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Budowa linji
tramwajowej

Lód!i-1łiśnio111a

§ó2a.

15 kwłetma.
budowa JinJ
tramwajowej Łódt-Wiśniowa Góra mprrez m1nłsterstwo
stała zatwierdiwna
k:mnooikacji i ministerstwo irobót piubłlcs
nyoh.
Budowa ro~pocz.nie się wobec tiego w
najibliższym czasie. Istnieje możliwość,
że jeszcze w sezonie bieżącym miesZJkail
cy Łodzi uzy'SkaJą dogodiną komunikację
z najbardziej uczęszczariem letniskiem
podmiejskiem.
Łódź,

Jak się dowiadujemy,
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o"puścił tlj, szpanję

Król Alfons

i udał się w kierunku Anglji. ·~ Entuzjazm w 1"1'adrycie. - Ludzie
padają sobie w objęcia. · - Przewrót odbył się bez przelewu krwi.

Jl1nnesfjo dlo wi_,•niów poliiucznuch. Zo1norro pre.z gdende1n repnbliki.

Republikanie rozblll popiersie gen.
Na posiedzeniu tern Zamorra nadał
Wiedeń, 15 kwietnia. J Następnie Zamorra przemawłai...
W całej Hiszpanii na wieść o abdy- tłumu zebrane20 przed ministerstwem oficjalny charakter proklamacji republl- San Julio i zdarli tablice z plakietą PrłPrzed srmachem zebrał się tak ol· mo de Rivery.
kacił króla Alfonsa powstał n~ebywały spraw za2ranicz11ych, zaznaczając, że kl.
Madr t 15 kwietnia
przecJągają RZAD WYDAL TELEfONlCZNE ·PO- brzymł tłum, że uniemożliwił on całkoentuzjazm. Ulicami miast
ran~ dnia dzisiejsze·
WSZYST- wiele komunilrncię: Manifestanci_ wzno·
tłumy, które wznoszą okrzyki na cześć , LECENIE ~WOLNIENIA
0 godz. 2 nad sekretarz
stanu San·
republiki. Entuzjazm powszechny osiąg- KICH WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH. ~Ili okrzyki na czesć republiki I spiewa- 20 złożył DOwY
chez Guerra syn znanego b. polityka
h marsyljankę.
Madryt, 15 kwietnia.
nął takle napięcie, ŻE NIEZNAJOMI LU
Wedłu2 utrzymujących sic włado- konserwatywnego oświadczenie prasłc,
Zwrócono tu uwagę na fakt, ie król
?łblf.A1)_Z~ftt1ASIĘ WZAJEM W OB· .Jak się okazuj~, Jeszcze przed abdy- zrzekł się poprostu władzy,_ a nie abdy Hości, KRÓL ALFONS XIII OD.JE- której zako~unikował pierwsze ucbwa
kacią króla przed pałacem zebrały się kowal bynajmniej na korzysć którego- CHAt W l(IERUNKU KARTAGINY. ły nowe20 rządu. Nowy rząd uchwaJił
lkolwl.ek z członków swej rodziny. Rząd 1Królowi towarzy~zą admirał .Rivera I mianować ALCOLĘ ZAMORRĘ PREtłumy, krzycząc:
prowizoryczny zebrał się na posledze- i 1,s. Miranda. Krązą poidoskl, ze król od ! ZYDENTEM HlSZPANJI, NASTĘPNIE
- Śmierć królowł wyrzucić go'
nie w s.:m~cbu min. spraw zagranjcz.- 1 płynie o świcie z Jedne20 z portów w r WYMIENIENI SĄ WSZYSCY CZŁON ·
. Słychać było rów~ież a:tosy:
. _ zostawcie KO w spokoju, króla i , nych, z ktorego bal~onów oowlewają , ~siedztwie Kartaginy. Kierunek podró- KOWIE NOWEGO RZADU.
Pierwszem z zarządzeń noweKo ia·
zy króla nie Jest narazle znany.
sztandary republikanskle.
tak już niema.
binetu było ogłoszenie POWSZECHNEJ
_.
Bezpośrednio po tych manifestacjach
AMNEST.JI DLA WIĘŻNIÓW POLITY
król Alfons podpisał akt o abdvkacji.
CZNYCH i STWORZENIE MINISTĘR Madryt, 15 kwietnia.
STWA KOMUNIKACJI, NA KTÓREGO
Zamorra przemawiając przez radio
CZELE STANAI, MINISTER BARRII.eon
Quinon•
powiedział między łnneml:
LOS.
•
•
•
. . . . ., Hiszpanie! Witam naród prosząc
z Madrytu wyjechał narazie tylko
Jednocześ. nie nowy J?abrnet w. ydał Qurnon~ de Leon, który Jest osobistym
J?O o zachowanie godności w entu1.Jifzkról w otoczeniu SwYCh najbliższych ge
.
mie. Trzeba, aby . biszpanle daJI dowód szereg zarządzeń, zptierzłliącycb do pr~yjactelem ~r~la.
Równóczesn.ie z~slalł u~unięcl z za)· nerałów, a pozostała w Madrycie rodziswej wielkości I byll w dalszym ciągu' zmiany na najwyższych stanowlśkich
mowanycłt · stanowisk ambasadorowie na królewska złożona z królowe), księt
·
.
·
h
k"
będzie ' .
roztropnt Rząd tymczasowy
żnfozki i księcia opuszcza Hiszpanię
, ' ··
pracował w pierwszym rzędzie dla \Va ' pose1s •c P?za gramcamt p~ns wa. . . w Londyni·e i Berlinie.
dziś. Specjalnym pociągiem salonowym
Beriiw
ambasadora
'
stanowisko
Na
republik•
Ojtfoszen•u
~o
Natych~uast
.
I
mieli
będziecie
przyczem
~ie,z-o kraju,
prawo domagać się od niego odpowie- usunięty został z zajmowane20 stanowi nie zamianowany został dziennikarz I udadzą się członkowie rodziny królew' skiej do Francji, a następnie do Anglji.
' ska ambasador Hiszpanji w Paryżu hiszpański Alvarez . ~t Vyao.
dzi.
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Potworny zbredDiarz z Diisseldorfu

w dalszym ciągu opowiada o łeDJ, jak morflował swe ofiary. -

nad
:Jłiirtf!n

Taniec

- Dramatyczne sceny w sądzie.
śn1iert, nii flonfrontaii~ ~ ionq.

zwłókami.

DJoli

I

I

Niech on na mnJ.e nie patrzy, bo niem. że miał krwotok z nosa I domagała się, aby udał się do kasy chorych,
Rozprawę na kilka minut przerwano. do lekarza specjalisty. Pewnego dnia
~iewlasta ~os!ała ataku nerwowego. nawet zmusiła ~o aby z nią poszedł d<?
W dalszych swych zez'11an1acb „UP,tór Wozni wyniesli Ją na rękach ze sali. . lekarza, lecz J(urten w ostatniej cbwłh
WŚRÓD PUBLICZNOSCI ZNAJDU zdołał się wYkręclć.
z Dilsseldorfu" szczególowo opowiadał o
żonego.
Żona upiora z Dii~seldorfu Jak ~ri ad o
zibrodniac~ JĄCE.J SIĘ NA KURYTARZU R9ZESZ
Rozprawa, na wniosek prokuiratora, wszystki~h . do~ooan_Ych
odbywała się vrzy drzwiach zamknię- z·gwatcema 1 podpal•ema. Od·znacza się LA SIĘ POGŁOSKA, ŻE KuRTEN mo, przebywa obecme w zakładzr.e dla
tych. Kilrten oświadiczył bowiem na c;n fenomenalną pamięcią i ·n!'e ~aipomniał WYSKOCZYŁ Z LA WY OSKARŻO- nerwowo chorych, skąd ciągle nadsyła
NA MŁODA listy, w których twierdzi. że w dalszym
wstępie, że pragnie złożyć obszerne WY· zadnego srezeg~f.u. Zeznama _Jeg'-O daly NYCH I RZUCIŁ SIĘ
.
DZIEWCZVNĘ, CHCĄC .JA ZNIEWO- clą~. kocha _g~rąco zbrodniarza.
pobudkach wtadwm zupclme nowy rnaterJat
seksualnych
iaśnienia
0
• Kurtel? os.w1ad~zył na ro:zi>rawłe, ze
LIĆ NA SALI SADOWEJ . .i;
Okaz.uje się bowiem, że Kiirten ma na
swych zbrodni.
Publiczność usiłowała wtargną"' na me obawia Się naJpotwornier.;zycb torsumieniu kilka poważnych zbrodni 0 kta
-d .
Jlr
t t
.
N
salę. Domagano się natychmiastowego tur ani śmier'?i, lecz Jedynie konfroota- a ~a 11. pok~osh ~ta ty ., okg:uipkic~h 'żietmp1 rych dotychczas nawet nie wiedziano.
.
zlinczowania potwornego _zbrodniarza. cii z własną żoną.
· .·
•
: •
u
urzy m~_m1ec ·IC 1 ame:y an~ . . .
'Y" ,,,odz.n~ach popotwdmowYCh ~ ~lm Policji z wielką trudnosclą udało się Rozprawa zakończyła się późnym
bl1 cznosc, która oinegdaJ z w1elknn t~dc m zd.obyta k a r~y wstępu, . za.pelmta ~Z~J pr~rwie. sąd począt przestuc.hiwa~ tym razem opanować sytuację. Kury- w i.eczorem. Dziś odbędzie się przeslu_tarze sądowe nprói~łono z publkzności chanie dalszych świadków.
. . .
.
.
-;~cze lrnc ~s z;v stJq:e k~rytarze i. tam ocze swiad.kow. .
n
.
k 1w Ha l 01 ec1e.rpl1wosc1ą .iw;-w1ad'O'tnOś~t. .:. ~ M1ęc;Ii.zy 1•n11y1n1t zęznaw_~~.a ~?'1n.a mlo il 'po ' uP'ływie ' 2odziny ~apanował wresz
l•l•K•JLillill!.llłft•lfjl!j)l4illiilllllllfi11!
· cle spoJcQj. - · . ,„ 1.: " , 1 -·.
d~ !męw1ast~, która . sW'~go 9.z.ą~~ ~~tata~
„.~..,...,. . . ,- .. ·-,,. „
1.c s~! 1 sądo~e_J „,.,._
Gdy z sali wychodufldonl~ .e świad poź~ .w1ecwrem .napad•«(E . . .W Rodzlna~!J · '!lec~ornycb, K4ków. domagano się od niego szcmz,ół(>- prrez Ja1neg9Ś o~obmk~, lł~ , . . . , fi„. udzielał festćze cfudałkowYc.h wriaś, ·~· ~ Qleń dotyczących lego stosunku do to'..
\\'C.J; O spraworoanla. z .cl'aTs'Zego foku pro oego swym ~lądem 11Pjoiri !.-;
· t • • : · ,„ ' y. Opowia~a ·oq, że ż.ona zaw~zc uwa
. . .
-:esu. Pe wna rn ewiasta oilmówlta 'zada- dorfu.
.!ja .z i0zpra.w1e, ~iewt~~ta ta ośjr'1a.<lc~y , żata 20 za cZtó~eka bardżb spokojneniu publiczności. Tłum rzdl:il $ie. na nia.,
1vznoszac groźne Okrzyki. Oddzial po- lit. I lZ m~ ~plOze tw1erdz1~. st· a.n:.·ow:~o. z.e . 20 I zrównowafoąe20 i itł2dy. ąie podej
. • ,· rzewała sto'>'flawet' o zdra~e•. ,
węwn~tr.i gmachu napastnikiem .tym byl Kurt~.
licyjny czuw:ijący
f\iirtetJ starał się alfy . złJwsze miała
Oska~iop.y .począf sję , jej 1bądaw.czo
nad porządkiem, zli<kwidow.a-t Żaj$cie.
.· .n.ą~. o nim iali:na·n·.epsze ~O~ni~. ~ PO . KAŻDYM ;
.)jąc. sob~ p~~Y.,~
Ki.irten z,ezn. ą.waf wo-~aj pruer s~- ń~t: Y?~· d ~, ,;1~iłu
•
•
reg "godrz,in. Opb.wictd1fł; ~ od ~na1 mlod~ '.C~Yl.~t z t1;1~1 k1Gcfys ~ cjo cz ~1n~efiła.~„' , . , MORDZIE .CZ,l'.'$CJL . BA'(łD.Z. O STA· .
W tym momenci~ mło(łia. ~uta ~ RANNIE PLĄ MY ~W! rjA.Y.BRANIU.
szych lat zdradzaJ, już sadystyczne skłon
żona zada walała sie zawste ~ oswładcze- .
n ości. f!.d.v miał 8 lat wtracił dwuclz chlov krzyknęła przerażllw1e~
Dilsseldorf, 15 kwietnia.
Drugi dzień procesu Upiora z PussellL?fru" przynióst cafy" szereg nowych,
nieznanych dotychczas szczegótów, dotycząc ych krwawej dziafalności osikar.

