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Katowice, 22 kwietnia.
Niejaka Fentowa w Nowym Bytomiu
chciała napalić w piecu i rzuciła do ogWskutek
nia kilka kawałków węgla.
nieustafonych narazie przyczyn między
węglem zawiieruszył się kopalniany ma-
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terjał

wybuchowy.
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wałki. Odłamki gruzu raniły

IFenŁową.
ją

W stanie
do szpatala.

groźnym

ciężko p.
odwieziono

Wampir zDUssel.dorfu jestdosadystą
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Diisseldorf, 22 kwi'etnia. \ KiiRTENA NIKT DOTYCHCZAS NIE Iniami dr. Sioli. Twierdzi on, że nie zna- że Kiirten zdawał sobie zupełnie dokład
·
nie sprawę z każdego PoPełnionego czylazł u Kiirtena
ZGŁĘBIŁ.
Wczoraj w czasie przesłuchania ekr•
nu.
ŻADNYCH ZNAMION EPILEPSJI,
W czasie dalszej polemiki, obrońca
spertów I rzeczoznawców w sprawie
Następny rzeczoznawca prof. uniupiora z Diisseldorfu, na sali sądowej ów twierdzi, że Kiirtenem powodował czy kretynizmu, i wprost przeciwnje
przy
zeznawał
Hiibner
fatalizm ograniczający zgory jego wolę. stwierdził silnie rozwiniętą inteligencję. wersytetu
panowało szczególne podniecenie.
zeznania następnego rzeczoznawcy Rzeczoznawca ten wyklucza nawet okres drzwiach zamkniętych. Twierdził on, że.
Prof. Sioła„ znany niemiecki psy1
~hjatra, WYStępujący w c~arakterze dr. Raethera J>Qkrywają się z orzecze. przejściowej niepoczytalności i dowodzi, KiiRTEN JEST SADYSTĄ, ALE SADYZM ZDANIEM RZECZOZNAWCY
rzeczoznawcy, walczył zaciekle z o1
· NIE JEST RZECZĄ PRZYRODZONĄ.
.
brońcami Kiirtena. którzy starali się

korzystne dla oskarr:n~~~y;e~:a::~o
sie od
Jeden z
obrońców

doma2ał

prof. Sloli orzeczenia. czy Kiirten, który
obecnie jest zupełnie normalny był nim
ta~że przed rokiem w czasie, 2dy dokonywał potwornych zbrodni.
Prof. Slota odpowiedział, ie wraz z
Innymi rzeczoznawcami zastanawiał się
llfld tą sprawą i doszedł do wniosku· że
KuRTEN W CZASIE DOKONYWANIA
NAJOKROPNIEJSZYCH SWY'CH CZY
NóW NIGDY Nre TRACIŁ SAMOR.~Y
„. ""'YZMU
.
.
to tez !Jle mwy • nawet mówić. ze .podłqał WYfz""'ym. chorol,lfwYm zabu·
rieniom umysło";ym.
Jeden z obronców ~rzery~a ~nów
rzeczoznawcy. Twierdz• on, ze Kurten
to Jest największa zagadka kryminalna
swłata. Zbrodniarz musi być dokładnle
zbadany. gdyż zdaniem obrońcy. wszyscy. rzeczoznawcy traktowali 20 zbyt
.
powlerzc}10wnie.

~~:e.:iwtr":zk7!sz:k::~
noś~::rndoprzy
dokonywaniu zbrodni

'rl~~laln·1a 11·rmy. . Bławat ło,~1~1·" ~1łon~ła

odczuwał

w sobie i Potęgował.
Przez cały dzień wczorajszy Kiirten
wyka-iywał wielkie zdenerwowanie. Siu
•
•
.
_ •
. ?
L?dz • .... 2 kw1etma. f obllczen. wymosłv. przeszło 300.oqo ~r. . chał pilnie przemówień rzeczoznawców
•
WczoraJ w. godz1~ach wteczornyc~ 1Ws~vstk1e budynki fabryczne. zn~JduJą-1 i w pewnych chwilach nje wiadomo z
wybuchł . gro~ny. pozar '?' przędzalm ce s1~ na posesJ1 przy ul. św. Stamstawa, jakiego p-0wodu,
~ławat ~odzk1, m1eszcząceJ s1~ przy ul. łąc~mc bvły asekurowane na 64.000 do-1 WYDA wAL z SIEBIE JĘKI I DRŻAŁ.
Publiczność zachowywała się bardzo
s:y. Stamsław~ 2. ~ftno .ene. rg1czn~J ak~ 11a:ow„ z~.s spalona fabryka. „Bł~watu
cn rat?nkoweJ s!razy me u~ało ~1ę teJ Łodzk1ego wraz z maszynami na ~0_.000 niesfornie i przewodniczący kilkakrotnie musiał zaznaczać, że jeżeli nie zafabr~k1 uratowac. 07al~ły Je~yme bu- dolarów. Zapasy ~awełny. ~arto;:,Cl
zmuszony
dy!1k1 f~brycz~e. zn~1du1ąc~ się w b~z~ k?ło 20.000 zł„ ktore rówmez spłonęły, P nuje sp kój to będz·e
1
oosre:lmm sąs1edztw1e, ktore rówmez me były asekurowane. Przyczyny po- 0 a różnić 1 '
ę.
były bardzo po ważnie zagrożone. \.Vsku żaru dotychczas jeszcze nie ustalono. I P
,~:,:j:>„•j„•::
.•'._·~
tek zniszczenia pr..zędzaini •. Bławatuj Prbypuszczalnie pożar po~stał wsktttek ' '- ~.~:~. .,~
Łódzkłeg-o" 60 robotników straciło }'Jra- nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. '
cę. Straty według dokonanych dziś rano
Delegacja właścicieli
_ __
·
•
.
nieruchomości
pielęgnował
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0 godz.
pfacane zapomogi. Na skutek tej wiado- Warszawy delegacja stowarzyszeń wła
Sosnowiec, 22 kwietnia.
mordow~ł tylko mężczyzn, dalej z
W dniu wczorajszym 3oszło do no- mości zebrały się tłumy bezrobotnych ścicieli nieruchomości. Delegacja zawio
Grossmanem i Landru. którzy mordowali tylko kobiety. Twierdzi on, że psy wych awantur bezrobotnych. W jednem przed magistratem w oczekiwaniu wy- zła z sobą memoriał, który wręczony
cbikę tamtych zbrodniarzy można było z pism miejscowych ukazała się wiado- 1 płaty. Na wieść, że kasy funduszu bez- będzie na audiencji premierowi Sław
mość że w dniu wczorajszym będą wy robocia są puste, rozgoryczony tłum po kowi. W memoriale tym właściciele
zrozumieć. natomiast
czął ~ę burzyć. Ostre pogotowie pali- ni~uchomoścl w Lodrl wypowiad~~
~~~~~~~~~~~~-~~-~~~·~~~~~~~~~•
cJi pieszej i konnej tłum rozproszyło, sie stanowczo przeciwko podwyżce ko
tak że wypadków podobnych do ponie- morne20 w teJ formie jak to projektuje
-ell~l-e.-11...łministerstwo robót publicznych. Właś
działkowych nie byto.
W dniu wczorajszym aresztowano ciciele domów stoją na stanowisku, że
głównych agitatorów zajść w osobach 1~ w czasie obecnei,to kryzysu stospodarnie uznoi narozie republiki
Popielca, delegata bezrobotnych oraz czego. ludność nie będzie mogła płacić
laiszpońskieł
ski posiada odmienne interesy w ttlsz- Lenartowicza. zamieszkałego przy uli- 1 większego komornego. a tern samem
Berlin, 22 kwietnia.
cy Dzielnej 16 w Sosnowcu. za czynne 1cały ciężar podatków spadnie na właśpani'i, aniżeli Rzesza niemiecka.
(Telegram własny).
.
atakowanie policji oraz po:iburzanie Uu ' clcieli domów.
"JU1s~••s41f!..l•e pło4••
mu do w~stąpień. Jak się dowfad1,ljemy,
kwietnia.
Wiedeń,
Niemieckie ministerstwo spraw zaa,
77 ......,, &N
Lenartowicz pozostawał od dłuzszego
·granicznych 02łasza półurzędowy ko„Neue Freie Presse" ogłasza roz~o- czasu w bliższym kontakcie z komunf- DIUS~q 6vi poD1aleR'ane
munikat. w którym stwierdza, że nie
na ftolor •ielonu
·
może uznać republiki hiszpańskiej, po- wę z nowym ministerm spraw zagranicz stycznym posłem Rosiakiem.
nieważ władza nie jest tam jeszcze u- nych HiszpanH Lerro.ux. Powiedział on,
Lódi, 22 kwietnia.
żadna zmiana
·e U!szpan1'1· n1·,,.~ na&t"'Pi
· k
• d ·
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· ...iow1a
J acI stę
....
.iu
gruntowana i oparta na podstawach Zw polityce
UJemy, w zw1ąz u z
zagranicznei, tembardziei że
prawnych.
władze
wiosennego
okresu
nastaniem
i
~ranił
zaodpowiada
.tyka
9
Poll
Ł o d Zl• po1ec1'ł Y wyma1owac,
1· •
"
dfi,j
lecz opu dotychczasowa
Król Alfons nie abdykował,
K„~IM~:„„. 22 kw1'etn1'a. po 1cy1ne w
sadom r"'publikańsk1'm,
•
n h
· b d
ł t
tk·
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śc i ł dobrowoln Ie kraj. Niemcy nie mogą
teńo c~~-al- wszys te Po Y przy meza u owa yc
.w:. ....„ c .......
W m1'eszkaru·u..."'""-,
pracowali' wedle moż- Będzt'emy
k o1or zt·et O·
~ ś ·
• • d mie
h w sro
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brać przykładu z Francji. która uznała
na
cm
acac
P
.
ł
ń
h
.
.
s·
k'
w
dotychczaso-·o
nos'c1' w1·ęce1·, an~"""l1'
•
d · · ·
M t
s iego w 1em1anow1cac roze 5 ra a się
„
v.~
rząd hiszpańsk i, albowiem rząd francua o na ce1u. po me,s1eme wYg1ąLidze Narodów - oświadczył Lerroux. wczoraj krwawa ·t ragedia rodzinna. W ny.
Na pytanie, czy król kiedyś wróci, czasie kłótni Cekalski chwycił za nóż du estetycznego miasta.
!lłe111i~ja
kuchenny i zadał nim cios w pierś naiminister odpowiedział:
s6asoneeo ntarvnarit:o
Urzędnik
- Uczynimy wszystko, aby mu w pierw swej żonie, a potem .stającemu w
pofsAieeo p §doń!liAU
jej obronie synowj. Ceką.lskiego aresziaki
w
,
Sposób·
pręsz~odzieć.
tern
•dt!froudo01ol SO fus. si. monarchia zhiknęła . z powierzchni zaemi towan.o, a ' żonę jego i . syna odstawiono
GdańsK, 22 kwietnia.
P,oznań, 22 kwietnia.
Na dzień 2 maia sąd wyznia<:zył rozdo szpitala.
wykazuje jej słąbość i bezsilność.
. Izba karna sątiu okręgo\Ve~o rozpaprawę w drug!i:ei instancji przeciwko pol
•
Na pytanie, dlaczego prasa portugal <R
4
trywała wczoraj sprawę b. kierownika ska zachowuie . się · wobec
O skiemu marynarzowi Jerzykowi, napadopubli'kowa- fi r•UfiOaODJODIO
oddziału Bank fiir Handel und Gewerbe nia republiki w· Hiszpanii nieżyczliwie,
niętemu na polskim statku ,,Kopernik··
pr~ez
Gu~ 'a wa Sperbera. Akt oskarżenia za- minister odpowiedział, że jest to wynii zasądzonemu przez sąd pierwszej in. .
dn'
New Ywk, 22 kwietnia.
jakoby
rzucał mu sfałszowanie dokumentów i kiem fałszywych wiadomości,
· k a stancji na 6 tygo 1 więziema.
