••••-•••••••...

iŻSzel

llnif odchodza do Piotr·
.\utobusv na pow
llO"-a o llażdel oełneł ttodzinle po~zawsn od 8
rano do ZO y,.lcczór z 0111>or~a Połudnlo\\eJto
prn ul. Wól,!=Lańskleł Nr. ZJZ. dolazd lf'?mwa·
J#m 1.a. Czas przełazdó I codz. 30 min.

i•t kllka p łlf..
•

••••••••••••••••••••••H•:

: .••„ e. . . .

>OZnać.

I

'rena nie straciła Jedru.tk pewnojcl
celem wyszkolenia ich w dobu• -- ~~~
I
wej pracy zewnętrznej. BI : "-"~
~łuo~tw!-zawo
~adaj
nie
Janku.
informacje w czwartek i piąk~ •.
czasie od J0-1Z i r5 w na ł- ... .. ;d,f - Przecież ja ciebie dcskonale .po.

l>ilae.

~eddulau 40. I Pietro.

•

„

'-tła.ioł

. ' .„

'. .

Po"'slla śp ' ewająca w tym
pieśni polskie.
Nat!protrA~s

obruie

$rpłewao-tanecrma irmzy.

kaJna rewia wykoaa.na pni.e& .Cuiłow·
ee dzieci H.:>l.lywoodu" •
llziś J)rc7c; tek o e. 12' el

Str. 4
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Dziś
Niebywały

1931

I dni nastepnycbł
program świąteczny.
dtwlekowc arcydzielo filmowe.

Najpotc:żnieiszc

NA DESER

K~ n1· ~ [

Meyerów
wlelkleJahtkaml,
przyJecle. czekoładą,
WSlYSCY
tut uuraczyll
. sleJest
tortem,
teraz naletałoby ubawić Jakoś towarzystwo.
- Mote pan gra na Jakimś Instrumencie?
- zwraca sle gospodyni do Jednego z tr:o!tcl.
Zapytany robi zaienowaną mlne I odpowiada

Nr 98

g.iV

~,

waIa
'1

noftrt;,;onu ZOSldllie
8' fi urgi.u
Jak już donieśliśmy, do Berlina przy
był przed kilku dniami znakomity śpie-

DR BTI\ 01\R Bo

wak rosyJ'ski Szaljapio. Na dworcu ocze
ale~mlało1
kiwali artystę koledzy i przyjaciele z
- Owszem, ~am. ałe„. tylko w donntA.Dl,-. ~a 1Ulil'E' a
.
„Niebieskiego
Ptaka'', bawiącego obec- Cót to za dziwny Instrument? - dziwią
Hl ~.111.1• ._. - .#S
nie na ~ośdnnych występach w stolicy
słe 1ogc1e.
Niemiec z dyrektorem Jużnym na czele.
- Drurle skrzypce_
Dziś od god„, 12- 3-el
....
.....
Szaljapin zamieszkał w hotelu „tjen''.
zł.
4nakomity śpiewak nie był już w
Sąsiadami Meyerów są Oanceu1lowle. Oby- ,
-.
•
Berlinie od czterech lat. W „Schauspiel
dwie te ·rodziny czują do siebie nawzaJem fi. 1
Jul'ileuszowe kartv premiowe
haus" jednym z największych teatrów
iycz~y i moralny wstręt. WczoraJ Meyerowaj·
bez oiiranicz• ń
berlińskich, odbcdzie się koncert, przy.
powiada do Oance2alowei:
czem ze względu na kryzys, ceny bile- Jestem szcze~llwa~ Wkrótce będziemy
tów
mlell lepszycfl sąsiadównie będą ••szaljapinowskle„.
- My teł- - Odl)Owlada Oancegalowa.
Dlacze~o pan własciwie nie wy- Jakto wyprowadzacie się?."
•••
stępuje w. operze berlińskiej? - zadano
- Nie, my zostaJemy w tem mieszkaniu.
mu pytame.
Ho!rki„ zo ztoiówk-:.-Szkola POW•
- Poprostu dlatego - odparł SzalPanowie graJą w pokera. Godzina dziewiąta
szet:hDO Odebrola eazgs•encj~ prg- 1japin - że dotychczas nie otrzymałem
wieczorem. Nagle Meyer zrywa się z krzesła,
WOdDgm DOUCZQC:ielom.
zaproszenia na występy ..•
spogląda na zegarek i powiada zdenerwo"' any:
IJ
- .._ ...
y
W dalszym ciągu rozmowy z przy..... Bardzo przepraszam, ale muszę odcJść".
czy mg S&fę Jęz 1t
jacielami i dziennikarzami, Szaljapin
- Co?ł... Wśród gry?„. Alet skończymy
Dostałem dziś „korkę"...
I Taki starszy pan uczył wszystkie~o: zdrajził swe dalsze plany. Latem biei7-ąi>rzedteJU partie!...
Kobusir1skiemu się szczęści... polskiego języka, arytmetyki, geografji, cego roku zamierza po raz pierwszy wy
- Nie, nie mogę„. Musze póJść dziś wcześ- Chłop ma już osiem „korek", zarabia historji/pt:zvrody i t. d, Szkoła była dro stąpić
nie spać, aby Jutro być wypoczętym i silnym„.' dla siebie i dla całej rodziny„.
Iga, uczono się. więc w jomu. Dzieciak '
w. filmie dżwiekoWYm-.
- Dlaczego?Może wiesz o jakiejś „korce"?... odbierał·' domowe wyksztalcenie i po- Jedna z naJwiekszvch wytwórm amery- Bo Jutro mole dzieci przynoszą cenzurki„
Któż nie zna tych rozmów, prowa- tern ·zdawał 'egza·min do szóstej klasy. kańskich zawarła już z nim kontrakt.
dzonvch za czasów szkolnych? .„ „Kor- ' „Domowy nai.lćzvciel" miał wiec
Pierwszy dźwiękowiec Szaljapina zosta
Pewien młody, lecz bardzo zarozumiały poe- ka" w gwarze uczniowskiej oznaczała
· stałą posadę
nie nakreconv w Paryżu. przvczem nie
ta siedzi w towarzystwie swego starszego ko· I
korepetycję...
przez kilka lat, a ponieważ posad ta- będzie to opera filmowa, lecz sztuka z
legł w kawiarni i przegl~da pisma. Natknąwszy , Uczeń szóstej, a nawet piątej klasy za- kich b:vłó kflka. wiec można było jakoś współczesnego życia.
sle na nekrolog Jakiegoś rzetnlka, pełniącego rabiał już korepetycjami na wpis. a czę- sklecić dostatnie ·utrzymanie.
J
funkcJe radnego, któremu nie szczędzono pO· sto pomagał również rodzicom. Bog-ałsi
Szkda powszechrla odebrała im egchwał, powiada:
Irodzice słabszych uczniów angażowali zvstenck. Siedmioletni berbeć musi już ' równkż zabiera się do występów
- Patrz, o zwykłym rzetniku pisze się jako korepetytorów uczniów starszych ~hodzić dó bezntatnej s.zkołv. w której
ek m
wspomnienie pośmiertne na pół strony". Cie- klas koniecznie z tej samej szkoły. bo spędza siedem lat, : a potem albo uczy
na ra e
kaw Jestem wobec tego co napiszą o mnie po taki siedmio czy, ośmioklasista znar się dalej w szkole, by uzvskać maturę, .
Jackie Coogan skończył już swą rom.lercł,
/ prog:rąm. nauczvcjeJi, zresztą „sam to albo bierze sie jo rzemiosła lub do han- lę cudownego dziecka. · Obecnie gra ty- lo nie Jest trudne do przewldz-enia.". - kiedys orzechojzlf'\.· więc wie najfepiej• . dlu. Dla pr~a:. tnvch- . natt~zycieli
tulową rolę . w filmie „Tomek Sawyer",
odpowiada przyJacfel. Prawdopodobnie na , I UCZQiąw!e ,~łą.t,~zych klas w ten spo-, .
'1-1em_ą wi~ niicl~ca. .
Zi'ealiwwanvm na tle powieści Marka.
1
bramie- kamienicy, w kt6reJ mieszkasz, wylepią sób
·
'
Za to oowstał nowv typ - nam"tY- Twaina. Na opróżniony tron najmłodsze
tartkę z napisem: mieszkanie do wynalecla.
zarabiali na swe wydatki.
. cieli Jezvk:ów~ Pęd , do jezvkoznawstwa go „gwiatdora„ wstąpił nowv władca:
Dziś czasy się' zmieniły. O dobrą jest -- wvhv0rem ostatnkh czasów. Zrobrat .lackie, 5-letni Robert Coogan,
Pociąg miał odJechać za pół godziny. Me- „korkę" jest tak samo trudno jak o oo- 7.Umiano u nas · nareszcie. że bez zn~jo- ;
Właściwie rodzice Cooganów uwayer spacerował Już zdenerwowany w palcle i sade w biurze lub w banku. W dodatku moś9i ob.c ych. jęz.v,ków trudno dać S(')- żali. że jeden•i..rwiazdor w rodzinie zupel
w kapeluszu po pokoJu I co chwile 1>rZY,!lagl,t1 szalona konkurencja. Uczriiowie nit- bie rade w „ życlu orzy tak szalonej kon- nie wystarczy i mieli zamiar wykieroswą połowice:
·
szych klas .
ł kurencji sił biurowvch. Mamy nawet wać Roberta na „uczciwego" człowie- Pred~eJ, predzelpodbijają ceny.
Specjnl11e szkoły jezvków obcvch.
ka, lecz przypadek inaczej pokierował
Meyerowa ubierała się„. Jak to długo trwało chwaląc się. że umieją to samo. la go- '
Ją~, wszedzle tak i w d7.iedzinie na- losami nowego „brzdąca".
ulewiadomo, faktem Jest iednak, te gdy przy. I dzine korenetycji płaci się 2 złote. lecz nczanią oo wojnie . mistapiło pr7ew artoGdy państwo Coogan odwiedzili z
byli na dworzec, pociągu iut dawno nie było. są tacy, którzy prz vjrną lekcje nawet
ścio~vańie wszystkich w::irto~ci. Miejsce małym Robertem ateilier filmowe. w
- A widzisz - powiada mąt - gdybyś sle
za złotówke.
nrvwC'ltneg-o nattczvciela .,do wszyst- którem właśnie nakręcano „Tomka Saoośpleszyła, nie spótnillbyśmy pociągu_
Dawniej istniała cała falan~a zawo- kieg:o" zaiał językoznawca.
wvera" z Jackiem Coog:anem. reżvser
- A · gdybyś sle tak bardzo nie śpieszył - dowych
.
.
ł
t. zwrócił uwa~e. ze 5-letni Robert Cooodpowlada tona - nie potrzebowalibyśmy tak
· nauczycieli „do wszystkiego".
~an jest bardzo fotog:eniczny i że z wiei
długo . czekać na następny pociąg_
klem powodzeniem będzie mógł poma- X gać swemu st:uszemu bratu w oracy fil
w1z1a przyszłości,
serii
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Hallo!
Tu ro,,'· ·.i o !..
Rozr.l."śNl Łó'f>ZICIEJ