„

ców do RelU.l i przypatrywał. sie ich pró-1
bom wydostani.a sie na brzeg. Gdy uto- ia
neli, tt:YCifigno) zwłoki na brzeg i taliczyl
.
.
nad nzemi.
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Romans George Sand zlekarzem =~;:=;~;~~;:::.;;.;

Wzorowym przykładem po.j tym ·zgl dem jest nowy konkurs, który sie odłl}'ł
w sławnej miejscowości Niagara falls,
konkurs skubania kur•
wieściopisarz
Rekord na rok 1931 ustalił m!tJ~c°"'
..... 7
rzeźnik nazwiskiem Nick Palermoł
wy
.ń
łPt
.,j
'%1,1• 11:4orv.r9łnu
który oskuba~ czterofontową kurę w ... se
„~
Jl.J
kundy. Rodżony brat śwtatowe~o mist,
•
.T urys t om, zwf edzając~ Wenecję, tenie, które POwoD zamłemło się w pło· wadzlll oa lrotmowe. nle przypuszcza- rta w skubaniu kur wstał pobitV 0 Iedną
Jac. Ił c~rY słyszy katde słowo. Le· I sekundę. Szanown apa tych ciekawie
dobr~e jest znany, zna.jd~~ący się w mlenną miłość.
p s nałów u.zyska
pobhżu mostu . „\Yestchmen utrzyma-I ~ewnego r!tZU, ~dy chory zasnął. karz oświadczył. iż stan choresto. J~o za wia<la. c eh
ny w .maurytansk1m stylu hotel „Royal pani Sand napisała hst. k tóry wręczyła zdaniem. · Jest beznadziejny. Oeor2e Ipr~dopoJ~iiie reko~d ,: wyrywaniu ~o
D~n!eh" .. W hotelu tym ~atrzymuje si~ lekarzowi. List ten zawiera? wyznanie Sand wz.ieł~ lustro I prz~łoiyła Je cho- błe włosów z głowy powodowan~ .r 0;_
naJbardz1ej ~ytworna ~lita~ zamieszk1- jmiłosne. Został on odnaleziony w pa- remu do ust, pragnąc Się przekonać, .paczą że proirenitur~ jego wykazuje ta· 1ki nadmiar inteligencji.
w~ł tu rówmeż ostatnio Charlie Cha-, mietnlkacb doktora, który dokładnie czy Jeszcze żyje. .
Straszone przezycla tej nocy znaJuplsał wszystk.łe swe wizyty w hotelu·'
phn.
dują się w pamiętnikach Musseta. Pod ~A
On~ś pałac doty Dandoło, przeszło .J)anłęli".
spervmenł.a
końcOwYtTI ustępie tego listu slyn wpływem silne~C> wzruszenia chory
sto lat temu został zamieniony na hozemdlał. Gdy się obudził. nie był w
tel. budowla ta zachowała stary styl na George Sand pisze:
'-• 0
architektoniczny dawnej WenecJi. Mi"."I · - Czy jestem dla cłeble, PageTio. stanie odwrócić głowy, na śclartie wiw tern dwłe łnstrutkobłet,
Dzlewtęć
prześlaktóre
n~ło również ~t<? lat ~ ~hwili, gdy ist- 1 tym f!ieznanyrtt idea tem, które~o s~~- dział ciągle dwa cienie,
mejący po dz.ten dz1s1eJszy pokój na kasz 1 pożądasz w swych najtajmeJ- dowały l?O. jak straszne widmo- Kle- torkl i siedem stwdentek z Washington
®rawiało przez
pierwszem p_i ętrze R'Ośc~ł. dwl~ znako- szych marzeniach, ~zy ~ei tyl~o zwy- 1czący meżczyzna. które2o srłowę obeJ- Mlsslona1rY Cołlege,
miłe postacie. Stanow1h om razem ktą kobietą, Jak kazda mna. Nie znam · mt1Ją' kobiece cf łonie; w cienłu wyłania cztery tygodnie eksperymentalną d}etę.
wielce niedobraną parę: Słynny Już ani ciebie, ani twej przeszłości. niej słe 2łowa kobiety, która nachyla słe Po upływie czterech tyi,godnł poddały się
wówczas Alfred de Musset, bardzo 1 wiem również, co ludzie o tobie m6w~ą , nad sylwetka mężczyzny, usta ich spo- one badaniom lekarskim, które stwlerwszystkie one czują się obecnie
przystoJny młodzieniec, oraz niezwYkłe lub sądzą. Mimo to kocham cię, nie wie tykała się I całus ten zdawało się prze- dzily,
lepiej, sa zdrowe i ładnłeJsre, niż po.
ekscentryczna. również słynna. lecz o dzac nawet, czy potrafiłabym cle sza- ! cią~ał ste w nleskończono§ć.„
·1 nować.' Kochani clę. bo mi Się pod~! - Leżałem nieruchomo. Jakby za- przed·nio.
wiele lat starsza Oeorge Sand.
Nie 11Żywały mfęsa ani masta ant mle
Nle przybyli oni bynajmniej do We- . basz I być może wkrótce będę cię nie- hypnotyzowany tą straszną demon:czną
~rą cieni. Cieroienia moje nie dadzą się 1ka. Żyły przeważnie pomarańczaml,
necji w tym celu, aby oddawać się tam nawidziećNazaJutrzh z same~o rana doktór poprostu ol)isać„ Znowu straciłem przy pomłdoram! i twarogiem, z dodatkiem
nieprodukcyjnym marzeniom. Musset
pra2'nąl tu napisać powieść, gdyt para udał · się do otelu. aby odwiedzić cho- tomność. Podczas n!esamowih•ch wra-· tłuszczu orzechowe~o I Jaj. · Przepi-s-y,
rozpieszczonych "ochanków potrzebo· ·' rego Musseta. Na r>rosru z czarującym żeń tej nocy w wyobraźni mej wytwo- wedłwg których żywiły się, zostały spowała dużo pieniędzy dla opędzenia wy-: uśmiechem oczekiwała 20 Już Oeor2e rzyło sie Jedno pewne przeświadczenie, rządzone dla nich przez rzadowe amesoklch kosztów podróży o.r az zaspoko- sand. Opuścili oni razem hotel. Rozrno- Iż WenccJa okradła mnie z najdroższe·, rykańskle biuro ekonomjf ck>moweJ.
1
katPrzy obliczeniach okazało si~.
Jenła swych luksusowych p0trzeb ł za- . wa powie~ciopisarki ze swym nowym 1ro skarbu.
Od tej pamlętnef nocv upłynęło 97 dą z nich poiywienłe kosztowało dzienprzyjacielem jest dokładnie opisana w
cbclanek.
Zdrowle poety pozostawfafo wów- -pamiętnikach lekarza. Pani Sand posta- lat. Historyczny ten pokój nie ule~ł nie Z8 centów, t. j. olwło 2 złote•
.::zas wiele do tyczenia. Również Jego . nowłła wówczas zerwać ze S!}'ym da- prawie fadnym zmianom. stoją tam Jesz !'• • • • • • • • • • • •lfł.AllJti
__,.....
towarzyszka była stale cierpiąca. Za- · wnym kochankiem. Wieczorem para za cze te śame meble. które kryją w so- ViP
.
•
raz po przybyciu do hotelu zwróołla' kochanych powróciła do hotelu. Mus- ble tyle wspomnleń z te) romantyczne!
się ona do właścłciela, aby . polecił JeJ set opowiadał wiele lat pótniej o strasz epoki. Niezliczone rzesze obcych. nie- Nle~Cle
• •
• •
.,.
dobrego lekarza. Właściciel hotelu po-; nych torturach, Jakie wówczas przeży- inanycb obofętnvch ludzi nocowało w
radził jej, aby zwróciła · się do nłeJa- t wał. Leżał on na łóżku w silnej ~orącz- okresie wielu fat w tym pokqiu hoteklesco doktora Paa:ello. niezwykłe przy ce, ~a głowie miał kompres z lodem. Iowym, kfóre1to ścianv on~iś były niePrzy łożu choreiro znajdowali się memi ·świadkami wielkiej tragedji Iudzsto}nego młodesco człowieka o zdrosignor Pairello I jego przyjaciółka. Pro· kiej.
wym czerstwym wy2lądzłe.
zn r te rCS'E rn=e
PagelJo znał słynną powł~fot>łsar~ t~ -Już z w idzenia. Podczas spac~nwiad
Riva deglł Schiavont zauwatyJ on Ją