M'lSS R ou t N.ieh o1, Il! ł od a 1ot mcz
·
· utworzyc· unię
· ł a zamiar
·
mia
szpania
Hi
podjęcie z konta klijenta 80.000 zł.
%der•enie
Oskarżony przyznal sie do winy i tłu jberyjs.ką łącznie z Portugalją. Na pyta- zamieq:a za dwa tygod~ie . odl.ecieć z
Na ullcy Zielonej zderzyl się tramZ1em1 w celu
maczył się, że chciał pieniadze te wpła nie, czy Hiszpania będzie państwem ied Harbour. Grace w Nowe1
. ozem. W. acta.wa Macić z powrotem na konto a nie orzypu- nolitem, czy federacyjnem mini~ter ,ocjpo dokonania lotu przez Atl. antyk. Lotnjcz-lwaj linji Nr. 17 z w
(Krótka 8). Wóz został
szczał, by nie był w stanie sumy tej wiedział, że będzie państwem federacyj tka zamierza lecieć na tym samym apa- ciejewskicgo
ra~i~, na któryn:i zdo1lwła reko.rd szyb- s~r~askany. Macieje.ws!d doznał pow:aż
nem. Dążenia katalończykó~ .będą
zwrócić.
lotu kob1•ece.go. Wynosi on 338 111e1szych uszkodzen Cl'_ele~nY~ . ~to
kos<:1
daleun
przyznanie
pn•ez
względnione
Sąd skazał Soerbera na półtora roku
1-1nłtU11riA ~ - '
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Miljoner bez grosza ...
perypetJe z losem, na który

Niezwykłe

grana. -

Fatalna umowa

unien1oili0Jia

padła główna

oblubieńca

for luny

minister
spraw zagranicznych

wy-

DID padj~€1e pieni~d•v

Zakrojona na olbriymlą skalę' Io-! to stanowiło właściwą kw!ntensencję' razie zrezygnować z zamierzonego poterja urządzona przez angielski trust umowy, gdyż wynikało z niego. że Sca· wrotu do ojczyzny i pohamować swói
•• Jrlsc~ Sweepstake". z okazji wielkich 1 la zobowiązuje się w razie wy2ranej' zapał do nauki. Dowiedziawszy się. ~i
wyścigów „Grand National", obfitowa- część JeJ odstapić swym dwum rzeko- olbrzymia wy~rana padła na Jego los
1
ła w ty!" roku w mn~stwo niezwykle mym wspólnikom. Scala oświadczvl Scala postanowił wrócić do ojczyzny i
sensacy1nych momentów.
wręcz, iż dokument został sfałszowany wstąpić do szkoły. 2dyż oddawna maGfówna wygrana tej Ioterji w wy· I i żąda wobec tego wyjaśnienia nad- . rzył o tem. aby uzupełnić luki w swem
1
sokości 354.533 funtów padła na fos użycia.
j wykształceniu.
skromnego włocha Emila Scala, właści
Sędzia po dokład11em obejrzeniu do·
Również drugi wielki los w wysoclela podrzedneJ cufderenkł na przed- kumentu odn!óst również podobne wra· 1' kości 177,277 funtów nie mógł narazie
mleśclu Londynu. Niedługo j~dnak trwa żenie, oświadczył jednak, że aż do osta- zostać wypłacony szczęśl!wemu pos'alo ~;:częście te~o faworyta fortuny.
tecznego wyświetlenia tej sprawy. po-: daczowi losu. gdyż dotychczas się jeszScala musiał się wkrótce srodze roz stępowanie cyw'lne musi ulec za wiesze' cze nie zgłosił nikt po odbiór wygranej.
„
czarować, srdyż nJe może weJs-.: on w niu. Do tego momentu miljonowa wy-I
Jedynie właściciel baru Jerzy Dya- i::
•
t
·
·
t
ó
ił
i do
· 6N'ra
. · pozos t ac• w pos1a
· da mon d , obywatel po rud n:oweJ
.
. Af ry k'1. 1... nerg1czny
zwr c ·i s ę i _
. a d an i e swych mlljonÓw. M.·anowi,
na mus·1 narazie
Pos'
d • Arne enkim1ms
A er
ljł 1· f'
c•e dwuch jego rr:dak6w twierdzi, it mu trustu „Swc~pstake".
zdołał wejść w posiadanie 3-ej gfównej dza. .'°w
~Y' .: ?g
ra~c~ z t ą
Scala zawarł z; nimi układ•• na mocy
Biedny Scala będzie więc mus;al Ud 1wygranej w wysokości 118.181 fUnt6w. J·ai~~fci zk~·~~~1~t6:·; P~k.~ęaga~: ~\~~:
którego mieli oni być wspólnikami ewen
•---.,....,~ff'<•rWCJW' · zw
'IR.,.--:.:
n m oJ>llłn
h t
, t
· d . k '
·
tualnef wy2ranej. Scala zaś zaprzecza
J .!YC 7 e7 ~a~s wa posm. ;;1a. n oni.::~;;ę,;.
temu kategorycznie, oświadczając, że
r~f)G~·bne~o uk!~du nigdy.nie zawierał.
~~10-,1·
1-4.&,..IJ
I
Tw1erdz1 on. 1z wprawdzie zawarl po'-~
llllV " - ' ' '
ffa.,,.a·
Al
U
•••
a;,
rozumienie analo~icznej treści z szcre·
Od
•-•
e-ł
I
m-4
a
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J?iem swo'.ch krewnych, jednakże z tv- ... z .., a e e-.ru.:zneao o.:o
Die !IDG l'DUl'~VDOfl'
mi dwoma obyWatelami włoskimi abdom warjaió'ft'
1 ak oświadczy/ profesor
solutnfe w żadne układy nie wchodził.
„Człowiek, który zabi". Tak wtaści- olbrzymie sumy pieniędzy, ł w rezulSprawa oparła się o sąd. który z wie powinien nazywać się milioner a- tacie, po dłu"łcb staraniach Harry zomurzyńskiego umwersvtotu
braku dostatecznych dowodów. ule I merykański, Tow, syn króla żelaznego stał uznany za nerwowo-chore20.
Po.raz pierwszy od początku istniezdołał nara1ie wY!aśnić faktycznego stał i stalowego, który w tych dniach przY-1 . Przez dlugie lata przewozili go z jed nja radio wiedeńskie zaangażowało u.
nu rzeczy. Z uwa~i na toczący s!ę pro- jechał w odwiedziny do Berlina. Hłsto- neS{o szpitala dla obłąkanvch do drugie- czonego murzyńskiego, pmfeso:-a l-ercy
ces Scala nie może podjąć wygranej i rja życia ttarry'eg;o Tow jest tak nie- ~o i dopiero po 17 latach udało się go L. Juliana, który wygłosił niezwykle cie
czuje się dziś z tego powodu sbkroć zwykła, że mogłaby posłużyć jako sce- całkowicie uwolnić z domu zdrowia.
kawy odczyt pod tyiuiem ,,.t.urupa nic
bardziej nieszczęśJlwy, niż dawniej. uarjusz do najbardziej fascynującego fil I
Rodzina Tow była doszczętnie zruj- zna murzynów",
gdy o tak wielkiej fortunie nie śmiał na mu. Dwadzieścia lat temu. miody młłjo- nowana; Przed skandalem majątek roUczony ·ten jest profesorem chemji
wet marzyć.
jner zabił wYStrzałem z rewolweru ~ dziny wynosił 70 miljonów dolarów. Kie na uniwersytecie Howarda w Waszyng.
W tych dniach sprawa ta byfa roz. swoim zamku architekta, Standoria dy zaś ttarry trzy lata temu opuścił szpi tonie i znany jest z licznych niezmierpatrywana w Dubl:nie przed sądem . Wbite~a. Przyczyną zaś zabójstwa była tal obłąkanych w posiadarrłu Je20 zna· nie donjosłych prac w dziedzinie chemii
„High Court". Scala ziawił się osobiście następująca ciekawa historja.
! lazła się tylko siedemdziesiąta część te- Uniwersytet, w którym wykłada Percy,
aby bronić swych praw. Obydwaj prze
Młody syn miljonera zakochał się JtO olbrzymiesto majątku. Ale i ta zniko- zaliczony jest do największych murzydcłwnfcy złożyli na stole sądziowskim nieprzytomnie w młodziutkiej, 16-letnłej ma cząstka wynosi t milion dolarów i skich uczelni, studjuje tam 3000 akade.
piśmienną umowę, na której opierali tancerce. Ewelinie Neesbe, która wy- Harry; korzystając z tvch pieniędzy po- mików.
swe pretensje. Scala, dowiedziawszy stępowała w Jednem z new-yorskicb va- 1 dróżuje po całym świecie, nie mo~ąc
- Murzyni - opowiada prelegents:e o tym dokumencie, wyraził niezmier 'rlete. i nie licząc się zupełnie z opinją dla siebie znalet.ć miejsca, ani spokoju. posiadają na terenie Ameryki przeszło
ne zdumienie. Jeszcze większa była Je-I rodziny, ożenił się z nią.
ł
Wyrzuty sumlenJa c;>db_ieraJą mu sen 60 wy,ższycb uczelni naukowych. Jed.
go konsternacja. gdy począł go odczy-1 . Wkrótce po ślubię, pogrążony w ·i. cbeć do tvcia. Z drugiej zaś strony. ie- f!akże powyższe placówki nauk.'.>we znaj
tyWać. Wtem. nagle na twarzy ~o po, szczęściu matżeńskiem, młody mąż do-. ślł Harry dwadzieścia lat ternu nie bvł 0;trją sję jedynie na południu Ameryki.
Jawił się radosny wYru i z Iście połu-i wiedział się od żony, że dwa lata temu„ ' warjatem. to oo 17 latach pobvtu wśród g?yż n:i północy mu.rzyni mogą się rówdnłowYm temp2ramentem, wska7uj;1.c. t. f. khdy Ewelina miała lat czterna· obłąkanych nie może być zaliczonv do n1eż 1matrykulować na ogólnych wyż.
na końcowy ustęp umowy. zwrócił słe 'ście zniewolił ją architekt, nazwiskiem ludzi zuoetnie zdrowvch. Dziś biedny szych uczelniach. W 16 stanach połud
do sędziów:
jWbite. Harry Tow wpadł w pasję I zde Harry siedzi po całych dniach w ooko- niowej Ameq:ki murzyni maią surowo
- Końcowe slowa nie zostafy skre- <rYdował, że Je20 moralnem orawem ju hotelowvm w Berlinie i ofc:7e sążnt-1 zamknięty dostęp do uniwersytetów,
ślone moją ręką. Dopisek ten został iest p0mfeścić krzywdę żony. Nie w!ele ste Usty do orezvdenta republiki czecho. przeznaczonych dla przedstawicieli biadokonany Już po spisaniu umowy.
myśląc zaprosił architekta który bvł je. słowackiei ?! oro~b::t o ""7,vłecf~ ~o na lej rasy. Stan je się to tembardziei nie.
Powodowie pełni oburzenia starali !'.{O znajomym do swojego domu i tam audJencl. Harrv twierdzi, że jedynvm zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę,
s!e obalić to twierdzenie, oświadczając.: bez żadnych wyjaśnień kliku strzałami człowiekiem, który może 20 zrozumieć, iż ludność murzyńska stanowi tam 80
fź dopisek ten. mimo Iż znajduje się pod jpołożYł szo trupem.