0
lm
'Pf~~ioletn1 ~wi:ml.~r zawarł już kon
z trakt z „Paramoutem •

PROGRAM
Suita „Król Chrisian JI" - odegra ork. (tr.
,,POLSKIEGO RADJA".
W-wy). 21.30-22.15 Słuchowisko p. t. „SubTEATR MIE JSKL
Czwartek. dn. 9 k\\ letnia 1931 r.
lokatorka" Grzymały • Sie_dleckiego Ctr .. z War
D~
k • .
11 58-1210 Sy gnał czasu z W-wy hejnał z szawy. 22.15-2?.35 - Soltsta z Katow:c. 22.35
..
h, (~ ~rd w1lzorem po cenach naf- Wieży Mariackiej w Krakowie komu~ikat me· ~24.00 Komunikaty: PAT., meteorol.. polic„ '
!11.zszy~ _,._ . I z . - ~ ~ ~ 60 ,gr.) oraz w sobotę teorolo"iczny
odczytanie progr~mu dziennego i sport.• oraz muzyka lekka I taneczna z W-wy. ,.
1 w n1ewae ę o g<><1zm1e 4-eJ po poi ostałn.ie
,,, .
: . '.
M
k . ,
powt6rz.enia ,,Ulicy" z kapitalnvm Stefanem Ja. repert. teatrow 1 km. 12.15-12,35
. uzy a i
PIA.TEK. dnia tO kwietnia 1931 roku.
rae1:em.
•
płyt gramof. 12.35-14.00 Poranek z f1lharmonll
Godz tł Ś8-t 2 0S Sygnał cza4u z Wars'l.:a·
14
14
20
W piątek i w sobotę wieczorem 06tatnie Warsz. lub koncert z płyt gramof. , ·00- ·
wy i '·hemał ·z . Wieży Maria-ckiej w Knk»·wie.
dwa występy . zna.komi lei pary, artystów: Stefa.na Odcf,Yt p. t. 'jTwa rW kodb~ec~o~i:~~~~k:'tt~en; 12.0-5-1.315: Muzyka z płyt gram<>ł. oo·Jwych
dn~ł
Jaracza i Marii ~~dzelew9ki_ej w rewela.:yjnaj
1'4~6 :_ 1~ oo a Odczyt dla maturzyst6w fil.rmy A K1 ng~eitl, P1otrkowS>ka Nr. 16(). 13.15w.tooe .a.meoryk.ańsk1~ ,,.Artyśc1•
twyJ.
· K . · 'ń ·k"" _ · WY"ł nrof Konrad 13.25 Odczytanie pro'!!raniu d.z1ennego 1 reoer·
p . . „ gnacy
ras1 s t
,.,. „
·
„. · t t....• • k'
1440 p
1~40
Nic nie mote DOwstr:11wm<"ć:
.
Górski (tr. z W-wv). 15 00-15.20 Odczyt dla .,..ar e.a.,':'w 1 in 13"'~
....,.- ·. : rzerwa, „
triumfalnego rowodzenla
,..._,..,
TEATRkKAME~ALNV.
.
maturzystów p. t. „Polska a Prusy'' - wygi. g-;-11~-~~•. ~~czyt dl;ł ~aturzłystHowMp śct: •k·~d-(at Jnae•
J,Jz;UJ
W · czwarte
i w p1ate~ o ~z. 8 I to prof. tt. Mościcki Ctr z w.wy). 15 20-15.35 Je •011!"1Ul wyg -061 pro
·O IC I
ra
filmu
Wlecz()1'em słymia „Szopka Pol1ty-czna 1931 r.'' I Przerwa 15 35-15 50 Komunikat Ligi Obrony z: w~~) . •~5715.20.: O<lczvtt dla maturz:y~6'W
pp. Hemara Lechonia i Tuwima, której zapo- Powietr~nej ·i Prze~iwgazowej z W-wy. 15.50-- p t. ,,M11Ck1~i.cz •- odczyt -szy wygłO<S1 prd.
wi~ wzbudziła w l.ocl-d zrozumiałe zai111tere- 116 10 Na słowiańskiej Rivierze" _ WYitl.
Kocrad Górsk• (tr z ~arsz.) 15.26-15.35 Przersowanie. Tak pod względem tekst6w, iak i mu- 'I RÓgo~'icz Ctr. z W-wv). l6.IO-l6.15 Komunikat wa. 15.35-15.50: Kąci!k_ krótkofalowy z ~a·rsza·
z:yki sf~i Szopka ta aa nader wysokim pouo- dla żeglu.gi 1 rybaków (tr. z W-wy). 16 15- v;y. 15 50-16.10: Lekc1a Język~ fra.ncuS>k1ego 2.
mie. Między innymi wystąpią: Marszałek Piłsud- 1 1715 Muzyka z płyt gramof. z W-wy. 17.15-l)V;usza.wy. 16.10-t.6.15: Komumkat dla teglug1
ski z braiteim, wszn;cy mini6łl"'()'Wie obecnelfo -a-1 17 ·40 Odczvt ze Lwowa p . t. , Ludzie genJalni''. t rybaik6w_ z .Wl!r,sza.wy 16.15-17 15: Muzyka
bioehi: Ni.alt artystyci:ny i l:t~raoki , --:- Bi.lety wygi. prof. dr. Włodzimierz Sieradzki. 17.45- z_ pfyt gra.mof~tC'h ·z Wl1"Sz~wy:°•' 17.15-17ł40:
w cenie.~ ~ z.ł do 8 zł. w kasie zam.aiwiaJi Tea- 18.45 Koncert kameralny. Wykonawcy: Marla
p. t. ,....,.iiwa pod ga.mam.
wy!! .ac!
trów Mie1s.k1<:h.
Wiłkomirska (fort.). Jan Dworakowski .<skrz.} i mator ~dam W. f,ngte.rt (tr. z War~wy) . 17 40
który jest już V tydzleii w. § ; ie
I Kazimierz Wiłkomirski (wiolenczela (tr. z -18 45. Koncert. orkiestry ma.ndolm słów pod
tła ny
TEATR POPULA'lłNY.
W-wy). 18.45-19.10 Rozmaitości. 19.10-19:25 dyr A„ Sz.;Zeglowa (tr. ·z Warsz_.). 1845--19.10:
Dziś juł:l'O i pol'Ufrze efektowna. ur<nmal· Komunikat Izby Przem.-Handl. w Łodzi I od- R.pbma~1. 19' 10-.1? ~5; Kom~n.;)(at Izby Han.
eona śip ',ewa.nn i tadcami operetka Kalmana czytanie ·programu na dzieft nastepny. 19.25- d~o-Przem w lodu 1 odczylani.e progra,mu na
D1iś
„Pi~kna H<>lenderka".
19.30 Pły ty gramof. 19.ił0--19.55 Komunikat miet\. J!;Młępn_y. 19 2'5..,.-19.40: Muzyka z płyt grapróbach arcycie>kawa sztuka ~nuta na Państw. Urzedu Wych. fizycznego i Państw. rDl?fon~ych. z Warsz. 19.40-19.55: Pras<lfWV
tle żyda robotniczego w Lodzi.. pióra Tadeusza.i Związku · Sportowego
19.40-19.55 Prasowy d:tt>eaniłk r~)O~ z Warsz 20-20 15: Po!faoanWarehafowskie-i!o p. t. „Dziewczę z fabryki". ; dz iennik radjowv z \V WY. 20.0có-20.15 t:"elje- . ka ,muzyCllll': Z' w~~wy. 2() 15: Ko.ncert symgodz. 3-ei zł. 1.-, 1.50, 2,--. 2.50.
Reżyseruje St. Dębicz,
ton J). t. „W ?I e:odzin:v dckoła świctta' - ł f~t'C'ZD~ z . Filhann~JI Wam~ Wykcmawcy: Ork.
wvgl. p. Berrand hr. du Pleo;six, radca ar.-.hasa- F!1h. póid dyr. Grzegorza FJ'felhe~a. Irena ~
TEATR POPUt.\RNY W SĄLJ GEYERA.
dv francuskiei Ctr. z W W''· 20.15-20.30 Poga- b1&ka (aknz.), .Stefaai A~kenazy (fort.) l Berbn.
da•1ka o Finlandii Ctr. z W-wy)
Piotrkowska Nr. 295.
20.30-21.30 Uwertura .,Król .Lear'
2. Bet;łhov<,?n· Koncert
W nadchc><lzącą sobotę i niedzielę powM- Kvncert narodowośc1owv muzyki finla'ldZKiei fo·rt. C..dur a} · A~~ro · con hno. b) Largo .· c)
nony z<>tStan'~ ci.eszący się dużem powodzeniem Wykonawcy: Ork. P. R. pod dvr .. J. Ozimiń- . Roorl>?·Alli-gro . . 3. Makl a,kiewicz: K0111cert s~N. .
Dzit w . nocy dyżu~j"! na>S•tę"ui~<-e apteki:
dramat w 5 a.ktaclt wedlu!! głośnej p:>wieści Lwa ~k„~go I J. Zurawlew ~fort.) 1. Sibelius: Poemat ~ Floirenł ~hm1tt: Muzyk~ haletow~ „Anton1UtSO. J .. K.oprowisk.i.ego (Nowocrn1e1...-.ka 15). S . T rawkow.
„finlandJa" - odegra ork. 2. Palmg. a Kłeoopatr~' Po k-0~~rc1e l<onmmkaty: PAT., s~:·e1 (Brze?•ńska 56}, M.. R.,.z enbluma (Cegie.1Toł&>toja p. t .Zmartwychwstank•' z udziałem svmf.
oryg:111alncig<> chóna f06Y~ pod kier. prof. Koocert fortep iiitlowv - odegra p. Zurawtew · me.feoroloi!'<:zny. P.obcviny, . S'JX>""fow7 OJ'~ re- n .••tl' 17). M. B•rf.::i«zew"&k·eóo rp·nt ··kow~l<a 95)
tow. ork. J, Or.µenfeld: Prel~jl.JJll b) S~lius~~~o/1'91Risja ;··Z4 ~i ~ilQICUl~
'lGuply CKą,tna 5-0. L.. CAyA.'1ki~ (Rak~ińska sai·
G. OiMw~
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Pow· eit sensocgjno · kru1ninolno.
Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

