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OPŁATA ~OCZTOWA UISZCZO~A

Magistratowi nie wolno przyj ować
no01v1;łi

ur.zc:dniftó111

Lód:t, 21 kwietnia.
wiadomo, władze nadzorcze
rozpatrują obecnie szczegółowo budżet
m. Łodzi. uchwalony przez radę mtejską. W zwiuku z tem w dniu wczorajszym z polecenia władz przeprowadzona została lustracja skladu administracyjnego magistratu.
Naczelnik Kozłowski. który przepro
wadzał lustrację z ramienia wojewódz
Nr, lloltwa. zabronił przy)rnowania nowych
urzędników do magistratu.
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u" nie boi si'
„Upiór z DUssetdorf
mordercy nie

wiedział o zbro·Ojciec krwawego
dniczych czynach syna.-Litość Kiirteoa
nad młodą dziewczy.ną
DUESSELDORF, 31 kwietnia.
(Telegram własny)
Przesłuchanie świadków w procesie
Upiora z Duesseldorfu trwało w '1al·
szym ciągu przez cały pon!edzlałek.
Duże zainteresowanie 'VZł-t:d7.łłJr
zezn!łnla radcy dr. Koppa, który odbył
z I<ilrtenem rozmowę bezpośrednio po
aresztowaniu. Zbrodniarz ośwladczyl
mu _wówczas:
- Po co są potrzebnJ eł wszyscy
rzeczoznawcy. Działałem 1101 wpły·
wem nieprzymuszonej woli. Zobaczy
Pan. że
PODCZAS WYDA W ANIA WY.HOKU
NA MNIE NA WET NIE DRGNĘ.
NIE BOJĘ SIĘ SMIERCI I MC MNIE
. LA PRZERAZIC
„ NIE ZDO
Kurten przysłuchiwał się l. wielką
uwa2ą zeznaniom adcy dr. Koopa udv
dr. Kopp kończy sw'! zeznania, Upiór
Duessełdorłu podnosi się ze swej ławy

Pewne20 dnia nadesłał on pewnej
kobiecie list, w którym wyrysował. czer
wonym ołówkiem serce przekłute szty·
letem. Na drzwiach Innej Jaklełś kobie·
ty napisał kredą następujące słowa:
"ZA 24 GODZINY BĘDZIESZ TRU·
PEM".
Kilrten w tym czasie uczęszczał stale do panoptikum, śledząc z zalntereso·
wanłem U2rury woskowe, przedstawia·
jące słynnych zbrodniarzy.
Duże zainteresowanie publiczności
wzbudziły również zeznanJa oJca .askar
żonego. Starzec ten był jedr,ak badany
bardzo krótko i nie wie~ sadowi powie
dział. Nie chciał on wydawać opinii o
SwYm synu,i twierdził tylko. że .
ŻONA UKRVWALA PRZED . NIM
WSZYSTKIE ORZECHY· JAKJB MIAŁ
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oni do r-0zpraw:r nic nowe·
nie
wniosą

Przewodniczący

zastosował się

I

poznał ł przyznał się. że dokonał na
nlą napadu.
Póinym wieczorem zeznawała jesz
cze Jedna ofiara upiora z Diisseldorfu
MarJa Butlisówna. Kiirten zaprowa~łł
Ją w pole za miasto I rzucił sie na nią z
nożem. Dziewczyna padła na kolana i
poczęła się żarliwie modlić. Zbrodniarz
przez parę chwil wahał się z decyzją,
wreszcie schował nóż i sam wskazał
dziewczynie drogę do miasta.
Był to jedyny wypadek, gdy upiór z
Diisseldońu zlitował się nad swą
ofi~rą.

Wczoraj oostępowanle dowodowe
zostało całkowicie zakończone. Dziś
zostaną przesłuchani eksperci, poczem

nastąpią przemówienia stron. .
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kombinator warszawski dwom naiwnym warszawiakom

nJe
iro.
prośby zbrodnJarza.
do
Jednak
Warszawa, 21 kwietnia.
Następnle zeznawała pewna niewła·
Przez dłuższy czas agentem na Warsta, która znała Kiirtena jako l6·łetnie·
iro chłopca. zaczepiał on wówczas kil· szawę jednej z fjrm łódzkich był Jan
Heinrich (Marszałkowska 31 j . Pl·zcd pół
kakrotnłe matke świadka ł
WYSYLAL DO SZEREGU KOBIET rokiem wskutek ujawnionych nadużyć
został on zwolniony. Naduży:.ia sięga.
LISTY Z POGRÓŻKAMI.

I

ZBRODNIARZ W MLODOSCI NA
•
SUMIENIU,
to tet nie mógł go ni2dy karać.
Zeznania świadka Herstrasówny
skompromitowały dość poważnie poił·
cie duesseldorfską. Panna Herstrasów·
na poznała się również z Kiirtenem,
który Ją zaprowadził nad rzeczkę Dilsset. Tam rzucił się nagle na nią. chcąc
ją utopić. Dziewczynie udało się zbiec.
Ody następnie doniosła policji o napadzłe, i podała szcz~ółowy f'YSOl>łs zbro
dniarza. władze nie uwierzyły Jel zeznaniom ł nawet postawiły ją w stan
oskarżenia za wprowadzenie w błąd
policji śledczej.
Dopiero w toku śledztwa sądowego
wyszło na jaw. że Herstrasówna mó.·
wiła prawd~. Zresztą i zbrodniarz ją

ły sumy 24.000 zł. Nie wiedział o tem

Aleksander Burman (Czerniakowska nr.
184). Jemu to zaproponcwał Heinrich
- już po zwolnienju - wspólną reprezentację, przyczem, jako ud?:iał, Burman miał wnieść 6.500 zł.
Omówiono wszystkie szczegóły. po-

I

d
ł ·1
hm
Burman natyo iast wp aci żą aną

sumę.

Ja~o

agent firmy

łódzkiej Heinric~

dzwomł do Burmana, rzekomo z Łodzi,
w rzeczywistości zaś .z automatu eleforóżne

ni-cznego w Warszawie. Podawał
prop~zycje, przycze~ wszys~kie inter~-

l'a krucyf1'ks wprokurato·ra l~d:1ka.1:oB:~::P!~b:~~~zilz:i~ c:;~~!~ k: :ii~~ę·~~ załatwione
Dpryszek
rzu
J
d
1· 1.1:. b
Nie I

dopiero za ktlPewnego wieczoru Heinrich przybył
natycihmiast pieniądze.
Po upływie trzech tygCJdnj Heinńch do Burmana na kolację. W mieszkaniu
owe przybył do swego wspólnika, przedsta- „wspólnika" znajdował się również OJ• gc: one za ·-=•e na SO • •
wadzili 20 ze sali sądowej. Maron bę· .vi2!ąc sfałszowany list L ł.odz1, akcep- ciec Burmana, b. dyrekto~ teatrów mie!
- WARSZAWA ,21 kwietnia.
sk!c:h ?: czasów rosyj.slćch. Starał się
tujący propozycje Burmau.a
W dnJu wczorajsz}'ID warszawski dzle obecnie miał drugą sprawę.
emeryturę i Heinrich obiecał, że
on
sąd okręli?OwY był terenem niesłychanezałatwi tę sprawę. Jak twierdził, miał
20 zajścia. Na wokandzie znajdowała
wiele znajomości, a na ,,koszta" pobrał
się sprawa dwuch opryszków Henryka
4000 zł.
'9
Połotczaka I Stanisława Marona, oskar
debofowo• QO- r•PrOW'Q sfosun„.0 ; ,. P? pewnym czas!e.. B~uman~wie, oiżonych o napady rabunkowe dokónywll
,~1ec 1 syn, spostrzegh, że wpadli w ręce
~ ahlikl biszpoń.-hle)
ne na odludnych ułlczkach przedmieścia . . SW'eno do rep
ouustów.
a
WarszawY Czerniakowa. Po zamknJę!11a granic fra1?-~uskic:h. Wr~&_z~ie przy- · Łódzkie inforesa prze-..;ągały się w
Paryż, 21 kwietnia.
cłu przewodu, sąd 02łosll wYrok, mocą
Jęto uchwałę, tz w.ystawa kotcnia!na ma nieskończoność, a o emeryturze dla
.
. (Telegram ~łasny~.
które20 Maron został skazany na 3 tata
W czora1 odbyło się posiedzenie rady być otwarta 6 ma1a. Koła polityczne Burmana _ seniora nia b ?łc nic słychać .
wlezłena. Ody przewodnczący począł
odczytywać motywy wYroku, Maron ministrów p~d. przewo~nictw~m prezy- p;z~uszczają jed~ak, że n~ r.adzie mi- Dopiero gdy Burman Z)awił się pewnezerwał się z ławy oskarżonych, szybko denta .repubhk1. Do ~osi~dzei;u~ tego ko nistrow toczyły się właś-::1wu~ debaty go dnia w Łodzi, cała prawda wyszła
przesadził poręcz I znalazł się przed sto !a poh~yczne przyw1ązu1ą .w1eiką ."':agę. nad sytuacią, wytworzoną w związku z na jaw.
W konsekwencji wnió'>ł on zażalenie
łem sędziowskim. Nim zdołano 20 o- Komunikat urzędowy głosi że m1111stet prokłamowan·em republiki w Hiszpanji.
bezwładnłć, porwał kntcyfłks stojący spraw ~ag.ranjcznyC'h Briand .złożył s.pra Rząd francusi~i obawia się, komplikacji do urzędu śledczego. Hejnricha areszprzed przewodniczącym i rzucił nim ·W wozda!11e z pr~eprowadzonyc:i ~oko!'ań z powodu antyfrancuskie.go kh~runku towano. Za kaucją 10.000 zł . będzie on
prokuratora. Oskarżyciel pubticzny na morskich, a m1ruster maryną,rk1 prted-. pewnego odłamu republikanów hiszpań wypusz,czony do czasu >prawy.
szczęście w ostatniej chwłlł zdążył od· &tawilł szczegóły konstru'kCJi nowych skich.
·
skoczyć w bok, dzięki czemu uniknął okrętów wojennych.
Pozatem minister wojny złożył raciosu. Krucyfiks upadł na ziemię. ' Poiłcjancł obezwładnili opryszka ł wypro· port o stanie prac w celu, :-ab~zpiec;ze-

.

U

„

,.

„#::-ob1-ne4•

:JR 0800Jf!
DJ

lron.-uak1..,

SOfro~ie ro60frJif;

DJars~a01sftiej fa6ruu 111gro6ó111 tłUDIOniUt;ft

Po udzieleniu pomocy, przewieziono
Warszawa, 21 kwietnia.
ci~żej zatrute do szpil.al. a, a .resztę d.o
Przy ul. Gocław. skiej w fab.ryce
.
: . ,
robów gumowych warszawsko..ryskiej dom ow. k . f b k'
0 yre cia a ry 1 WYlasni1n, ze w
.
„
'tk' k . . R
spo i.i. ai cYlneJ " ygawar ;' ćzą.sie pra• .fabr-yce znajdują się wentylatąry, k~ót:e
cy zasłabły nagle 22 robotni.ce. Wezwa• czasami robotnice zamykają z pow_odu
ny lekarz pogotowia stwierdził zatrucie zimna. Tak też było i w tym wy.padku.
jakjmś gazem, prawdopodobnie :\!azem Na.gromadzone 11.azy spowodow!}łY ~a- .
sowe zatrucie..
benzynowym..
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rodzina królewska

op,u szcza

LONDYN, 2(it~etnia.

dz. iś Paryż

.. ~ .. (T.elegram włas.ny)..~ ,

Alf

Król

·•

..i.

hiszpański · · ons · xm prZ.r·uY·

wai-d.iiś wieczorem do Londynu. W czasie ~bytuj~ó w .At!-glji, , b~ie król
strz~y prz:er, 50 det~ktywow. Zarządzenie to zostało przedsięwzięte z tego
powodu, iż w czasie pobytu swego w
Paryżu 1 otrzymał król wiele listów z po
fróżkami. istnieją więc uza.sadni<>ne oba

że jakieś

zh«-oclnicze jednostki dokróla zamaichu.
Rodzina królewska zamieszka na
przeciąg najbliższych 6 miesięcy w Fontainebleau. W najWiększym hotelu miejscowym 2J0Stały zairez~wowane wszystkie pokoje na pierwszem piętrze, jako
apartamenta królewskie. Królowa z
dziećmi uda się do Fontainebleau już
d:zisiaij 1 król zaś po swym powrocie i
Londynu, co nastąpi w dniu 2a kwietnia

WJ1

kon.ałą

Da

Nr.UO

tNJ

Sir. '

CO TO JE T MESMERYZM?