I jest 'Prezydent Massarvk. N?jnowsza i- procent całej Iudnoiści.
podpisem. zosta~ skr.eślony przeż ScaStr~ały t~ były poczatkie1!1 całkowi deą fixe nieszczę~Jiwesro ~ilfonera jest
Cieka':"'a jest historia na.sz~go naj
lę podczas zaw1erama układu. Zdanie tej zm1anv. Jaka zaszła od teJ chwili w mania polltvczna. Twierdzi on uparcie, starszego uniwersytetu, kontynuu1-e pro
'"'
"
'"'
"'
je~o życiu. Przedewszvstkiem Harry że Słany Ziednoc:rnne winnv łącznie z fesor murzyński. Uniwersytet ten został
' """" "'"""'" """"""'"' ""'"""" został aresztowanv, przvczem wefłłusz . CzecłtosłowacJą I Nłemcinnl !'tworzyć· założony w roku 1867 w Nashville-Te.
praw amerykańskich szrozłł~ mu śmierć • wsofitny front orzeciwko francłt i Ro~n. I nnessee i po 4 latach i.&tnjenia znalazł
na krześle elektrycznem. Wtedy rodzi- 1I tvlko ta koalicja, jego ?:dl'lniem może się już w krytycznej sytuacji finansowej
na zmobilizowała cafy nieomal m~fqtek, I stworzyć równow~rrę polityczną i go- Aby zdobyć nie21będne fundusze, posłaabv uratować lekkomvślne~o chłopca spodarczą na świecie.
liśmy do Europy młodych śpiewak6w
od śmierci. Lekarze sądowi otrzymali
murzyńskich,
którzy mieli odbywać
.., !Rosił ~o„lecAlel
tournee po r6żnych krajach; pieniądze
Najwlekszy przyrost ludności w§r6J
ś
uzyskane z tych imprez: zostały pr zezna
wszvstkłch pai1stw całego świat~ notopJę
czone na uratowanje z:agrożonego i.ytu
wanv jest w Rosji sowieckie!. \\ ynosi
·
,,J
•
ucz.elni. Piosenki murzyńskie cieszyły
on ~ I pół proc~nt w sto ... unku ro..:z:nym.
obradoW'a•
Pnraab z udziałem
się w owym czasie rekordowem powo.
Na podstawie obł!. zeń wvdtt.iłu c;t3
dzen:em i artyści n.asi zdołaii zebrać w
tvstycznego .;entralne~,; kom;letl.I wyko
WYbBllDQ€b Ch.„U„dÓW
rezultacie. 70.000 doJ~rÓW, za _które ZOnawcze~O. w sowietach zamieszkuje oChirurgia kosmetyczna,
zrodzona nów kosmetyki postawione zosłało, ja. stała załozona na uruwersy•tec1e 1ub·leu.
hecnie 161.600.200 osótJ. z kt6rych t J t ltłównie pod wpływem okaleczeń wo. ko jeden •z nacz:elny-ch postulatów kon- szowa aula.
,
•
milionów zamieszkuje Rosfc; środkową, I jennych, rozwinęła się i roszerzyła swo. resu.
. - ~tosunek ~asze1 rasy do bNsze31.400.000 Ukrainę, reszta nś przypada' ją działalność w ciągu krótkiego względ
W mowie otwierającej kongres wsp6ł wizmu J,est zl1!Pełnie ~egatywn~. .Rady.
na inne kraje.
nje czasu do tego stopnia, że uprawiają- twórca związku dr. Cloue, zaznaczył, że k.alne ki.erunki w mas1? murzynsk1ej we
Przed nidawnvm jeszcze c 1 ascm o- cy ją na terenie Francji lekarze utwo- chirurgja kosmetyczna nie jest właści- cieszą się popu~arnoś71ą.
graniczenia porodów bvło prawnie zale rzyli zawodow~ zwi~zek i zwołali I?ierw :Wie i;owoś<;ią. Operowanje zez.a i zaMurzyni zdaią sobie ~praw~ ~e zgub.
gallzowane i .zabie~ chlrur$.ticzne. ce-. szy kongres chirurg11 kosmetyczne1 do 1ęczey wargi pr~ktykowan.e
w1-elu lat n~ch sku.tkó~ bol.s~ewizm~_J me cł.~ą
Iem przerwania ciażv odbvwały sie zu Paryża.
u małych dz1~c1 wchodzi tez w zakres !11 1eć z nim n~c wspó.lnego. W ~oskw1e
pełnie legalnie w klinikach państwo·
Na kon.gresie tym poruszono wiele chirurgji kosme·tycznej.
1est. kpraddzke sł~nny komunista m';'wych.
tematów, związanych z naukowym dzia
Lekarze specjaliści chorób nosa i rzy~s 1 ak wo at .Wilson, n.ie cieszy stę
Od pewne~o cza!U, Jednak. ~dv za- łem medycyny kosme·tycznej, nadewszy gardła oraz stomatologowie oddawna on 1edW zupełnie. poparcie~ masy.
równo władze państwowe, Jak i or~ana 1 s-Łko zaś rozpatry~ano sprawę niepowo , zajmują się już naprawjaniem brzydkich I1me;;- h e wsz;-stk1~ pra~;e ~.i!pcirt~
partyjne doszły do przeświadczenia. iż I łanych wszela>kjego rodzaju salonów kształtów nosa i p-rostawaniem wykrzy. funktB;C amerthńskic~ !k~~ zym p~łmą
wojna państw kapltallstvcznvch przeciw I piękności. Salony takie opierają się i wianych zębów. Wraz z postępem tego w 'i;e Q.Y~ 0 tc .. u;zę ni ~. p.:>ns w~
ko sowietom Jest nieunikniona. operacje, pr;i:ewatnie na nie.poprawnej naiwności działu chirurgii wynaleziono sposób ope n·kf .
JCt~c.: 0 1 r~t
wysot~un urię „
mające na celu usuniecie płodu. nie są j' klijentek, które wierzą. jakoby płynami 1 racyjn. y usuwania :z:marnczek, modyfi-l 1 D~ 1 m.mi eki ':"1e pocz ś • . •
Już wiece) popierane.
i maściamj cotna było utrwalić młodo§ć; kowania :z:nieksitałconych piersi, uszci;u zmord~\, nni.ez:wy ~1 pracow! 0 et 1 ~ie
80 orocent ludno~cł stanowła chłopi albo tet ją przvwrócić, lub stworzyć nie· plania :ibyt gnibyc:b łydek i t. p,
często d; ne~i:~;;g 11 hmurzyb' 1dochrl:ą
mimo iż ludność robotnicza ·.v„ras~t 0-1· istnieJ~cą dotąd urodę.
Piękno i m.łodo-ść - zakońezył nvch Pragnąłbymzywc' ksz;~e ' „ sp~ _ee~.
• Ie w bardzo sfi nvm Ci t -•Pn I
· .s.1ę.
· tk~1ą
. tak m.ów~a - ._,ą koni~cmośc1ą
.
•
,
, •
on..,u 7."zn:t .. zy_,
been
u.
. p uyc:zyny starzenia
so.c1alną. wa iż w słynnym świe·:ie podzjernnym C'hi.
Oes~ość zalu:Jnienb
w sowietach ~łębciko w. nasz,Ym or.ga111zm1e, ze ,zew-. 1 r?Jlk•em powodzenia, gwaranci, sicię~- ca,go i Noweio Jorku niema ani jednel!O
Jest minimalna. gdyż przy 212.361.000 nęt~~e d71ałan;e nawet c;udotworcze1 c~a w żyd~. I . dlatego whśn;e zada. murzyna. Nasz nowoczesn)' ruch kul.
kwadratowych kilometrów obszaru wy ma5Cl moze hyc tylko dorazne. Prawne i ruem nauki powmno być dążenie do . za- turalny ma swo:ą sioedzihę w murzyń
nosl wszystkieio 7,6 osób na kilometr, 0<granjczenie. ieżeli nie całkowite wzbro pewnie:nja ich lud~kości, narówni z za- skiej dzielnicy 'Nowe~o Jorku Haar
kwadratowy„
•ni~nie, działalności teito rodiaiu. salo-. lP.c;.wnię.ni@l jej kwltMce~o idrowia'•. Uem•·„
•·
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„Dobry Wieczór"
Przy ul. Kopernika 16, telefon 184-66
dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16

Ministerstwo pracy i opieki społecznej przychyliło
do prośby związków inwalidów i uwzględniło
postulaty pracowników miejskich

się

DZIS I DNI

NASTĘPNYCH

Precz z Nagościąl
przesadnie
z

cnotliwa zabawa w 2
i 14 obrazach

częś·

cia~h

udziałem

Kasom chorych zmniejszyły się poDo~ychc~as' kasy chorych leczyły szpjtalną członków kas chorych i że nie
Ireny R6żylfisklej
tylko mwaltd6w, których choroby pozo posiadają na ten cel żadnych fundu.. ważnie źródła dochodu, gdyż kryzys
Czermatisklego
Edwarda
i
gospodarczy przerzedził szeregi ubezstawały w związku przyczynowym z szów.
Obecnie władze rządowe wreszcie pieczonych, zarówno pracomµltów fiodbytą służbą wojskow„ Związkj in- ,
Początek przedstawień o godz. 8 i 10
wiecz. W soboty, niedziele i święta o
w;alidów od paru już lat czyniły stara- uznały, że kasy chorych pc>winny pono- zycznych, jak i umysłowych. Gdy obeegodz. 6, 8 i 10 wlecz.
nia, by ubezpieczeniem w kasach cho- sić wszelkie ciężary utrzyinania szpital- nie kasy utracą również pracownjków
miejskich, dochody jeszczil bardziej się
:rch ~os.tali objęci wszyscy bez wyjątku nego chorych swych członków.
Naratie jednak miasta jeszcz.e nie uszczuplą.
I
inwalidzi.
Dziś w nocy dyżurują następuiące a.ptd<i:
Władze rządowe pragną obecnie za_
od dotychczasowych
Związr~i te twierdzjły, że wielu z będą zwolnione
P?śród ich członków. w czasie wojny wydatków, gdyż kasy chorych nie po- pewnić kasom chorych nowe źródła Sukc K. Leinwebra (Pia~ Wo-lncści 2) Suke. K.
(ul.
i), W. Danieleckief'>
nie dozna. ło wprawdzie uszkodzeń cie. s 1'adai'ą odpowiednich funduszów i zna1·-1 wpływów, by umożliwić im normalne Ha.rtmaina
(Ce~elniana 32)
127), A. Perelm30Ja
Pictt>kows®a(Młynarska
Iesny·c h . Je dn akże mimo to nadszarpało dują się w dużych trudnościach płatni- funkcjonowanie.
J. C-yimera (WóLcz.ańsika 37), u.kc, F. Wójcickiego (NapórkOl\~ego 27).
sobie zdrowie. Innym znów zablitniły czych.
•••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
aa1się dawne rany, jednakże obecnfe dOle•
•
ga im reumatyzm, czy inne choroby,

narzeczoną
~=t~~!rt~ ::a„~;E:: Uwięził
•
d •
!

są obecnie pozbawieni wszelkiej pra·cy
i nie mogą się l~zyć na własny koszt.