STRFS7.CZfNtf POC7.\TKU POWlEśCI. ' swvch zamierzeń. ~dvż znalazł sie na- · przewidzieć. że ktoś padnie trupem...
- To pani nawet w tym momcncle
\\ vanete „Alhambra„ zamordowany wet pewien ostust, 11azwisk.a jego nie Obserwowałam ją uważnie. gJyż taniec twarz je):{o widziała?-

R~s~~'k1~rk~Ó~~sl~7z1~~vr~~~a~t~:;·I(~~~'. pamiet~m. którv c~dał ~a zabrać do ~- ten - wzbudził ogromne zaciekawienie...
- Zdaje sie. że widziatam.Pvdelrzeme Dada na 01ekna tancerke. utze mervk1, przHzcka1ąc. ze wystara się Widziałam jak podniosła uzbrojoną rę- Jakże mo~!ła pani widzieć fero
Ordeńska która t>od.:zas występu miara dla niej o posade w W\ twórni filmowej. kę. szukając' kogoś między stolikami ... twarz. skoro odwrócony
był do pani
prn sobie broń.
·
. · Orderiska chdała już z nim pojechać. Nie mogla widocznie dojrzeć odrazu. , plecami? .••
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- Ale to wynika z pani poprzedS;edztwo wvkazalo. te Ruleckl siedział rzenia w stosunku do jej •• oviekuna". W przerażeni. że nikt nie ruszył sie z miej nich określeń ... Siedziała pani za Ruletwarza zwró.:onv do s.:env nat?m1ast zmarł kilka dni potem przyłapano 2'0 rzeczv- sca. a w tvm momende można było , ckim. tak?.„
1
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.
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samobó1stwo kas1era Bantm Uospodar.:ze· I - A czv wiedziała pani o jej wyjeź- jak Rutecki podniósł sie z krzesła. 2'JYż sceny, tak?2o - Zn~unta
L1wo;k1e1to. którv zdefrau~o dzie do Parvża ?...
Ikula przeleciała mu prawie nad głową,, - Tak.~ _
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Li~i;~~ł :;:,,•, k~~tv~~~·:2~h. w~:;zzoar'~ :;e:,;1e_ I - Nie„. wviechafa na~de .... Uważaliś p~t~m kprzeł mkrte]a na d npasz~m i i;rdło.wka- . - A więc mkogła parni· wt ddzi eć t~lkdo
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. _
i notów. odziedziczcnych po rodzicach. raz drugi. lecz w tej chwili znowu roz- lecki odwrócił się w pewnym momenObronv OrdeĄskłel Dodelrnu1e .s1e znany zostało 1·uż niewiele Warszawa zruj- -legł się huk przvczem pamiętam do- cle co? ..•
adwokat warszawski dr Holz. ktorv dob e.
··•
· ·
k · · · · 1 ·• •
•
•
'
N.
i t
ra ~ob1e do pomo.:v kierownika brygady nowała Ja doszczętnie...
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-Liwskiego świa fok znał dohrze?... wcale. padł odrazu na ziemie...
- A wiec. teraz. JUŻ paru nie pamlęwna. baw1a.:e1to prz~padkowo w Warsza- Owszem... Przvchodził do nas I - Jakto?... - przerwał przewodni- ta ... Ja wieceJ pvtan nie mam.„ - rzekł
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., czący. - Nie odwrócił się?...
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··· .Wreszcie
•ciągną
dza. że ona wlaśme namówiła cala bande powo u ogromnie meszcze~ IW.Y•••
. wagę Jeszcze na jeden szczegół.„
- I t d 1 id . l
ni ó I t f do zgładzenia Liwskie!. Rulecka oo odz.v-1
..-- Może wiec samobółstwo ·jego l)O_;_ . A mianowicie?.„
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dz1eć. wobec te20 detektyW wp~owadza I~ zos ?~wa o w Ja uns zw ą.c. u z ""' s„ra•
~ ruin wys ~za poc o z z n- ~
- Tak ... Widziałam ~o z proftltt.w trans hv.Dnotvcznv 1 w ten soosób. wv- wą....
.
ne~o miejsc~. w kazdvm razie nie ze i _ A czy wtedy plecami zwróclł ste
dobvł od n1e1 ~rzvznanie sie do winy Ru-1 . - Tego dokładnie nie w:'em.- . · .·
sceny ... To s1e wyratnie słvszało„. Mia- do żonv?
1Lc.:kak 1mvzna1e. te chci~ła ząmordować
- Jeszcze jedno pytanie ..• - · rzekł łam wrażenie. że kto~ strzelił tuż przy
_ ·Ta·k··;
1ws a. za to. że zabrała teJ meta
·
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Barciak szantażuie Ordelisk t da· od przewodmczącv.
ŻV pan . Y .a W. mme„. a Q' V V z O U.
Jeszcze jedno mote ml pani wy1
niei 2.~ zł.. Gdy tancerka ;·ie ą p;:;n-:>si wle~ieniu n~stenne~o duła PO a~eszto- Z ia~ieg-o boku?.„
· tłumaczv... Czv krzesło przewróciło się,
mu nak c~as p1en1ędzy. śc1~a 111 di> .iw<!f<> wamu Ordenskiej?._
- Z tel_ strony, gdzie siedziała pani gdy Rulccki wstał?.„
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Tak byłam
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pokoju znalazł 1się . 'HoLz wraz z Zubowi\ pam wowczas powledz1ala naczelmk~-.lna ~<'łh r11onmu1ące wrnzeme.
I - Dlacze!;!O ten szczegół utkwfl 1>30b,je przviecha i niedawno z Zak<>panego' wi wiezienia?...
Prokurator snojrzaf na o~karłoną. ni w pamięci? ..•
H.~lz wz pob rozumd ·e111u .z . kelne.rem skłania
- Owszem. przvpomlnam sobJe...
potem na świadka i zanotował coś na I
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.an. r · . P erw ZeR"O rze u mnie. mówiąc: „Cńt to. C'ZV on J'sł pl1ak Ordeń10ka ~ypuie Browno; ; jakiś pro- mor<lowanu„ Rulc1,;k1ego. b}.a p.,n1 w krzc~eł o.oJmosła s1e. wzburzona Rule- ; janv?"„. Ja równlet miałam wratenle,
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że wyc1ą~ela mu banknoty, . lecz dodai'!
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· - Czv. wasze stohkl stały w , Jed- con~ dn ~ceny?...
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w m : ędtyczas1e rozpoczyna s: ę proces nym rzedz1e?...
. " .
- Tak...
Jezdnie
·~hdowky
o zab~tsłwko Rulec.kieito Pi~rwny w I
Nie.
ja
siedziałam
z
bok~
.•
!)arWięc
widziała
pani
wszystko
dow D·ewnej chwili ' "'trdv znaletll sle na
c ara terze świad a zeznaJe wła.śc1c1el AJ. d i ·
r
kł d I ?
bambry. dyr Maiewski.
z eJ na pra~ 0 ·:·
?
a n e · ··· .
Królewskiej. oodjechało drustie auto,
Ze~nania iego były na-0g6ł korz tne dla
- Ale wtdztała. Ich na~I dobrz~. ·- .T~kna1doldadnłef...
zmierzające równoleirle tą sam~ droOlłk~rionei. z kolei z~znaje pani Rukcka.
- Gdy na sah było Jasno. wtdzla- noskon~le„. Wiec OfOS7.e ml JlO- gą. Adwokat nie zwrócił nawet uwagi