Hlstorja nauki, która zignorowana była wiedzą ·oficialną. - Franciszek Antoni
Mesmer, ojciec hypnotyzmu, telepatii I spirytyzmu, uważany był za szarlatana
Genjalriy lekarz został ,,zrehabllitowany'' pod koniec życia

ludzie · częściowo nawet naukowa ps~·choanall·
W poczekalni wypełnionej nubllcino 'wstąpił na fizyczno - matematyczny fa-· której w owych czasach jeszcze
akumulować, u - wszystko to pośrednio. c~l też
~d• panuje zuoełna cisza. Wysokie i kultet. r>o ukończeniu którego przeszedł nie mieli pojęcia. możnaJe!lo wiedeńskie bezpośrednio bler:ie swój Początek
z
odległość.
na
wąskie okna zawieszone są eletkiemi na wydział filozoficzny, a otri;ymaw· prienosić
we
orornka
niema
~
Ale
u.
mesmervzm
1'1ełgn:ymiejscem
sie
stało
mieszkanie
rozpoczął
fllozofJl,
zasłonami. Półmrok i ciche dźwiekł. do szy dyplom doktora
w niem basen z własnym kraju. ani też w swojej ~po
chodzące z za ścian stwarzają nastrój regularną praktykę lekarską. Zostaw- mek. Mesmer urządził
baterie magne- ce. Mesmera nie zrozumlan~ nie o~e
wo;lą,
waną
mai:metyio
Salzburga,
do
uroczysty. Pośrodku zn!łjjuje się mar- szy lekarzem wyjechał
I nlono. I omało nie obrzucono t(anue·
mumwy basen. Wokół mego siedzą mei gdz:ie, po pewnym czasie za.przyjaźnił tyczne.
niaml. lak cały szereac lnnłch proro·
Mesże
sobie.
wyobrażali
Chorzy
i
bar
zanurzywszy bose sie z rodziną Mozarta. Mesmer był
czvźnl i kobiety.
kow. Próżno. ~tukał do Jriw: ui~lwersy
kiedy
ą.
magnetyczn
siłą
lc.h
leczy
mer
wieczorami
nierza~ko
i
muzykalny
noil w wodzi~. Jedni wstają i ~dcbo„ dzo
tetów. kolegJow medvcinY'„h ... I en ossorate~o
z
sobie
zdając
nie
istocie,
dzą. dając mleJsce innym. oczekuJącym g:rywał z genJalnym kompozytorem. któ w
ł:łwiony „szarlatan" o w1~1t: ~łębiej wnl
Dopiero
sui;:estJą.
leczył
Mesmer
wv.
sławbyć
zaczynał
dopiero
wtedy
ry
i
z niecierpli wością swojej kolejki. Słu„
knął w tajniki przvrodv. nii jego suronie
rzeczy
Istotą
że
zrozumiał.
Ipóźniej
dzy w białych tunikach pilnują, aby ia- nym.
wł sedzłowie. któr~v o. 01:-11 mówili
sarilrn
w
lecz
metalu
kawałku
w
leży
Mesmer
lat
w 1>oczatkach 80-tych
den pacjentów nie pozostawał w
.
cym uśm1e~zktcm.
lekcewa~ą
wewnetrz
przenosi się z powrotem do Wiednia I nwm. żo ta Jeio, wielka siła
senie dłuże.J„ nlż Jest to wskazane.
me
Mesmer
mów1l
Ch<;:>roba
1.
I
chorym.
sle
udzielała
.dotyku
prey
na
Po chwil~ z bocznych drzwi. zadra· tam otwiera ~abinet lekarski. Leczył,
jak naruszeniem
wychodząca Jest mc~em innem.
powanych ciemną kotarą wychodzi wy iak wszyscy lekarze lecz w godzinach ta właśme siła tajemnicza.
. '?' każ
on~anizm~.
nasz~go
barmonJI.
stwar~aI
nerwów
kich.
i
~~.Jud.
soki smukły czło~lek w fjoletowym pła wetlnych od pracy poiwlecał się ·przerót„ ~ ko~.taft
„ba1stme1e
natomiast
·
on~anizm1e
dym
podwahną
bvła
flmdy
:l!wane
Jąca
twierdził
sam
jak
chciał
i
szczu. Porusza się powoli. godnie, Jak nytn naukom
wzmacniać
należy
któ~ą
obronna",'
terja
l~dłu~ie.
przez
kapłan. Wszyscy nisko schylają głowy podnlad medycynę ~a filozoficzne wy~ mesmervzmu. Mesmer za~adkę teJ st- przez dopr<;:>wadza~ta, zzewnątrz dobrorozwiązać
w uroczystem powitaniu. W rękac:h tyny. Stopniowo doszedł do leczenłą ta star.ał slejest
ona pochodzenia. bos- czynµych sił ~ flu1dow. I oto m'1SY
fak1e~o
ły.
mlanowi·
Kładł
maimesu.
pomocy
przy
Uzte
trzyma krót~ą srebrną pałeczkę.
cłelesm„,.,„ czy uważały Mesmera za ororoka I cu·
złemskłe,;o.
c:iy
kiego,
na
mas:nesu
posuwając się wolno I dotykaJ~c knt„ cie pacJentowi podkówkę
rezultacie dosze Jł ::Jo dotwórce, a oficjalna nauka 02łosiła go
dego po kolei srebrną pałeczką. Z proś. chore miejsce I - naiwni twierd'lłli że duchowego. W
duszą świata ł za szarlatana I walczyła z nim. nie ta•
pomtędiy
że
'
wnJosku.
bą ł fanatyczną wiarą zwracają slQ o- 1tym sposobem choroba wychodzi 'naoomle trzymuJąc się na\\·et P.rzed denuncJa·
~złowieka.
eJ?o
poszcze~ól~
dusza
uzaczął
Mesmer
Wk;ótce
czy wszystkich ku wysokiemu starct>- 1zownatrz"".
cJaml. Złość i niena w1sć uczonych ł leplanetą
naszą
I
św1atam1
nadziei dzv daleklemf
wł. Podniecenie na sali wzrasta z każ- 1•żywąć dwuch magnesów w
ówczesnych doszła do punktu
karzv
atmosfea
dzfałanfe.
wzajemne
istnieje
Mat?nefluidu.
czvli
prądu"
da chwilą. Jedni modlitewnie wycląga. stworzenia
e~o. kiedv Mesmer wrócll
kulmlnacvJn
mai?netycz
sił11
v
ją rece. inni padają na pod1o2e w kon„ : tyzował w~de I kazał swoim chorym ra, eter jest nała;lowan
pianistce,
oślepłej
całkowicie
wzrok
za
wołvw
otbrzvmf
wywiera
która
ną.
wał
maimetvzo
Słychać płaC'z, 'płć Ją 1 k~pać się w nłeł.
wulsvJnvm dreszczu.
Parad!se."
Te,r~sie
Marli
śmiech, krzyki Wsteryczne - jak3.ś 111a odz:let i łóżka chorvch. ·Wierzył. że ma równo na · plandy, Jak ł na człowieka.
„KomtsJa obyczaJów zaczęta rzutetopntJa,
spirytyzm,
,
HYP19otyzm
I
o
ść,
elektryczno
Jak
zarówno,
gnetyzm.
I
sowa psychoza.
na niego najpotworniejsze oskartecać
1
t>ła
fJoletowym
\Vysokł człowiek w
Zaczeto go przesłuchiwać, śledzl6,
nła.
szczu spokojnie czeka. dopóki ten
mu nawet srnlewem kró!ew•
zaitrotoao
•
broczynny kryzys" przeminie ł przvstę
majątku i lnneml rep·
konfiskatą
sklm,
" '.,. .
.ilh?f• Ił . IM
puje do Indywidualnego leczenia. A. kl~ I
uprzykrzono inu
Słowem
reslaml.
~
~
._.
.
.ifi'I•••
'ł
e;::,
'1•
jy po sko11czonym seansie ukazuJe··'sie
Mesmer,
że
stopnia,
tego
do
życie
ne
!lappfła ftt6ra s6Ul'2U la s~cqś.:łe rod•in
na ulicy, zapełnionej pojazdami wielkich
WY•
nie
stron,
wszystkich
ze
szczuty
.
„
,
•
panów, którzy u niesto szukają zdrowia
w
kraj.
nleJ:oścłnny
oimścił
I
trzymał
otnse.
dzfesiecłokr
~wtórzone
Coco
..
~ułs ~orel. wiclk! przemysłowiec,
i pomocy, Judzie całują rąbek Jego szastam
Szwajcarii,
do
sle
udał
1778
roku
zaM?rela
dus~y
do
czasu
te~o
Od
r
tych
w
fmansowy,
potentat
i
ty~ Damy dworu, księżniczki krwi i hra no~o1orsk1
1dniach poraz ~rugi wziął ślub ze swą kradło Się strmne PodeJr$enJe f ze tą.d zaś ·do Paryta.
bln~y ołagaJą go o chwile uwu{.
w_.Pątvtu .rowoczeJa sle ta sama
PoCz-ł on obser- .ł
Rzec. z dzieje sie w Paryżu. kilka tat rozwiedziona. zoną. Stellą. ślub odb~I \' idwofont czujnością
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Brat zranił omyłkowo
brc.ta
Poznań,

Zjazfl nauczycieli wypowiedział się przeciwko rozsze·
rzeniu programów szkolnych. - 723 tysiąee
„drugoróczniaków" w szkołach powszechnych
W ubiegłym

wyldadowycb i rozszerzeniu programów szkolnych. Nauczyciele twi-erdzą.
że nawet obecny P'rogram siedmloklasowej szkoły powszechnej Jest zbyt
trudny, szczególnie dla mtodztetY wiej.
skiej. W ostatnich latach Cffra t. zw.
„drugoroczniaków" dochodzi do 30 pro
cent, przekraczając trzykrotnie zwykłą

21 kwietnia.
Z Pelpina donoszą o niezwvkle tragicznym wypadku. Do tamtejszego handlarza Orłowskiego orzyjechał w odwiedziny brat jego. Szukając wejścia
do domu, krążył on koło zabudowań. Domownicy słysząc szmerv przypuszczali, że mają tu do czynienia z włamy
waczem. Orłowski otworzvł wówczas
okno i strzelił na postrach. Kula ugodzila stojącego tuż przy oknie w oierś. Przybyli dwaj lekarze stwierdzili cięż
ką ranę i nakazali przewiezienie rannego do szpitala. Orłowski tak orzejal sję
tym faktem, że dostał wstrzasu nerwowego i leży on umierającv.

Jak wiadomo, we wszystkich nie·
mal szkołach POwszechnych odczuwa
się dotkliwie brak wolnych miejsc. W
wielu szkołach zorganizowano wyktady przedpołudniowe. popołudniowe, a
nawet i wieczorowe, by dać możność
kształcenia się wszystkim dzieciom.
oodlegaJącym obowiązkowi szkolnemu.
Gdyby więc istotnie udalo si;ę zmntej
normę.
Hrwawabójka
Trzeba uczynić program bardziej l szyć liczbę ,.drugoroczniaków", odbi·
Na placu przy zbiegu Alei i Umi Srcb
·przystępnym. dowoclzili ,nauczyciele, a toby się to bardzo korzystnie na na1
dokliwie pobito 47-letniego
rzyńskiej
liśmy już wYbudować pewną ilość wówczas uzyska się wolne miefsca po szych stosunkach szkolnych.
Michała Obawę, dmrnrcę nocnego, za. ,. ·' mteszkatego na Polesiu Konstantyriowgmachów szkolnych. odpowiadających 123.000 . ..uczałacJi, powtarza)acycb kurs. i
·
w zupełności swemu przeznaczeniu, na w Mt!
skiem. Napastników nie schwytano.
· • •
·
totttiast w pomnlefszych miasteczkach
Rannego opatrzyło pogotowie
t:vr;odnlu w Warszanauczy-cieli szkó!
powszechnych . .Na zJetdzte tym zostały obszernte omówione wszystkie bołączki naszego szkolnictwa.
Nauczyclelstwo Polskie. jak wiadomo. pracuje w bardzo nłcodpowledni1ch
warunkach. Odzledziczylłśmy po zabor
cach ciasne. ponure i przeważnie wiłgotne budynki szkolne. W wiiększych
miastach w ciągu ostatnich lat zdofawie odbyt się zjazd

„ ......„•••••••••••••••••••••
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a
w chłopskich za~odacb, w Izbach po,,..resz.owano ~o po -ro zne.g
zbawionych pieców, szatni. przedsionw mieszkaniu p. Werba.:ha
• ,
.
•
ków 1 t. c1. .
1
Stefcia Walentynowska, służąca pa~-! wY!J1· Korzystał , on ~awsz~ z pomo7y
. Nauc~ycie.1~· ~1orący udział w zJez-1
dz1e .• tw1erdz1h, ze w okresie zimowym 1 stwa Werbach, zamieszkłlvcn przy uh-, słuzących, z ktorem1 zawierał ZUi\JOw wielu wleJsklcb szkołach oowszech- l cv Kilińskie~o. wypoczyWat1 przed bra mości.
W wyniku przeprowadzonego !ło·
nych S!ale 1>ano~ała temperatura 4 do mą po całodziennej pracy.
W pewnej chwili zatr~·{tnał sfe przy! chodzenia, złodziejaszek, Alfons Guba5 StOPm powyże1 ~era. Czy w tych warui:ik~ch ~ty się odbyWać regularne niej jakiś młody i przystOlll'.\„ męż.~zyz- ! ła, został aresztowany.
Na sprawie sądowej nie przyznał słe
na.
ZaJęCia szk?lne?
- Zdaje się, że panią poznałem na 1 wprawdzie do winy, lecz sąd oparł się
~uratona .~zkolne starał~ si~ wprawdz1e zar~dz1c złemu. ale 01ew1ele mo- zabawie w Helenowie-.... r?ekł do dziew · na zeznaniach świadków i skazał go na
rok i sześć miesięcy wiezienia.
gły uczynić. Rozbudo:wra szkolnictwa 1czynv. uchylając grzecznie kapelusza.

I

P~ne~~~~1~~Mn~~1

PrzeJe.:hanie
Przed :łomem przy ulicy Nowomiejskiej 22 dostał się pod koła taksówki
52-letnl Abram Łukaszewski, robotnik
(Nowo-Sikawska 5). Pogotowie udzielilekarskiej.
ło przejechanemu pomocy
Szoferowi policja spisała protokuł.
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Krwawe spotkan1·e