Związki.' rep.rezentuiące ofiary wo~y,
dowo~ziły więc w obszernych m!mor:ia~ac:nze upr~ywllejowanie ~W1leJ gru~y
inw dów ~ "'! wyso,kun. .stopniu
krbwd~ące .1 po'":1'DO. hyc ZDjeStoUe.
owiadu1emy 81 ~· ze. władze, P? dokłatlem zapoznaniu się z P?Wyzszy~

1

pr~bemate.mzk,dosz~ do.~~hosku,, 1Z
wmny
w mwa lu-ie
pr...„ y zwtą

6

g yz ba ł

Sl-= 1 że

w lochu p1wn1cznym

zostanie mo d e lk ą m I O d ego ar t ys ł y-ma I arza

- No, to maluj pan - odparła. ·
-Tutaj nie mam na to czasu. Chciał
bym panią zabrać ze sobą do mi astr
przynajmniej na jakiś miesiąc. Zapłacę
pani więcej, niż na wsi otrzymuje robo ;
nica przez sześć miesięcy.
- No, to pojadę - rzekła,
Nazajutrz, gdy znów się ze sobą spo .
kali, omówili szczegółowo sprawę wyjazdu. Kazjmiera wyraziła gotowość

dz.iewczynę niezwykle
We wsi Podgrodzie {woj. łódzkie) $więcikównę ,
zjawił się młody malarz, Stanisław Ja.g. urodziwą.
rowski. Przez cały dzień rysował sta- . Gdy uda wał się już na spoczynek,
ry kościół, wieczorem zaś udał się na wyszedł z $więcikówną na kurytarz.
-Pani jest bardzo piękna - oświad
kolację do mieiscowej karczmy. Rozmawiał tam do późnej nocy z wieśniaka I czył jei, - Chciałbym panją malować!...
Dziewczyna zarumieniła się po uszy
mi, obdarzając największemi względami I
młodą robotnicę, 18-letnią Kazjmierę i wybuchnęła śmiechem.

I

być całkowicie uwzględnione.

Traged1·a \VYBksm1·1owane1· \VdO\VY

natyohmiastowego wyruszenia w podpracy i opieki społecz.
róż, zaznaczajęc jedynie, że obawia się ,
opracowało już nowelę do przepinej Ministerstwo
iż jej narzeczony, Walewski, będzie się
sów o ubezpiecuniu inwalidów w kajej zamiarom.
sprzeciwiał
2.
ostatnie
jej
sftrodła
•lod•łej6a
a
!lomvslofl'
sach chorych.
Tegoż dnia jeszcze ów Walewski zja
W narbliższych ty.godniach przepisy
Stanisławę Miedrzycką, ubogą wdo ' robi miejsce w barakach. Dziś jeszcze wił się sam u artys·ty.
te zostaną przedłożone og61nopaństwo- Bła,gam pana - rzekł dirżący m
wemu zwjązkowi kas chorych i uzyska- wę, mającą na utrzymaniu troje małych się pani mogla wprowadzić. Chce pani
głosem -:- nie zabieraj mi pan dziewczy
. . d~ieci, wyeksmitowan~ z mieszkania. ze mna pójść . .?~ ni~go?.
•
•
ją moc <;>bo'!iązującą.
- Oczyw1sc1e. ze póJdę. Bardzo pa- ·ny. Tam w mieście ja zbałamucą. On:
Nalezy się więc spodziewac, że iui Nieszczęsna znalazła się bez dachu nad i
. ,
iUiŻ tu nie będzie chciała \\'.'rócić.
.
.
za pomoc. .
dz~ękuję
ni
.
:
.
.
'głową..
in~ątku,
bez
~>:scy,
r.
w ~aj!1 b.
·Daremnie Jag-rowski przekonywa:
~1e. drzycka udała się z mezna1omą
2:na.Jomi poradzih JeJ, by udała się do
walufz1 będę m1eh zapewlllOq bezpłat-1
',- . magts!ratu i poprosiła o {)rzyJęcłe ~o w k~~ruJ!kU Placu .Reym9nta. Po. dro~ wieśniaka, że jego narz.eczonej nje st~ .·
ną pomoc Jekars~. • .
Podczas gdy mwaltdz1 tak usllnje· barakow dla bezdomnych. Pani Mie- dze mewiasta opowiadała Jej bardzo wie nie się nic 1'łego i że po miesiącu: pówr ,
le o swym l!stosunk<;>wan~m znajomym, ci do niego z pieniędzmi.
starali się 0 u'?ez:pie.e~e~\e w kasie c~o- drzycka posłuchała Ich r~dy.
zęby i wychc Walewski zacjsnął
Przed gmachem magistratu zwróci- który potrafi załatwić kazją sprawę w
rych, pracownicy mieiscy wszystkich'
dząc z iziby, oświadczył:
miast polskich domagają się wxkreslc- ła się do jakiejś niewiasty, pytając ją magistracie, czy w innym ~rzę~zle.
_ Ja mojej Kazi nie będę siłą z<:
Pr~ed Grand.-Hotelem mezna10.ma na
j do kogo właściwie ma się zwrócić w
nia z listy członków tej i.n.stytuc)i.
. gle zn.ikn_ęła. Miedrzycka dar~mme sta- t·nymywał, ale jeżeli pajedzie, to już i1&
.
Pracownicy d uważali bowiem, że · swoj~j sp~awie.
N1eznaJQma wysłuchała uwaznie i j r~la się Ją odszukać. Gdy ~1ęgnęła dC! . nią nawet nigdy nie spojrzę.
za składki. wnoszone do kasy, otrzymu. I
Dziewczyna widocznie njebardzo się
k1~sze~i p~lta, przekon.ała ~1ę k~ ~weJ I
•
ją zbyt małą rekompensatę i gdyby po- wreszcie odparła:
siadali własne ambulatoria lekarskje, 1 • -:- Te rzec~y zat~tw1a _Wydział o- 1 na.JwyzszeJ rozi;>aczy, ze mema JUz o- z nim liczyła, gdyż po poru godzina cl·
. przybyła do malarza i oznajmiła mu, że
to płaciliby mniej i czerpaliby większe P!eki społeczneJ. ęedzte pani _Jednak ~u statn~ch, dwudziestu. złotych. .
N1es~częsna ko!neta zr?zumta!a! .ze spakowała swe manatki i pragnie jakc~kac na odpowiedź. Moze
długo
s1~ła.
korzyści.
1
padła ofiarą wyrafmowaneJ złodz1e3k1: . najprędzej wyruszyt. Umówili się, że
Jak nas informują, liczne petycje w· miesiąc, a !11oze jeszcze dłutej.
W wywiadzie śledc~ym pokazano JeJ wyjadą 0 godzjnie dziesiątej wieczorem .
tej sprawie, dały pozytywne rezultaty. j •-; ~a me mogę czekać. Mieszkam z
Przyszła modelka nie zjawiła si(
Władze rządowe zawiadomiły zwją- dztecmi . na podwórzu. Maleństwa się album przestepcóv,;. Miedrzycka ws~a-1
~ata 'na kilkakrotme karaną z. kradzie- jednak o umówionej porze.
• •
.
zek miast polskich, że zgadzak się na rozchoruJą.
Młody malarz musiał od.łożyć ter
- A ~zy Il'!a pam cos pieniędzy? - ze 1\..eszonkowe, 27-letnią Regmę Wofzwolnienie pracowników miejskich od I
min podróży.
.
ile spytała m.ezna1oma, .wzruszona tragicz- tusze~s~ą.
ubezpi~czenia w kaśie chorych, 0
Nazajutrz rano stwierdził, że dziew
Pohqa po paru dmach zdołała W. am·asta zapewnią funkcjon.arjuszom sa- , ną sytuacJą wyeksm1!owaneJ.
czyna w tajemniczy ~ób zaginęła.
.
. .
~~rządowym p0moc lekarską w takim j - M.am przy sobie 20 złotych. To . resztować. .
Podejrzewając jej narzeczonego, że
jak kasa chorych. cały móJ maj~tek.
sa.mym zakresie,
1 Na sprawie złodzie1ka me przyznała
- Dobre 1 to. Znam pewnego pana, s~ę do winy. Skazano ją na rok więzie- odegrał jakąś rolę w zniknięciu Kazjmie
Według otrzymanych przez: nas inforry, p. Jagro'_V'ski zwrócił się do poli.tji.
macyj, definitywne załatwienie tej spra- który za tę sumę natychmiast pant wy- ma.
Walewsk1ego przytrzymano. Tw1erwy nastąpi na jesieni r. b.
dził ~I?- kategorycznie, ~e jest n!e~n:
Sl·ę
~ tym ~amrm czasie równi.e~ ~a- 1
• tt i poltCJa z. braku dowodow wypuściła gc,
U
U
stąp1 zwolnienj-e samorządów mie1skich
· na wolnos6.
od obowiązku uiszczania 50 proc. opłat łt
~łody ~alarz prze~ cztery ~i P?:Jfotarvniar• sodal patur60IJ'ODV pr•e• •asdrosszpitalnych za członków kas chorych.
.szuk1~ał dz;e~czyny 1 :wr~szcie,, gct)
mał!łonfra
Samorządy miejskie od dość dawna
stracił nad~1e1ę, że 1ą zna1dz1e, wyJech,-..
Gdy .Franciszek Bogalski, młody ro-, t>anią Heleną.
już twierdziły, że nie powinny ponosić
żadnych IJrnsztów w ~iązktt z kuracją botnik. fabryczny, wrócił Ż pracy do do- - A to co •na znacz\G? - ,-.•hurzvł z PN!~:i::::· po je~o wyjeździe wyjaśn
ła się tajemnica. Okazało się, że Wa mu zauważył w kurytarzu katarynkę. się właściciel r11ieszkaniJ..
- Zakochałem się w pańskiej żonie lewski uwięził dziewczynę w jakiejś wi'
- Skąd to znowu? - zdziwił się. mfffl'ł',f!Mrmrnmn""'""'""'""'"""""'"'"'i
odparł sentymentalnie kataryniarz. gotnej piwnicy, związał ją S?.:nurami i
OTWARCIE KURSU TEORETYCZNEGO DLA Czyżby Helenka kojtOŚ zaprosiła?
. Okazało się, że małżonka. istotnie po :-- Jestem szczery. Co mam na sercu, to tylko ra"J: dziennie przynosił skromne
KANDYDATÓW NA PILOTÓW.
pożywienie i sam ją karmił.
w dniu wczorajszym w obecności członków deJmowała młodego kataryniarza, Pelik i na języku.
Szczero~ć ta ~rogo go k~sztowała. . Nieszczęsna robotnica została pogry
zarządu łódzkiego Klubu Lotniczego, a miano- 11sa Jaśnickiego. Qjy ·grał na podwórzu,
"""zury.
wicie pp, prok,urat?r'.1 .dr. J, Martkowskiego. wszczęła z nim rozmowę i zabrała go . Wzbudz,1t. bowiem w małzonku uczu- zi' ona przez s ....„..._
d
· k ·
d
prezesa Rady M1ejsk1ei mż. lioJ.cgrebera, pik.
zwolnił ją sam narzecz ociem.nicy
Z
.
.
rosc~.
zaz
cie
anta.
miesz
.o
następnie
Kauczyt\skiego,
Karola
inż.
dypl. s. Rotarskiego,
- Ty mi się wogóle me podobasz.1 ny, gdy malarz opuścił Podgrodzie.
mJr. dypl. s. Szlaszewskleio i kierownika lot· 1 Roitalsk1 początkowo nie był zbytKazimiera poskat".żyła się na Walewniska T. Woźnickiego, został otwarty teorety-cz nło zadowolony z gościnności swej mał - zawołał Bogalski. -. Pocoś tu wlazł!
nY ku~s dla kandvdatów na Pilotów. Kurs ten żonki. Odv jednak kataryniarz wyciąg- Wynoś się w tej chwlh, pókim dobry! „~-i'ego poli'ci'i'.
ni l h I .,,K
ł
ł
b
i
K t
., 1 ł t6 k i
b
ł
r ki
Lotzorgamzowany staraniem Łódzkleio Klubu
Parobek został pociągnięty do odpo
yc
a aryn arz 0 urzy s ę
niczego liczy 30 słuchaczów, z któr~h połowa na. 'f' eszen. sre rną ~~oz 0 w
wiedzjalności karnej.
po konkursowych egzaminach będr,ie zalewali- ośWiadczyl, ze przynieSle wódkę, mro- nie.p kł, ·1· .