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•- ~ozunnem„. Prosze teraz opowie
- Tego me mnvfam. z~nwa~vć...
, wet jak się nazywa ulica, którą przeJcł
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·-·
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- . Al ez me wiedziała pani ch_vba? o
- Widziała pam Jak odpinał mary-, lit... _ odpowiedziano z tłumu.
klem ze swvch planów i zamierzei1?
- z auta. które jechało tuż obok..
1 tern. ze te rewolwery są prawdziwe.··· narke?.„
- Owszem mówiła pewne!?O razu,
Nie„. Tego nie wiedziałam ... Przy
- \Vld 7 hif::im....
•
- utrzymywał adwokal
że chciafabv wvjechać do Hollywood i puszczałam, że to są zw.ykłe st·raszaki...
- T bvł chvba barcb:o !>n<lniecn'lv... 1
zostać słynna gwiazda fil"!1ową. 0 ma- l!vłam więc J?rzygotowa11a tylko na .to,
- 0'."-:: 7 ~"1 "~ tw::ir 7 v 1 ~"0 malowa 1
ciąg J•UtfO)•
ło nawet nie .wpr-0wac1Llla w czyn ze rozlegną s1e huki, ale Die muda,m,ło slc .wielkie zdenerw.o.w.amei
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207S..>~ 40 311 514 628 743 877 204138 246 456
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~01 ? 0 .zame.c.lbywać , gd~·t s~utk1 ~la
205170 432 206132 2.58 64 83 528 34 50 52
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zy-cia • ud.zki~gJ są ~ardz_o mebezpie·
613 Z07015 273 335 786 841 9ó9 208J.~2 433 975
STA Wl(f.
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" .
czne. Ruptura sta;i; się wielką !ak &Io
2091ó5 sz 710 965
wa ludzka i konewka spowodować Ż~ ~się.a.. taclea 1011y Hm n:e roo•
. 106 217 19 782 96 8S3 1025 716 943 58
łal, I Il~ rooła odtworzyć naturalnie j
może Śmiertelne powikłania ki.;zek.
2010 561 766 861 910 3128 2J6 59 96 31 l 52
Specjalne lecznicze bandaże orto- worny n<t t~ akladaiiĄcy aię. z autenPo przerwie.
60 674 876 4193 645 5286 331 618 829 79 92
:pedyczne gumowe mojej meto<ly usu- tycz.ntc.h zchęc. żadne kuhsy_ tytk-o
5.000 zl. wy2ral nr. 160581.
6029 166 86 264 956 7004 338 61 t 22 795 8017
y.rai~ radykalnie najniebezpieczniejsze p.awcl.:i .we i rea.11111 t~iel Ten. mm
Po 3.000 zł. wygrał nr. 171106.
121 447 961 9013 36 70 97 244 317 41 62 4ll
1 naizastarzalsze ruptury u mężczyzn, „.us:z:ą ~sz-y•scy Z>:iobauyc. na<we1 c1 któ
•
Nł
OOO I .
p
641 10450 591 798 861 llZ60 84 97 60Z 31 7Jl
19605
kobiet i dzieci. Na skrzywienie krę· ~ stali .d.oty~bozu z daJ~ka od k'na,
Z•_ wya;ra V 1 _rv.
O 2•
930 87 IZl91 271 564 76 604 16 819 60 IJOtl8
yi taik.e dz.;eło moma stworzyć tyla:osłupa, przeciw tworzeniu się gar·
591 659 734 972 14201 24 392 520 172 836 993 41600 48424 79716 104491 10;,960 135884
o. ra.z, ~atcła mat~a. lcażd}'.' oidec l
bów i gruźlicy. kości techn. gorsety
'·
15224 321 482 555 619 7t 896 16004 38 Z65 l 'l61255.
ort<medyczne .• Dla skrzywionych nóg i płaskich kazde dziecko ~111no ?"~~e1. \t:ll'ł
Po I.OOO zł. wva:rały N-rv: ~2127
515 67 749 17198 817 18063 ~ 137 330 556
Um ~by utrwalić w .pamięcJ co ow.;i.
I b~lą_cych stop wkłady ortopedyczne. Sztuczne
~
!=;
?
· 95 779 91 812 33 19426 620 905 34 20075 299
40
51437
49836
348
5
20806
12623
eu w::.1na.
nogi 1 rę.:e. Zakfad ortopedyczny Spec J RA·
, ' ., " „
3ó6 502 701 81 808 21079 91 107 449 504 7661
Nad program: - ARCYWMOLA
PAPORT ortoped. ze Lwowa, Łódź, ~I •• Wół·
990 96 2226 1 394 493 567 956 2313l 2.38 6JJ 101716 164790 177273 190.365 .:..0.~3„m.
. ~<?MEDJA.
. • ,
czańska 10, front parter, tel. 221-77.
Po 500 zł. wya:rałv N-ry: 97 5b7
778 8 9846 934 Z4046 580 879.
1
U\\'.AGA: Osobistl'. jawienie się chorych jest Wł nieoz;e!e sw:ęta 00 godz" 3..ej gra
25026 917 26033 73 85 195 314 436 619 70 5397 4799 7828 3534 9009 10957 1 F75
ko11..1ecme. Ubew1eczonych w Kasie ChorYclr. ~.a OŃ!:teistr'a P?CZątek w dni powsze
1'§ 7'18 885 27061 221 400 54 66 67 77 53a 16824 18617 29527 355J3 38914 40.J40
<Jllłl-e o Codz. 5.e1 po poL w s&ooty ()
m. Łodzi przyjm~tję.
...
_
·
S3 753 59 906 94 28186 376 552 7' 883 290 '.
16
~:iodz. 3~i. w nioozi-ele o 1-ej. Doia.zd
PODZIĘKOWANIE.
.821 966 30374 95 889 31135 63 367 88 5S9 45125 51083 541fo 57496 59368 t.120· -ł'
___ _ _tramwajami Nr._!
W. Panu Dyrektorowi Rapaportowi, zam. w
665 700 95 860 32394 561 746 80 995 33157 65442 70590 71295 72518 80524 8;1%1
Łodzi, ul. Wólczańska 10, (front) składam pu250 353 83 90 724 44 94 34166 62t 43 805 84455 8S229 86320 93170 100 t18 l O14„<9
„„„~fl7.
bliczne podziękowanie jako Specjaliście dla
10S354 I 107ol
985 89 35289 348 88 540 675 733 SO 70 805 101991 105187 106945
ruph\r '".'- t~afne I umi7iętne ro~poznanie moje- tanim kos.złem uzyskać D-Owe obuwie
12M80
67 36152 203 81 88 324 625 940 88 37370 433 110826 l 16606 I 17568 119185
go c1erp1ema przepuklinowego i umiejętne na- to ufarbuj ewe l:n-0$z<>ne w mechaa:cz6h
503 23 771 929 38063 196 364 583 723 S6 !
lożt:nie .mi bandaża g'!lmowego brzusznego na nej farbiam.i o-buwi.a i wyrobów sk'ó135~03 1375
39448 40025 218 .~26 563 65 633 876 41152 225 '. 123412 130891 132645
obmieme żoł~dka I rupture pępka. które to rzanych ,,JEDYNA''. ł.6-'i„ Piot,Jww·
686 871 i 148177 152497 153630 157;:,84 157856
790 986 42028 239 384 457 95 508
na 106, tel, 184.50.
cierpienie zostało mi usunięte.
167929 170821
43083 95 159 274 318 27 485 536 56 76 738 158555 159281 166825
Dr. Józef E!delbeit, St. Radca Skarbu. Po.nadto farbujemy torebki_ teok~ kurt..
183857
995 44129 257 385 45051 57 206 309 53 659 S96l t72937 173091 173982 181.:;35
ki. meble oX'az wsze'lde wyroby &kó·
1g1841
46025 77 134 43 290 381 455 57 602 700 869
1184830 186300 187784 189628
rza.ne.
•
~ ~ .47435 641 481.38 380 711 28 49583 680
193276 206673
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moczopłci
'telefon 216 90