P rzy

chorego przyjaciela. - Słynny PO•
skarbie"
Musset pisze o -utraconvm
J

łożu ciężko
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angłelke lub
eml1trantke, ·ze swą Jedwabną chustką. okręconą dockofa czarnycb włosów w ksztatc1e turbanu. ubrana po męsku sprawiła na nim nie·

kowo za

też polską

ekscentryczną

„_...••••„•••••„..,

czas

uruchomiono.-w Berlinie .
1.n:„
elektrycznym • -P • erwszą
.a „
·
,
·

· C1,;e.rn froril.n'oi
::!~!e~::ez::tc~~·~ru~~~~~~:
paliła z nonszalanci.. ob-1
re pani Sand

· eleli4rvc:•DVlli

6ęl fiern~ns

W DaJblltszym czasie odbywać słę' tel · etektryczn• świata. Pokaz ten ~ta- Ju etektrvcznego.
serwując bacznie przechodniów. Mł~
tdziwlony, gdy będ~ uroczystości jubileuszowe z ottazn now,lł wówczas cześć programu rozry-1 Jak wvn,ka z oowytszer:o. koleJ e1ek
po przybyciu do hotelu poznał w pa-I wYnałezlenla plerwsze20 tramwaju e- ! wek widowiskowych. przeznaczonvc~ tryczna nie jest o wiele starsza od tram
cjentce orv~inalną nieznajomą. Obok lektrycznea:o. Pierwsze tramwaje elek-' dla szerokich mas. Bvła to mata koleJ. , walu konnego. Tramwaj konny D"ze7.
pacjentki leżał również clerpiącv Mus· f tryczne powstały 50 lat temu. Mimo to ' czyli raczej precyzyjnie wykonana za- 1wiele lat skutecznie konkurował z tram
set. Sand skarżyła się na silne bóle do'. posługiwano sie jeszcze przez wiele lat. bawka. składała sie ona z 3-ch m~łeó· 1w~Jem elektrycznym. Swietnie funk~10wy i prosiła lekarza, aby wypuścił Jei Jako środkiem lokomocji ulicznej, tram kich otwartvch wai?onlków, spraw1aja- , nuJące i znakomicie odpowiadające s·.we
cieszyły słe jc.vch wrażenie ławek, wyposażonvch w n:iu orzeznacżeniu tramwaie konne ookrew z żyły. Ody doktór dokonał za- waJatuł konnemł, które
popularnością ł powodzeniem koła. Kolejka ta była poruszana przv oo s1adałv bowiem znaczną przewa2'e nad
biegu, poprosiła 20 z czandłtCYm Uś· wfelk•
mocy. male10 etektryczne~o traktora o nieudoskonalonvft! i wvkazującym wiei
miechem, aby podał Je) swóJ adres. wśród najszerszych mas ludności.
lt slle a-eh koni, w którym się znaJdow~ kle braki tramwaJem elektrvcznvm. któ
Musset odprowadził mocno zmiesza· . Na podkreślenie zasłu~uJe fakt,
ry z.naJdował się w zaczątku swego ro
ri ego signora Pagel'lo d > przedsionka. hlstorja tramwaju konnego nie jest o motorniczy.
Zabawka ta suneła dokoła okraJrłe- 6WOJU. Z tych to względów miasta 1 nlr
nie przeczuwając, Iż roipoczał sle płer wiele starsza od tramwaju elektryczmomen~le . Wt>rowadzenfa dv go toru o przestrzeni 600 metrów, roz- mog-!y zdecyd?wać się na ?1Yelim nowszy akt romansu, który zamierzał na- neio.
pisać. Romans, w którym nie danem lokomoc11 ułlczneJ pierwszych tram wa-- wljając „szybkość" 7 kilometrów na R'O : ":'ame trarny.raJów konnvch 1 zastąpłetramwaj konnv dzine. Żółwie tempo pierwszego proto- me łeb koleJą elektryczną.
Jów elektrvcznych,
. mu było odegrać sr;łówneJ roll l)Obatera.
NaJwłeksze udoskonalenia technłcz
Nazajutrz jut młody lekarz otrzy- przeżyWaf również pierwsza faz~ S\\<e- typu kolei elektrycznej niknie poprnstu
wobec rekordów, osta.~anych przez Nur ne.. .:izieki którym tramwaj elektrvczny
.
mal od pani Sand list napisany fatalną go rozwoJtL
zdobył swą popularność, zawd7iecza·
Pierwsze tramwaje ko.Jnne datuJa sle mie~o l innych szybkobiegaczy.
włoszczyzną, w którym prosiła ·go 0
Ameryce. · W Stanach ZJednoczomy
czakrótkim
w
Jednak
ta
Zabawka
prze
Ty·ti
stuled•'
przybycie do chore~o przyJaciala, kt6- od 50 lat ubie~łeR"O
rego ubóstwia nad życie. Stan Musseta ~omowJf' mJo::;ejnt~1f w ~złedzmie ~- słe urosła do rozmiarów poteźnesro ~rod nych elektryczny tramwaj zdobył !IO·
bynajmniej nie był tak zatrważający, omoc mes e v w owvm or 1t , ka komunikacyjneao. Werner Siemens ble prawo obywatelstwa znacznie wcze
Jednakże w.Jzyty doktora trwały cal)" rok . l~, w Parytu i>ler'rs~a linJa trak°t nie naletał do rzedu htdzl. l{tórzv po- śnleJ. niż w Europie. Udoskonalenia te
• wa1u onne2'<? zosta a za 01.nna w P u 1 przestają na jednym udanym ekspery- w Europie ooczeto wprow~dzać w ro:
.
tydzień.
1854, w Berlinie zaś w 18~5 ( z dzieł- i mencie. Już po upływie 2-ch lat zd·,fał ku 1891 l od te~o czasu miasta eur"'Pel
oczarowaformalme
Sfynna pfsarka
fa młode~o doktora. Przy łożu chore~o nfcy Kuofenrraben przez Tter~arten do on do teR"O stopnia qdoskonalić swój e- ~kie lrn~uia stooniowo Ilnfo tr .imw~ijw
· przyjaciela nastąpiło ich t>ierwsze zbli- Chaśrl_?~te nbśur,~a) . L 1nJa ta, któóra łączjy- 1>0kowy wynalazek. Iż mósd on or7' sta konnvch, zamieni.aiac je na bardziej ft(')
J • k woczesną komumkacJę
h
a ruum e c e er11na z, w wczas e- I" d
.
.
P1~rwsze e~ • I
szcze niezwykłe oddaloną. największa P "' o uruc om1en1a
.
.
Dnia 28 sierpnia 1902 roku w Rerdzłetnlcą zamiejska. pozostawała przez tryczneJ llnJI tramwajoweJ. Prbwad11ła
&.
~
ostatnia Unfa
wiele łat jedyną ko~unłkacją tramwajo- on~ od. dworca anhaltskieiro jo ów.:zes linie pozostała jedyna
..1•&USUHO POllJO•
wą. Dopiero w 70 latach ubiedego stu- tteJ szkoły kadet~w. Wagon n:otorow.Y tram.waió":' ko~nych. W okresie tym
powstałe· w tvm c-etu tej Pierwsze~ kolet elektryczneJ nie róz- Berlt.n pos!adał JUZ pierwsze linJł'! kołei
tecfa itoecfatnłe
•••
Skrzy.pet o śwłatowet sławie, ł"ritz wtelkłe Towarzystwo berlińskiej kolei !Jłł sie 1'raw1e wcale od wozu tram\\ a- podz1emne1. W roku 1899 poczęły kur
W końcu
z sować pierwsze autobusy.
Krłesler, przemawłafąc niedawno na te- konnej poczeło zakładać szereR" nowvch JU kon!1eito. Wa~on ten składał sie
z~ałdn~ar ubie~łe~o stulecia została zapoczątko
mat mll'Zykl, ośwła<fczył. te tyłko tę nm- HnJl. w Jak wolnem tempie - rozwijała otwartej Dłatformv. motor
mlefska. , 3łe W sk.rzVl)ł pod waJ?onem. Siła. elek- wana w wielkich miastach eurnnejskłch
z.y4cę uważa za rzeczywtścłe piękną, k~ Isłe wówczas komunikacja
n powodu.Je a niego.•• dreszcze, 1*z śwtadczv najlenłeJ fakt. łt kolef konna, tryczna zbstała przenoszona na osie. ~~r motoryzacja środków lokomocji.
b tkł
Tramwaj kónny st t •
waJ?onu. a stamtąd na ~zvnv. Oczv ;vłś- I
względu na to, czy on sam gra dany 11nrzecłnafąca ułfce LeipziS?erstr. aż do cle
a się za v em
to niezwykle prymitywne urządze•
·
k ,.J, •
"~ t h
.... 6
t hlstorvcznvm. Tramwaj elektrycznv w
.
tki b kl
d ł
1.n w r, czy L~L. s1uc a gry og~ innego. placu Poczdamsk1e1to. została dooiero 1
1 _a we
1 .. eł r~ · mn1!0
n wielkich miastach jest obecnie wypiera
Twierdzi też, !e muzyika-artysta, któ_ w... ro.k u 1880 odJana do użytku pubłicz- kn e oosika.
0
1
1
nowoczesne
,. omun a a rozwua a sie pomvs.1n1e. 1nv orzez inne bardziej
·
ry pod wpływem muzyki nigdy nie od- nego.
czuwał takiego stanu i po któreg'O dete·I · .Już w ·roku 1879 ·wE'"'"r ~'"""""s, LlnJa ta została otwarta 12 maja 1881 środki lokomocji. jak autobusy, kołeJ
of.gdy pod wpływem muzyki nie przecho i wlelkł wYnałazca w dd1."dzinłe e1ektro- roku. W dniu ~ym. który orzypad..i w oodziemria. Za lat 10. jak przenowiadadiziłc mrowie, nie odczuwa tnuJzy~d. nie techniki ,zad"monQ 4 ron.r <tł flit wYSławłe nasteonvm · miesiacu, Berlin obchoiz:ć ja,, bed,;ie on. oodohnie. jRk I je~o po•erzeDIYSłoweJ w. Berlinie pierw.sza ko-.bedzle Jubileusz 50 lat łstnlenta tramwa orzejnfk. tylko oamiatka historyszna.
r01.IUIDlie iej i mija sie z powołaniem.
dy lekarz był mocno

I

I
!