Stanął on prz.ed sądem, który skaza!
.
o tOCl l ~ię. . .
ifkowana na kurs praktyezny pilotażu, rozpo. dy robotnik poczuł doń wielką sympaW.pewne] chwlł~ Bogalski porwał bu go na trzy miesiące aresztu.
czynaJacy się w połowie czerwca b. r. na lot- tję
· J~ś!1icki, skoczył do pobliskiej ~esta- telke t grzmotnął mą nieszczęsnego gonis~y~d~e~~ kursie teoretyoez.nym odbywail\
ścia, który padł na podłogę i zalał się
się codziennie w godz. popołudniowych w uracn i wrocU z dwiema bułelka.nt.
krwią.
Rozpoczęła się wesoła łlba.-:ja.
Szkole Włókienniczej: poza tan sluchac.ze w
STArtlEWSKICH
Pani Helena wszczęła alarm. Nadbłe
Bo~alscy raczyli się obficie u- )Je.v z
trakcie trwa~ia. kur~1 będą ł>~aktycznle . zajęci
Artl'łY róg Al. Kołciuazki.
rem~ntem silników 1 pfatowcow na lotnisku w ka a Jaśnicki któ~' równiet im P1Jma· gli sąsiedzi i wezwali pogotowie.
O
1
. ' .• ,
'
Lublinku.
atatnl dzieli.
Okazało sle. że kataryniarz doznał
Wykładowca.mi na kursie sa pp. mlr. dypl. gał w ooróznlamu butelek. grał Je< nr> ·
Dzlł, w ~rode 22 kwietnia 2 PRZED·
•
dość poważnych ran głowy.
pilot-obserwato1' S. Szlai;zewski z ·D. o. K. IV cześnle najnowsze przeboje.
Bogalski został nociagnięty do odpo STAWIENIA o godz. 4 oo oot. oo cenach so g r.
Gdv .ode~rał smętne tang;o „~!e •>:lkierownik lotniska pilot T. Woinicl~I. oor. pilot
i 1 zł„ wieczorem 8.20. - Damy bezpłatnie !
.
. Sk
I . d . l , . k
ullł i d ł
i „
dź d
obserwator Wagner ze Szkoty ofT<""erów piloazano 20 na Katdy z panów wpro·.vadza Jednll panfil cło
s e o ez wie zia nosc1 arneJ.
o e mn e rozcz
tów w Deblinie. nraz ~?:ef mechaników & lotni- cho
eyrku be7.nl:itnie. - Nnwv - - .
a.
\nieoczekiwanie nadł na kolan.I l'fZCd sześć tvuodni aresztu.
ska łódzklea:o e. Nowako'91ŃCL
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Dziś I

dni nastePf!YCh!
Najciekawszy polski dźwiekowiec se-
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awansowany w cla!Pl trzech dni
-0-

Pan Maz1ałskl - co tu ukrywa~ - fest cal
kowlcle zdany na laskę i niełaskę swej polowłey. która z Gretą Garbo ma tylko tyle wspól
ne10. te śmiało mocłaby również uchodzić za
wampirzycę, mimo wrecz przeciwne) urody.
Słowem - pan M:n:galski, godny pożałowania
małtonek, pozbawiony Jest w domu wszelkich
Dtaw at do dysponowania pieniędzmi włącznie.
Przed kliku dniami Mazgalski wraca do domu OIJ'omn~e uradowany i woła luż na progu
do swel żonusl:
- Ciesz si„, mo1 - . dro"a !„ '\V:'ll'.grarem "·"'ietysh:cy
. ,.: "
'. " .,,.
.
Pani Mazsi:alska nie uśmiechnęła. się'. nawet;
wręcz przeciwnie, zmarszczyła czoł-0 i rzekła
irolnle:
- To mnie nie obchodzi, ale chciałabym
wiedzieć, skąd wzląfeg dziesięć złotych na los!.„

zł~tych ~a lot~ril!:

sieć

Ksfi•l
i~

Kry~y~~a~~k~~~~'.'YK~:.1~:!!~aM-al~t~~
powski. Zbyszko Sawan. Tadeusz QI.
sza. Czesław Skonieczny, Stanisław
i inni.
Sielański
Nad program: l) „CZAR WIOSNY"
Zachwycająca groteska rysunkowa. ilu
struj~ca przebudzenie sie przyrody na
wiosnę. 2) „TĘTNO POLSKIEGO ~AN
CHESTERU" - Garść wrażeń z życia
Łodzi. Realizacja A. ford. Scenariusz

ęzn1cz .

:

s.

. _
, $zampańsklei "

····y·
·11··..-1·1•1:an

o

WSZYStkle są przejrzane lopa'trzone _O<Jpowled·
niemi uwa"ami. Wszyscy u·cznlowle przygliida·
•• s1e uważnie napisom na marginesach. Jeden
z naJmłod-szych uczniów zwraca ślę dó nauczyclela:
- Proszę i>ana, Ja tu nie mogę przeczytać.„
- Czezo nie możesz przeczytać?„
- Co pan tu napisał.„
- Durniu!.„ Nie widzisz?„ Napisałem cl, żebyś drugim razem pisał wyratnleJI

Waszyńskie1to.

uroczej
rczkosznei
filuternej .

· ~-:<.

Nauczyciel rozdaJe :znlom. domowe prace.

•

O

Wedlu1t scenariusza Anatola Sterna i
Leona Betmonta. - Reżyseria Michała

k•I

·

·.

.

-. .

ll;jllfl I

·Wszys

Nowe

południe.

la„

e

t

iem po roc

h

U~.ł

telefoniczne. ·- Kto• moze
,
słuchawki? --- Stan zasiewow
tegorocznych -

polączeuia

dezynfekować

Grodzieński.

P.P.c;.z.at!'!.k . se_ąns(lw o godz. 4-ej po_
tVtf„: w "rrfe'ćl'ziele'; s'oboty o godz. 12-ei
na pierwsze
miejsc
Ceny
od 12-3
·i' niedz.
w •sob.
. seanse od 1 zr.
po 7"'v ~r. .1· . 1 .z•.'
Karty preilii9we ważne bez ograniczeń

;;

·ar·uey

"'.'H'

tk

I

: Jak wyn;ka z planu prac minister-I przeznaczonych do publicznego użytku
stwa poczt i telegrafów, w przyszłym obowiązani są
roku otrz ymamy nowe połączenia z ! odkażać te ai>araty co pewien czas.
związku z tern powstata nowa kateWłochami, Szwecją i Czechośłowacją.
Jednocześnie prowadzone będą w dal- gorja przedsiębiorstw, trudn:ących się
szym ciągu roboty nad ułożeniem kabla; odkażaniem telefonów, przyczem ajenci
Pani l"ox z Aberdeen (Szkocla) zachorowa- 'między Częstochową a Katowlcami dol tych firm· obchodzą wszystkie biura,
sklepy i lokale ·publiczne, ofiarując swe
•eJ. ·
la ciętko podczas pobytu w Londynie I prze- gran'.cy polsko - niem·
Dyrekcja pocztowa ". Uliwicach zaj· r usługi, gdy zaś właściciel lokalu nie
czuwa zbllta)ącą się śmierć. Wzywa wil;c S'\\e
ao męta i prosi go, aby na wypadek śmierci mie się prz e prowadzeniem podziemne- i chce zgodzić się. na ich propozycję. gro
go kabla od Gli\v ie do Rudy na Górnym żą .represjami.
przewiózł JeJ zwłoki do rodzinnego miasta.
Wprawdzie rozporządzenie przewi- Dlaczego chciałabyś tam być pochowana, śląsku, gdzie n1stąpi potączenie poiskieg;o kabla . z niemieckim. W ten spo- duje dość ciężkie nawet kary za niesto·
moJa droga? - pyta pan fox.
sowan:e się do tych przepisów. lecz
- Obawiam się. ie nie znaJdę spokofu poza sób uzyskamy
· bezpośrednie połączenie "· telefoniczne nikt nie·wymaga od właścicieli lokali,
,·
vanłcaml mego rodzinnego miasta!
aby dezynfekcji aparatu dokonywali
z Berlinem.
- W takim razie dam· ·cl radę„. ·- odpowłada małżonek. - Na razie pochowamy clę w- Otwarc~e. tej linii nastąpi pqtwdopodolr ajenci przedsięb'.-0rstw.
Każdy sam może oczyścić swój apa
Londynie- Gdyby iednak ł\\<oJe obawy i>ka- nie w marcu 1932 roku. Ponadto wybuzały się prawdziwe, _wtedy przyrzekam et; że dawana : zostanie dr.uga linia między rat, pamiętając · o tern. że przez cały
przez Pozna11. czas dezynfekowania aparatu, widełki
Warszawą a Berlinem
nrzewlozę twe zwłoki do Aberdeen..
Linja ta będzie miata fozgalęzi-enia · W Winny być obciążone.
Mayer z synkiem Jadą autem przez ciemną kierunku Gdańska i Gdyni.
Stan zasiewów w potow!e marca
Plany ministerstwa poczty . przewiszose.
- Tatusiu, co to są za druty na teł szosie? dują j~zcze bezpo~rednie połączenia . b. r. przedstawia· się naogót mniej potelefoniczne z państwami bałtyckiemi i myślnle w porównaniu z tym samym
- pyta malec.
- To są przewodniki elektryczne- One z Rosją. lecz · urzeczywistnienie tych okresem roku ub!egleJ:?;o. Przyczyn po.,.
planów uzależniono od otrzymani.a na! gorszenia należy doszukiwać się w
przynoszą światło do naszego ml_eszkanla.N
trwaiących dziś · jeszcze chłodach i dtu
- A co będzie jeżeli się zerwie te drut)·?„ ten cel kredytów.
gotrwałej pokrywie śnieżnej. co spo_ Wtedy będzie w ca~ym mieście ciemno.„ „
W myśl odpowiednich zarządzeń wodowało opóźn:enie okresu wegetacji
- w całym mieście?właściciele aoaratów telefonicznych. • o~irniny.
„I syn ku„.
- T a,
k mu
- W takim razie, t_atuslu, zern:IJ Jeden drut
bO Ja zostawiłem światło w pokoju.
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Hallo! ·'In rqdjo!..

TEATR MIEJSKI
w i§rodę i w ezwartek, prry stale za.
pełnio!lei wklowni„ frapująca sztub Viclii" Baum
„Ludz.1~ w hotelu . W rol 1.o.;h- głównych: Irena
.
·
Horecka. i Jerzy Wosko·wski
Występ Michała Zn.icza w „Szwe.jku",
Wobec niebywałe.go powodzeni-a - Mk:hał
Znicz wystąpi ie6z.cze tri.y razy w rewelacyjnym
,Szwej.ku '• a b: w piątek wieczorem or;i:i; w SO·
botę i w n<iedzielę ·o god7. '.nie 4-ei po poł. Nowa
il!t.,;ceo'rzacia -lwowsk.a, z-wła.szoeza wspani.tly obraz
„Przemarsz wo;&k".