lat, to tez narazle n.fe można Jeszcze ta mu z uśmiechem pann'\ Stefcia. młodych
te
zawsze cttło~ateów.
tam było
Tyle sobie
zmianie warun- pana
o radykalnej
myślećpracy
·
nie przypominam.
naszego nauczycielstwa.
ków
))amlęd•Jbrze
bardzo
panią
ja
A
wojew
statystyki.
wykazują
Jak
zadała m~aowi .:los
Pani
wódzłw!e warszawskim zaledwie w tam, bo pani jest taka słodka, fak cukfC·
..sio-... b 4el._„
813 młeJSCowośclach szkoły powszecb- rek.
.
.
-...
Ua
- 'C
W •
Djalog trwał dość długo.
ne mieszczą się we własnych budyn·
Traf chciał. te orzed dotrcm. w któMło:izieniec ciągle prosił, by pozwo~ I Którejś nledzleli p. Bronłsła~ Hak·!
kach•. a w 2473 w wynajętych, przeważ
nle meodpowiadaiącycb swemu prze- ma przyjść do kuchni. Panna Stefcia tłu ke. zamieszkały przy ulicy Zielonej, rym zamieszkiwała cleznana jej ci·1iycbmaczvla mu, że chlebodawcy nie pozwa wstał wyjątkowo wcześnie i rzeki ~o czas rywalka, natknęła sie na małżon·
znaczenłu.
ka.
W innych województwach sytuacja ·1tają j"ej przyjmować goścl, iecz w koń-1 swej małżonki:
- Co sle z tobą dzieje? - zawolal1..t
- Mam dziś do załatwienia kitka
zaprosiła ~o na nastermy dzień, na
przedstawia się jeszcz.e gorzej.
.
W woj. białostockiem tylko 369 m1ej piątą po południu, oświadczając, że o tej ważnych spraw. Wrócę pewno dość doń.
- Interesy - odparł Jak.onłcznie. późno.
scowoścł posiada własne bundynki porze jest zupełnie sama.
Pani Hakkowa pogodziła sfe z my- Nie miałem nawet czasu p!1wfedzieć ci,
Młodzieniec stawił sie bardzo punk
szkolne. zaś 1691 osad ma nłeodoowłednie. odnajęte od prywatnych właścl- tualnie. Panna Stefcia była nim zacbwy . ślą, że spędzi niedzielę zupełnie samoł· gdzi~ jestem. Za parę dni będę już ch:v.eona. ZachowYwał się bowiem nadzWy : nie. Była przecież pewna, że mężowi ba wolniejszy.
cieli budynki szkolne.
- Jałcie to Interesy? - spytała nie!ak ustalila ankieta, w całym kraju : czaj grzecznie, ciągłe opowiadał o chodzi o jakiś grubszy zarobek. PonteP·Ostadamy zaledwie 20 do 25 proc. od- , swych zarobkach ł obiecywał. że każ- waż małżonek był z natury bardzo· ma- wlasta. nie zdradzając się jeszcze ze
Dowi1ednich budynków szkolnych, na . dej niedzieli będzie ją zabierat na za- tomówny i nie lubił opowiadać o zdobytemi wiadomościami.
- Tv się na tern ' nie z11asz.
swych planach. więc go nawet nie pyta
miejskie wycieczki.
Kresach zaś Jeszcze mniej.
Pan Hakke wyciągnął z kieszeni
W bieżącym roku na cele budowla- 1 Gdy dziewczyna przez przeciĄg pa- la, dokąd się udaje.
płeć złotych, dal je żonie i chciał się z
Uplynęły trzy dni.
ne przeznaczono tylko milion złotych to ru minut była zajęta gospo:larskiemi
_
Pan Hakke ciągle Jeszcze nłatwłał nią rozstać.
też przybędzie nam niewielka ilość no- sprawami. młodzieniec oglądał całe mle
Niewiasta przyjęła pfenfądz~. nastcr
interesv i nie dawał żonie ża:inych wieszkanie.
wych budynków.
nie zaś wvcląsmęła z pod chustki hutelścl o sobie.
O siódmej oddalił sio.
Nauczyciele skarżyli się równi•eż na
Niewiasta, nie mogąc go nigdzie od- kę ze spirytusem I grzmorneła w rłowc;.
Wkrótce przybyła pani WerbachoL.jetdzie na warunki mieszkaniowe.
Najgorzej dzieje słę tym, którzy pra- .1 wa. Stwierdziła wówczas brak rozmai- szukać, zwróciła się wreszcie do 1>0HcJi. Powstało zbiegowisko. łłakkem zaJeło·
c ują na w.si. Gdy już otrzymują mi,esz- tych rzeczy, między lnnemi zegarka l wyrażając przypuszczenie, że mąż jej' sie pogotowie. a Jego ma!tonką pollcja.
W rezultacie niewiasta !rtaneła przed
.
padł ofiara. wypadku.
1rnnia, to nie odpowiadają one zupelnie srebrnej zastawY.
PoU1;;ja wdrożyła dochodzenie I w sądem, oskarżona o pobidc.
Nieszczęsna Stefcia dopiero wów'Varunkom zdrowotnym i higjenicz- I
czas zrozumiała z kim miała do czvnłe rezultacie doniosła pani Hakkowej. te I Hakke twierdził na sprawie, fe z
llym.
W szeregu referatów poruszano na nia I ze łzami w oczach opowiedziała o może znaleźć małżonka w mieszka•tlu oanną Józefą łączyły go ty!ko stmmnki
handlowe. Czv jego słow'l odpnwładały
niejakiej Józefy Wiktorczykówny.
.~jeździe sprawę obecnych programów niefortunnej znaJomośct.
Hakkowa udała sie oo::I wsb1.any prawdzie - śledztwo nie u~tałlfQ.
Poszkndowani zwrócili słe do „~nen.
szkolnych,
1
Sad skazał młodą ulcwiaatc aa dwa
Okazafo sie. te in1tft)my mmnv Stef- adres~ postanawiając zemś<..ić sio a
Nauczycielstwo 'WYf)()wi'ed7iato się
tyio;inłe aresztu.
przeciwko DOwlekszenfu łlo,ei smdzin cl był znanym ztodzleJem mteszkanlop zdra:le..
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porucznik
kapitan
maJor

Dziś
NaJcłekaw szy

zRDzkazu

pułkownik

*

Noc. Jakiś Jegomość nacttyla się nad chodniklem, ledwo trzymaJąc sle na nogach. Prz:echodz:•cY ullcą pollcJant. zwraca się dod:
- Co pan tu robi?- Czy nie mote pan cze-

Ks·1ąz·

Teatry ber11·n' sk;Btt

mówiony

.-.Jasnowidz·.
-Don Seb•„stian
„
„Ba;ka o . nietooerzu"
11

NIEWOLNICE)
Anatola Sterna i
scenariusza
Wedłu11: (BIALE

awansowany w cia~ trzech dl1i

I

całkowicie

zono.

••IJWllEDZIONA„

generał

l)wal blllfnlacy - Piotruś I Pawełek
otnymulą co tydzień od olea po 50 rroszy, któ
re wnncalą do skarbonki. Za te pieniądze maI• sobie kupić nawzaJem prezenty na urodziny.
Pewn~ dnia Piotruś wpada zapłaJl.any do
rablnetu oJca.
- Co sle stało?.N Czego wrzeszczysz?!- Ta-tu-siu.N - beczy malec - Pawełek za
kałdym razem wnuca swe SO sroszy do moleJ skarbonki!-

I dni nast1mny,..:::c::.:h!=---polski dżwlekowlec

-

Leona Helmonta. - Reżyseria AUcbała
Waszyńsk1e20.
W rolach głównych : /\\aria Malicka
Krystyna Ankwicz, K. Junosza - St1,1powskl, Zbyszllo Sawan. Tadeusz Ol·

n·1czk·1

,.Don Sebastjan'\ W kulminacyjnej scenie tej opery król Sebastjan, którego
wszyscy uważają już za zmarłego wra
ca po przegranej b:twie pod Alkazarem
do ojczyzny i bierze udział... we własnym porrrzcbie. Albowiem sprowadzono
"'
do kraju rzekome zwłoki króla i wyprawiono mu pogTZeb pierwszej klasy.
Prawdziwy król Sebastjan napróżno
chce przeko. nać swe otoczenie. że on ży
je. że iw'łoki Si\ fałszywe. nikt mu jednak nie wierzy. Uważają go za uzurpa
tora i oszusta. SebastJan umiera wkońCU z rozpac'z y i nędzy.

. s1!iań!ii~er~:ni.Skonleczny, Stanisław

Nad pro11:ram: l} „CZAR WIOSNY"

Zachwycająca groteska rysunkowa, ilu
struiąca przebudzenie sie przyrod y na

l

wiosne. 2> "TĘTNO POLSKIEGO MAN
CHESTERU" - Gar ś ć w r ażeń z życia
ŁOOzi. Realizacja A. Ford. Scenariusz
S. Grodzieński.
Początek seansów o godz. 4-ei po
poi„ w niedziele. soboty 0 godz. 12·ei
na pierwsze
miej5':
Ceny
w południe.
od 12-3
i niedz.
w sob.
od 1 zł.
seanse
po 75 gr. ·i I zł.
Karty premiowe watne bez ograniczeń

uroczej
rozkosznej
filuternel

szampańskiei

Harvey
I
bl·1·any
I
· orc~ch
IO Iepszą kuchn·1ę.· na ·. .dw
znałetć równ;agł...
u
~apcóhjwrzalpaanspnrazedtenawkcoał
~enplerrwasmzoltrzur:dkny
Jest

go~ć znaletć?-

-

Tak Jest-

ppppannnle komisarzu.N

II

j

dawno temu grana

Dawno, bardzo

była w .Europie opera Donizettiego p. t.

nie .