W..

I

1

1

dU fe

1

1

8

I
I

1

I

dl'eS•t:Se

°

Nr 104

ttflftZ'l'.f

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii 1931

Wołka

Str. 3

15.IV

z pornot1ral Jq 1D::!i~

Energiczna akcja władz adminlsttacyjnych
. kolporterom niemoralny~h druków

przeciwl'IK
·

•

Wradze rózpoczęty energiczną walW zakonczenlu swego okólnika m!· · wych sadów, które pozwolą na bliższe
kę z pornografją.
11isterstwo zaznacza, że zdaje sobłć spra określenie czynów przestępczych.
l
Ministerstwo spraw wewnętrznych, wę z tego, że przeprowadzenie
omaWten sposób walka z pornograft.\
w Porozumieniu z ministerstwem
oś- wianych zarządzeń będzie nastręczało będzie wreszcie
prowadzona według
wi~ty, wydało okólnik da wszystkich duże trudności i wa,tptiwoścł.
pewnych zasad. Dotychczas bowiem
WOJewodów w sprawie ścigania sprzeMinisterstwo udzielać będzie w tych . władze bardzo często znajdowały się w
dawców pornograficznych widokówek,· sprawach urzędom wojewódzkim
w •prawdzhvym klopocte. gdy miały do
obraz~ów i broszurek, kolportowanych dalszym ciągu wszelkich wskat6wek. rozstrzy~niecia bardziej :zawiły dylemat
główme wśród nieletnich.
jak również do czasu wydania fednoli- 1 prawny i nie mogły z tego 1>0w0du naMinisterstwo zaleciło wojewodom, · tych i wyczerpujących nortn prawnych leżycie tępić szerzycieli zepsucia i zgnl
aby stosowali wszelkie możliwe środki będzie komunikowało wyrokl właści- lizny moralnej.
.
i tropili wszystkich handlarty- pornom Z ' :: mn mmm n batt a
ttt*' mm-.a · ż• •
•••
graf ji, osadzając w wiezieniu katdego
.

Dz1ś

I

I

Jryumt Mlłoili

„.

Młłół~

dwob:a młodych tudd odręb·
ńego wyznania.
W roli ttlównej:
Nancy . Carrol, Charles Roge~ J. far
_!.e!.__Mc.:._~ald,~e~E~t.d _. <Jorcey. _
Początek przedstawienia o g. 4 po poi
ostatniego o g. 10. t.S w., w sobotę i
niedzielę początek o g. 12 w poł., ost.
ó g. 10.15 w Ceny miejsc na Pierwsze

„f•DJogier
(littal
Dinie
I.
_
.
~

~r:::~~'lego

.........~

Sztuka teatralna „irzykrotne Wesele'
zrealizowana 'N przeróbce flhnowei
przez retysera Victora P'leminra twór
cy „Niepotrzebnego Człowieka" p. t.:

I

I

f dni następnych!

-·.~-·

na gorącym uczynku prze
•a6łł''.
Ministerstwo w okólniku S\V'Ym stwier
„
'
dziło, że ustalenie sameto faktu prze- . :1frn>o01v napad no s•os1~ !faó1onłf:e-.1{sob>erODO
~tęp~twa przeciwko obyczajności moPóźnym wieczorem na szosie Pabla- J $pory trwały dość długo i w rezut•
~e meJed~okrotnie nasuwać bardzo du- . nice-I<sawerowo znaleziono jakiegoś tacie soowódowaty zerwanie stOSlln„,
s.eanse od zt l, na porankach 75 gr.
ze trud_noscJ. .
.
. 1 mężczyzne. leżącego w kałuży krwi.
ków.
. I
I zł. 1.f
Żaden bow1e.m z właściwych P:z~~~ i Policja wezwała doń pogotowie. LeKrytycznego wieczoru GorćzyńSki
sów karnych me daje śclsłeJ defimcJ1 karz stwierdził ranę postrtałow~ bło- . powracał samotnie z Pabjanlc do KM„ I.
czyn~ karalnego.
.
dra i przewiózł młodzieńca do szpitala.I' werowa, g:lzie stale zamieszkiwał.
Diwitłkowy Teatr ;:,wlełlny
P!erwszxn:i zatem . waru~k1em PO\YC!
Ranny jeszcze w nocy uzyskał przy
Na szosie zaczepili go jacyś czterej:
.
'
r~
dzema a~cll Jest pow1erz~me kontroh 1 tomność.
mężczyźni w czapkach nasuniętych na I
Ił
ł
·
doc~odzen w te~o .rodzaJu sprawach i
- Szwasder chciał mnie zabić - oczy.
Inteligentnym !u,nkcJ?narjuszom..
j brzmiały jego pierwsze słowa. - On Gorczyński poznał jednego z nich. jJ
\t~'·:
. :Władze m1111stenalne . załecaJą rów- . mi już dawno groził śmiercią.
Był nim je~o szwagier, Hieronim.
I'"""'
-~'ł.-.aw ~
·:
mez urzędom ~vojewó~zkim. aby w spra I Dochodzenie ustaliło, że ranny, An-\
Gdy rzucił się do ucieczki, napastni„
0Z1ś PO RAZ OSTAiNI!
wach bardzleJ . watphwych zachowa- toni Gorczyński, od dłutszeto czasu 7ył cy dali doń kilka strzałów tewolwero.
ły należyty umiar i tak~.
Nałwiekszy polski film dtwlękowo·
na wrogiej stopie ze swttnł szwas;crami. wych.
I
ttló\Vioft"Y ~ t.
Pozatem prz~ wdraza~iu spraw ? Hieronimem, I~nacyin i 8ronlsławc1:11
Gorczyński, trafiony jedną z kul. rll·
hal!del pornografJą. w mysi
wskazan Kubasiewiczami.
I nął na ziemię.
I
okołnika, należy przyjąć pewne wytycz I Szwagrowie mieli doń preten}iC pit:i
Policja, w wyniku przeprOWł'~zo:.e•
n~ jJa ocen~. czy sprzedawcy, względ- niężne. Gorczyński prowadził z r:i11;1 i""- go dochodzenia, aresztowała wi,t\'St ·
rue wystawtał}Y utwór
rzeczywiście teresy, sprzejając im produkty Mino:-. hh::h trzech Kubasiewiczów.
_
I
podlega przepisom ustaw karnych.
1 Gdv zawarli z Gorczyńskim Jaką~ wiek I
Na sprawie sądowej tytko keten i
. ~ytycz~e. te dość często nie dają szą tranzakcie. doszli do Wfli(,~~: u, ze \l' clsądnych. J-Heronim, przyznał si~ iż
się UJąć w sc1słe fonnułki, to też w wie zbyt wiele na nich zarobił.
Istrzelił do Gorczyńskiego. P·)z(;<>ła!i
lu wypadkach musi decydować osobisPoczęli więc domagać si~ zwrotu tw1edzili, że nie brall udziału w m1paw rolach głównych: Nora Ney, Zb:vsr:~
te odczucie przedstawiciela władzy.
kilkudziesieciu złotych.
dzie.
•
ko Savan, Kaz. Junosza-S~ęł)owskl,
1
Ogólnie Jednak, stwierdza ministerGorczvńskt twierdztt. :te kh 7.;.1dania 1 Sad skazał Hieronima l<tt'l'nsfewl<:tll
akcja dzieje się współcześnie. Wytwór
stwo, należy przyjąć,
te wyrażenia są zupełnie nieuzasadnione i nie chciał na rok wiezienia, pozostałych z.a.ś Jflfenia Leofitm· 1 - Warszawa. Realizacfa:
„śwfadomle bezwstydne„, „nierządne", im dać ani ;.tosza.
1 wiunił.
J. Gardan. Słowa Konrad Tom. Mu„sprośne''. użyte w przepisach karnych
·
-------· · ...
t:Vka: S. l<ataszek. - Nadprogram: ,
dotyczą przedewszystktem utworów z
aktualności
krajowe. Poczatek se:i.!J~

!

I

I

I

m
o

cI\ sI

!/l-<DJ"'

I

URlf na U~l[l

I·

Xekretarz

::~~e~~s::~azp~:ia~:~
kt~w':fu~r~
u czy
czy
podtającego,

02ladafąceao

nłceenla seksualne20 I które tzeczywlś-

a:mnazium przed

Oskarzono go o

sądem.

s6w o godz. 4.30.