BAJKA DLA DZIECI. .
w niedzielę. o· godz.faie 12-ei w wł; ćzeka
niuraych milusińsikich wielka atra•kcja a to: . wyrefyse'r:3Wa.na pr.zez reżysera L. Zbuckiego , a .ia:
grana pizei''najlepi;ze siły - aktór&kie, · efokto-wna
kolorowa bajka z.e &piewami ru ta-l'ic„anfrp. t. „Wesele Lalki".
Dziś

TEATR KAMERALNY.

Dziś w środę i w c:cwa.rl.e.k występy ulubieóoa Łod.zi - M'r.hała Zniczia, kreuji,cego popis-ową
rolę w świetnej, pelnej humoru ko-medj·i Franka
. lntere.s :i; Ameryką".

TEATR POPUL<\RNY,
Dzl8 w śr:xłę i w c:i:wartek '. !lltere•ul~cv me·
lodramat z życia robotnic.r.ego w Lodzń, urozmaicony śpiewami i tańcami Tadeusza. Warchał-ow.
skiego P. t. ,.Dziewczę z fabry_ki".
W piątek przebojowa operetka Kalmana
.Piękna HoiendeJJka".
·REWJA W SALI GEYERA Piotrkowska Nr. 295

meteorol. • .odczytanie prog-.ramu dziennego i rePROGRAM ROZOLOŚNJ lóDZKIB.J
pcretuar teatrów i kin. 12.15-12.35 Płyty gra,,POLSKJEGO RADJA''.
mofonowe. 12.35-14.00 Koncert szkolny z filh.
śRODA d • „ 2... k letni 193l r:
Warsz. Wykonawcy: Ork. Filh. pod dyr. Ana.
_ •
a.
. • ma ~ w
God:i:. U.58-_12.05: Sygnał cusu z Waru.a- j to.la Zarubina; TO.masz Jaworski (skrz.), Jan
wy i hejnał z Wieży Maria.cklej w Krak~w1e Romejko . (hal'.ytpn), L. Urstein (akomp.). W
12.05-1315 Muzyka :i; płyt l!ramofonowycb fumy' programie. muzyka polska. 14.00-14.20 „Muzy.
A. Klingbeil, Piotrkowska· Nr. 160. 13.15-13.25:. ka w iy-ciu„- dziecka" - wygi. p. Feliks LubinOdczytanie programu dz·ennego i repertuar tea- 'ski (tr. ·z :·W-wy). 14.20-15.30 Przerwa. 15.30
atrów i kin. p.25-14.50 Przerwa. 14.50-.15.15!-15.50,0dcz:vt dla maturzystów P•. t. '..Norwid'
„Radjokronika' - wygi. dr. M Stępowski (tr. - odczyt Ir. wygi. p. T. Makow1eck1 (tr. z
7. Warszawy) 15.-15"-15.30 Przerwa. 15.30-16.50 ·W-wy). 15.50-16.10 Odczyt dla maturzystów
Odczyt dla maturzystów p. t. „Norwid", odczyt p, t. ,;Reformy wi·eku XVlll-go w Polsce". WY1-~zy, _wygi. p. T. Makowiecki (tr. z W-wy). gtosi prof. J:I. Mości<;ki (tr_. .z W-wy). 16.101.5 q0_:16.l0 Odczyt dla maturzystów p. t. „Spra· 16.15 Komumkat, d.Ja zea:lug1 1 nbakow. 16.15wa włościan w Polsce przedro'z!)iorowei" wygt. 17.15 Muzyka z płyt gramof. z W-wy. 17.15-prof. H. Mościcki (tr. z W-wy) 16.10-16.15 -Ko 17.40 Odczyt z Krakowa „Kryzys kultury eurnunikat dla żeglugi i rybak.ów. 16.15-16.45 Pro ropeJskiej", wygi. _prof. Leśnodorsk_i. 17.45gram dla dzieci.. l) Historia grosz.a - pióra 18.45 K~ncert pośw1econy twórczośe;1 Tadeusza
Ireny Dehrielówtly. 2) Jakie mfody przyrodnik Jarze~k1ego, W~kon!1w-cy: Iren?- Sub1ska (s~rz.)
może hodować · zwierzęta - dialog prof. Sumiń Z. Adamska (wmlonczela). Mieczysła~ flider·
skiego (tr. z Warszawy) 16.45-17.15 Muzyka z, baum (~krz.)~ Jerzy Lefeld (fort.). Mieczysław
płyt gr,amofonowych z Warszawy. 17.15-17.40 Szalesk1 (altowka-). L. Ursie!b ~akomp.) (tr. z
„Z dni chwaty•' _ wygłosi p. tt. Hohendlinge-1 W-wy)_. 18.45-19.10 Rozma1tośc1. 19.1~-:19.20
równa (tr. z Wilna). 17.45-18.45 Tańce w wy. Komun.1kat Izby Przem.-H_al!dl. w Łodzi 1 odkonaiu ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego (tr. czy~ame programu. na dz1en następny. 19.20z W-wy) 18.45-c-19.10 Rozmaitości. 19.10-19.25 19_.3.:> Odczyt orgamz. prze~ Wvdz. Zdr~w. PuKomunikat izby Przem. Handl. w Łodzi i odczy- bhcznej ?r. _Jan D.utkowsk1. 19.40-19.5;, Pratanie programu na dzie6 .~następny. 19.25-19:45 so~y dz1enmk radiowy ~ V:J-wy. 2~.~07.20.15
Plyty gramofonowe. 19.40-'-19.55 Prasowy dz1en felieton p, ł. „Rostarg111e111 samoboicy
nik radiowy z Warszawy. 20.00-20.15 Wśród . wygł, p. B. K'?rall tt;. z W-wy). 20.15-20.30
książek ~ przedad najnowszych wydawnictw Pogadanka radiotechniczna z W-wY. 20.30-21.20
omówi prof. H. Mościcki (tr. z Warszawy) 20.15 Muzyka lekka. Wv.k. Or~. R. P. P~d d:vr. Br.
20. 30 Pogadanka muzyczna. 20.30-22.00 Szuka•..z. Terne (p1oscnk1). L. Urstem. (akomp.)
_
Transmisja z Wilna koncertu wieczornego. W (tr. z W~wy). 21.30-,?2.15 Słuchowisko .P. t.
przerwie kwadrans literacki. Nowela Rudyarda ł „Złoty wiek rycerstwa - P[ll: Marlowa (tr. z
Kiplinga „Ich troje i jeden na przyczynek" I ~arszawy)._ 22.1~22.3~ Sahsta z Poznan_la
22.00-2215 Felieton p. t. „O mądrość Warsza-, 2•.35-24.00 Komunikaty. P~T„ meteorol., pehc.
wy" _ wygł. p. R. Zrębowic-.: (tr. z Warszawy) j sport„ oraz _muzyka lekka 1 taneczna z W-wy.
22.15-22.~5. Ko!!ccrt solisty (tr. z W-:"Y). 22.35 ,
- 24.00 Komunikaty PAT. meteorologiczny, Po· j
.5-.
licyjny, sportowy oraz muzyka lekka i tanecz.
I' 11
na z Warszawy.
Specia'is'a chorób ~l«~;~~ y-Ji i wenert„-·wch ..
Czwartek, dnh 23 kwietnia 1931 r.
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Poc:i:yna.jąc od soho•ty, dnia 25 kwietn.b, w
Teatrze Popularnym w sali Geyer.i odb:·wać .,;ię
będą pl'lZe·dstawien.'1a rewiowe :i; udziałem p;erw·
!'Wnęd.nych nowJ-zaan.ga7owa:iv:h sił artys-tycz.
nyoh. - PierW&Ze · przedctawie n'a rewii P. t
,,GMJJllt się n.ie przejmować''. od.be.la się w BO•
11_,5~-1205. Svf:n.ał czasu z W-wy i h~jnał
z W1ez.y _MaqaclueJ w Krakowie. komunikat~- .li
botę i w niedueJę.
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Jntereszl\meryką"

Premjera w Teatrze
Kameralnym W Łodzi
Legendarni królowie i piękne księż
niczki · zostały wyrugówane nietylko z
życia: niepopulatni stali się również i w
sztukach teatralnych. Ich miejsce za:ęli
angielscy kapitaliści i amerykańscy nababi. O wypchanych ich portfelach marzy współczesne dziewczę conajmniej z
taką tęsknotą. z jaką kiedyś fantazjowa
la jej prababka, o szczęściu uściśnięcia
: ··
za rę\(ef 'ksl'ecia k~·wi:

Itfo{y\ir .; j)()Jó,wania, ' .urządzanego

przez eu·ropejskie dżiewice na przyby·
lych z Ameryki miljonerów stal się w
spótczesnej komedji dość częsty. Nic
mniej komedja f''ranka i łfirszfelda .,Interes z Ameryką" posiada jeszcze tyle
innych interesujących -momentów, tyJ.e.
doskonały.eh sytuacji i dobrego humoru.
że słuchamy jej z wielką przyjemnością .
i niesłabnącem zainteresowaniem.
Autorami jej są: nader produktywny Paweł Frank i zjadliwy satyryk Ludwik ł1irszfeld. Pisarskim talenhm obu .
tych autorów zawdzięczamy już niejeden mile spędzony wieczór. Równie~;
i mechanizm komedjo\vy „ I „res z Am t
ryką" funkcjonuje nienagannie, wszystkie ewentualności sytuacyjne zostab
wykorzystane, dialog jest zwarty i ra :.ny. figury żywe i wspótczesne„
Jeśli już mowa o autorach, to niesp,1
sób pominąć Uomacza Marcelego Wi ·
leckiego. który nietylko wybornie kci medję tę przełożył. ale przez zlokalizc. .
wanie jej dodał jej jeszcze sympatyc; nego kolorytu i humoru . aktualności.
Po dluższej przerwie m;ała publicz ność znowu okazję oklaskiwania sweg1
ulubieńca Michała Znicza, który przyj.::
chawszy na czas krótki do Łodzi kreo
war popi$OWą rolę Pawla f ronczyt.
skiego. Znakomity artysta zamknął ,,
roli tej wszystkie najlepsze walory sw
go aktorskiego talentu, więc wielką sił1
komiczną i umiejętność~ wydobywan"
na!prostszemi środkami maximum ef ei.
tów.
U~ocia pefna rasy aktorskiej Zofr
1\farctnowska, jako Klara i Wanda Nk ·
dzłałkowska jako Alina czarowały na:·
swą urodą. świctnemi kostjumami, :
przedewszystkiem doskonalą grą: pa
trz.ąc na nie można byto zrozumieć wą
pliwości pana Hanymana, którą by /
nich wybrać za swą bogdankę.
Pełen prostoty i umiaru Hanyma1
Marjana Lenka - charakterystycznośc
Weehler Jana Mrozińskiego - a wdzię
ku Frania Teresy Mareckiej złożyły sic
na. resztę obsady tej premjery. przyję
teJ nader gorąco przez publiczność
która baw!la się doskonale, oklaskując
arcywesolą . sztukę tę i jej wykonawców.
Dekoracje Bolestawa Kudewicza
pomysłowe i piękne.

z -INSTYTUTU

PROPAGANDY SZTUKI.
Otwarte niedawno 2 zbiorowe wystaurv: ce·
··,
h
c. u„ a.rtystów plutyk6w z Krakowa p. n. „Jedno.
rog ~ grupy ,,Ko!O«"" z Warszawy. cieszą się
dużem powod:i:en.ie~ cze~ najlepnym dowodem S'zereg sprz~aoych prac.