~~s~r.r~ r!!1:~~~1cr~.eo~e pk~ófs~~b~~

ten
stjan

mmmose

zginął n~pta\Vdę ·

w wojnie i po je•••
gó ś'mierci zgłosiło si-ę ai czterech yn~
..
nych Sebastjanów, którzy zapewnia! ·
wojażer. ohjeżdżajqc:g
nlerzyk, na to wykończenie, na te kieszenie, lenaród. że są prawaz1wymi królami. Ten
c:ałq Polslc~
ty Jak cacko„. I co za t?warł SpóJrz pan na
sensacyjny epizocl h'istotyczny oddawten towar!- A naJgłówmeJsza rzecz: cena!ni.ecłilujnie p:zyrządz~ne, skład ich ni· na już nęeił dramatópisarzy, ostatnio
Jeden z wojażerów pisze nam:
TakleJ ceny niema nigdzie! ... Konkurencja może
- ,.Od kilku lat rozjezdżam już po gdy chyba me zostame zbadany. albo- zaś temat ten wykorzystał Ernest Pensię na głowie postawić I nie wykomblnuJe ta-1
całej Polsce z racji zajmowanego sta- wiem trudno dociec z czego Się .skfada zoldt. którego. sztukę p. t. „Woina porkleJ ceny_ To Jest poprostu zadarmo!. nowiska wojażen. Zwiedz!tem już wie podane na stół mięso, przypomm;fąc.e 1tugalska" wystawił „Scbauspielhaus··
- Ile kosztuie ten garnitur?.„
- w teJ chwileczce_ ZaJrzę tylko do cen- le miast i - jak to mówią - zniejedne- kawał zwęglone.go drzewa, li · ~ wod:u- berlifiskL Penzol.dt jest z za~odu rzeź 1. biarzem ód. czasu 1fo czasu Jednak za go pieca chleb jad tern. A propos właś- sta zupa. o podeJrzan:vm zapachu.
nikapisania sztuk scenicznych .
nie chleb.„ Trudno, aby wojażer prowa . Właściciele bufetów dworcowych biera :Sie
Dwaj przyjaclełe spotykają sie w cukleml. . dzif regularny tryb życia. Wiadomo. jak nje liczą się z gośćmi, bo wiedzą, że
„Renaissancetheater" wystawił 0
na stałą klijentelę nie mogą lkzyć.
- Słuchaj Jestem w okropnej sytuacji„. Nie to bywa w podróży: nie patrzy się na
mam ani grosza I nie wiem skąd wziąć ple- ' nic byle prędzej. Ob iady spożywam Nikt z m,iasta nie przyjdzie na dworzec, · statnio sztukę Jerzego Kaisera p .. '.
·
więc z konieczności na dworcach kole- by zieść obiad. ~oście składaj~ się ty!- „Jasnowidz".
nlądzePewna dama zgubila pierśclonek
- Uffff•.. dzięki Bogu.„ myślałem, że chcesz jowych. czekając na następny pociąg. ko z przypadkowych przy1 ezdn y ch. I
Krakowie. jut!o w udaje się do jasnó\vidza. który wyjaś11 ',
i Właściwie - jadałem. gdyż dziś już nie którzy dżiś są
wziąć ode mnie...
pej. gdzie zpajduje .się zgubiony pierśc'
jadam. Wolę zjeść suchy kawałek chle Warszawie. a po1utrze we Lwowie.
Są jednak tacy, którzy często prze~ nek„ lecz jednocześnie uświadamia ją, ż
ba. niż ob:ad na dworcu.
Lekarz ~puJruJe PIJalsklego I powiada•
1
Właśdcielom bufetów kolejowych jeżdfa~ą przez te same ~ta~je (n~przy- mąż ją zdradza. Dama nie chce ju ·
- Pańskie serce bile troszke anormalnie.N
kfad ja)~ · Jecz. tacy . umk~!ą . ~b1adów udać sle „ Po plerści<;>_ne~.. gdyż gdyb ·
•
wYdaje ~ię, ż.e • .
Czy pan rillał?pasazer me. swinł~, wszystJc.o .z1e. . dw~rcowYch ,Ja~ og-rna. N\l _nre!Jcznych . pierśtio'tfek . zna1aż1a na; wskazary.e1
- Owszem. panie dok!•>rzc, ale normalnie.~
P.r~ekonatem S!ę w ciągu .meJ k1lku!et-. tylk-p .dworc1a~~ ~pptka~ m~zna_ „~mri!ę12. mJei~c-q, · iJJac.~yfob,y,. tę druga· wr6z l1
. me1 "Pod.róży, DO ?ólsc;e., ,z_e mat<> Je:st. n·yclJ 1 o.ciP9w-1edz.t~1nych wtaśc1c;d1 fiu była rćwitlet: 'Pfawdz1wa. Szczupłą t ·
\akcję ·autor · rozciąR11ąl na trzy akt ·
dworców. na których można byloby fetowycf!. ktqrz·y . 4baJą ą to, by
: przez 00 sztuka stradła na zwartośc i
gość o~szedł od st~łu za~owolony.
_
• . •. .
spożyć obiad
stała sję ńieco rozwlekła. W ostatn:'
Czy nrema na _to zadneJ rady?„..
bez o~aw o komplikac1e zołądkowe.
akcie pani Vera odzyskuje pierścion c·
G. L-skl.
··~omijając. że potrawy są niesmaczne i
nATR MIEJSKI.
i mP.fa a wampirzyca - kochanka rat1
.. ~~. wtorek. środa I czwartek ~ader lntere-r ' I k
·
SUJą.i;a sztuka w 14 obrazach V1ck1 Baum „LuJe Słę UC ecz a.
dz1c w uote1u •. W ro tach gwwnyt.:h: !rena UO·
recka oraz: Jerzy Woskowski. który po :.w; m
. „bafka o nłeto.-rzu"' . . .,. .;. tak się nr
• ••
·
., .
··
•
t>Owrocle .z Krakowa kreuje popisową role Krin~ ...
•v
·:·
·
· ·
geleina.
hodować zwierzęta - dialog prof. Sumlń Z_y Wa szlu~a \\!'lkłora . Kelemana._ w y:
PROGRAM ROZGł.OśŃI ŁÓDZK:IEJ
W piątek wlecz. oraz w sobo~ 1 niedziele 0
skiego .Ctr. z Warszawy) 16.,45-17.15 Muzyka z stawiona „ostatmo w teatrze berl!ńsk 1 r
•.POLSKIEGO RA.DJA".
godz. 4 po poł. wystepy Michała 'l.iticza w rewe
. .
.
Godz, 11 .58- 12.0S: Sygnał cz11.t1U z Wanza- i płyt ~ramofon~~ych z Warszawy. 17.15-.17.40 „Trybuna ...
la<:yjnym „Szwrjku".
Do poko1u, w którym s1edz1 samot•
wy i hejnał z. Wieży Marja<;kie-j w Kraik.owie. „z dm chwały - wyglosl p. H. H?hendlmg;e- j
Dałka dla dzlecL
W niedziele o godzinie 12 w południe czeka 12.05-J3.JS: Muzyka z płyt iramofonowych fu-- 1równ.a (tr. z Wilna). 17.45-!8.45 . T~~ce. w wy- · dama wpada wieczorem nietoperz. S7'
omóc d'"
h' d · • che
naszych milusi ńs k ich wielka atrakcia: efekto- my A Kliqbeil Piotrkowska Nr 160 13 15 - 1 konai-u orle. P. R. pod ·dyr. J. Ozimmskiego (tr. h t ' · ·
·,
e P
wna. urozmaicona tańcami i śpiewami bajka dla 13.25: Odczytan~ programu i repertua:r t~trów z W-wy) 18.45.!-19.IO Rozmaitoki. l~. l_D-19.25 C .e ny przec O ~ten
dzieci t). t. „Wesele lalki", która wprowadza i kin 13.ZS-14,50: Przewa. 14.50-15.05: Chwiil- ; Ko1!1unikat Izby Przem: l}andl. w Łodzi I odczy- m1e w w<;ilce z met?perzem I stCl:ra ~
nas w zaczarowany świat zabawek, lalek, nied! ka lcbnicza. „Ml<>dzi modela~e a ro.zwój lotni<:- tanie pro~ramu_ na dzien następny. 19.25-19:45 wraz z mą wypęd~1ć g-o z poko1u. le e
~wa" - wygłosi dir. Wł. Balińdci ftr z W-wy): i i::łyty gramofonowe. 19.40-19.55 Pra sowy dz1en gody zamierza już opuscić pokój. spot;
wiadków i cynowy<:h żo łnierzyków.
progu !roSpodarza Nikt 11ie wi •
15.J0-15.50: CXkzyt dla m:iturzy4't6w p. t. „zyg. nk1ki i rkadJowy z: WI adrsza:-vy. zo.ooh-20.ld5 W~rfd_ ka
Reżyseruje Leopold Zbu-ckL
b :1
. '
. -. .
;
.•
.'
munt Kras:ń.ski" - odoryt n.g,j wyglosi prof. K. s a e - JITZel?; a . n3:Jnowszyc wy awn1<: w
a~1.mtodz1encow1, ze „ a :,
d~rnl~
rzy
20.15
Warszawy)
z
(tr.
Gór!llki. 15.50-16 to: Od-ci:yt dla maturzystów p. omówi m-of. H. Mośc1ck1
TEATR KAMERALNY.
20.~ Poga~anka mttz y czn~. 20.30-22.00 o nietoperzu ]est praw:dą. Przez tr ·
Dziś wtorek. środa I czwartek wystepy ulu- t. ,.Polska a Fraacia" - wytłosi prof. H. Moi- 1Ina ~oncek~u ; 1ecjorRegcl"
akty dama ! Jej rycerz walczą bohatr :
bieńca Łi:>dzi - Michała Zn icza. który zasłużo- cieka (k. z W-wy). 16.t()-16 15: K011J1u1ll·ikat dla Tran~.isfk;
1 eJ~de~ ~;'e :rzy~z;;;k~ sko
w obronie orawqv. ~ąż domag~ ~
ne laury ..zbier3: w świetnej komed_ii „Interes z tegLugd i rybaków. 16 1~17 15: Muzytk.a . .z płyt ł(~~~e„.Jcha ~~j:
Ameryką, . V;/ innych rolach: .Marcm.ows.ka, Ma I gr'am.ofoaowych z Warszawy. 17.15-1~.40. „Zwal 22.Ó0-22.15 Felieton p. t. „O madrość Warsza- rozwodu, uważając że h1storja o n~ctt.
~~bli~z.n~:7.1°traw~j w ~;m1J!!; &i::g~lcl . wy''".....,. ·WYxł. _p. R. Zrę~oV.:i<:z (tr. z Warszawy) perzu Je.s t . \l(Y~~śl~!1~ ba_j~ą .. !v'lorat: \'
recka, N1edz1ałkowska. Lenk 1 Mroziński.
(tr z W.wy). 17.4S-18.45: Poipularny keo<:ert 22.1s-zv5 Ko~cert sohst} (tr. z W-'?'Y). 22·35 kłamstwo fatw1eJ uw1erzyc mz w pra"
TEATR POPULARNY.
Dziś wto:ek i dni następnych . interesu~ący. sy;moniiczny w yry:l<on~iu orlc:iestTy Fil;h- Warsz . Hey~~~ s~~~~~a~a~A~~z~k~el~k~;i~z~rn~~: dę. Sztuka kończy s1ę oczywiS.Cie zw~
R. L.
I cięstwerit prawdy...
gorąco prz~1ety melo~ramat !- ~yc1a !~botn1cze: pod dyr. J ..Ozlllll1ńsk1ego, W progTaim1e utwo;r, na z Wuszaw-Y.
· .
go w Łodzi, urozmaicony sp1ewam1 1 tańcami Edwarda G-nega. 1. RomMWe staronorweskie. i
'V
Tadeusza War<:hałowskiego p, t. „Dziewcze z 2. Melodie 1110•rweskie n.a· ork. 91l'Jycz.kow:\. 3
• ·
ci tan.i~ symfoniczny. <ł. Suita liryczoa: a) pafabryki".
b) norweskJi. mar6Z chł-OlpSki, C) nokturn,
stuszdi:
.:.__
'łfJ.11
li .ft
WW
.
d) po-chód kairzełków. 5. Trzecia scena z suity
OTWARCIE SEZONU WIOSENNEOO
.
·
.
.
w Teatrze Popularnym w sali Geyera przy ullcy , Olaf Trygvason'•, 18.45-19.10: R0un&1tości
pusfi~,rni .
1i9.10-19.25: Komuni.k.M Izb, Prnm-Haawłl . ..;
Piotrkowskiej Nr. 295.
Od soboty dnia 25 b m., odbywać się będ" . Lodzi i oo-czytanie programu n.a dzid naistępDT·
Jak wiadomo An.glia została dotknję I ki lwa do środka i znalazł się oko w
19.35-19.SO:
w czwartki, piątki. eoboty i niedz.i~le każde.go 1925-19.35: Płyty gramofoaowe
tygodnia pnedi>tawie!'ia rewiowe z ud.ziałem 11<1· Pra.sowy ~ennik radiO'WY z Warsza~. ~9.50- ta klęską bezrobocia, która daje się we 'I oko z kró,lem . pustyni, Ni.ep. rzytorńny_
· ·~
~
·
·
ł
· -.J~ · k od
k
·
wozaan~atowanych sił utystycmych. Balet. or- 2().05: Fel1etcm p. t, ,.lamele św. Anioła -JWY· _ •.1u , . • • • I k J
gł06i Ma.ci-ej Grusz.czyć&kii. (tr. z Warszawy). · Zlll<llKl ró_wmez 1 . o a om rozryw owym, ]t7U:Ua ?. .":1? ywe!11 przeraz.;ma Ję .-lciiestra j.azzban.clowa i girlsy.
Nie ·
nął: 11 Boze moi ~omec ze mną . Biolety w cen.ie od 50 !!I'09zy do zł. 2.50 na- 20 05-20.3Q: Le1klcie piiosen.ki w wykonaniu chó- a przedewszystk1em teatrom.
W związku z tem opowiadai"ą k0- ma strachu - odpowiedział lew - czy
ru ' Warosa (tor. z W-wy). 20.30: Opera „Paja-ce"bywać można w kasie leaitiru.
m ktorem
· t • ·ed
·
n
ł ąd ·
. .
.
,
.
. ·
.
Leoru::ava.11o z plyt gram..,fooowych Itr. z War.
a
ktore miało m1e1sce s zt pa 1 ze Jes e 8 1 yny
~wy), Po' opar-De komunił<aitv: PAT „ meteoro- m1czne zdarzenie,
CZWARTKOWY KONCERT ERIKI MORINI.
s~ęśliwą myśl mia.ła dyrekcia. aagażuiąc togi=ny, p·o-licyimy. sportowy oraz muzy.ka lek- w pewnyJ11 cyrku wędrownym. Zginął bez pracy?
taim właśnje olbrzymi . do~konale treso- ltPl'"'""'"'"''~''~"m""""WMf~t\
n.a ostatni. kono~ . mistrZ><?'ws-k.i _ słaiwną skrzy- ka i ta111ecz:na z Warszawy.
wany. goryl , a dyrekc1a nie moóła zna~
ŚRODA d I 22 k letnia 1931 r
pa~kę Eri.k~ M<ullllil,. któr!!J wyb1Uiy. talent ~
g
t"'
ś
; k"
~· h
•
w
' na
raśn1ał obe-crtte w całc1 peln1. Mało dziś na św1eupadek.
Godz. 11.58-12,05: Sygnał czasu z Wars~-, neźc w po„.t'1ec ~ 1a 1e~p za& ępcze o
cie jest laik wi~lki<:h wirluczów, którzy potęgą
•.
•
.
.
swo.iei gry "'.ywieraią takie wr~żenie ;de Erika ; wy i hejnał z Wieży Mariack;ej w Krak~w1e . numeru. Zaan-gazowała zatem pewnego.
Przed_ dom.em przy. ul1qy Zg1er.sk1eJ
Morini Przy1azd ~t~k1 będzie eweni;m~tem . tz:OS~13.!~ Mu.zyk": z płyt gra-mofo.nowycb fum!. I bezrobotnęgo m.!od_egp akt.ora, doskona- l
którego· Nr. -22, potknęła 'się lU. paćiła na bruk
artystycznym w w1~Lkh1 &tylu. Bogaty I p:ękny A. Khngbeil. Piotrkowska Nr. 1~0. 13.1S-13.2;i. , lego _gimnasty.ka· i sportowca
"
(P
62 l t · Jó f M ł J
• · 1· ·
·
· d · hł. · '
_,. ' ·: k ',
program ostatniego koncertu, który ~będlJie się Odczytanie programu dz •elllDego 1 repertuar tea- b' -a.a~ ~psza
ze a
u 1czny ~ - e ma
.zw1erzęc1a
,ęgo
.ee.
z
ąrę
s
.
w
t~ranp.
?°
·
-14.50-15.IS
Przerwa.
13.25-14.50
kin.
i
atrów
,
dnia
czwartek.
nadchodzą.cy
w
w iialii FidhM'IDO'll-ii
~szk?~
c~ęzk1c~
ona
Doznała
5).
23.go b. m. zawiera perły literatury skrzypcowe~ 1 „Radiokronika" - wygi. dr. M Stępows-ki (tr: j 1 ka;ząno mu wyczymać skoki na trape- łac~wa
I1 dzen cielesnych. Pogotowie udz1ehło JeJ
I' z Warszawy) 15.15-15.30 Przerwa. 15.30-16.50 zie.
Początek o godzi.nie 8.30 wtiiecz.
Nowy óoryl miał i~totnje wielkie pomocy lekarskiej.
Odczyt dla maturzystów P-. !.' '!Nórwid'': -ód<:zyt l
•••••
•. t
•• • •
, • „
bl'
. .
d
."' . k
d
p. T. Makowrnck1 (tr. z W-wy).
1-~zy,-wygl.
Op4eD-ur••
Dgz
••
15 50-16.10 Odczyt dla maturzystów p. t.„,Sm:a .powo zeme 1 u z um1en.1u pu 1cznosc.1 . . . . . . : ••
-·
•
~
Dziś w nocy dyżurują n-aistępujące apieki: wa włościan w Polsce przedrózbiorowęj .... wy,g.I. pbpisywał się wspaniałą., ja,k na goryJa, j ,lfr ·. "~ ,. - · .
1~zgaO --~·e
.
. .
. .
J._J\oproW&~iego (N:>womieiS'ka 15), S Tra~ko-:w- prof.. H. Moś~icki ~t~\ z W~yry) 16.10-16.15 Ko gimnastyką.
· .
W pę;wn_ej .. <::hwili powjnęła mu się
ekiej (Brze~!ńska 56). M; Roz.en~lum (Ceg1eln·.i- mumkat dla ~e!?ilu g 1 1 r~bak~w. 16.l5-1 6.45 .P ro
·
·
_
· .
· kla„
b
Z · _i •
• J2). M BarloszeWS'k ! ~go (P1-c>trkowska 95). gram dla dzieci. I) thstoria grosza - p16ra, . dn·- l- ·
.
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·Powieit sensocgjno · krglninolno.
Napisał dla
IKrew musi być... A

55)

„Expressu" JERZY BAK.