'fałszowanie świadectw

'WUfłDdt!ft "'.:~asie practr.,,

cle obrażają uczucie wstydu I moralno
s.z ko)ny nb
ścl osób trzecich.
'W fabryce Steigerta przy zbiegu ui
Inne utwory, nie dotyczące bezpoW maju 1930 roku do dywizfontt :!an-' go. Chorążym Bernaozykiem zaiął $tę Miljonowej i Przęd~alnianej, w . c:a!d.
średnio tycia t>łcioweao, mogą jednak da.u-me ·1 w Łodz:i i.głosił sję Józef Łęski I są.cl wojskowy.
pracy pr~y !11aszyn.1e, d~znala c1ężl~l"111
również być uważane za niedopuszczal i z.amddował, ze posiada wiadomości, iż 1 Wczoraj stanęli oni przed s~dem uszkodzen cielesnych Jam?a KantorO\\\:\
ne, jeżeli sa. wykorzystywane w tvm chorąży Bernarczyk nabył
okręgowym, który sprawę tę rozważał na (Dąbrow~ka 67,) robo~1ca. . . . .
celu. aby spowodować podniecenie płdo
sfałszowane świadectwo ckolne
pod przewodlllictwem sę.dziego Wileckie Il
Pogot e~wk 1e kk~s_Y chory~h 1.1dz1ehto 1e t
we I wo2óle, jeżeU cel ł sposób ich użu
.
·
d . . Hal' .:..L•
• c.- ~ wmocy
ars IeJ
3
cła wskazuje na taki zamiar.
i na te1 podstawie otrzytnał awatia na go, w asyście sę :r.1ow
te.Kiego 1 ~•
Ma to miejsce w szczególności. ~dy . podporu;znika.
.
ma.deniego. Oskarżał prokttrafor Grze:f'pndl z n!e~u
utwory takie są sprzedawane młodo-I
Łęski został szez>egofowo zbadany. gorzewski.
•
Na u'łicy Narutowicza spadl z '
cianvm.
Dodał on wów.~as, te sam swego cz.uu
Sąd, po. zba~ruu Itr.mych śwładk6.w, 15-letni Szmul Blat (Be·rka Josele~
Ministerstwo spraw wewnętrznych nabył J?odobne swiadectwo u $ekreta.rza 1 s~a.z.ał Płaz.~~sk~ego na 8 aieal~ "Wlę- nr. 20) I uległ złamaniu leweg-0 rami
przystępuje obecnie
do sporządzania gimnaz1u~ pamtwow~go . w Radomiu, ztenia1 .zmnteJSZaJąc mu karę 1la zMedde l
Po14otowie orzewioziło go do szp1ta~1
wykazu druków i innych
puhlikac-vj. Ptaźews.lueg-o, lecz me wykorzystał słał 1attmestji o. po,!owę, a ł.ędd~o aa 3 bńe- św. Józefa.
zakazanych lub podejrzanych, Jako por szowane-go dokum~~tu.
.
siące włęZjetua.
u.
r.u
•
no2raflczne. .
.
Wdrożono. en~rg1.cm~ docbodze.rt1~.
"":>.~.·~~\„t~Mr,'/,l~--,,m,••„im__~~
-'•~!11o~e fi.óJfił .
Władze rnmisterjatne potecftv urzeOkazało się, ze Lęskt zapo:z:Mł się z
·· · .
.. . ~~~
Przy z:b1egtt u he L1manowsk1-ego
1
dom wojewódzkim. aby zwracały bacz Płażewskim w zwią.zk~ młodziety mo„
Zgierskiej 32-letni Stan.istaw Witała, b„
ną uwa~ę na znajdujące się w obie~u nar.chistyczmej. Płażewski prosił go, by
Or med
ł'Obotny, został pobity przez kilku swyc:
druki i ewentualnie występówały prze- się dowjedmał 1 c:z:y poszczególni don.
_
·
~
zna}omych.
ciwko ich rozpowszechnianiu w myśl kowie or~aniz.a-tji nie reflektuj~ u. łwia
Na Cho}'nach pobito Olgę Ryl 1'·
powyżej wyłuszczonych zasad.
jdectwa gimnazialne, gdy!, jako
(11-go Listopada 20). Pogotowie u-dzieł'
tan gimnaz:ium radom$kiego,
Choroby wewn~ttzne 1 Alletslczfte.
ło poszkodowanym pomocy lekarskiej.
,
nuSgłby się o nie łatwo 'łł"f*tarać. ,
~
i,
llD1.
1•ee•s;•,,•oź•w•h:.ko•w•y.Kl.no···T•ta.łt·\\'·l'25•ond:I
Amator6~ · .ie hraklo. Jedi>ytn z tch (
PD !IJIM,
lłDllll)!I)
1
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sima,

1

k

artrernm.

s~~!!!!PID ~rł.mod;?$~~:::~:!~st~;~i'.1!!: 1~;_!~~!!!!~~a.!~1f!t: 1 Henry
W

DZIŚ I DNI NASl'eJ>NYClf!

Najwspanialsze arcydzieło IUmowe.
NaJwlcksza settsacJa cJnła.
Pierwszy film. który mah.tle w t>rawdzi
wyc.h barwach z:ehettne szareito iotnle
rza rosyjskiego, skazaneao niewinnie

na

łmletć.

fraglczne dzieje rosyjskiego tołnlerza
w niemłeckltn obozie dla
Jedców woJemtycb.

więzionego

Spór o Siertanfa

ORISZ~
film osnuty na de l)owlełCI Arnolda
Z\\-ełga, pod tym samym tytułem. która poruszyła umysły cale~o kulturalne
go świata.
W rolach gtównych: Chester Mor•

rls,

Betły

Comson.

Początek o godz. 4.15 • _. Aparatu·

ra d:twlekowa:

W~tera F.łectrlc..

z1.

Ba.da.nie

dłu.go.

W

całej

rezulta.cł-e
stan oskarle-nia

af•ry

władze

łt"wało

doić

fodzilly od 6·•' do7-el, - ,., 11le~zh1le ł •~ta
Od fodz. 1 l·•ł do 14-ei
·

I

posta'Włł, w 1 ••••••••••••••••~••••••11••••1

Pł.a.tewskl~ao i lęcki._ ./i$'~vd•Wtf_,._._.. • • ·

1>0rUocznik

Sivnnv dotgktvw 1 onel 9arrv1110R'e
natrafił na &lad 'Wiiiiama Hainesa,. uk1·~
wa1qcego s111 pod ~a%wq

·

,,'Jafemnli•u !i.>ierns''

kapitan

=~:De

~zczeqóJy

w <:t•su

tr««:h dtli

Z Rozkazu·

Księtnlczki
arocze!

rozkosznej

Dowiadu1emv s1q również, Ż<J wszvstk·a nrci

tai arcvciakawa1 awanturv prowad?.q do
;owago taatru św.et,naao „GASJNO".

Garat .:

major

awansowany

!lelef!rarn

-:

dźwu1-

podamv iulrol

filuterne I

szampdskiel

bitiany Harvey
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Dziś

wielka premjeral

Najciekawszy polskl diwlękowlec sezonu,

''

Hr. 104

1931

całkowicie

wielka premjeral

,,

mówiony

(BIALE NIEWOLNICE )

Wedlua scanmJusza Anatola Sterna 1 Leo Bel111onla.
· W rolach

Retysa1Ja Wlchala Wasniiskleao.

głównych:

Plaria
Plalicka,
Krystyna
Ankwicz,
K.
Junosza·Słepowski, Zhtnko Sawan
Tadeusz Olsza„ Czesław Skonieczny„ Stanisław Sielańskl

•

inni.

i

Wiosny" Zachwycająca groteska rysunkowa, ilustracją przebudzenie si~ przyrodv na wiosnę.
Nad Program : · 2)1) „Czar
„Tętno Polskiego Manchesteru". Garść "rażeń z żvcia Łodzl Realiza, ja A. Ford. Scen„r1usz S. Grodzieński
•••••••••••••••••111111••allliilmm
ma
w
z:a.
w
el
Początek seansów o godz. 4

"il
1J
po poł.w niedziele, soboty o godz. 12 w poi. Ceny miejsc na pierwsze seanse od 1 zł., w sob.ńiedz od 12.:...3 pÓ 75 gr. i 1 zł

Karty premjowe ważne bez ograniczeń
;.

: • •/.
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~
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I

wiosno

Karty premjowe ważne beż ograniczeń
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Praco. na roli opóźni sic: conajmniej .
o dwra llusodnie
t

---------&Jm...--._..-.,
Llkarst\VO na smu"ek I

Auta tegoroczna

Najmroźniejsza była

jest bardziej ka· 1

! , pryśna · niż zwykle. Kalendarz wskazy-

pierwsza połowa lutego.
j wal początek wiosny na dzień 21 mar:a, . Srednia temperatura w ciągu całej zimy 1
tymczasem mamy już połowę kwietnia, wynosiła 5 stopni. Dla naszych na wiga- ;

W li ~ecii i l\ustrii

a wiosny jeszcze nie w:dać. ma meteo- torów zima tegoroczna nie była odpo1 rolog-ów istnieją tylko wskaźania katen-'. wiednia.
i cofmęto zakaz wyświetlania fi/mu
Mąż Jety w łóżku niebezpiecznie chory.
d.arz.owe. dlatego też ogólnie powiada J
Częste burze _na morzach wprawiały I
„Na zachodzie bez zmian•
Lekarz wychodzi z pokoju.
si~. ze
1 w r:ich olbrzym:e zv.;aty l~dowe. sta- 1
Wytwórnia filmowa. która zreafizo·
1wiosna
Młoda małżonka czeka nań za progiem.
tegorocz~a. fest chłodna i spó- nowi a.ce qta okrętów meb:::~pieczn.e prze wata film „Na zachodzie bez zmian" zdo
- Panie doktorze. niech ml pan powie .
zmona.
Natorr ~st dla rolników zima te r ł
.
ć
t
d Sta
1szkody.
rawdegoroczna była wyjątkowo korzystna. a a pr~ecia.,.,na. na swa. s ron~ rzą
Zim~ t~goro~~na. rowmez odb1ega:a i Oziminy pokryły się śnieg' em, gdy zie- nó\~ ~Jedn~czonych w s~raw1e ~~ka:u
Doktór waha sięo~ _sweJ; zasadmczeJ n?rmy. Prz~d"'- 1 trtia już przrmarzla i pozostały pod bia- wy~w1etlan.a ~e~o obrazu w roznych
, - ł..askawa pani.~
wszystk.em początek z my był t11f'CO tą pierzyna, śniegu aż do wiosny
kraJach europe1sk1ch.
- Bez ogródek! - przerywa urn m~tt,.,nlrn. spóźniony. Naogói jednak nie dokuczała i
H · k
,
.1
: t
Rza<l Stanów Zjednoczonych posta
1 1
- Ntech ml pan powie prawdę: czy mogę sobie ·1am zbytn'o i przez cały czas jej trwa- b
I oros
nat t• mat 'J °dn~ a a. są nowlt . stanąć W obronie
intcresÓ\\.
Jesicze obstalować biała suknie . u krawcowej, nia nie mieliśmy zbyt silnych mrozów: I ar~-~od t? ro ema y~z~e. że yme mozna . swycn obywateli r posłowie amcrY·
--.zy luż ule wartó?
J k bti 1. . kt,
f h
.
d stw1ur z1 6. z oewnosc.ą, e
k ,
O
..
A t .. d ·
a , o" . c~y 1 me orzy „ ac owcy o wiosna tak predko nie wróci do normal- i .,:anscy
w . rec11. oraz: w u~ r~1, g Zll
,.,
.
pogod zima tegorocz~a trwa ta równo J
neJ:o stanu.
JJim „Na zachódzie be~..z1!11an '.został
DwaJ f>rzylaclełe społkali sie w kawiarni. ,
. . • , . lOO•~nt,
·
j Tłumaczy się to przedewszy"tk1em 1 skónf!s.kow;any, poczynili 1uz stai ania u
bydwal są kupcami.
przyczem z tej liczby byto li dni na- wielk;~tni masami śniegu w 1asach i lo- odpowiedn.ch czynników• aby
..... Co się z tobą dzieje? - pyta pierwszy.- prawdę mroźnych, podczas których tern du na morzach. Jak wiadomo topnienie :
.
zakaz t~n cof~ięto~ . .
ntadasz lak cień!."
pera tura spadała do poziomu 10 stopni pochłania wiele ciepfa, a vrięc dopóki 1 .
_Atenach ~~idoc~mły się JUZ .skut
- Okropnie mi się ~owodzl„. - odpo,..·lada i niżej. W ciągu tych siedemnastu dni śnieg i lód nie znikną bez śladu nie nale- ki teJ mterwencJI. F;dYz: zakaz cofnięto
11. - Od tygodnia me śpię„. Jeżeli do przy- mieliśmy 7 dni o temperaturze 15 stopni ży oczekiwać ocieplenia.
l obra~ ~edług ll?Wteśct. Remarqua uka
.lego wtorku nie postaram się o 2 tysiące zło- oraz trzy dni z rekordowa temperaturą I
Praca pa roli opóźni sie wohec te~o · zal się n~ gr~ckich e~r3.utach. . . .
eh, ogłoszą ml upadłość."
. I 2o stopu; f
l conajmniej 0 2 tn:odnie.
:
W W1edmu równ!ez .w flaJbhzs~y~l.
- Człowieku! - woła przyjaciel. - Dtacze
• ...!.~.
dniach obraz ten ukaze s1e na ekrame H
oś ml ódrazu tego nic .powiedział? I.
i dnego z największych kln. Austrja moi
- Co?!". Chcesz ml pożyczyć?!ro ·~ ·•o'
I bez skrupułów cofną~ zakaz, kt~ry b~
- Nie, pieniędzy nie mam, ale mam cudowny
e ••
I tylko formalnem sohdaryzowamem Sh
ródek na bezsennogćf„.
.
. z postanowieniem Rzeszy Niemieckiej
PROOR••:~lll8€86~~Jf.P. ZKJEJ
i:n1edzynarodowy z Budapesztu. 22.10::-;-22.35 ~el skoro jednak Reichstag wypowiedzia '
ieton p, t. „~w1eto chleba w Wenec11 - w:vgł. .
f . l ·
· k
k f' k ·
ozmowa matrymonialna " Ameryce:
ŚRODA dnia 15 kwietnia 1931 toku.
Wacław Sieroszewsl~i (tr. z W-wv). 22.25- się ? ie.a me przeciw o
on IS ~cie
. H
.
.
.
·
22.35 Płyty gramofonowe z Warszawy. 22.35- AustrJa została tern samem zwoln on "
- alfo, 8 11I, pan 1est 'vszak oj~ rodziny, ,
~od~ . 1158-pos, Syg~ał cz~su z Warsz;a· 24.~0 Kómunikaty: PAT. meteorologiczny. Ppli- z obowiązku solidaryzowania si z Nici;