Z cedru arly>St&w pl~tyk6w „Jedn<'róg• '
naiw :ększ:e zainteTesow~:nie wz.budz,a,ją prace Samuela Finkelste.ina (pejzate z ZakJ<pancgo i
Gdań'llka.), Seweryna. Miillera,. Hryn•kowS!kiego
Mai:(:lkieg<i i wielu innych
Grupa -,.Ko.lor•' z Warszawy, skład·aj3,ca się- '
z trzech ut.a.tentowa.nych utystek, wystawi.la sze.
reg pi;a-c. a m. in.: Hirsz:herż.an1ka--$tudja i konii>ozyc)'e, G: Hulnaglówna - po mi~ lrz·owsk11 wykonwne pe1·zaże, M. Litaucrówna, której dłużi;z~
pobyt w Paryżu pTzyczynił się do mistrzcwskk ·
~o. operowania czy.,stą g.amą k-0lor6w, nad.ających
1e1 obraa:oan odrębny cha.ra.kter.
JUTRZEJSZV KONCERT ERIKI MORINL
J·uko o godz,':ni.e. 8.30 wieczorem czarowa~

nas będz.'e. w sali 1'.i·l~armo:nji fe.nom~lna s:kr:i;ypa.cl!ka E~t'.ka :Mo/m1. któr'.1 na swo'.m orygina!·
ll)"m Str:1d1varru.s1e , kooztu1ącyrn haiońs.ką sumc
bp .aż 60.000 Gl()larów, wr:kon-a p'ękny program
zr-0 z ~tlly z s~eregu arcy•clz.?eł i;krz'!'' p-c·owych bar.„
d.i;o >utere-.su1ą.cych. W dn'u dzis' eoiszyrn zMkornita a~i:tystka i!rać będ~~-e w warsz.awF"kiei Fi-lha i
mon11 pqy kompletnie wyprzerland <"ali. a 0 11
koDCercie w~SkW. .J).1'%Yie~a. do ł.ocbi.. ·
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Napisał
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dla „Expressu" JERZY BAK.

Spo.jrzała na mnie badawczo i za-1drzwi sie otwarły i na progu stanął Nikita.
· · czas..
•
·
-. No, 1"dziem~,
' ho-.
· k on si ę z t oba obe
'
· .
ZYJP1!Unt.
został
..• JUZ
.1.1.iz1emy
· .-·~ ~:~· ,a Ja
' ·u··A
·\.~:'. ..i.
. .-.:.• ~1-. <
. '
,
żońi. .w1•t się.
Jan\ ~ swa:
któr~ J>rn·hvłwaf~~w~k1·
Ru: e~ki.orzemvslow1~
- rzekł. popraw1a3ąc pas, na którym
·
·· •..· d~1?.... , '· ·
No. złapał es złodzłtJa?....
Podeirzeme o'ada na'11'1e"kila tancerke: Oize
:-- Nikogo. ni~ma .... - odparł !'łl~ita: ' „_Wfetl~iafam co. ją najbardziej obcho wisiał futerał z rewo1we!e1!1·
Ordeń.ska. która 1>01kw wystcpu' miała:·
- Czy zobaczymy się Jeszcze?._ . głosno. - M1ates racJę ... śniło lll!_I się;.. dztło.„ Biedna moJa matka! ... Bvła bard
orz v sdobń•ekbroli.
j
·
· 't.k a: zegna
. yt a ł a ma
' zap
~ '
··· 1.... p·
· · .
· · naiwna
0 r e s a aresztowano 1 osa zono w wte
· · d zte!
Id·z s ł ę· wy-1
i .....
b race
·
A w1"d z1sz,
ąc m nt"e czule.
. .~zypusz!=zaod e mn!e
:zieniu. Odmówiła ona udzielenia wszelki.:h
- No. pewme ... Będę teraz codzienła, ze Gawryłow wzu'\l mme do siebte
spac...
·
zeznań.
nie do ciebie przychodziła... A potem,
Żołnierz oparł się o karabin i począł z dobrego serca...
$:edztwo wvkazało. te Ruleckl s1edzlał
Jakże miałam powiedzieć· jej praw- gdy wstaniesz z łóżka, będziemy razem
twarza zwró.;;on:v do.s,;;eny. natomiast i:marł nucić jakąś smętną piosenkę.
. . d. i·
ł·,
,
. I s~epn~
N"k"
od kuli. która u~odz1ła l!!O w plecy.
za.' au t em na .space r ...
co ra?o . wyJez
.
. . . e.? ...
.1 s1,e
1 1ta nac h y I"ł
w tvm samvm czasie opinie publiczna
Gawryłow Jest bardzo ::łobrym I zamieszkamy w Jednym ookoJu.•.
zelektrvzował lnnv wvpadek. a mianowicie · - Jak zagwizdnę, uc1ekaJ do s1em 1
Tak bardzo pragnęłam, abyśmy
· człowiekiem ... - odparłam. - Żyję jak
samobó1s1wo kasi~ra _Banku Gospoda. rcze- czekaj na mnie ... Ja tam przyjdę...
·
królowa ... Niczego nti nie brak... Mam razem mieszkali.Dobrze...
20 - Zv2munta L1wsk1e1rn. który zdef~au~o
d zę,
i
d
.i. k lk
·
k
p
I
W
t
'
·
t
ł
·
·
·
.
ł d
p
wał r>ól m1llona złotvch. Okazało s1e. 7.e
sprowa
n
a
1
Za
~·
~cz~
ca e go prawie 1 •
o zołmerza 1 'Wszczął z w asne apar amen a...
odszed
L1ws-kt był krvtvczne1to · wieczoru w .. At- •
Sle do c1eb1e na stałe... Bądź zdrowa.
bambrze•· 1 starał sie o uzvskanie od Rulec mm rozmowę. Minęło kilka minut. Na- nie widuję...
mateczko ... I nie martw sie o mnie...
- Nie widujesz ~o wcale?.„
k1e20 ootyczki na pokrycie zdefrauddwanei gie rozległ się gwizd. Najpierw cichy,
- Bądź zdrowa„.
- Bardzo rzadko?.„
potem głośniejszy. Przebiegłam szybko
.
•
.
d
sunbbronv Ordeński
1
1
, Gdyśmy słe znale.źli na kuryłarzu.
.
...
- A w nocy?...
adwokat warszawski' d~o H~l~.u\Ztó~~ ~~~~ ! przez podwórze i wpadłam do sieni.
- W nocy? ... Pra:cu1e bardzo póź- Nikita szturchrtał mme w bok.
Byłam uratowana.
ra sobie do 1>omocv kierownika brygady
Czy ty na serio myślisz, że Oano, a potem udaje się wprost do swej
Po chwili przybył również Nikita.
detektvwów Scotland Yardu. Edwina Browrvlor pozwoli ci zamieszkać razem z
:~~· bawiacego przypadkowo w Warsza- • -: No. miałaś szcz ści~···. _ rzekł. sypialni...
7
.
.
Odetchnęła z ulgą. Znowu łzy prze- 1 matka·
· k1wa1ąc głową. - Pam1ęta1. ze za druBrown w st>rvtnv sposób zwalnia Ordeń 1
- Nie ":Iem, m~ze pozwoli.•.
'
.
lgim razem może być gorzej... A teraz słoniły jej oczy.
1ka z wiezienia ·ood pretekstem choroby.
- Wybf] to sobie z głowy... Odyb}
- Czemu płaczesz, matko?...
. fewnel ~oc.v 1>~ ~.rocznych zaułkach Po- chodźmy na górę...
- Nie, nie... Nic... ja tylko myśla-1 wiedział. że wyszłaś z pokoju, zabiłby
Zaprowadzisz mnie do mej . mat·kt
któ
w1śBa... łbtłaodmz1łł d1ak1ms ~1~ń.
·
~
D ·ś znowu ,.JaczeJb" · i b.
ry zni za k·?
o v ę„ ... zyzna.
•
S!e le l C ~ 1e... . Zl
łam... . . ·
.
brama iednei z odraoanvch kamienic na 11. ....
ka" rewizJe rop1. w .urzęd~wych gma- Co m:vślałaś? ... No. powiedz?._
-: 9czywiście . że zaprowadzę... .
Bu11:aiu. w duszne!. za~y.mionei izbie czekali
- ·· Myślałam, że •.. że zostałaś jego I chach ... Kara sm1erc1 ~roz1 temu, kto
Nikita szedł pierwszy, trzyniaJąc .
iuż nań dwal me2.:zyzm. M1~dzy pruby·będzie ukrywał burżujów •.. Trzeba być
l kochanką
.
szem a domown~kam1 . oowsta1e sprzeczka, mnie za rękę
t ·
•
··•
I
•
•
•
która zam1ema ste w walke. na noże. Pod- 1
·
os roznym...
Parsknęłam śmiechem. ·
- Niechby tvlko zauwazyli ... - ·gde- ,
czas bóiki w.pada do izby Brown który poSchod~iłi ~01!10 PO stopni.ach.
_ Cóż ci do głowy strzeliło? ... Czy
cią:gle, kiwając głową. - Na sucho
-rat
'
· ·
·
rywa mlodz1eń~a.
- NaJwaznieJsza rze~z. z~by przet.nie skończyłaby się ta historja:.. I ty Są:izisz; ze pozwoliłabym na coś podob
~r . tfolz 0 dra~11k-ooznaie o_wuo młodzie~· 1
mknąc przez podwórze 1 ommąć war, 1
.
r
„ '
?
ca. est to .._a r ... za ' którv ~zvha.ł. na. życie I wsiakłabyś i: Gawn-rtow wsiąkłby Dzi
t t
d ·
J · ·
"k
t
.
nego · . ' "·· ·· ·
„··:
.
•'
.
,
oan1 L1wsk1e1 z rozkazu sw:vch kamratów. . • •
- T(i. nfe ~d ciebie_ zależv. mója dro- j ,?wm a... uz Ja go o ciągnę, ~ Y ym~
Br?wn ~daie si~ · na ·bal . do 1>ałacu . pa11i sraJ zartow f!Iema ... „Pod st1enku 1· ~aRule~.kieJ ... F'r.zv oomocy n~rk?t~ku wpr.o- 11 sta... Kul me brak... No, chodź- ze, 1~a... On jest silniejszy... On ma wła- , "za.sem pędź na schody... l~ ~e zatrz,
dze... Może ż tobą · uczynić co mu się ma1... Jak słe gł?śno zasm1e1ę, wted,_
badj'' Rulecka -w stan uśpienia 1 zabrał do , chodź-że...
0
szybko czmychmesz przez podwórze I
.
podoba...
k~
ciemnego
Weszliś.my do długie~o,
ffa~zak poznaje odrazu Rulecką I stwier
- Nie fest jeszcze tak ile matecz- do sieni. dobra?
dza. że ona w!aśnie namówiła cała bande I rytarza. Nlktta prowadził mnie wzdłuz
. .
- Dobrze...
do zgładzenia Liws~iei. Rulecka .oo odz:Y·, ściany, omijając napotkane po drodze . ko... Oawryłow nie jest wcale 'taki stra- Tylko uwataJ. zebvś się nłe powejść
sdkanć1u 1>rbzvtomnoścd1 . nkle c_hce nic powre- . drzwi. Wreszcie zatrzvmał się n:rzed szny p·i·e·rw··szef-nocy próbował
·
tk ł · · k · · · N T · ·
.
•. · . '
· ••• .
.
.
·
•
•
•
zie . wo ee tea:o ete tyw wprowadza fą I
do m_ej sytnaJni; ale ~a~roziłam mu. że . ne a I J~ na1c1sze3... aJ .ep1eJ posuwaJ
drzw1am1 w ~oncu kurvtarza.
w trans hv_onot:vcznv i. w .ten s1>0.sób
do_bvl od nie! ·J?rzvznanie :s1e ·do winy. Ru- . . - To tutaJ ... - rzekł cich.o. - Zacze zawołam . służbę ... Przeraził sie, prosił. s1e wzdłuz murów, rozutruesz ..•
- Rozumiem.••
le„ka 1>rzvzna1e. że chciała · zamordować kaJ na kurvtarzu.. Sam weJdę, spraw- tnnie 0 przebaczenie i od tego czasu
4
.