- No, mała ... Niema się o co gniewiesz czyja to!
ITRESZClfNJE POCZ4TKU POWJ'fśCI. I ka dni. potem już się zobaczy... .
Żulina!... Błękitna l wać ... Tobie nic złego nle zrobię._
Księcia
A czy to jest jego prywatne mie- : krew?...
w vartete ->Jhambra„ za~oroowany
Zamordował pan mego ojca!.„
krew!. .. łfe, he! Rewolucji trzeba było
~~:k.~r~~gi~sl~~i~vi~~a~:k~;;g~~~t l szkanie ?...
I - Tak„. Na dole ma swój gabinet.„ dopiero na to, żeby się przekonać, że , - Przeaewszystkiem nazywaj mnte
01ekna 'tancerke.
Podetrze111e oada
Ordc-ńskba. która POdczas wystel>U miała Teraz tam siedzi... Gdy wychodził stąd, wszyscy mamy jednakową. czerwoną· po imieniu... Już taki u nas zwyczaj_
· t mi na 1·ml ę... Micha l GawryI p·tę ć os.ób. pa dł o t. ru- ·t M.1cha ł Jes
łf a - ha„...
ł
·· N"k'
· · na .mą,
· „ U waza}
· da do mme:
·
-·
so ie brod.
PrzvOrdell'>ka
.1 1-. k rew....
aresztowano
1 osadzono w wie pawia
.
zlentu Odmówiła. ona udzielenia wszelkt.:b ta ... ~los z głc;>WY spaść Je] me moze.„ pern ~ tym. pokoJu.„. Ks1ązę. kslezna, I łow...
- Nienawidzę cle!Gdy się obudzi, dasz m1 znać" .... Tak Icórka 1 dwaJ synowie ... Kstąze spał ze
zeznań.
- No. no- Dlaczego zaraz mamy
Sledztwo wvkazało. te Ruleckl siedział mówił do mnie„. Wpadłaś mu w oko no j swą małżonką w tym właśnie łóżku...
twarta zwró.;:onv do . s.::env. ·natomiast zmarł i bądź szczęśliwa„. Ja wiem skąd cię łfe - he ... Musiałem ich przeprosić za się pogniewać ... Możemy żyć w zgoo·JCa zamor dowa ł em„. J a 1· z t o·
·
· bł og1ego
. ·i. ... c·1, kt,o przerwame
.
plecy.publiczna
~ wopinie
u2ndz1ła
która
1<ul1.tvm
od w
snu... zw1o kł em o- dzte...
sprowa dz1·r „. z ., Ioc hu ś m1erc1
ezastc
samvtri
1
1
zetek trvzowal mnv wvt>adek. a mianowicie rzy tam zostali, nie zobaczą już świa- bydwoje z łóżka i kazałem Im się objąć ba i z twoją matką powinienem to samo
samub~stwo kasLjera _Banku Gospodarcze· 1tła_ boże~o„ .. Dziś w nocy znowu_· czte-_ mocno, jaknajmocniej... I przytulić do zrosić, a jednak nie uczyniłem ... Chodow ro'"eJ· nam klasy
siebie idowy' - rozumiesz „. Chciałem Je- ciaż należysz
vemunta iwskreKo. który zdefraudo rech wyślą. na tamten 'świat. „. Już wv-pi
iro ·
·
·
··
wat oół mrhona zlotvch. Okaza~o sie. że
ja cię lubię ... MtoJednak
a
społeczne),
rozurazu,
od
trupy
L1w„k1 był krvt:vcz:neito wieczoru w „Al- 'Sano nazwiska„. Za dwa dm loch napet- •dnym strzałem dwa
bambrze" I starał sie o uzvskanic od Rulec ni się nowymi skazańcami. Cóż robić? .„ miesz ? ... Nie udało się... Książę dostał da jesteś, ładna, masz ładne oczy, śllcz.
cudowne- Wltylko zadrasnęła sobie ne usta ' nóżki umrost
kresto 1>0bczk1 na pokrycie zdefraudowanej 1 Czasy takie nastały„.
1 w skroń, a ona
„„
•
·
sumv.
- Podobasz
prawde
mówię
że
d~isz,
było
Trzeba
k...
e
.Z,
c
1
Pol
Y
w
a
r
p
Co
:- A ty? „. - zapytalatrt.
Obronv OrdeńskieJ oodeJmuie sie znany
1
tru sie.Tym
strzeliłem...
i
strzehc
raz
·Jeszcze
adwokat warsz 41 wśki dr. Holz. który dob:e- robisz? „.
1
Chciał mnie objąć I przytulić do słe
- Ja jestem ich człowiek... Służba razem poszczęściło ml się ... Padła odra sobie do oom.ocy . kierownika bryzady
detektb:ów, S..:otlaud Yardu. f<fwina Bro- jak dawniej, tylko więcej woln.ości ma razu na ziemię, ot. tu w tym kącie ... Wl- 1bie, lecz odepchnęłam go. Zmrużył owra ...ea:o przypadkowo w Warsza- 1człowiek. Ka7dy ma prawo robić co mu dzisz, jeszcze są ślady krwi na posadz- 1· czy i zakipiał gniewem.
wna.
1
Ty, mała.- - rzekł grotnłe. - Ja
wieBrown w sorvtnv sposób z~alnia Ordeń się podoba„. RYR:Oru żadnego.„ Ot. co„. ce ... Najgorzej było z córką ... Chciała
Po~łaskał . rn~ie. ~o twarzy gru?ą. 1oknem wyskoczy.ć ... Już była na para- t~k!cb. żartów nie lubi~··· Uratowałem
\
ska z w1czien~a Dod pretekstem choroby.
Pewbnłedl ąo ...ykooś m_rocznych zaułkach Po-: szorstką dłomą 1 usm1echnął się tak Ja- 1 pecie„. W nocneJ koszuli ... Wycelowa- ct zycte i mam do ciebie prawo._
· d nego prawa ..' _
· · rn ia l em s t rze 1·ć
• · i łern dobr z e i JUZ
" fe,· mia·
· · co u me.go
·
- który ·znikł
cieA
1a 1meż~zyzna.
a toa zi
w Bvl
- N.te ma pan za
1 , a 1e
w1·d ocrzn
za 1k·os• d z1wme,
mlodv
wziąłem! ... Mogę clę
sobie
je
Sarn
Ładmnie...
powstrzymali
towarzysze
j
.
ości.
czuł
niezmiernej
oznaką
być
to
na
kamienic
odr~pany-~h
z
lednel
brama
Muszę już pójść - rzekł, spqgla-, na była dziewczyna można powiedzieć, z powrotem wtrącić do „lochu śmierci",
BuQ:aiu. W d~szne!. zady~ionel izbie czekali
Gawnrkow będzie niernzwinięty pączek... Przyłapali ją i ale już stamtąd nie wrócisz!... Uratowaluż oa6 ddwa1 mekzczvżnt: Miedzy .11rzybv- dając na drzwi. 1i
I ~
I ona p ójd ze
1
· · t we j ma t ce....
' Wo- .1 ścią
• 1· e...
· t u ~as t' an
· 1!1n!e
t g dY
·
s1>tzeczka,
powstaje
omowni
szem
• ~nę )i ~ o kna, a PO t em zaw1~ kt·i 1!-a '· ł em zyc1e
gn!ewa,
Pod- se
oa,n<>te.
w walke
sie ami
która azamienia
1
m!-ls1
loch
godzin
24
czas bó1łci wpada_dó izby; ąrqw12. ~tPrY.,~-- .ł?~c ~1ego udawaJ: ze mme, .nie znasz, .._1 ł,~zk?···„ P1ętn~sJu . chłopów rzuciło siej tobą!... '?'/.ciągu
rywa mfo<J:z1eńca. . '. , ... _. · · .. . Ja s1e tobą zaoPJ~kuję. nie bój sie. a 1 na mą. z kosz~h tylko strz~py zostały... b~ć. oprózmony, gdyż brak ~am juZ
ca?\e~0~: m~a~~i~~~~-":.~~~;ł~v razie cze.go mozesz. mnte · ~mdeź~ nf!.~A, z.,_phłopca.m1 _<J.uzo cereg1en nie bylo·:Jm1e1~ca... Więc wybieraj. co wohsz!Nie czekał na odpowiedt. Myśl o POi>ant Lrwskrei ·~ rozkazu sw.ych .kamratów gorze... Wkońcu długiego kurytarza są, Jeden sarn palną1 sobie w łeb, a drugi
Brown uda.le .ale ua. bal do oalacu pani drzwi... Zapuka~z trzy razy to ci. -otwo-; za. to, że stanął w obronie siostry, zo-1 wrocie ;:Io te!lO okropnego podziemia
mnie panicznym strachem.
1 stał powieszony ot, na tym haku ... Dwa napawała
Rule.:kreJ .. Przv oomo.::y narkotyku wpro-' rze„. No, bywaj!...
I wvmknał sie z pokoju na swvth' dni i dwie noce dyndał sobie na tej Straciłam panowanie nad sobą_ Nie
badzil Rwecka w stan uśpienia i zaprał do
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wiem. co. się stało.
ooznaie odrazu Rutecka I stwler 1 małych. śmiesznvch nóżk~~h . .Zostałam ścianie...
W1dz1ałam tylko Je~o twarz pochv- Dosyć! - zawołałam. - Nie chcę
dza. te ona ·właśnie namówił• cala ban4e sama. Wvskoczylarn z łOzka. Na 'krze- '
zll:lad.zenla Liws~iei~ _Rµlecka lX> pdz:V- i śle leżał. błękitny szlafr,0.czek. ,Jak on „. o I słyszeć :":'ięcej o t:v:ch okrucieństwach! •.. , loną nademną, i straszne, krwla nablede
5 anru 1>rzvt-0mności
oczy
Przyciągnął rnme do siebie.
me chce. nic powie- wszvstk1em parn1etałf Pomyślał"'m so·...
.
·.
dz1~ć. wobec ter;o -'Clet.ektyw wprowadh -ia •b.
w .trans hypnot:vczpv, L w ten SJ)Osób wv- ie. ze nie musi to bye . zły ęzłowie'k,
dobvł od nleJ przyzn.an.1e si~ ao · '.a'.1ftY. ~u- i skoro" ·wycia~nął mńie z t~go -Stt11~zli1lre~
le..:ka orzvzna!e. te cllclała zi"10rClowa~ 2'0 lochu i zaopiekował sie nióją rltatką...
t.J
d · · ·1 ,. · ·' j:
·
AJ dl
I
Liwska. za to. fe zabrała f~j m~b.
e acze~o za mor owa m~-0 -0 ca 1
Barcui.k szantażuie Orde6sk, !itd.aill<= od 1
1
- - : 0"'·- •
nie; 2.000 zł.. G~v tance~ka .!lie pr.zyn~si V: tak .ohy~ny sposób?... Pewnie. muł
m~ na C~H p1en1ędz:y, '4:1ąia Jl\ do ewego s1a1... Nie. mema takiej siły, kt6ra zmu! sita by człowieka uczciwegb dó zamor.
m1eezkaą~a
•
Człowiek klA-·f
W m:ędzyczasie roz~a. ei~ proces dawania bliźnieg-o!...
•
._.w Y
·
·
•
111d<>wy o ub61$lWo Ruleck1ego, Pierwszy w 1
z karatołnlerz
stał
sieni
w
dole
Na
charakterze br.ia~ka z~~je włatcictel Al- popełma mord~rs~woi rnust by-ć z .gr~n-:- · Mineto kilka dni. Gawryłow zakazał
· ' mi, abym nie ruszała się z tego pokoju ! binem.
tu złym ~złowiekie~····
lwnbry, d,.,.. Marewfti,
d
'
tk ć
i
·
d ·
Nie wiedziałam Jut eo mysleć o tern
Oskarrona podczas całezo prO'cesu za·
Z.dawało mi się Jut, te nie z ołam
1' YZ !11oz7 rnn e spo a nieszczęście.
ebowuie zupełne milczeilre. nie udziela1iic wszv tk·1
pewnej
w
lecz
podwórze.
przez
przeJść
ale
Nie w1edz1ałam co to ma znaczyć,
. ·
. _
s .em...
żadnych wyjaśnień. Po ze7naniach licznrch
chwili otwarły się jakieś drzwi i . po~okóJ był duż~. ła~ny, ale mącuo Nikita wszvstko mi wytłumaczył.
~wfadków przewodniczący udziela złosu
h
I
ł
zamedhany. Ze ścian I sufitn odpadały
.
prokuratorowi.
szparę wysunę a s e ~ozczoc raprzez
,
...
- Ga~ryJow ma wrogów w partjt
.Przedstawic-~1. o~karh$ia publicmego kawałki gzymsów, wielkie płótna zna.
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- rzekł Jego ordynans. - Czyhają oni ·na głowa Jakie~oś bolszewika. który
tylko na to, aby go skompromitować l : krzyknął do żołnierza:
Hej Iwan do mnie'
. t lk
N" hb
ł d
·d b ć
0 e ra mu W a zę...
·
k··b! ł
ż ł · '
iec Y się Y 0
dowiedzieli, że komisarz bolszewicki u- 1 . o merz po Je~ do rzyczącego ~ .
zezn~niach świa,~~w tp~tor odpodw;a~a liwym domem, w którym praiw'dopodob- ikrywa w swym domu. córkę. byłego dy- znkikł. z~ drzwkinam1i. Sk?rzystałamd zó teJ
rektora banku! ... Najpierw ciebie posta- i o azJ 1 ~yrn e am się na po w rze.
.h 1· d ·. Sł
I .·.
d
na p1erwsn py ...~1e ~r~~o, n.a i;ug1e i
wiliby „pod ściankę", potem jego... Te- · Byłam juz na schodach, gdy nagle usły~ .zi..
~ - te strz:elafa wvłnczn1~ ao. ~ul~c~1el!'O. 1n e mor owano n.-e~1~ny~
M I szałam na górze jakieś kroki
ł
b i i G
ł ś .
W konkluzfl prokurator docbodz:1 do szałam zda sie Jękt i krzylCi kato'Wanych
ż r· h
t ł ml
K
w tvm pokoju lu(fal . wfdilałam łch . g_o W ~ me 0 aw a ~ ę awry ow... u- '
wniosku, !e Ordei'l„ka zamo~dow~ła
dÓt Yd~r si
KreŚ z~s J'~r a
leckre20 1 tada dla n1ei surowci kary. . przedśmiertne oblicza rozwarte szero- 1s1s~ więc ~yć ostrozna... Przychodzą tu
zie ę tu
·
to sc o z na
Po mowie prokuratora rtos zabiera adw. . ko oczy w którvch 'malowało .st- fto- J rózni ludzie... Niewładorno, kto nasz, a
.,. „ . kto s'n'\fe" Mówią że w samej partJi · ukryć?_. Uciec na podwórze?.- Zoł:i.
•
Hnlz. kt6rv zhlla po kolei wszystkie wy. t
~.J
-"'
...
•
:..A.
•
'
worne
... Jeden drugie nlerz ,._. pewnie wrocn na swv.r..:1 P~•eproc. szpiegów
· marny~„.50 Fo···
W przeraL.en1e ·
.
wod y pro.kura t ora. . .
wybie""'"
gay
mnie
zauważy
I
runek
ż
...
t
ć
b
i
b
T
.
.
·
.
,
.
krew.„
...
krew
...
szedzie krew
Wreszcre przewodu~cy zwr.a~ slę do
e. ....,.
•
. go szpiegu.Je... rze a w ęc Y os rv . d ..:.-;.: N
ł
N 1 0t
oskartonej, czy ma coś do l>OWtoozenill w
po raz drugi z sieni._
war Y stt; · r!Z~·· , a progu• nym... O · nieszczęście nietrudno....
a~ e
ostatn1em słowie-. Oskartona odpowiada, że
Tymczasem kroki stawały się coraz
·
stanął Gawryłow. Pozhałarn ·1'0 odrazu
.
chce 1>0wiedzie~ prawd-e.
Smutną swą op0wieść Orde6ilb .r~ 1po kożuszku i barankowej c~a'tlce. Zam- ..Ale c~~ć zobaczenia matki była sil- bliższe, coraz głośniejsze ...
j' 1
.
. t
Ni
~'.I ~ pobytu w lochac~ boLszewiclue~ knął za sobą drzwi I przez chwile przy- meJsza mz nakaz Gawryłowa. W kilka 1
e mia am mne~o ~ sc a.dni po tych wvoadkach wyszłam sama
;1ę1:len1a.. d~kąd wtrącoao '" wraa: z rodzi- glądał sie z uśmiechem.
Uciekłam na 1>0dw6rze, lecz w teJ
No? ... Jak sle spało? - zapytał na kurvtarz. Nikita mówił ml, że matka I
ami. gdy m.wa 16 ~.
moja przebywa. po drugl~j stronie grna- i chwili Kozległ ~le za mną Jakiś głos:
.
Ale ty bądt spokojna... Matce nic chrypliwym ~łosem.
.
to tam.·- Dziękuję ... Dobrze... - odparła.in, chu, określił rn1 dokładme plan całego .
d b
I ·
· · t ·
Przykucnęłam w ciemnym kącie pa- ,
pałacu, ponieważ jednak nie znałam we i
z e1?0 s1e me s anie... Ją znam o rze.„ nie n;:itrzac na nle~o
wne-trznvch nrzejść, musiałam przebyć łacowego podwórza I wstrzymałam odZbliżvł się do m~łe.
Oj~icc Jw~j nicboszÓ_vk c:ęsto pos~a~ .
0 .~mu ~ - rznyc
·d ? _wielkie Podwórze, by przedostać sfe do dech.
. - . ,
~!_a~~ :„.
mn .e
tam wreszczysz? - odezI - Cze"'o
- Łóżeczko wye:o<łne, praw a_.,..
Matka twoJa zawsze dawała rn1 starąc o""
" ~ re kł ·. ;-- _ rttitieJ. s1em. ·
·
·j ~c
ł...,~
· · ·· c·i ą~ną t .d a Ie J• . d O•y
· 'ł a 1'd a ł a Jeszcze
!.t • •
z słeni.,
. wał sie żołnierz
.
.
,
·
~e,
l\a
u~1ez. na k. arm1- ·ł·3:· nap01
1
P?ł rubla na swoJe potrzeby... Dopra ko l~e':'śze., w kazdv!11 r~~J~, ~1z, ~-- „J_oc.ntr, . W:Yb_rał~m u~ys~me przedw1ec~o~a 1 _ Ktoś tu był przed chwilą!.. Nie
. _ sm1erc1 „ co? ... Nie boJ się, ~alenka, nie P.orę, gdy }at.w1eJ Jest przemknąc s1e widziałeś nikogo?. _
bieta„.
_ Sniło ci się ... Idź spać, bracie. _
. . zrobię .ci nic ~i:łe1?0. czy na'prawde tak n!eSJ?.Osti:zezem.e prz~z kurytarze. Narzu ,
_ A gdzie _ona je~t?„.
Nie onowhioaj mi bajek... Mówie
_
i;>rawdopodob!1a}e~ąc~
1
z.
c
~t~sz_
c~łam
·I
wvglądam?....
lstraszm~
my
Bo
...
pałacu
~oncu
dru~1m
_ W
. . n.ie ong1s do ks1ezmczk1, 1 wyrnknęł~m że ktoś tu łaził i basta!.- N~e, ale ten P?k~~·w pafacu teraz m1~szkamy, .a jakże...
. ,~l'ę na scho.d y. Wokół nan~wała zupeł- 1
Nie po::loba et s1e?.Ju~ bytem u meJ. ~w1edz1ateµi, że i
. t '~
.
na cisza. Zd1ętam pantofle 1 w pończo- ł (D I
-.
- Wszędzie tyle krwi.„
stnsz... Wszystko bcdz1e dobrze, tylko!
SZJI ciąg JU_
- A, to co inne~n!... - roze~l~t słę chach zbie!dam PO schodach. by nie .W Y I
nie sprzeciwiaj się komisarzowi... On te-!
~o nie lubL- WY'trżyńiaj 1y1ko nrzez kil. 2:łośnA. - Krwi tak łatwo nie zruyJesz~- 1 woływać hałasu..
.d .
b ł'
r
Cłdelt całv mate11&ł a-O!Wodowy na cztery 11komitych
t ma 1.3 zy Y Y pod. z!ura;w12-~e
~ęś~i, obięte 1,1a«tępułcemi erl4;rema ,pyta- i ro
zpru e nozarn1, na posa zce, na o:.C1a
2) Do
ruam1: 1) Czv Ordeńaka cttzeliiła.?
kogo strzelała? 3) cey zabiła Rul~i go? nach znaczyły sie bryzkł krWI
4) Dlaczego g~· zabiła·?... Opi~aill/C slę n~ . Ogarnął mnie lek przed iyfu strasz-