I ·
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NY 1 he1nał z Wieży
Mariack1e1 w Krakowie cyi ny, spor.to wy, oraz muzyka taneczna z \.\<ar.
ę
12 05-13.15: Muzyka , płyt gramofonowych szawy,
I' cami.
.•
fi.rmy Ą Klingbeil Ł~dt, Piotr~owska. Nr. 160;
- y
p I t
113 15- !3 25: Odczvtame i>ro~ramu dziennego I
AR.TEK, dnia 16 kwietnia 1931 r.
Klara Bow wraca na ~kran. Po OCZ \
es ••• 11 es e y.,.
repertuar teatrów . I kin. 13.25-14.40 Przerwa.
·
- i
t
· ł
h
t'
- A Ja jestem kawalerem, .wie p;iu " ccmił.„' i4.40-15.00 Odczyt dla maturzystów p. t. „Sło· . . 1~.58-12.10 ~~gna! czasu ~ W-wy, .hejnał z szc~en ~ .se Z mes us~nyc zarzu ..ow .
1
_ Skąd mogę 0 tern wiedzieć?„. Pan wie wacki" _ ódczvt I-szy _ wvgt. prof. Leon 1 W1ezy ~ariackiei w ~rakow1e, komu~ikat me: wy ,..ram u P:oc<:SU, rudowłosa. gw iazdi
iej
.
I Płaszewski (tr. z W-wy). lM0-15.20 Odczyt I teorp!ogiczny: o. ~ci::1-:tame programu dziennego i przygotowuJe się · do nowego fllmu. któ
1 dla
'
•
•
"?
matutzystów p, t. „Ruchy rewoluc!i w r. reperŁ teatrow i_ km. 12.15-12.35 fy\uzyka '!-. ry reżyserować będzie twórca „Upadłe
- Ile lat ma1ą panskie córki...
1848" - WY"'ł prof Janusz lwaszldew1cz (tr. z ' 11łyt gramof. 12.3:>-14.00 Poranek z F1lharmon11
•· ł " R~
d
n
- 28, 32 I 35."
W-wy) 1520_:_1550 Przerwa. 15.50-16.IO Ra- ! W.al'\Sz., 14.0Q-14.20 ,świa1 dużych i małych" _lrR'O_~!!~ a.
\rszar
a ace.
"'.
- łło, ho, ho."
i djokrońik~ ·_ wy~;losi dr. MaJian Slępo\vski (tr.1 wygł p, Matj.a Anki.e·w~czowa ~tr. z W-wy), ft.JtK%JCOOCCOOOOCOc:JOCOOOOOOOOOO'
.
z W-wy) 1610_ 1615 Komunikat dla żeglugi i 114.40--15.00 Odc.ryt dla matur~ystow 'Eń . : .SłoD:fwlekowy
- Niestety, młodsze luż !tle hdą...
rybaków (tr.' z w:wy), 16.lS-l6.45 P!'ogram ! w~cki" - odcz~ II-gi, w~ł. proł Leo«i 1Płoszew i
- Hm"" Jaki posag dostaje nalmłod.mi':'.„
dla dzieci. l. Opowiadanie J. Grabowskiego pt. skii (~. z \V-wy), 1"5:(}()-15.~ .?dczyt d.a ~at?;
lłll88
ftm'ftt
'
- 10 tysięcy dolarów i dom ua Walker- ,,Europa''. - odczyta p. M. Strońska. 2} Trans- · rzysfow pt,:.„.Roz:w61 .v:zy;;1Je1ow szJacli-eokdt 1
ł'<:c "
reet
mi~ia z Wilna 16 45-17.45 Muzyka z płyt gra-' wygł. prof, nemy Mo1S<:1cki (tr. z W-wy), 15.35- •
• •
?
~łonowych. · 17.iS-17.40 Odczyt z Krakowa. 15 60. Komun~kat Li~i PowieMIZlllei i Przeciwga·
I
"
- A ta 3 1etn 1a.
„Człowiek w 1>rzestępey" _ .wYgl. dr. prof. Wt. z~eJ .z Wamzawy, 1?.50-~6.10 <?'diczyt z Wiloa.
1
I
< ••
- 10 tysięcy dolarów i dom na Cantstreet... Wolter. 17.45-18.45. Koncert popularn.y ork, P. ,,Ziienne. b., W. Ks. Lltew~ ~·ako ~111łość go~.
- A najstarsza?."
R. pod dyr. · J. Ozimiiisk!ego. 18.45-19.10 Roz- spodairc7)8.', w~. P. Tadell'SZ N~ul'Slk~. 16.10 •
·
.
maitoścl. 19.10-19.25 Komunikat · Izby Przem. , 1615 Kom1mht dla ·że~u~i i rybaik6w, 17.15ł
- 10 tysięcy dolarów 1 dom na J>eckstreet. Handl. w Łodzi 1 odczytanie programu na dzień 117.15 Muzy.ka z płyt gramot z W-wy, 17.15„
łaścłwle która z moich córek podoba sle następny. 19.25-19.40 Płyty gramofonowt.171.40 Oik.zyt z Katowic. „Wytwórcy jedwabiu",
"--Z-IŚ-l;:;;.D_Nl~-'N=-AS_;::TĘ-PNYCH! ~
u?.„
19.40-19.55 Pra~owy dziennik radiowy z War- wygł, prof dr. Kaź. Simm.. 71 45-18.45 Ko11.cerl
~ Teao leszcze nie wiem. Musz„ nalplerw szawy. "Z0'.00-20.15 „Wśró.d ksiąź~'.' - prze- 6óli«t6w, W~<mawcy: Mal'lja Proko.p,-Budziiw.:..~Najwspanialsze arcii'dzieło obecne·
. ""
"
gląd najnowszych wydawmctw omowi prof. Hen ska (~Ol?l'·l -Wera Neumark (fort.) 1 L. Ur6t<?m
go sezonu mistrzowskiej reżyserii Uotrzeć te domy. Dowidzenlal
ryk Mnścicki (tr. z W.wY). 20.15-20.30 Odczyt, (a•ko.mp.) (k r; W-wy), 18.46-19 IO R.o.zma<i:toecl,
nell Barrymora.
- b muzyczny z Warszawy. 20.30-22.10 Koncert . 19 10.....1925 Komuntlkat Iwhy Prriem.-H.andl. w
Pieśniarz
Lod.ri ) odczyt. protgr-amu na dzieó następny,
Dramat :tycia I miłości śród kozac·
19.25-19.40 Płyty grMllof. z W·wr 19 40-19.55
ki-eh osiedli. - Pieśń miłosna opryszPrasowy d:z:iieinn.'lk r:a.diowy z W ~wy, 20.Q0--.~.15
ka, pieśń beztroska włóczęgi. - Na
Feilietan ..pt.: ,;w UiID'ku św Anioła", wygł, P.
cześć tego filmu ofiarowano wszystko
Maciej Gru:szczyd-sdci (tir z W-wy), 20.15-20 30
co świat posiada i czerp się szczyci.
Poipdank.a radj.ot.ecłmkma z W„wy, 20.30-21.30
W roli głównej: NaJsłynnieiszy baMuz~ rumuńsll<'a w W).fk. Ollk. Fi:lh. Wa;n;iza'Wryton świata, gwiazda nowojorskiej
ski.ej pod dyr; J. OzinUs\slkiiego. Elżbi-eta Cotnis
opery LAWRENCE TIBETT.
(forl.).. Stefanj.a. Mi,!1erowa (ooiprain) 11 L. Urstein
Humor i dowcipy w w}'konaniu bez
(akomp}. 31.JG.-..22.15 Sł.uch<OIWisko z W-W'f. , Sa
konkurencyjnych .k omików: Laurel I
lome„ - 0:scara WiBde'a w oipraOOOtWanm rad!;:>Hardy,
fonlcmem Mairii Żyżft'nJSlki-ei, 22.15-2'2.35 Tran&C,;aruJąca Jak z bajki ilustracja mu
m~ z WHm·a. K=cert s;oJi.sty, 22.35--24.00 Kozyczna kompozycji słynnego francłszmunika1y:· PAT, met.eorol., POl!ic„ sport. oraz muka Lehara.
zyk.a lelcka i tMl·e ic=a z Wars.zawy,
Poczrttek w dni pow:szednie 0 4 30
o~tatl!-iego sean~u· o 10.15, w soboty i
ł
·
·
·
l
niedziele o 1-ei. · ostatniego seansu o
łlłeśt:ie P0SD041:
I
10.15 wlecz. Ceny mlelsc POt>ufome.
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-Yes.„ niestety,_
_I ma an trz córki?.- ·
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Powieit sensoc:gjno · krg1ninolno.