·.81

385.,.
77
•pecfalista chorób
635 4252 266 425 599 675 5109 283 477 94 549 664
321 63 454 747 48 81\0 939 5819.1 3.11
Cl •kórnvch. wetttr,-c:r
11
L
·
. 59121 237 84 308 71 445 651 68 779 60074 .?08 737 853 59 938 6010 97 358 437 788 878 7042
11I
Z POWODU wyJaulu sprze<laje manycb i
a• na
26 97 410 14 546 897 929 61Zfi6 565 679 62295 334 68 404 571 86 605 8 52 8161 567 734 9028 40
szyne gab. „Singera". wózek sportowvch
a64 535 59 857 63078 36R 503 761 64025 270 j 111 245 308 61 463 579 to255 72 386 813 11(164
SpecJallsta chor6b skórnych Plotrkowska70 wy I bormaszY'!le 8 m/m wszystko w
345 54 406 55 716 921 65069 134 37 476 505 217 426 766 70 913 12032 409 29 93 515 81 65~
b!lrdzo dobrym stanie. Wiadomość: ul.
(ról! Traut?ułta)
66005 24 Z38 429 75 67015 112 441i 589 6441816 978 13434 511 41 64F 890 14361 402 ~ 512 I wenerycznych. Elektroterapjc,
9
ł argowa 24, K. Raichelt.
Tel. 181-83
Leczenie lampą kwarcowa.
94 731 839 83 985 68107 312 517 770 94 846 804 15279 5(,7 45 61)8 38 53 984 16001 17665 800
- -·---·- · ·-··· 1
67 915 89 18276 317 695 98Z 19053 55 859 917 Prr.vmu•eod.i,8·2przedp.iod5:9 "rzvimt:ie od 8.31
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690?7 40 139 350 487 706 7 07)?11()
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93 561 637 811 25 70 019 85 71069 203 8 9 92 20081 149 586 633 21991 22016 662 75.~ 63
io 2.30 op., od ' lewskiej Nr. Il. nadający się na każDla paó oddzielna poczekalnia.
412 36 72141 301 530 56 6ó7 875 923 73049 95 907 26296 431 513 672 769 876 915 24003 13
na mieisou p
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w
w.,
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~o.
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1Zlelę1 ~ św1et~ od Kowalski•. ------ ·- ·- -·· „.
Doktór
I 25259 94 614 7S5 839 26360 596 628 ~2 729
72 692 911 69.
I0- -e·. ~ddzielne SP _....
75304 17 l:S7 852 766?-.ó 8.~1 84 88 77362 ~23 81 I 947 2il56 613 28195 377 709 871 994 29321
R... „uA~' oqM na dOl?:Odn:vch wapoczekalnia dla Olli."
614 708 78066 257 72 371 402 16 88 8P 70134 675 21 920 30065 Ili 329 507 868 928 31012 222
Lampa kwarcowa. ,runkach. .t,,Órawia 7.
224 301 697 851 73 811027 80 107 8 464 761 637 704 833 969 78 32087 383 485 559 664 74
~-- 856 60 813S2 409 534 6.lO 867 99 82235 483 715 75 83 846 934 33050 111 13 54 396 494 501
med.
Dr.
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Posad
6.3 m 6l6 75 748 85004 420 99 649 8no51 122 16 203 1 33 486 521 61 609 57 869 918 a6 1 63
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V 11 W
362 473 594 87009 131 33 539 605 Z4 860 357 61 559 662 710 &I 87 370 7 15 49 130 33 &76
_ JL~-- _ ·_
powr6cił
~enerycznych,
~hor.
Spec.
88040 347 579 814 997 89 89110 98 237 46 466 85 591 890 38165 253 351 645 39068 236 377
specjalista cho•
skornych 1 włosów.
426 506 80 886 978 90019 sz 45 944 91131 325 40060 83 367 518 26 906 65 41166 323 33 4.l5 542
Ttł. 132-28 rób skórnych POTRZEBNA manicurzystka zaraz.
405 532 615 23 67 907 79 92513 705 91 93073 86 4Z042 737 903 43133 65 204 408 39 597 671
wenerycznych Zakład f.yzJers.ki. Al. Kościuszki 22.
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i moczopłciowych
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899 127009 461 687 762 898 128139 239 90 ~97 88383 90 759 988 98 89345 81 530 36 629 91 ió4 zdegenerowania. osłabienia żadać bez. /r~VJmui.c 0 5 _ DO ODSTAPIENIA du;;;v pokói 24 mti:
d 11:1 kw. na 1 piętrze, za 600 z!. Maroszek
98 928 129073 82 154 515 42 675 130077 178 830 90236 77 490 603 13 91003 61 ltO 235 36~ płatnej broszury o nieszkodliwem lecn ° 11 .PJ".
0
l.t
P., Matejki 7.
ł
w 0 :ie ę
·
263 334 668 883 131072 75 211 750 132361 570 81 603 17 736 862 92159 71 Ził 465 589 797 niu domowem.
•
po po'
452 83 684 864 U3104 23 346 414 564 94? 968 84 93 9.1182 726 30 844 94105 214 74 431 81 Dr. OEBHARD I S·ka - GDAIQ'SK 8.
· BALKO~O~'\ ~· fr?ntowv pokój ume134121 Z42 325 34 74 462 75 546 928 97 135096 607 24 921 52 95093 309 81 578 675 866 978 96010
do wyna!e·
b!owam dla 1edne1
Dr. med.
20.3 42 584 89 631 731 898 901 136063 264 436 501 859 928 97205 31 76 318 36 753 74 91 802 ,
4315 osoby
30
•
ci_:
70 72 98011 306 450 701 985 99017 95 117 78 . [
•z4 531 49 700 137441 574 94 676 762
u
~s
Rozmaite
111 291 362 472 681 826 43 51 968 tJ9Z84 278 335 486 532 935.
' łror. skórne.
100347 435 608 101046 94 489 648 102065 406
519 35 60 926 140071\ 285 433 542 707 44 48
I
·1~0
weneryczne
141119 74 313 773 998 1420.15 88 131 63 3.13 68 98 575 759 854 935 56 103038 92 370 71 7bv ,
:Pio•„kowska 10
524 608 932 1431.190 137 77 296 387 694 766 848 104568 681 82 989 105003 132 258 63 3391
~f tf t
. J
.·
1440R8 124 66 215 29 41 66 410 145125 ZZZ 440 571 685 829 106047 75 116 337 568 848 'lS WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz Przyjmuje 8-10 ra·
' .
k . t .1.0 t•
i ·
693 146112 675 744 855 147217 450 695 1481fl5 902 107269 494 752 8.30 77 108092 179 685 109144 balowe PO cenie niskiej, Piotrkowska 'no, od 12-2 oopoł.
mne, s~ nie Tl • J;;owe I!. !'>
i od 6- 9 wiecz.
aoz 420 79 516 706 149157 215 425 59 503 852 490 6'J7 28 82 873 956 71 110039 57 62 221 386 ~94. prawa oficyna. III o.
. ··-··-- ·---- - - - W niedzie'e i lwię· orzy muje do rer:ret cHji.
496 530 801 3 111081 147 85 208 313 424 611 815 - ---- -- . 84 909.
ul 6-go Sier„nln :; a. lll nięin
ta C?d 9-1.
150035 228 471 504 98 759 1~1?60 31~ ~t 66 112160 544 96 67§ 113001 384 428 585 7~8 874 ZAC!iNĘLA biara . suctka w czarne
8a5 850 152264 91 758 78 914 b.3170 2.33 ~5 114149 51.., 82 285 s..,6 76 11~036 61 412 567 610 I ł~tk1, przy-prowadzić za wynagrodze- Ordvnu1e w lecztli- Tanio, bo w prywain em. miesdnniu
446 646 714 821 970 15410~ 358 440 5fl0 t5!'il "9 995 11605,i 107 87 98 ?65 50~ 825 117026 179 286 :aem Żeroms.kiego Nr. 7, Cedrowski. cv Ce"ielniana 26.
coda:. od 2-3 001>·
IN 456 500 6.52 ei81 156098 ~7 94.a 157Ia> . 517 19 60 6ZO 764 ssa 2l.l 78 118157 .1US 4.3.łl I
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Czy wolno dyskwar likowac dziennikarza
za