Ru-1

1'

f-1

I

ł

1

-
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·
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I

Id · · .- ··
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V/ arcvddele diwiękoweas, produlcclf ERYKA
PO.MEAA. retyaerli J6ZEFA STERNBERGA p. t.

IESKI MOTYL''

" ,,NI

Wstrząsający dramat inteligentnego sam~tnika, idealisty-więtnia własnej miłości i zmysłów -

człowieki1, który poprzez popęd

miłosny ku wyrafinowanej kokocie..-wampirzycy, stoczył się na dno nędzy i własnego upodlenia.

Rolęgłównąkreuje-niezrów-

nana-rywal~a

GRETY GARBO

MARLE

A DIETRICH.

nadprogram: Dfwh;;kowy dodatek sportowy p. t. nZ wichrem w zawody".
Początek seansów o godzinie 4.30 po puł., ost. o godz. 10.15 w1ecz., w soboty i niedziele o godz. l·ej w poł. ost 10.15

sportowych
dziennikarzy
Rezolucia
w
.zwiqzku z dgslcwallllkac:Jq

Obrubańslciedo
Waluy zjazd Polskiego Związku (szeń SPOrtowych, zmierzających :io O·
skrępowania
względnie
Dztennłkarzy i Publicystów Sporto-1 graniczenia
wYCh - w drodze jednogłośnej uchwa- dziennikarzy i publicystów sportowyc}J,
ly - stwierdza. że Związek czuje się zrzeszonych w P. Z. Dz. Publ. Sport.
dotknięty stanowiskiem, jakie zajął Pol- 'i przy wykonywaniu przez nich swych
ski Związek Piłki nożnej wobec dzien- czynności dziennikarskich, a tembar~
nikarza sportowego redaktora Obruban 1dziej przeciwko podobnemu wypadkowi
skiego - stanowiskiem, które uchybia l ukarania :lzłennikarza sportowego z tygodności i powadze Związku, jako zrze tułu iesto przynależności klubowej za
szenia dziennikarzy t pub'·cystów spor- działalność dziennikarską.
Walny ZJazd P. Z. Dz. i Publ. Sport.
, towvch z całej Polski.
I Kwalifikacje bowiem i ocena czynno 1 protestuje przeciwko stanowisku jakie
pomimo interwencji Zarządu
ścł dziennikarskich dziennikarzy i pubłi, zajął,
. cystów sportowych, zrzeszonych w P.1 Związku, Polski Związek Pitki Nożn.ej
Z. Dz. I Publ. Sport. należy wyłącznie i wobec red. Obrubańskiego i do.naga sk
do zakresu kompe.tencji Z wiąz ku wzglę . rewizji tego stanowiska. upoważniając
iednocześnłe Zarząd P. Z. Dz. i Pub!.
dnie ..jego~ Sadu Honorowego.
do podfecia dalszych kroków w
Soort.
Walny Zjazd P. Z. Dz. i Publ. Sport. 1
zastrzega sfę przeciwko wszelkim ten- 11 myśl postulatów powyżej uchwały.
dencjom ze strony Związków i stowarzy

redakiora

DZJS I DNI

NASTĘPNYCH!

filmowe.
arcydzieło
NaJwieksza sensacJa dnia.
Pierwszy film. który maluje w prawdzi
wych barwach gehenne szarego żołnie
rza rosyjskiego. skazanego niewinnie
na śmierć.
Tragiczne dzieje rosyjskiego żołnierza
obozie dla
więzionego w niemieckim
Jeńców wojennych.
NałwsPaolalsze

TAJEMNICZY
Dże1ns

Pełne naplecia i emocii momenty.
Grają: Williams Halnes. Karol Dane·

SUm I Uonel Barrymore. w roll córki
bankiera urocza Leila ttyams.
film wywołuJący salwy śmiechu
wzruszający do łez. którego wartka
akcie śledzić musi każdy z ziwartym
oddechem.
Nad proiram dodatek diwlekowy.
Początek seansów o godz. 4.30 po
vol., ost. o godz. 10.15 wieoz„ w sobo„
ty I niedzieJe o godz. lZ-ej w poł., do
3-ei Poranki po cenach gr. 75 I zł. 1.
Bilety wolnego wejścia nieważne. ·

Spór o Sierżanta

Z~

ORI

film osnuty na tle powieści Arnolda
Zwel1a, pod tym samym tytułem. która poruszyła umysły całego kulturalne
go świata.
W rolach głównych: Chester Mor•
tls, Betty Compson.
Początek

o god:z.

zniżone zł.