I

Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

który widzłal
Stwierdzam więc jeszcze raz: wed- f przed nami świadek,
STRESZCZE'Nll! POCZ.\ TKU PO\VtEśCl. naruszył fundamentów tego glównego l
przekonania 1twarz Ruleckiego po pierwszym strzai ług mego najgłębszego
W varlete ..Alhambra·• za~ordowany filara aktu oskarżenia.
1·
·
· ł z!l Jego.
· d z1a
k s1e
•
·
d'1a rn1· w t ~J·I1 os k·arzona
.
K.~es t·ja, któ ra pr~ypa
został orzemvsłow1ec warszawski Zy~munt
st~ 11 a ni,uIee k._Jego przy 1l~ ,Jak~ohyi~
za.s t rze l'ł
Ru.e.:k1. którv orzvbvł tam ze swa żona.

który Ik1em, ze sw1adek ten m1rnowoh pow1ePode1rzenie Dada na Drekna tancerke. <Jize • chw1h do rozstrzygn:ęc1a, rozpada się pomocy drugiego rewolweru,
usunęła wszelkie
nie f dział prawdę, która
Ordeńska. która oodczas wystepu miała właściwłe na dwie części. Przedewszyst znikł na sc_enie i dopóki broni tej
1
DrzOr~oebJ~k~r~~esztowano 1 osadzooo w wie kiem wys?wa się ~prawa rewolw~rów, Z?ajd.zit:~y, aby się przek~mać ~aocz- j wątf?liwości, .któ!a stwi~rdziła, że Ru:den1u OditlOwtła ona udzielenia wszelki.:h o czem JUZ wspom : nałem na wstępie, o- me, ze me wystrzelono zen ani Jejne- leck1 odwrócił s1e po pierwszym $trzaraz sprawa znalezienia kuli w plecach go naboju, dopóty nic nie zdoła zach- le, a wiec druga kula, padając ze scezeznatt.
ny mogła go trafić tylko w plecy!
l wiać mej pewności.
Siedztwo ~wvkazaro. te Rutec~I siedział zamordowanego.
WSZ'"
Sprawa rewolwerów jest jasna · Pani. I· . Ale . powiedzmy ' że panowie sędzio l I. wreszcie ' żeby J'uż wyczerpać
twarza zwró„onv do _scenv. natomiast zmarł
.J
.
.
od 1<ul1. która u~odz1la 11:0 w ple.cv.
w tvm samvm czasie opmie. publiczna IRulecka, pam Kawerska, pan Kawersk1 wie. me wezmą tych argumentów pod stkie dowody, pozwolę sobie przypompostawią j nieć jeszcze jednego świadka, którego
wszyscy widzieli. że tancerka we- 1 uwagę i sprawę zabójstwa
zelektrvzował mnv wvpadek. a m1anow1c1e samobó1s1wo kasJera _Banku Gospodarcze- 1szła na scenę z dwoma rewolwerami. pod znakiem zapytania. Czy mamy ln- 1wprawdzie nie widzieliśmy na tej sali
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szyscy. po~adt? slyszel1 1na wmna,. byc ukarana me tyl~o
Lrwskt był krvtycznesto wieczoru w .. Al- rewo wery.
bambrze•· 1 starał sie o uzvskanie od Rulec 1dwa wystrzały. Naraz1e więc rest w po · chęć zaboJstwa - bo o tern niema 010- ! ski. Mam na myśh Richot'a, tę legendar
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ra sobre do oomoc:v kierownika brygady j tkwi ta w ścianie.
ewentualnie bardzo zażyła przyjatń.
W ~lecach Ruleckiego znaleziono 1 u te okoliczności, które
detektvwów_ Scotland Yardu. Edwina BroI co rn?wi .najserdeczniejszy przyja
:!1e~ bawią ... ego przypadkowo w Warsza- 1kulę. z m_nego re~olwe:u. Czy z tego , mogłyby posłużyć oskarżonej jako swe
oskarzoneJ?ciel
Brown w sDrvtnv sDosób zwalnia Ordeń 'Y_Ynika, z~ oskarzona me mogla zastrze go rojzaju „sytuacyjne alibi". Jednym
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I ranem (po wypadku w „Alhambrze ).
Kula tkwiła w plecach, Jeśh się wlec 1
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B~litaju \\< d_u~zne!· za~y_mio.nei izbie czekali 1 PJ:o~esie pie~wsz_orzędną rolę. a mi~~o- . odwrócił, w takim razie wyłusz:czone . Służąca oświadczyła mi, że w pokoju
Wszedłem
luz naó dwa! mezczyzn1. Między 1>rzyby- 1w1c1e - taJemmczy Wypadek _ zagm1ę- przeze mnie wyżej · prawdomodobień- 1 Ordeńsklej jest jakiś pan.
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Musiała bvć Jakaś przyczvna, któru
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w międzyczasie rozpoczyna eię proces biła!", ani też nie wolno panu obrońcy kąś obronną pozycję! Możliwe, że slęg , ciezszef.':O przestępstwa, Jakiem Jes t
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ta włono podczas rozprawy sadowej. Wy. jui nłe zdążył tego uczynić gdyt
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rza - Widzew <mistrzostwo klasy A)
Oraz bie5?U .na przełaj, Or2'anizowanego
przez ruchltwe Tow. Sportowe „Kru,
\\a tka o punkty w · lidze rozgorzała nie to zapowiada sle na:! wyraz sensa- 'żvna lwowska poradzi sobie przypusz- scheender" - z których to imprez zda.
j liśmy sprawozdanie ·w numerze ponieczalnie badzo łatwo.
Icyjnie.
pa dobre.
Niedzielne wynikł złota sie 11łew<\t- dziatkownn. - od b yły sie ostatniej nłe
Jedna fak i druJ,?a drużyna znajdują
~ttsacyfne wynikł uzyskane ubłeg-'
lej niedzieli w Warszawie i Łodzi . nad sle obecnie w bardzo dobrej formie. Kto oliwie na znaczne prze~ruo•1wa11ia w dzieli w Pabjanicach za w ody towarzy„
spodziewane sukcesy ŁKS-u na:I Cra- zwycięży w niedziele w Krakowie trud tabeli. ŁKS ma poważne sz.mse zajecia skie w koszyk 6wkę między drużynami
Mimo Iż Wisła ja~o pierwszeg-o miejsca. ale tylko w tym Pabjan:ckiego Stowarzyszenia Oimnacovłą I LechJi nad Polonią sprawiły, że no przewidzieć.
walczyć be- zespół bardziej rutynowany uchodzi za wypadku jeśli pokona Polom1; Gdvby stycznei;ro i Triumfu. Łódt.
ołlecnłe każda z drużyn
PSO _ Tryumf (żeńskie) 22:3. Panie bowiem nawet Wisła idotivła jednocze ·
dzle bardzo · ostrożnie w obawie przed faworyta tego meczu. to Jednak
utratą punktów. Niema dziś stuprocento Jest wykluczone. że punkty zdohdz!e śnie dwa punkty na Oarbarm to ma o- bJaniczanki Jak to wynika z rezultatu
w na szanse zajecia pierwszego mł~!sca zdobytych ·koszy, przeważały kornplet'\tl'vch faworytów w lłdze. każdy .mecz Oarbarn.ia. Spp~zlewać się należy
krvJe w zanadrzu niespodzłanke 1 dla- Krakowie wałki dwuch równorzedr:;r :h w tabeli tylko w tym wypadku iesh u- nie i na zwycięstwo w zupełności zasłurozgrywkami prze;iwników. O zwycięstwie niewat- zvska wysokie. zw.v~iestw J nad swym żyły. S~dŻiował poprawnie p. Piśniak
zainteresowanie
te.ro
I Józef.
Ipliw~e zadecyduje los szczęścia c~v lokalnym ~rzec1wmk1em.
wzrasta z dnia na jzłeń.
PSO lT - Trvumf lT (męskie) 16:2'2.
I
mo~ą
wvnłków
od
~alezno~ci
W
j
drug1eczy
tego
dyspozycja
chwilowa
przyniesie
Nadchodzącą nledzleła
• równlez. zajś~ ~naczn~ prze~rupowania D~a drut.vna Tryumfu pokazała ła·
.
~nów szereg ciekawych spotkań . które l?O zesoołu.
odbywał się będ~ w Łodzi, Warszawie, 1 • L~ów bedz1e w ~łedzłeJe świadkiem "'; dolne1. cz~sc1 ta beli , przy~zem zwy- dną grę, odnosząc zasłużone zwycieKrakowle I L wowle.
1pierwszego mecz~ hl?owe~o ~o~grvwa~ c1ęzcy medz1el~vch spotka n maj" .s~an- stwo.
•
,.,.,
(
f
PSO 1 _ T
W lodzi ŁKS „ośclć b„dzie z kolei neg? orz~z Po~on. P,rzec1wmk1em Po- se prz~sunąć się o dwa, trzy m1e1sca i
ryum 1 . mes11.ie 14 · 11 ·
,
gom będzie Warszawianka z którą dru wzwvz.
."
~
Gra wyr ó~nana.k Zówyc!ęstwC? . P!ibjjatnize
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Kolarze I motocykliści
sezon.

tlZDWtll6im pierwsze miejsc:e
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Cle'kawe spotkanie o pterws7JC mlef- j
W ubiegłą sobotę I nleoci'zielę odbył ste
rąc ŁKS winien bezwzsrlednłe wynieść
w ::r W r<- „<1wie tt1mlej pln1?-oong-owy ;:ro- sce w turnieju. Zasłużone zwycięstwo
z tej wałki dalsze dwa punkty.