.l)•fś

nre.:•

'oot6alołflłV

W. K. S. - Kadimah
Dzl~ na boisku W. I<. S. o rojz. 16-eJ
sporka się Kadimah z mistrzem Łodzi
W. K. S-em. Na przedmeczu spotka się
drużyna Kadlmamy z Makkabi (Zgierz}
w koszykówkę męską.

krytvkę działalności władzy sporłowel

llnkfsla „ExJrassu'' wspra\llJB ukarania przaz P.Z.P.n. red. Obrublń:iklago
-·-=----z abiera głos Inż. Rosenstock z Krakowa ·
Dziś _

Bieg na

przelał
t

Oi1osrona we wczora}sZl'm n11merze fi i to nfezależnłe czy on bę<lzfe dzienni-' ml wyjag11lenłaml znacznłe osłabfć, ale
· o mistrzostwo O Z l A•
•.ExTJres,.,.u'" ankieta w sprawie d~·skwali- karzem, robotnikiem, czy też lekarzem nie moge przyznać, ażoby dyskwaliflkaW przyszłą nlcdzieł~. dnia 19 b. m.
jcJa p. O. za Jego c.tynności zawodowe
fikacil przez PZPN red. Obrubańskiego lub t. p. ·
o~bedz1e sle w Łodzi bieg na przełaj o
W ten sposób poJeta wfad-za sporto- . była uzasadniona!
1''.l'"'o/ala w sferach sportowych zrozuOla celów swej obrony, czy tef po- mistrzostwo Ł.OZLA. ~31.eg odbedzie si'
wa doprowadziłaby nas do konsekwen-1
miale zainteresowanie.
Od cale~o szere~u wybitnych osobi- cyj, Jakie nie mo~łyby wvjś6' na dobre wiedzmy rehabilitacji, miał PZPN dużo na boisku ~Vtdzews~ICJ Manufaktury.
Z~łoszema przy1.muJe sekretarjat
s1ości łódzki.eto i TJ<>lskieJ?o ~wiata spor- sportowi piłkarski1emu. Albo ucłe.:zka innych rnoillwoścl.
te~o zapatrywanta Ł.OZLA jo soboty dma 11 b. llL włacz..
W słurszno~ci
towet!o otrzymaliiimy zapewnienie wzie- ludzi wi·d·zących sle zmuszonymi do kry
-~j tyki, od współpracy w sporcie, atho tef utwierdził mme zresztą ni'kt inny, jak me.
da 11dzialu "-' ankiecie.
sam Zarząd PZPN. który w swym spra-IŁodzianfe
Otlpnwic'dzi nkllzy"·at sle heda knlet- . mtlczenle mniej odważnych.
Ta druga konse kwencja mo~łaby stę woz<!anlu podnl-Osł. że w głosowaniu nad
no w mlare naileHcia. W d11iu dzisie1W nadcho?zącą niedziele odbe~złe
władzom sportowvrn mo!e dyskwalifikacją p. O .. pad1a równa Ilość
sz.wn na lamach „Expressu" ZABIERA wydawać
<Jl()S .wy /llTNY IJZIAŁACZ KRA-. przviemnleiszą, ale po g-łębszem zasta- głosów cz.Jonków Zarząd·u za i przeciw. sie w ~oznan!,u bieJ? na przełl;l.J „KurJera
decyduJr\CV g-łos prie- P~znanskle~o • V.: któr~m we.zmą U·
now!eniu slę, nawet I obecni - zresztą tak że dopiero
KCJWSKI INŻ. ROZENSZTOK.
dla sportu polskieico \Vysoce tlł~· żeni - 1'wodniczttcego rozstrz·y~nął sprawę na dział dwaj łodzianie a m1anowlc1e MorSzanon·ny Panie Reduktorze!
Odpowiedź moja na ankietę WPanów 1 kierownicy piłkarstwa mt1'SZ~ uznać, .t e niekorzyść p. O. A więc nawet w łonie , dzowski (Kr. Enuer) i Krawczyk (Oe•
w ~prawie dyskwalifikacji p. red. Obru- -krytyka niejerfnokrotnie nadan•afa spor- PZPN były zdania co do r<rawa dyskwa- yer).
podzielone!
nader
P.
tifikacji
l
pracy
bańskieJ!O przez PZPN. mogłaby być na-1' to11•i br>dźca dn prndr1i·t.i•wne/
.
'i
Rozpatrywaniem dals7.ych ar~trmen..
wskazywara nie/<'dnt>krotnie na nnwe j
der k rńtką.
bokserscy w todz1
Żadne przeptsy statutowe. ·ani tei dro!'i, jakimi dta dobra !łl)Ortu póM~ na· I· Mw, jako Już znacznie mniej istotnych,
Polski Związek Bokserski zatwłernie chcę zabierać ~zaon. Panu Redaktozw~'czaje sportowe„ nie mol!ą uzasadnić leżało.
PrzyZnaję, fe krrłY·ka t>. O. bvfa rowl tak cennetro miejsca i or~ze o prz}' dził czterech nowych sędziów bokser·
prawa PZPN do dyskwalifikacji dzknni-I
karza. Na ten temat tyle już mówiono i · b::i'f"dzo przykra. a nawet dla pracowni- jęcie wwazów mego prawdziwego sza- skich. a mianowicie pp.: Chwasta OKP),
Casnowskle~o (Zjednoczone), Neyera I
pisano. I to tak z jednej jak I z drn~iej ków i<leowvch bnlec;na, przv1nlłie. te cu11ku i poważania.
\Verdcgo (Geyer).
Inż. ROSENSZTOCK.
strony. te wystarczyłoby jedy•nie dfa ! zarzuty p. O. potrafił Zarzad PZPN swy
wydania należy.teKO O.Yądu. objektYwnel

I

I

w Poznaniu

I

0

I

nowi

o.

lErBDCil
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Towarzyskie

spotkanie

W nadchndzacą sobotę o godz. 16-eł
po południu rozegrany zostanie na bołsku Gevera towarzyski mecz piłkarski
miedzy ' drużynami Wl.1\\-a i Geyer.