4.15. Ceny miejsc
l, 1.50, Z i 2.50.

I

I

I Dr. 02~~!1!1i~· ' [nm1rg,m·1r1 Haiiricilt
~~~~:i~~~!~3i
waść oe~6w, jf~Btemucę. Derw~e ~' ~ nn "
NERWOWI NEURASTENICY.

'J

m~e~d·(·l

Dnr.

Chor. skórne.
I
wene.,,czne
:.aburzen:- Hrca 1 :tołądka~ otrzy~aią Chor. ek6me,
b~.łał.sl.ie broszurę Dr. Weiseg.o Cuer- weneryczae Płotwokowska 10
Przyhnufe a-10 ra· akuszerja i
I płciowe..
GD iq K.
P1enor nG~D
choroby kobiece
DO, od 12 - 2 p~poł.
A s
& Co. .
ł Od& ·~
i od 6-S.30 Wlecz. Przyjmuje od 3-5
·
W niedziele i święTeL 155-52.
ta od 9-1,
Przyjm.ul• od 9 -l
KlftO•TEATR „SLO~CE•
OrdyDUle w leczu!·
1 6-8.
tel. 127·84.
Dla niezamo!nych cv .SANITAS• ul,
~~11!1órko~skle1to 2:.;;;s___
Śródmiejska 8
CENY LECZNIC.
Dil~ I dni następnych!
- - - - - - coda. od 2-3 pop.
Wielki Podwójny program!
------~----~-~.
Dr. med
lwSZY obraz.

ttonstantJDOllla 12

PomorskaY

DZIŚ I DNI NASTEPNYCHl

I znów

złoty

1111111•
n&

dos

RAMONA tłOVARRO
rozbrzmi z naszego srebr111:1to ekranu

:!'.!~~:J~!~r~~ ft fUMAR iC !!r!!~!!ł!!~!.~~ t~!,t~

największym

i najOOW1SZY1D filmie
p. t.
Sevilla, Miasto Miłości
wig znakomitej powieści „ZEW CIA.
Dzieje miłości śpiewaka i
Ł.A". młodej dziewczyny, uwięzionej w kia
sztorze, która nie moitla oprzeć sie
poteź.nemu zewowi zmysłów i mlloścL
W roli głównej: Ramon Novaro, Re·
nee Andere. Ernest Torreoce.
··Początek przedstawienia o godz. 4-eł
po pot ostatniego o go<lz. 10.15 w .• w
sobotę i niedzielę u godz. 12-ej w pot
ost o godz. 10.15 wlecz. Ceny mieJsc
na pierwsze seanse od 1.- zl. na porankach po 75 gr. i 1.- zł. Passepartout i bilety wolnego wejścia na
przeciąg 7 dni prócz urzędowyclt (ko!Gr czerwony) nieważne.

w

boyskiej - J>Od tytułem
DJABELSKI PAZUR

W roli głównej: król cowboyów
i ulubieniec narodów

WILLIAM DESMQND.
2·gl obraz.

[O zwierzeta mają do powiedzenia
Początek

E. M. REMARQUE'A

~

.I

•eil•- ,..h,..e--„ .,.,. _.._
_.
taolai kosztem uzyskać nowe obuwie

seansów codz. o f.
5-ej po poi., w niedzielę i święta o 1odz. l·eJ, w sobotę o g.
3-ej po poL - Na pierwsze seanse w soboty i niedziele wszystkie miejsca po SO I 30 groszy.
3
-ej itra
W

broszurę

I

H

I

4

H

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~

.
•
we
chorób skórnych,
specJallsta

, . . . . . I ot rkó\V :.
, dz.. fa o
Ko-·"'

J

to.._

•

acpa :- uusowa

'

:~

••
:~

Kl.Inger
Doktór

Dr. med.

Lub i cz

neeycznych I moczopłciowych

I

Iż

- - --

---

I
_

~-~dm_.!_n~!T.!:i~·-- __ 21

'].

Lokale
Specjalista cf1or6b
k6 rnyc h ' wenc
s
rycznych I mo·
czopłclowych.
Leczenie łwiatłem PRZYJMĘ na mieszkanie dwie kob iepromieniami ty przy samotne1· osobie, ul. Szkoma
R oentgena I lam Nr. 26, dozorca ws1<aże.
-- - - -- - - - - - Pil kwarcOWll·
od 8.3(
Przyimuje
ci
rano
do
10 30
Posady
do 2:30 pp.,' od ,
do 8•30 w„ w nie·

••••••••••••Bd

I

dzielę

i

I

święta 00 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~

.
lO-l. Dla· ań 0 / . ;
Pk '. ~SZUKIWANE są :z<lol~1e akw1zytord. 1
zie na poc:z:e a 101 • Kl do artykułu pierwszej potrzelby.

~ ~f 1 ~~ć ~l~o~~gera, PJ. Wolxw~cl 21
łłiewiałski MLODA panna„ w~ksztalcona. zdolna.
Dr. mecl.

6 Ił Pracowita,
pewną praktykę
posiada
zajęda
Jakiegokolwiek
biurowa. szuka
poJ W r &-ech
11 ho• Oferty do adm. sub .. U. A."
sp ebc aks
6
6
--------------

Cegielniana N2 7 !.en:eyc=-~~h

43)
Cegielniana
(Dawniej
141-32
telefon
nPnvimuje od t. 8-10 12-2, 5-8 w
tedziele i święta od 9-1 Dla pal5. od
dzielna poczei<aloia.
- ......
-

I •przedai

B UTERJA. zegarki na raty. Ceny g „
tówkowe •.Pr«:ioza". Piotrkowska 12.~
25
w podwórzu.
·1 SPRZWAM-;:wie nowa masz;n.c
toaletową do szycia - tanio. Wiad„ -

!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~~~~~~lP1otrkoweka70
T
(r~~L 'tai~~ta)
DOKT6R

:;!!~~~::::~~ f0 gwarancja Zdrowia
~ Wy1trzegać się naśladownict•
~

ft~

U

I ~upno

od 1; !!~~~~~~~~~~~~~

do 1 po poł,
Dr. med.

ł

Ć

niedzielę

t!I ounOlUf 1rft

niedz~ra o:rkf~~~~

Cegieln·1ana

ł

0 5
;. ~i
r:~i:n!~
do 1 PP• i od· 5- 8
w

DLA SLAWY IREK LAMY.
TW'lln
dotrkzykma
z
Wołkowysk·
to u.fa.rbuj 1we znoszone w mechaaicz.
szy, zię I t 6rej osiągnie taJemo
' wterc
bó -•-6
bu · '
·
f b'
otoczenie
na
wpłYW
powodzenia,
nke
nei ar iami o wia i wyro w „,.. i osobe kochaną, lak również analiu
•
n:anycb „JEDYNA". L6dź„ Piotrkow&woJego losu życia, charakteru i prze
ska 106, tel. 184-50.
N d śllJ
.
1
IU'o
Ponadto farbujemy to.rebki, tek~ kurta e ce imię, rok I dat„
z,naczema.
,ni:..
ki, meble ocaa: wszelkie wyroby sk.6urodzenia. Adres: Warszawa, ul. BedI
lel
Ce
lej
(D
W,
nauk tajemnych
narska 17, mistrz
n ana 38)
9
awn
r.ui.ne.
ogłoszenie i
_ Niniejsze
PYffELJ.O.
telefon 216-90
05 rr. ~naczkaml pocztoweml na przeZDROWIE T O SKARB.
SpecJallsta c h or6 b sk 6 rnych
lk za ączy . Na żadan e wysyłamy
I weneryczn„ch. Elektroterapja
szczegółową analizę, opracowana przy pom«>cYI
L.ec~enle lampą kwa~cową.
słynnego MED.JUM. Analiza - starannie opra- 1 •
Przy1m.u1e od g~ 8· ~ przed p.i od 5·6
co wana z MED.JUM uświadamia każdego fakle
wn1edziele 1 ś~1ęta od godz. 9-1
z.miany los~ życia i kiedy spotkać mają, 'dzięki
Dla paó. oddzielna poczekalnia.
·
czemu każdy ma możność przeciwdziałać i
WDlYW ich osłabić.

~annoiadł-Dukażdy

Choroby ak6rne- dla dorosłych i dzieci! Po cenach ba·
weneryczne, lecie· leciole niskich z najlepszych matenanie djatermfl' dla- lów poleca WYTWÓRNIA. Piotrkowtermokoagulacj~ o· ska 71. w podwór:iu na prawo. Reperaraz lamp- kwarc, cJa wszelkich wyr. tryk i dziany,;h
MONIUSZKI CS liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiil

i
uL

moczopłciowych
Andrzeja 5

I

Roz mai~=te

I

TeL 159-40
l
11%Wil'
s
Przyimuje od 8-11.
.~ Autobusy n~ powy-ższeJ . llnJI odchodza do Piotr• ,
od 5-9, w Piedz1r ZACilNAł. pies czarny, duży z białą
kowa o kazdei o~łnel godzinie ooczawszr od 8 • SPfC. CHOR. WENERYCZNYCH,
•
e i święta od 9- 1 piersią. Od·prowadzić za WYnagrodze.
SKÓRNYCH I WLOSóW.
rano do 20 wieczór z Dworca Połudmowezo
::
Oddzielna pocze· niem Zielna Z5 Mikołajczyk Bał t
.
Tt:t J~ J.?8
•ndll'JU)ttC
przy ul. Wółczadskłel Nr. Z32. doiazd tramwa·
,~
u y.
. . '
·
'
WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz ·kaloia dla paó.
~ •
•
lll
łan 14. Czas przeJazdu I 1odz. 30 min.
,~
' PRZVBt.Ąl<AL sle ~l~s wilk do ode·
balowe po ,cenie nJskieJ. Piotrkowska
Przyjmuje od 9-11 I 5-8.
•'
>ranla za WJ"nagrodz.eniem. Nil'Piór·
Z4
a94. Prawa oficyna. III P.
w niedziele i ~wkta od 10-12
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2l
Włkie&o 148. POJPtaw6kl.
~Od 1-2 w Uc=<ev. ł'iotrkowska- 62.

S
i

„

z

Krawczyk
• biegu

zwyclęia

ną

przeloJ.

dnłu wc:ioraJszym odbył sło hf eg
na priełaJ o mistrzostwo t.OZt..A, ktńn
w1hud.dł duże załntcresowanlt wśród

W

lekkoatletów llaszesto miasta. Bieg odbv
wał

sie na przestrzeni 4900 mtr.

żył Krawc1yk (Qeyer)

w

cz;asłe

Zwycię

16.4S.2.

dru2I Deka <Geyer) 16.45.50. trzeci Ber
łowski (WIM·a). ciwarty \Vróblewski
(ŁKS). i>laty Jnnłsuwski (ŁKS). sió~ty
Sic.iedńskl (Oever).
ósmy łiymer (KE).

siódmy OsieJa (Kf

Dwa zwycięstwa
Cracovii
Cracovia odn!osła w Morawskiej
Ostrawie dwa wspan'ałe zwycłe!itwa. b'
jąc w pierwszvm dniu klub SK KMwina
"' stosunku JO:t.

zaś

nasteo.n.ę~o

Morawską Ostrawę 2:0.

wzbudziły o~romne

dnia

Wyst'epY.· Cra·

zainteresowanie. Drużyna krakowska była bardzo

covji

serdecznie podejmowana.

atletyczne o mlsttzo

stu·o okre~u krakowskle~o. odh~da się
w dniu Z6 b. m. w sali Domu żołnierza
Polskiego r>rzv ul. Lub:cz, organizowane
przez K. (). Z. A.
Poclłltek a godzinie 10

Sekcla bokserski WKS. Wawel w' cycb do llę,zby czterech plus Jeden kleKrakowie przydzlotona IOStala od rownik.
W Piątek rano w przedenłu mictiwlli powstania do $1elkłe,o olcrcao·
wego związku bok$erskłeco. kióry od striostw przy)eżdta wprost do wagi
samego POczatku utrudniał prace ledr· i' drutyna Wawelu I tu dowiaduje 1ie od
nęJ powatneJ sekefl bokserskie) w Kra· wiceprezesa W. o. Z. B. kpt. Oawrońd
I
I
I
I fi:. ł W u S
1.
i
k ow e. Dol!'~ padm en "'• i.
. ~ . 1$k ego. t Wawel n e zostanie opusz~
Wawel nie otrzymywał iadnyoh komu· ciopy do mistrzostw, gdyż Jemu nic o
nikatów a nawet nie IOStal iawlado~ te111 plewładomo. a powtóre nie uznaje
miony o terminie mistrioltw okreco· komunikatu ~mi W. O. Z. 8 •• ani PZB.
Na żądanłe kierownika drużyny Wawych. odbywających si, właf11le 11•
welu. ażeby podpisał ośwladczenłę, Iż
Sląsku.
Na skutek protestq Wawelu otrzy- drużyna Wawelu nie zostaje dopuszmal tenże od Polskleco Zw. Bokser- c1ona do mistrzostw Polski, oznaJmła,
skie20 zawiadomienie. Iż zostałę .dopu-1 ii te10 o$wladczenia nie podpisie.
Wobec: takł020 postawienia sprawy
szczony do mlstriostw Poltld ;w War·
sza wie. priyczem koszta prw!a1da i · drutyna Wawel desy2nowana do mihotel dla 6 zawodników pokrywa orga-1 strzostwa przez naczelne władze bonizator mistrzostwa Warsz. Okr. Zwl•· kserstcłe, a nie przyJęta prze,; organ
podwładny W. O. z. B.• <>Puściła Warzek Bokser5kl•
Na zclosioną lmlennt dst• IM"ZU Wa szawę. Przykra ta sprawa znaJdzie
z. epilog w wyższych lnstancJacb sporweJ otrzymał tente list i
iż postanowiono ze wi1łod6w onczęd· l towycb.
nośclowych zredukowat ~e atartuJa·

I

w. o.

o m1atrzoatwo Krakowa
c!eżko

zarzqdzeń Władz •por~OWQC:h

"°'ed pal.

.

·

I

Z1\VOdJ llflBfJCZRI
Zawody

bokserskich
mistrzostwach
na
Skandal
Kaplian zwla•lcowu nie uznale

e.. ;

Płneckl

pierwszą nagroaę

;Iii...,

W Bilbao

sic

miedzypaństwowe spotkanie pitl<arśkłe 1 garję w stosunku. l :O. W,

turnię/u

praskim

Dalsza macza

o

mistrzostwo klasy A.

W nadchodZ<\eą sobotę i 1tiedz.ielę ro
z grf.ne. zosla~ł\ w Lodzi nutępl.łil!ł"
spotkania P l!ltstriostwo ~lasy A: łłak0ah - Turyści, PTC - W1dzęw, WKS.LKS Iz, Bieg - LTSG i KKS. _ BW'U-

Polscy

IBkkoałłacl

zaproszeni do Anglii i Czecho·
slow ac/i
Do Polskie~o Związku Lek'koatletycz

Qpor"o-,„
"'udarłH6łn1·a ~
11:.4a4nfe
& • ..,..,
a
c.-7&
„lła'anf«•nv• li

w

W Pradze czeskjej zakot\czyły się
po 18 dniach pierwsze wszechslowia6.
skie zawody w walkach grecko.uymskich d12l zapaśników zawodowych. Puhar wędrowny .słowiańszczyzny zdobył
zllpaśnik pQh;ki LC!on Pine-cki, zwy4=łę.
ża~Ąc '! fi~ale . mi~trza Czechos~owaej~
Friuten.sky ~go ! ~te przegr~a1ą~ a1n
ra,wu, Drugu~ m1e1sce za;ął Fr1sztens1cy,
3} iugosłowianin Kopp i cze~h Jin•·
Na ciwartem miejscu - bułgar F~ed11
'noff i rosianin Grikia.
Zain·teresowanie publiczne~cł. ueie.
gólnie ~ os~atnich ~ni~ch zawod6~ bar
dz? d.uze. L1czha w1dzow dochodziła do
31
poł tysi.t\ea.

1

••••i•
„ ńłeg?eJ
nłedzłelł ·bałkańskich Ju~osfawja
odbyło

zdobywa

nego wpłynęły przed kilku dniami dwa
z:apro.szenla dla naszych lekkoatletów,
a mianowicie na mjstrzosłwa Anglii w
pokonafa But- dniach 3 i 4 lipca oraz na Masarykowe
tabeli prowad~1 Hry w Pardubicach w dniach 8 i 9 si•r„

Włochy - Hiszpanja, które po zacleteJ Ju~osfawJa z 6 punktami przed RumunJą pnia.
grze zakończyło się wynikiem nleroz· i Grecją ..:.... 4 pkt. j. Bułgarją o punktów.
strzy~nl~tym 0:0. Wło~i mieli znacznie
Mecz 0 puhar Davisa
W Berlinie reprezentacja t>łłkarska
wlecef z gry. atakowali bardzo rrotnic.
lecz fenomenalny brami< an hiszpański, miasta tego pokona fa reprezentacje PaPo dwudnlowem spotkaniu tenłso-Zamorra nie dopuścił do uzyskania bram' ryta w stosunku 6:2 <z:o). Zawodom
tym przyglądało się przeszło 40 tysięcy wem o puhar Davisa Grecja prowadzi z
k'
Austrją 2:1. W drugim dniu zawodów
widzów
L.
Ćzoł~wy zespół footbalowy Węgier Garangiotis pokonał Matejke 3=6. 6:1.
Drugt reprezentacyjny ramłtur wtoski rozegrał spotkanie z drużyną repre- UJpestl nie zna!duje slę w zbyt dobrej 6:1, 6:4, zaś w grze podwójnej para ausśpiort aduł?mobtl~~Y i tawk1elką P:_iy1e,mno zentacyjną południowej francii zwycie· t formie, Po ostatn'.ej porażce drużyny tej strJacka Artc11s Haber! pokonała parę
ł w spotkaniu ze Slavią praską w stosun- Balli - Goorgladi- 1 :6, 6:3, 6:4- 6:4.
zna~dom1te)!do tając w stosunku z:o.
•
ei '· g yz n~~1s~o.

V. Słu<-k
$tartufe w Polsc11
Dont'SZI\ ze Lwowa. te tamteiszv klub
ł w
t
'M K A)
bJJ
t
au. ołmklo C owyrt· 1,_ • . t' .J. ff 0 rz:yma v·
W
1 OQ ałntJa v~..r. ki:
. ie St .7k„•a. eJ'!:,_t16s
uc a, w K rym. "' s ri 15 o:>'r~ 1.
liez
Europy 1~os;ł swói udział w lwowskich
w_vścigaeh, okrętnyeh. w kateit~rii wo:
zow wyśc1gowyeh. L1at .ten wita polski

Hans

k . er?wey

pr~yezyntć st~ mu.si o p~ -

'Poi1omu wyśe1g6~ lwowskich
Pod w~lędem sportowym .' .propa~ando
:wvm. List Hansa voii Vtllte:i Stueka
1es-t J?Onacł!o dow~de"'!, ~e wyśeł~a_mi
polsk1mł tnłe„e~u1e s~ę ~1~tytko śwtał
~po;towy Po!s~1 ale 1 m1d2ynarodowy.
ze 1~de!' i na1p1.erws~ych ~ferowc6w eu
rope1sk1ch zgłosił swo1 udział &amorzutnie be% iakie;;t<"lwiek zachęty._ ·
MałopoJskt Klwb Autoinobtlowy wystosował do Słucka list potwierdzający

n1es1enła

~~~~;:err~~bu.zapraszając

go nadto

jako

dale!, te tw~wski!11
1nteresu1e tnę
międzynarodowy świat scortowy więeei
niż przvpu:s;z:czano. M.I<'.A. otrzvmał
pismo od zastęi)cy firmy Bugatti w Niz.
zy : pro~b14 o P":.:yełanłe ~ef!ulamin6~
~dyz wy•el"lem lwow11ldm 1ntere11ull\ s1~
zywo ta~y kierowcy ialc hr. Czaikowsk1.
hr. Arnoux, .Amgwerd, Veyront t inni
którzy wyra~aiat ~miar wiięcła ud.i!ału
w tvclt wyścigach.