'\:' nadch?dzącą nledz~Jc .nast~pf w
\V \Varszawłe walczvć bedzłe Legia lowych drużyn stolicy ŻASS. Owiaz<la I łodzian. O trz.ecie ! czwarte miejsce ż.A. I
· Łod·z1 otwarcie sezo~u kolarskiego 1 moW turnieju PoWYiszym S.S. pokonał Gwiazd:e.
z poznańska Wartą. Obie drufyny nie Bar-Kochba.
Warto zaznaczyć, że nemie zebrana tocykl?wego. Kolarze odbędą wycfec~ę
zdohvłv dotąd tadnego punktu, przy- , wzięła irównież ud'Ział mistrzowska
pubt.lcmość przyjęła zwydęstwo łodzlaon , dd()l Zgieirz~k·ógdzłe odbędzie się wyśctg
tem Warta roze~rała Jut dwa spotkania iyna robotnic.za w f;od•zt „Sztern".
Ping-pong1ścl łodzcy wyka:zall bar- hucznemi oklaskami. Organizacja tlllr- · a młodzi w.
ł sytuacja byłego mistrza U~ nłe przed
Sezon motocyktowY. otwiera t.ód-zkl
dzo. wysoką kl~sę, zdobywają pierwsze nieju, która spoczywała w rękach Owlaz
stawia sie w zbyt różowym. świetle.
Klub Motocyklowy wycieczką dla swych
dy (Warszawa), dobra.
Należy słe wiec liczyć z dużą am- mie1sce w turmeju.
Również w towarzyskim spotkaniu z cztonków.
W pierwszym dniu .rozrywe~, .~po~abfcją ze strony zespołu poznańsl~iego, I
czołową drużyną Warszawy YMCA piąt
którv za wszelką cenę dązyć bedz1e jo nla nrzynlosfy ~astęn11rnce WV'll k1. •
zdobycia przynaJmnieJ Jednego punktu. SZTERN (Łódz)-GW'l~ZDA (W.) ":2.: ka Szternu odniosła ładny sukces zwycl~
n
l'I u 11
żaJąc przeciwnika w stosurnku 3 ·2
Koncertowa gra łodzian. którzy
Nie Jest to wykluczone. tymbardzieJ, że '
p / ·
.,, K S
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w <:f1riente zwycleżvłi.
Le2"Ja zmuszona będzie wyst~i;ić
Wysokie z:vyclęstw? odniosta równi~ , rne~~em ~. · .- 0 on1a.
osłabionym skladzfe bez . Martyn§. z(fyś- BAR-KOCHBA (W-wa)-ŻASS 6:1 (!).„
w związku z nfedzłefnym meczem n„
Niespod·zlewana porażka ŻASS-u 'alla ru<i:yna tódlz,~a nad stlnym .Maratone~ .
kwalifikowanego jak władomo -na· dw;a ·1
gowYm w Łodzi Polonja-Ł.K.S., dowia•
· '
·miesiące. Niemniej Jednak nale!v z·a u- którego jedyny pu'tl'kt zdobyf z.nany w w stosunku 6.1.
Łódzka d1rużyrna, . k tóra tak Imponują.- dujemy się, że za zgodą obu klubów spot„
ważyć te faworytem tego spotkania jest Łoc1z.i pi-n~~-POTIR'lsta Rozmarin.
W drurgim dniu finałowe spotkania od co z~prezentował~ się w Warszawie wy- 1kaniem tym kierować będzie p. Mar·
Leda. rozgrywająca .mecz na własnym
- ! bywały się w jednej z największych sal stąp1ła w następu.Jąc ym skła<lz.ie: Last- 1czewskł, który po dłuższej przerwie po-.
boisku.
W Krakowte rozegrane zost~ną pler w Warszawie i zakończyły sl.ę następu- man, Szternfeld? B~dkowski, Matys, · wraca znów na zieloną rnurawe w cha~
..._
ł rakteru sędziego foothalowego.
' Kzuc, Jer. Machtmger i Nowak.
wsze w zesonie bieżącym „derby" ligo jąco:
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Klinger
Spec. chor. wenerycznJrcll,
sk6rnych i wło s6w.

Andrzeta 2.

Tel. 132-28

Pnyimuje od 9-11 i 5-8.
w 11iedziele i rłwi ęta od 10-12
Od 1- 2 w Lecznicy, Piotrkowska 62
~~~· ~~~~-----

TKACZKI

na krosna gładkie I ko1or6wkł mon
si~ zgłosić do tkalni przy ulicy Stan!·
sława tt.r 2 (rói Piotrkowskie! 265).
16
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wysoce ekonomiczny oddawna wY·
próbowany środek domowy przedv.
zwapnieniu ży ł i wszystkim chorvl;)om
przemiany materii. 1 but, 7 z!.. 3 but.
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„Upiora • 1'iiwlderrf•„

„Upiora
• !Dlłssef dorta••

Zabił żónc .: i, 111osc1~
a

następnie

popelnil samob6jstwo

Paryf, 15 kwietnia.
Nocy 'd<msiejszej miał mlieJsce w Paryiżu !krwawy d1ramat, przypominający
głośną przed kHiku laty sprawę Umiń
skiej. Bohaterami tego dramatu są matżonkowJe RouiUac, zamiesZkali jako dozorcy jednego z domów w arystokratycznej dzielnicy Pól EJ.izejskich. Stracili
oni niedawno U!kochaną córkę, oo dQprowadzito panią RcmiUac clio stanu nerwowego, graniczącego z obłąkaniem. Stan
pani RourUlac tak się .pogorszył, że lekarze zaleciU umieszczenie jej w szpitalu.
Chora błagala męża, aby raczej zabił ją,
aniżeli oddawał do sz.pitaila. Roumac
ll'legt w końou jej błaganiom i wystrzatem z rewolweru zabił żonę, a następnie
sam miłował odiedlrać sobie życie. Bardzo ciężko rannego R<>uil'laca odlwieziono do sz,pltaita.

Powódź

Obrony potwornego mordercy, zwaneKO „Upiorem z Diisseldorfu" podjął &łę
znany adwokat niemiecki dr. Wehner.

Proces „Upiora z Diisseldorfu", Piotra Kfirtena odbywa się w włelldej sali koszarowej w Diisseldorfie, specjalnie przygotowanej do tego celu.

w Kownie

Ulice zalane wodq
K.owno, 15 kwietnia.
(Telegram

własny)

Z powodu gwattownego tajania lodu

wod'a w Wilii poczęta w ostatn.ich cliniach
stale wzbierać. Wczoraj z powodu utworzenia się zatoru lodo~<> u ujścia rzeld nastąpił wylew. Woda zalała więk- 1
szość uJ.ic Kowna. Komunikacja utrzy-1
mywana jest tylko przy pomocy łodzł.
Wła·dz,e ewakuowaly przesz·l o 400 mieszkań. Wezwana d-0 rozbijania lodów artylerja, n1e była w stanie pociskami usunąć :zatoru lodowego.

Den~

KRÓL ALFONS.

Sandino organizuje

napady bandyckie w Nikaragui
L<>ndyn, 15 kwietnia..
(Teleiram
własny).

Wediług wfadomoścr z Nlcaragu~ generał Sam<lino roZIJ)OCZął znów prowadze-

11 ie wojny bandyckiej. W miejscowości
Loootgwn nied'alę'ko Puerto Cabecos zoJJ1Tzez niego oddtzialy
s tały otoczone
~war<lji narodowej i amerytkańskich marynarzy. Jeden of-ker amerykański zo<>tat zabity, a dwuch żoł·nierzy ameryk ańskich dostało się do niewoli.
Wysłany na pomoc od·dizial maryna:-z y został rrównież osaczony. Na pomoc
·:r ruszyły dalsze oddzialy wojska. Gen .
..::anddno rozporządza znacznym zapasem

Prezydent republiki francuskiej Doumergue, którego okres urzędowania koń
czy się za kilka tygodni, odbywa obecnie podróż po terytorium całego Patistwa. - f otografja przedstawia moment opuszczania przez prezydenta Doumergue'a Nizzy i wyjazdu do Tunisu.

PREMJER AZNAR.

:i municj.i.

Wedtuig wiadomości z Managui, ban-1
J yci urządzili. w pobliżu ?uerto Cabecos ...
:1apad na pociąg. W czasie afaku· z.ginęło <:
widu obywateli i wyższych wojskowych
· merykańsklch.

Aktor
Cfiradl

berliński
fiotesanlłę

Berlin, 15 kwietnia.
(Telegram własny).
Policja aresztowafa początkującego
1 ktora Wtadzimira Sołowiejczyka, syna
j2dnego z wyższych wrzędników łotew
;;kich, który okradł swą' koleżankę. Soiowiejczyk skradł mianowicie biżuterję,
wa·rtości 15.000 marek, którą zastawił u
1
ubilera za 1.800 marek. Aresztowanie
·11dora wywołało wielkie wrażenie w sfe--ach artystycznych.

KS. ALBA.
W Lairdarello, w pobiiż.u Sjeny, nastąpiło kHka wybuchów wulkanicznych. Prz.ez
szczeliny ziemne wydobywać się poczęły gazy i opary wulkaniczne, które spowo- Wyniki wyborów do rad miejskich "
Hiszpanii spowodowały ciężki kryzys
dowały zatrucie, na szczęście nieśmiertelne, obslugi stacji elektrycznej.
w
rządowy i zamieszki wewnętrzne
MQ A LE
Japonji
~owy rząd
kraju. Republikanie domagają się ustą·
remu przedstawit listę nowego gabinetu. IZmiany nastąpią tylko na 4-ch stanowi- pienia króla Alfonsa XIII. - Krążą poTokio, 15 kwietnia.
J ak się dowiaduje agencja Reutera, Wa- iskach. Nowy minister wojny gen. Mi- głoski o ustąpieniu gabinetu premjera
(Telegram wła>S11y).
Wa:katsuki był przyjęty w dniu wczo- katsuJki post~nowił zatrzymać w irządzie nami był poprzednio naczelnym dowódcą Aznara i objęciu teki premiera prze1
Santiago Mb~.
rajszym na audjencji prze:z cesarza, któ- wi~kszość członków p,oprzed'!l.iego rząd-u. I na Korei.
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.
'

OpDZIAŁY : KRAKÓW, ni. Pijarska

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej

zr.

3 gr. 50 miesiecznie

W tekś~ie 59 gr. za .wiersz _m ili me trow :v (na stroni e 4 st paltyr,
. nek~olo21 40 gr. za wiersz m1lim. Drobne: za s ło w o 15 groszy,
1.50. Poszukiwanie oracv: za slowo 10 groszy , naj 111r11 eisz e z ł. 1.20.

Ogłoszenia:

I

.
.
naimnieisze

zł.
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