!irenJ11fł czolo11Jgcft
napadnl<:ty flrzez ·P. o.. a t.e równocześ-1 !J'fonu mit:;daunorodofl'e. •all'Odnifió01.
nł~ p O. był w tvm clasie kiero\\-"Tlikiem
YD'/
ubjegłym tygodniu "ldbyła się kon-1 g·rupa. TKS - AZS (Poznań} i Warta ,Sport. „Wisła" f artysekcr p. ~
~
.
.
en~a P.f8'owaf zorgaab.ow~na priez Cegielski {Poznaó). 4 grupa..WLTK--:- A
en po p.sal .swyrn pełnym Imieniem,
polsk1ej w Niemczech
ee PZPN-owL · przysh~l"-:alo s.fatut()- JYalsk1 Związek Lawn .. Tenrusowy, na ZS. (Warszawa). Następnie w półhna'
.
we prawo ukarania.. P. O., .Jako czto.11ka 'którejj przedstawiciel~ Zwh,zku udzielili łach spotka,ią się grupy I - 111 i 11 -IV:,
Piłkarski zes~ól S~ra (\Va~~awa)
się finał a zwycięs.ca
towarzystwa szeregu interesujących tnformpcji na te- potem odOęd:z.ie
PZPN-owi
podleg!;go
mat nadchodzącego sezonu tel'.J.n~t·we. spotka .się z Lód.z.kim Klubem Lawn.. rozegrał w ~zasie świąt \VfelkieJnoc:y
'
sporto ego.
trzy spotkania w !11ndenburgu. .Skra
Ta ar~rJ!1C'nła<:fa n.I~ f~t aib~ol11tnle go. W okresie od dnia 10 do 30 kwietnia Tennisowym.
~~lkult
Le-gja i Katowicki K.T. nie bior~ U- ":y~rała .5:2 z dr~zyną
zosta.nie w Wa.rszawie
pomewaz - Jak to zorganizowany
przekonywującą,
schutz. 4;2 z druzy~ą .E1che (Hmde~
,
zresitą miałem mozność z.arnaczyć na kurs tennisowy dla ezołowy~h na.szy<:h cłziału.
Program międzynarodowy obejmuje bun~) zas u!egła dr~zyme Wa~ker f:Z.
.
~~lnem Zg.roma~zeniu PZPN - nastą- tenni~istów.
w kursie tym wnm~ udział:. Maks następujące spotkania: 1--3 maja mecz
p ł tu pomtC?SZante pojęt µ!-stron~ P'.Z·.j
~ .
.
(Paryt) - Legi.a, 15-17
P.N. KwestJą bowie~ drugorzędną, !€st, Stolarow, Tłoczyńskj, Jerzy Sto-larow, Racing Club
na przet01 w Pab1amcach
Witman maja mecz w Oslo z Norwegją o pubu
czy P. O. był ówcze, nfe kierownikiem 1 Warmi'ń.ski,· Hebda, Nawratil,
W nadchodząca niedziele dnia 12-go
sekcji, c 7 y też nie, p.)nfeważ nfezaprze„ oraz Jęd.rzeiowska . K1erown~kiem trenin Davisa 12-14 czerwca mecz z Węgra.
mecz z kwietnia o godz. 11-ej nrzed południe•
czalnym faktem J~t. te p. ą. ów lnkrY· 1gowym będzie kapitan 1porLowy PZLT. mi w Saraaata.k, {4-16 lipca
Czec:hosłowacią, w sierpniu meo z Ja- odbędzie sie w Pabjanicach pieTwszy
mowany artykuł prsal Jed.~·me i wyfqcz- p. Meyerhoff.
nie w charakterze . dzienmkarza, b~dac I1 Trenerem będ.z;e zaangażowany nie-1 po.DJ;ą, 9-13 września międzynarodowe!1tesroroczny propagandowy bie~ na prze
zrzeszonych i nlesfafym red~l?tor~m nlsma, W którem ar- miec Stube który kłaść_ ma ~łówny na- mistrzostwa Polski w Warszawie na kor łaj dla mężczyzn
1 cisk na trenjng gry podwójnei.
zrzeszonych na przestrzeni około 3.000
tach LegiL
..
tykul ten sre 11mawil.
Pozat~m, p-ro;ektowane s~ wyiazdy mtr. Start i meta na boisku Kruscheenmidrużynowych
Rozlosowanie
A zatem PZPN zd~skwahfrkowar ,.
czł~nka ,swego klubu ia Jego pracę za- strzostw Polski wypadło następu!ąco: 1 Jędrzejowskiej na mistrzostwa Francji i 1dera. Dla zwycięzców pierwszych pię
~rupa. Samson (Tarn6w) - Sokół rKra- do Wim1bledonu oraz wyia7Jdy naszych cłu miejsc ufunjowane zostaną pamiątwo ową.
zawodników
Czyll te PZPN czufe sfe powofany do ków) i Pogoń (Katowice) - AZS (Kra. człowych graczy na turnieje w Meranie, kowe tetony. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat Kruscheendera.
kontrolowania czynro~cl zawod~wych ków). II grupa. Sokół - (Stanisławów) Zopotach, Hamburgu i Semeringu.
Projektowane są równie.! i mecze ko
pewne2'0 ~rona ludzi· To .bvfoby logicz ' ze zwycięscą meczu KT 1924 (lwów) K~d1·mah
ną konsekwencja dy~kwahflkacjl t>. o., I Pogoń i LKT (Lwów) ze zwydęscą me. biece.
••
IL
czu Unią (Lublin) _ Czami (Lwów). lll'
ponieważ krytyka dziennikarska, fest !!!!!!!!!!!'
obowiąiików - częścią za- ~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!.!~~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
obok hmvch
sw+1 -- publicysty.
wodu
a
argumentacją PZPN-u bden czto-

yow,
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Z y cne sportowe w Pradze!

=.::~::i::..":==~.:.::

• •
• d o gier opu h ar Davisa.-Zapasnactwo
i'""' . rPiłka nożna. -- Przygotowanie
Ofłcw_l~l\liowysTelatnr•woletl'n'y ,~·
D nden«:la własna „Espressu··

'

Hore•P·

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH!

. NaJwleksn polski film dtwlekowomówlony p. t.

URlf Di ~~l[Y
w rolach

~o

głównych:

Savan,
akcja dzieje

Nora Ney, Zbysz·

Junosza-Stępowski,
się współcześnie. Wytwór

Kaz.

Leofilm'• - Warszawa. Realizacja•
J. Gardan. Słowa Konrad Tom. Muzyka: S. Kataszek. - Nadprogram:
Dziiś
aktualności krajowe. poc;ząło?k o ~z. lZ·ei. Od godz 12--3
ceny mi.ęjac 75 tr. i 1 zł.
111a

f zawody o puhar D:n'i!>:t między ~ ze-=ho- Jzel, pow!'tall wybrani będą z następufą•
Praga, 7 kwietnia.
cej czw6rki: Ing. Macenauer, Malec~k.
Program !liP'~rt ·wy pockzas świqt słowacją a HiszpanJ.\.
.
W losowaniu pr1.eciwnlkńw mają d·r. Nowotny i zeszforoczny dobrze si~
Wielkanocnych był w Pradze bardzo!'
ł