D?~iaduJemy się

wyśc11t1em

okrężny!Q

Dr1c1·a ftus1r1a Z:l

*

*

ja

·

*

ku 4;1.

ROZ\VÓJ.

drużyna ta doznała w niedziele

kłUbU

.
Reprezentacyjny zespół nf emf eckl; nowej bolesnej porażki. Przegrała bo8trzeieckieqo w Piotrkowie
rusrhby roze~rał w nf.edzielo sriotkanle z wfem w spotkani.!~ o mlstriostwo z dru·
Piotrków, 20 kwietti~.
drużyną francuską w ParyŻU. rr~ncuzi żyną ferencvaros1 w stosunku 1 :6.
W lutym b. r. powstał w Piotrkowie
.
przeważali przez cafy czas i zwycię!yll
W dalszY!TI. C11ł!!:U. ro.z~ryw~k o m:- klub sportowy „Strzelec••, który iriew stosunku 34:0. Prasa francuska poda·
Je. że niemcy grają obecnie znacznie sła strwstwo 1 hg1 austnack1e3 Rap1d poko- sza obok członków Związku Strzelec.uał drużynę Slovanu w stosunku 6: l. kiego także osoby stoj,ce poza Związbiej a.niżeli w latach poprzednich.

.

*

I Vienna
*
W turnieju piłkarskim o puhar państw, ku 1=O.
iaś

„.- -„.

UroczysfośC otwarcia

Isezonu

I

motocyklowego • ł.odzl
Ubiegłej niedzieli Łódzki Klub Moto-

pokonała Sµortelu.b

w stosun k.iem Strzeleckim.

Mimo kilkutygodniowego istnienia,
t
d · ł 1 ść
ł ·
kl b
u rozpoczs., zy~r.i. .zta ~no . spor 0

'

·

;: p~~cz;:tey~~~~~r~~;;:Ul ::~~;

Echa mistrzostw

cyklowy otworzył sezon.

bo.kserskich Po/stCi
mistrzostw
bokserskich Polski był łodzianin Chmie
tewsld, który zdobył tytu.ł miatrza Pol-

~złe priybyfo na siart 5~ motocyklt
członków klubu. Po krótkich przemó·
rzeie
t ł
h
.
k~
wie~ 1ac wsiyseY ®zes "cy p
chah ulicami: AndrzeJa ł Pfołrkows El
na Plac Wolności. TutaJ wJetdtaJących
motocyklistów powitała orkiestra elektrownł Łódzkiej marszem. Następnie
wszyscy uczestni~y zatrzymali się pod
pomnikiem Tadeusia Kośehtsikl two.

&kl w wadz:e lekkiei •. Chmielew-S'ki! który
wrstępufe w druty1uę IKP. jąst 1eszeze
bokserem bardzo info.dy.in, ua~ko ukazy
wał alta w rbi.gu, to t·ez wyłltęp Jtjo w eito
Uey wibudz:ił istn~ un.saci~'.
Pokonał on buapelaeytnie faworvta
i dotychc;usowe~o .JTliłltrza Anioła (War
~a). Chmielewski bezy. zaledwie 16 lat
1 czeka go bogata kariera sportowa.
•
zwi„„L.
zdobyciem przez
ze
·-ic..KJU
L6dż trzech tytułów mistrzowskich w

Uroczystość rozJ>OCzeto w klubie:

f)ol'bodzenla w sprnwie „kaperowania"
rząc zwarte pół~otc. l)OC/eent pr!ies .klu
bu p, B. Knapski w towarzystwie wtce·
graczy

Rewelacią_ tegorocznych

w

wadie lekkiej,

półśredniei i eię~kiej

ca-

ła prasa krajowa zgodnje podkreśla, te

I t8f9.m·
ph:z M' „ k'e:~
p w~ p·~rkowie
o;ganiz~ję
1

eł

b.r. zdobywa klub w biegu na.
r e
I ze mi · ce i nagrod

vJ

~z ~1
Kom't tu
' •
le
zawody strzelecldo 1 bro
·
n.i małokalibrowe1 o odznak~ s 1.rztlęcką
którą zdobywa 57 1 zawodnii'ków.
23 III b r idobywa I i IV miejsce w
Łodzi' na z a~odach marsz:owych na tra.
s·e 29 klm. ze strzelaniem w grupie
~trzel. i Organ. P.
12 IV b. r. organizuje bie~ na.przełaj
w Piotrkowie przy udzhle 415 zawodni„
ków, w którym klub zdobywa I. II,
d.nik
dd · ·
· V · ·
om
mieisc~ .. o aiąc innym zawo
I
IV ~V~~~~k~e.ze świętem 3 Maja K. 5.
„Strzelec" zamierza przeprowadzi~ szereg imprez sportowych, jak: marsz 25
klm. ze stnelaniem, ·zaw•)J'! o Pańetwo
wą Odznakę Sportową, odznakę strzelcc'kl\, zawody kolar~e i lekkoatletY>C:z
0 dal

0

w.

zw.

m

okręg ł6dikl nale!y r>beenie do naisilnł~j.g~ych w Pobce, ro:i:pOUl\dzaiai.c bil.r
dzo bogatym materiałem bokserskim.
Na1•ty zwuyć, te lócłt obok trzech ty„
odegrała hymn narodowy, którego człon łułów zdobyła iedeii tytuł wieemi5trza
kowłe klubu !ak również licznie zgroma Pol-ski (Cyran}, za.ś zawodnik łódzki Pa ne. Dzięki szczęśliwemu doborowi, za..
dz:ona na Placu publiciność wysłuchała wlak został 1rodz.e polcrzywdiony jut w równo gorliwych iwolennłk6w sportu,
twłerćfi.nale, będąc zupełnie r6wttorzęd jak i fachowych fnstruktorów, K. S.
w slmpien'u.
,.Strzelf.'lc" ma wszelkie dal.lo do ujęcia
Po urociYstoścł na Ptacu Wolności n~_prieciwnjkiem Moczki.
Wspaniale popi~ał się rówrotłt Ros- inicjatywy sportowej na terenie Piotrkct
udali sle motocykliści oru auta klubo..
stawił wa,
we w zwartym szeregu do Rudv Pabja- ław w wadze półciężkiej, który
nlckleJ na naboteństwo. Po na~teń~ dzielnie czoło Wystrychowi i zdaniem
~~'I ,·' ,ff,,, ,•","""
stwie i okolicznościowem orzemów1en!u PrtUJy war.siawskiel został srodzę po- ft'I",,, , ,„'l'łt'W'l't'l'ln
który niezasłużenie
Młynarczyku,
~udej
tamteiszego proboszcia. uczestnicy od- krzywdzony mjał bowiem nad swym pe
jechali na wspólne $nladanle, następn!e. morsikim przeełwl'lkiem zfl.aeii:!l.ą prt:ewa przegrał do Glona. Jak widać z powyt..
odegrała na tegorocznych
sze~o Łódź
ne~o wyświ-stlenła, eie~~ mUłłmv $lę pn;e~ Rigńw I Chojny powrócili do t...0·1 gę przez dwie rundy.
hoksl!lrskic.h PoJ.,kl Dier.
'llj1:>Łrzt:1$twaeh
Z uznani-em wyraża się rówtiiet pn.
dopomin.ać od zaru.du .Poli.kicio Zwi\i dii· ~dzie uastcwilo iakoilcieuie uroczy
~kra.Iowa o teDreientaneie lodzi w ka W.Qorzędna rol~
~toścJ..
ku Piłki Nożnej.

Dochodzenia w sprawie t . iw. „ka.
perowania" graczy toczą łSi~ nadal i ~
dość uciążliwe, gdyż zan:ądy zaintere.
sowanych klubów niby o niciem nie
wiedzą, a właściwą tranzakcję przeprc~
wadnłv O$oby, stola.ce poia organłzaeią piłkllrs.kll chot falc'yczni• •- i klub~
~~ w hrcłz:o ~eisłym k•,rttalteie,
Pomiędzy d:z;iennikarnmi sportowy„
mi ze śląska mówi słę otwirete o tem,
iż głównym centrem tych operacyj była
Krynica podcii<as mi~trzostw świata w
hoke ·,. ,,
Cała ta afera jest bardz;o nieia11nł\ i
wymaga - idanjem na.sum - do kład„

nr~zesa 1'· M._ Anduejaka ł k~płtana p.
a.rabowsk1ego .zro~ył Wi·emeo u stóo
pomnika. W czasie uroczystości odda·
nla bofdu B<>hater:owi Narodu. orkiestra

vV.

I
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.Piłka

wodna· najmfi)dniejszym sportem

Sowiety
ro•S•er•afq

stosunAł

liandloll'e •e ~•D'et:fq
Sztokholm, 21 kwietnia.

(Telegram wła.sny} .
Między rządem sowieckim a szwedzką fabryką łożysk kulkowych SKF do...

s zło do porozumienia. 'Na mocy podpisasowiecki objął
nego traktatu rząd
wszystkie fabryki siostnanego przemysłu szwedzkiego. Sowiety mają zamiar
budować cały szereg fabryk łożysk kulkowych, przyczem SKF udzielać o<-dzie planów na budowę fabryk.

Arabowie
aelose:q 6offtot toD'arÓD'
D'losAit:6
Jerozolima, 21 kwietnia.
(Tele~ram własny)
rozwinęła się

Pierwsze posiedzenie gabinetu republikańskiego. . Z lewej 'lru prawej: mlnf'ster
oświaty Alvaro de Albornoz, mi·nister pracy Largo Caiballero, minister spraw
wewnętrznych Miguel Maura, minister spraw zagranicznych Alessandir? Ler~ux, W IIU!ksusowych kąipieliskach w KaUpremjer Alcala Zamora, minister sprawle<Uiwości Fernando die los R1-os, mml• fornji, najmodltliejszą rozrywką jest ~
hecnie gra w pitk:ę nożną. .
ster maryna·rki Cara.res Quiroga, minister wojny Manuel Azana.

W Palestynie

enerigiczna akcja protestacyjna arabów przeciwko włochom z powodu nieludzkiego
postępowania władz włoskich w Trypolisie. EgzeJcutywa a.ra~ka prawdopodobnie wyda odezwę, nawołującą do
boikotu towarów włoskioh.

7fatasfro'Fa lofnf«M11iaicdaill6uca

Smierf
ausfrlat:ftieeo

na~lia

Wiedeń,

(Telerram

stanu

21 kwie-tnia.

własny),

Dziś rano zmarł w wieku 6"2 lat prezydent austtjaokiej rady na.rodowej Ma-1
tias Eldersch. Elderscll chorował od kilnastąpiły
ku d.ni na grypę przyczem
kompli.kacje wskutek osłabienia serca
c:horego, co przyśpieszyło śmierć wvbitnego polityka.

Strejk zecerów
w Brukseli
Bruksel&t 21 kwietnia.
(Telegram wrasny).
zapowiedziany
się
Dziś roz;począł
strejk zecerów. Tylko zecerzy Pism „Le
nie
Soire'' i „Le Vin·gtieme Siecle"
wzięli udziału w strejku. Inne dzienniki
wyszły w zmniejszonej objętości. Wszyst
kje loka'le redakcyjne są strzeżone prrez
oosterunk.i policyjne.

Zewnętrmie s~le

przewrotu. Korona królewska na zamlfo m•clrycklm zosta- 'Wuj króla mmutlsklego

.książę

Bibesa..

la przesłonięta sztandarem re·pabłikańsikim. Tłum na uu.cach ipowiesił posąg kt6ry Jako prezy<len~ mięcl:zynarodowego ~owarzystwa lotmczego ?dihY'Wal po
dyiktotora Primo de Riverv.
dll'ÓZ samolotem dookoła świata, wsku·
tek ooerzenia się samolotu z olbrzymim
ortem w Indjach, zmuszony był lądo
wać na strzaskanym aeroplanie i od
niósl przytern powaiJne uszkodzenia ciała

W Berlinie

Mlsfn

•dro•al cftfe6

ł111fafa

.., plu111aaiu ·

Berlin, 21 kwjetnia.
(Telegram własny).
W .związku ze zwyżką cen zbO'.Za na
rynkach światowych, sygnalizują z wielu miast europejskich o podwyżce cen
W Berlinie cihle.b
chleba i pieczywa.
oodrożał o 2 fenigi na kilogramie.

Burze i ·deszcze
D' :Jlodrenfi
Berlin, 21 kwjetnia.
(Telegram

własny).

Od kilku dni w Nadrenii pada n.ieustannie deszcz. W miejscowoś<:i Alzeyer deszcz i grad wyrządził wielkie
szkody. Piorun uderzył w 4 robo.tników,
pracujących w polu. Jeden robotnik padł
rażony trupem na miejscu, a trzej pozostali zostali ogłuszeni.

••&•••„•••„„„„............

pomoc
najbiedniejszym ,

Nieście

FranCU'ski mistrz Taris, ustanowił obec
nie nowy rekord w plyWaniu na prze„
światu o swem rozbrojeniu, strzenl. ·300 i 400 metrów krowlem; prze
W czasie gdy Niemcy uporczywie gfo szą caf
w pobliżu Swi.neminde odbyty się wjelk1e manewry wojennej floty niemieckiej, ptyWaj'ąc trasy te w czasie 3 :34,4 · i
4~47,4. Zawody przyniosty Tarisowi
tytul mistrza świa:ta.
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pre n Lim er a ta: z kosztami

przesyłki

zł.

pocztowej

3 gr. 50

mi esięcznie

f.

'

Za wvdawce i druk.: Wydawnkt wo .. Reoublika" SP. z

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz .n:iilimetrowy (na stronie 4 szpalty):
• nekrolo21 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy.
najmniejsze zl. 1.50. Poszukiwanie oracy: za słowo 10 groszy. najmniejsze zl. 1.20.
Ogłoszenia•

I
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