Czesi trochę więcej szcię~~1.1 aniżeli Po- zapowiadający ju1Dior ttecht•
ulbogi.
:.
Najlepsze .ł"a.:,•ny cze~kle tak zaw()- tacy.
Po amatorskich zawodaC'h za.pa~nl·
Nie natrafiają bow!em w przetJhoiadr
dowe jak I dmatMsit!e d()rocz~ym zwyna przeclwni1ków o klasę lepszych. tak. czych o mistrzostwo :Europy, które przy
czaj.em grałv w 'n:l 1.,;h kraJa.:h.
naj~ieie na sukces. 1niosły śwl·erne zwycięstwa Pinlandjł I
że zawsze mają
D•)'f't·
~
ski
w1edc•
W Prad10 goś..::ty
klub I niem:~..:ki f ..; Fiirtłt. kt6re to dr,u Ubiegłego roku jatk wiadomo odipadał Szwecji, odbywają się obecnie w Pradze
ż~·ny w s~!k-laiu ze słahsze.rni dru7yna- 1Czechosłowa-cja dopier~ po ~lę~cę, do- zapasy zawodników ,1>aństw słowiadZ 1syć ziresztą zaszczytn(!'J, ponies.one1 oCl sk1ch.
m1 nie po<a1,~łr prawdzłweJ klasr-.
Wielka flość zawodnłk6w Czech<>sło
drugiej stro:1v drtJJ.\·1v rze~kfe na bołs-1 Ja,pończy'ków w stoS1Unk-u 3 ·J.
Tegoroczne nadzieje 5ą mniejsze, wacji, Polski i Jugosławji ściąga tłczne
kach zagr.iriic1r.y~·h odr.:r.sty cały He·
z kt.~n-~h zwlasz.;złt, czy to z powodu wyjazdu Jedne~11 repre- rzesze zwolenników tej gałęzi sportu.
reg zwyci.; ;•w,
Zawody te cieszą się o wiele wiekwspaniałe zwycles:w.l S. K. 5lawji na,ł zenta11ta, a mia·n owicie Jana J(ożeluha,
reprezentacjami Ko!)enh~ud oraz Danfł w do Ameryki, czy też z braku tren;ngu Ił szym powod·zeniem aniiel! zawody ama•
torskie. Z polskich zawodników mogastosunku 6 :O i 1 :2, rx>twat.iJa kapitano.' Innych zawodnłków.
Hiszpanie wobec od1'rnwied'!1ich wa- cych zająć dobre mi:ejsce I cle·szących
wi związkowemu rośdć JaknaJ!epslą nadzieję na maja ce s1' odbyć w najblłtszą ru'Tli<ów atmosferycznych prZYR"OtowuJą 1się sympatją publlczno~cl należy wymle
niedzielę we Wiedn:u ząwody Cucho-. się do zawodów dość pilnie, pod.;za5 gd:v ·łnić L. Pineckiegp i Badu~kieg-o.
Or. Ma--am.
słowacjl z Auistrją '' pullar Szwehlv. -- Czesi ml'Tllmalnle. R•epreient0wa~ httr-

I

Z .ooczą.&łem maja ~"- sio w fra~• n czeskle z cal• pewnością bed:iie Mea
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Zmiana rządu wRumunn

FuzJa 20 bank6w
.., .llnaeruee

New York, 9 kwiet:nia..
własny).

rreletram

Grupa znanych finansistów newyorskich zamierza przeprowadzić w na.ibliższym ozasie ftulję 20 banków. ł.ąC211y
kapitał nowego banku wynieść ma 100 ·
miljonów dolaa:ów. Bliższe szczegóły tej
olbrzymiej fuzji bankowej, jak i nazwy
sf.uzjonowaM,
banków, które zo.sitan11i
są naTa,zie trzymane w tademn.icy.

MIRONESCU

Matka
ulopila dll'ofe d•ied
B~lau,

(Telegram

9 kwietnia.

własny)

W.c.zoraj po południu żona robotnika
Grafe dokonał.a sbra.s.zliweigo czynu. Pojechała ona wózkiem do' pobliskiej grobli
i z dwojgiem dzieci, j.edno i dwuletnim
synkiem, nu<:iła się do wody. Ciała ctzie
ci wydobyto, matki dotyohczas nie odszukano. Przypuszcza~ąic, że przyczyną
zaiścia było nagłe zamroczenie umysłu u
nieszczęśliwej kobiety.

Pierwsza nadana drogą telewizji fotografia Ma11agui, zburzone) słodcy Nikaragui, która w dniu 31 ub. m. wskutek katastrofalnego trzęsienia ziemi uległa
. kopipletnemu '~qiszczenłu.
. .

acia turystyczna
Agif
.'.Jliendet: .., €uropie

i Jl.n1erv~e
Berlin, 9 kwietnia.
(Telegram własny)
Berlin prry.gotowuje się iuż d-0 letnie-

. .....
Mlron~.u
·~

Rurhun$1!ł ~render

go sezonu wycieczkowego. Wszystkie ho
tele rozpoczęły eneJ1iczną akcię propagandową we Fll"ancii1 .Anigl1i i Ameryce. Niemcy spod.ziewa.ią się przybycia w
tym roku wiellu milionerów amerykatiskiich, oraz angielskich. Maigistrait zamierza utworzyć speojalne biuro inf ormacyjne, k.tóre ułatwiałoby po-byt cul\!oR6wnid istnieje
ziemcom w Berlinie.
pr-Ojekit obniiżenia podatlro hotelowego.

mlnlsta:ów

wraż z gabinetem. który w swoim ~a

sie UU1ożliwił królowi rumuńsldemu „l(arolowi powrót na tron, podał się w cza·
sle świąt włelkąńocnycłi .d() <tyndsJł. ;Ml·
sję sformowania nowego gabinetu otrey
mal dotychczasowy J>Oseł rumuński w
.
Londyn1e, Tituleścu.

Antykwarjusz
na csef'e ssalfti slodsiefsftieł

Wiede6, 9 'kwietnia.
(Telegram własny).
Pdlioja aTes.zlowała .znanego a.ntykwarju.sza Adolfa Bauer.a, który zorga-

Szajka ta
nizował szajkę złodzieis.ka;.
ohl"azów
zajmowała .się wykradaniem
drogocennyic:h z kościołów i klasztorów.
BaueT .zn~y był w kołach a.rtystyez-

Lódt podwodna „NautllusH, którą Słr Hubert Wilkins zamierza w bieżącym
latem odbyć podl'óż polarną do ble1una. północnego została spuszczona w
porcie New Yorku na wodę ł ochrzczona symboliczną beczułką lodu.

~oku

'1Eca lioftefo"'U Xfemcv- Jlnf!lfa

nych pod pseudonimem „Rotszylda".

Podatek kinowy
o6ni.tonv

6~d1de

linie

.., !Ber-

Berlin, 9 kwietnia.
(Teł~iram właMly).

Na jednem z na;bliżSZ)"Ch posiedzeń
magistraitu rozpatrywana będzie sprawa
obniżenia podatku widowiskowe.go, a w
pierwszym rzędzie w kinematogrrufa<:h.
pro§bę
Ma,g istrat b.erljński uwzg'lędni
właścicieli kin i olbniiży poda1tek o 30 procent.

O~EN ~IDSTON, popularny w angleJsk1ch sferach sportowych milioner ustanow!ł . nowy rekord, przebywając trasę
powietrl';ną •na przestrzeni Londyn Kapstadt w ciągu 6 dni,

„Dziki strejk"
ro6olniftó"' 6udoll'lanu~li
.., !Bef4nie

--

Berlin, 9 kwietnia.
(Telegram własny).
Wczoraj wybuchł dziki strejk robotmecz hoke)OW}'
w Hamburgu
ników budowl,anych. W wielu punktach w dniu 4 kwietnia
miasta doszło do starcia pomiędzy polk- międ.z~ reprez.entacyjnemi zespołami ~ł~miec i A
.. ngl!i. Mecz ten zakońc~ył sięl
ją, a strejkującymi robotnikami. Strejkuwymktem remisowym (1 :1) w zupełnosc1 odpow1ada1ącym stosunkowi sit. Ilu- 1
,
,
„.„
jący robotnicy zmuszają siłą pozostałych ł stracia nasza przedstawia krytyczny moment pod bramką niemiecką (od lewejf
strony): Zander - Hardeland - MiJford - Heymann - bramkarz Lincke. WWW łWU!ikW!W~iiWIMi~towarzyszy do porzucenia pTaicy.

odbył się
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OpDZIAŁY: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 1~5.00: ~A1:0~1ci:: Biuro dz!enników „Ha.ga" Wi~centy Sz::ze'!'·aniak. _ul. ~i~stowska 9, _tel. 7.17: LWÓW! ul. Zimorowicza 5, tel. 277; POZNA~:
Piekary 20/21. tel. 22.46: SOSNOWIEC: Bmro dz1enmkow Jozef ttlawsk1, ul. 3-go Maia nr. 28. BĘDZIN. Bmro dz1enmkow J. tllawsk1, ul. Mala chowskiego i· DABROW A GÓRNICZA 8 . ·
dzienników J. Hlawski. 3-go Mala nr. 4: ZAKOP~~: Walerian Joniec. Krupówki 30: ODYNIA: Pensio~ „Victoria Regia", tel. · 19.02; WARSZAWA, Próżna 7134, tel. 768.89; TARNÓW •• :~~~
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Mar11 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota 14; RADOM~ Żeromskiego 23, tel. 31: KIELCE: ul. Sien.kiewi cza 46, tel. 171; SKARŻYSKO: liże k 16 t I 40 .
c a • c. •
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Garncarska nr. 3.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z1. 3

gr. 50 miesiecznie

W tekś~ie 50 gr. za _wiersz .milimetrowy (na stronie 4 szpalty);
• nek~olog1 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 grosiy
'
zl. 1.50. Poszuk1wan1e pracy: za s!owo 10' groszy, najmniejsze zł. 1.20. ·

Ogłoszenia:

. . .
f naimmeisze
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