•
!
·k
Id
L1\\ska. za to. te zabrała iel me.ta
. ·
. - No' dobrze ... Uwa" aJ·... Nie rusza1·
łago_dny Jak baranek...
Jest
Barc:i:ak szantatuie Ordeóska,. żądając od ze, czy m o~o mema...
Uwierzvła . Miała do mnie bezgra- s~ dopóki nie usłyszysz mego śmieZnikJ za drzwiami. Po chwili wysunlei 2.000 z:ł. Gdv tancerka nie przynasi
niczne zaufa~ie Była przekonana• że c ,UN···iki~~a WYbi.egI na po d w 6 rze. w kl a1
m? nak c~as pieniędzy, ściąga i- d<> ewe~ Inął reke przez szparę i szepnął:
...
. .
or dzej
Cho1ź
mm!!l anta
ce schodowej było ciemno i cicho. Po
mówie prawdę.„
.
...
e
•••
•
W m<ędzyc:r:asie ro:r:poc:r:yna się procea
- To dobrze ... - szepnęła, tulą_ c chwili umilkły kroki ordynansa. Czev.;c1sną.łem. się do pokoJU: . Był to I
sądowy o z:ab~1stwo Rulec.kiego. Pi~r.wszy w
Ciesze słe że 1·est k l
char.akte.rze św1a~ka z.ez:.na1e właśc1c1e·ł Al- mnieJ - wiece] taki sam pokóJ Jak mój, mnie do siebie a am.
'
·
· bł"1 W k ·i
i b l
· ·
t łk
bambry dyr Ma1ewsk1
Minelo kilka minut. Nikita nie wrawolno ci wyjść
Czy
...
mówisz
tak
tak,
e
ąc
.•
~e
Yo
m
n
w
mme~
o
Y
1
zaprocesu
całego
podczas·
O:Sk~rżon~
cał, ani nie było słychać jego śmiechu.
~howuie zu~e~ne milczenie. n.ie udzielafac stało wie.!kie, rozesłane łózko, a na noc- na miasto?.„ ·
- Gawryłow .chciał mnie zabrać Poczęłam sie niecierpliwić. Nagle drr
za~nych wy1asnleń. Po zeinania~h licznych nym stoliku płonęła elektryczna · lamp·
· k.te ś zmteszanc
• ł y Ja
· h doIec1a
· a Ie uszu m01c
· · żd z· ke au t em,
· na'· pr~eJa
k.lk
·
świadków przewodnic~cy udziela gło:>u ka.
a k r'? t me
1
ł
W .
łó .k
M tk 1 . ł
·
prokuratorowl.
.
Y~tągnę a wole me · v._rychodz1ć na ulice... Ciągle głosv.
w konkluzil prokura~r dochodzi dl) · a. a, e~a a w z u.
Ktoś krzyczał chrypliWYm basem
wniosku. że Orde:hka zamo·<l~wała Ru· I ~łon_ie .1 .usmiech bło~e~o. szczęścia roz- jakieś rozruchy...
- Słusznie, słusznie ... Lepiej się nie Na podwórzu rozlegały się ciężkie kroJaśni! JeJ twarz. ę~ta sn:nerte~ni~ bla~'!-·
lcck1ego .1 ~ąda dla n1el surowci ~an'.
ki Serce zamarło mi . z przerażenia
Po mowie "~?kuratora s;tos zab1er.a adw. te me poznałam JeJ w p1erwszeJ. chwth. narażać
• Wcisnełam się w kąt, lecz w · te.i
•·
··• własnie.„
· t ma t ecz ko ? - zapy t aC o ci ,les.
tfolz, którv zhtJa po kolei wszystkie wy- No
.
wody prokuratora.
Spojrzała mi prosto w oczy t Jesz- chwili błysnęło jasne światło ratami i
.
d
W~eszcie przewodr:iczacy zwr.aca si.c do łam. --:- Czys. chora?···.
kilku mężczyzn weszło do sieni. Dwaj
Tuhła mme do s1eb1e i ·O parła przez cze raz zapytała.
oskar~oneJ, cz~ ma coś do 1>ow1ed~ema w
- Powiedz mi szczerze, czy to skierowali sie wprost na schody, lecz
b
.
. .
~h~~tn~~i:. 1 :~~~~· 1>?as!.d~~ona odpowiada, że łzy:
trzeci zatrzymał sie na chwile I posta~ To tylko z wie1~Je~_o za1u .za .to ą, wszvstko J:>rawja?...
Smutną swą opowieść Orde~ka rozipo_ Czy przypuszczasz że mogłabym wił latarnie na ziemi, by poprawić socz.vn~ ~ pobytu w lochac~ bol-sz:ewi~ie~a moJa ma!enka·:· .Jak s1e ,cieszę, ze Jesteś ł
i d . ł I bie opadające spodnie
.'
T bi
· ,?
w1ę~1enia. d~ka.d wtrąeon_o 1ą .wraz: z rodz~ przy mme ... N1k1ta pomogł ci w odnałe- , · kl
k . i '
.
T.
o . e m~ pow e z1a
' c1 s amac. ...
zieniu mego pokoju. prawda?...
cami, gdy miała 16 łat .
.
zacz~ aJc e.
owarzysze,
. t 1 bym prawdy? ... Alez bądz spokojna, ma
N"k·t
k0
t
_ T k
Komendant wiezienia, komisarz Gawry1
1
. .
.
.
a Jes a a teczko... Nie pozwolę zrobić sobie krzvk,nął.
a ' ma ecz ·••
tow, rozstrzelał iei oi~a. a ia i matke ~abrar
Starałam s1e nieoddychać... Przypom
ktzvwdv!...
.
do sw_es:o pałac~ 9rdynarrsem ~omt5arza mnie bardzo dob1:Y:- .
niały mi się słowa Nikity o rewizjach ...
kl
i
·
ś 1 ł
Ordvnan~ spusclł skro"!m~, głowę.
Jest N1k1ta. były wozny b!ł~ku. ktorego dy1
,
tk
·
"d
c snę a mme mocno rze a s a-, C ·b d i · śl"
- O mme nie warto mowic ...-rzekł •
rektorem był Ordeńsk1. N1k1ta uS<JJakala OrÓ .~ z eM_Je I zraJ moJi ma .e na
wspaniałomyślnie - Ja sobie teraz pój bym głosem:
deńska i przyrzeka iei swą oomoc.
Widzi~z. chci~ła~ym ci coś powie . ~ł~!.,eę·.::· M;~~;~n~ s~w'flcfł ~1!.a~: ~~
. .
Zaświecił latarkę i począł obchodzić :ie i wróce za pót godziny_.
- Dobrze, !lle przyjdziesz napew- dziec ... Gdysm~ uciekh z domu, .zdoła-! szmer w kącie ·i obejrzał się ...
~a1e . podwórze. Czułam już,. że jestem
zgubiona. Zakryłam głowę 1 szczelniej no? ... - zwątPJłam. - Bo samą. b~dę · ~j~ ur~towa~ . Jesrcze ~llk\~odzi~ntch 1 - A kto tu siedzi? - zapytał ostro.
o- wvcfa~ajac rewolwer i podsuwając blierotow... aszy am Je SO le po
otuliłam się ciemnym płaszczem. Lecz Isię bała wracać...
1żej latarnię.
- Już się nie bóf ... Przyjdę naoew- szu e. .
nagle padło na mnie światło latarki.
Czułam już. że Jestem zgubiona. W
l
woreczek
kołdry
pod
z
Wyciagn~fa
.
.
no...
K+oś ~le nachylił. Pojniosłam głowę.
tej chwili wpadł do sieni zdyszany Niki~
.
Ody wyszedł. matka Jeszcze raz za- 1 wcisneła. mi do ręki.
- Kto to?... Tv?.„ - usłyszałam
ta. Nieznajomy zbliżył się do mnie i
rzuciła mi ręce na szyję i zapytała tro- · - ~et ~o 1Ja zh tem zrobie?przyciszony głos Nikity.
0
1
aroż"'c rewolwerem rzekł·
owa···
se
e?
-p
'skłiwie:
głosiebie
ze
Nie mogłam wydobyć
·
• tu rohisz?
oco
· t?· ··· N"1· k c1· t am Jes
· dz. Ja
...
I· "' - ... Wstawaj!... Co
.
.
. .
- · ···
- No, powie
su.
Nie wiedziałam co odpowiedzieć .
- Pr~y~adzą Cl si~.„ ~ic nie wi~do- 1
- Co tu robisz? ... - zapytał jeszcze kita mówił mi, że ... miesżkasz u te~o
I Tmo .•• Mo~e Jeszcze WYtJedzteszł, w śWI~t ... · Dwaj ie~o towarzvsze zeszli na dół.
.
ciszej. rozglqdając się podejrzliwie na ! komisarza...
- 'No, cze!to się tam gramolisz? ...
- Tak. mamo... Mieszkam w Jego 0 n~m Jesz~ze zosta .0 z ca ego.n:iaJąt- ,
ł
wszystkie strony.
·
·
ku.:. Schowa~ w bezp1eczne1!1 .~teJscu...
l pokoju...
- Chciałam odwiedzić matkę.„
(Dalsz•• c·1ąg 1·utro).
I ~1e mów mk.omu. !'awe! N1k1cie ... Lu- Czy jest dobry dla ciebie?- Dziewczyno. coś ty zrobiła?... I
:w
,
dz1om nie mozna wierzy<:.
; - Bardzo dobry...
- Ratuj mnie, Nikita...
M11sia f~m wziąć. Ukryłam worec:i:ek
.
- Nie bije cie?.„
Obejrzał się · jeszcze raz i syknął [
- Olacz~óżbY. mlałbll. mDie lllet- narazie do klesienl płaszcza. gdyż
orzez zeb~
STRESZCZENIE POCZ ..\TKU POWlEśCL
w vartete ~!bambra·• za~rdo.wany
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Diwl«;kowy

IZwycięstwo polskiej

drużyny zapaśniczej

1

klusłynnym
Piękny sukces nad
bem niemieckim osiągnęła drużyna zapaśnicza K. S. „Samson" Kochłowi<:e.
Zaznaczyć. można. że niemcom w wadze ciężkiej przyznano punkty walkowerem. Wyniki walk byty następujące:
Sukow (Bytom) wygrywa po 9 m. z
Misiołem (Samson)
Schmidt (B) przegrywa w 8 min. z
Garusiem <S).
Modlich (B) przegrywa na punkty z
Piwoniem I (S).
Kołodz!ejczyk (B) 'W 1 minucie zostaje pokonany przez Oarusia Il (S).
Lehmann (B) przegrywa na punkty
·
I do Mańki (S).
Malek (B) poddaje się w 2 min. Ma,
' ruseckiemu (S).
W wadze ciężkiej zdobywają goście.
punkty walkowerem.
I
" S.!C „ •
I

DZIS I DNI NASTEPNYCHl
I znów złoty głos

RAMONA rtOVARRO

w swej jedynej kreacji
wej jako

"rozbrzmi z naszego srebrnego ekranu
·w największym i najnowszym„. filmie
.
p. t.
.

dźwięko

„cyrkówka

Sevilla, Miasto Miłości

w/g znakomitej powieści „ZEW CIAŁA". - Dzieje miłości śpiewaka i
młodej dziewczyny, uwięzionej w kla
sztorze. która 11ie mogla oprzeć się
potetnemu zewowi zmysłów i miłości.
.W -roli głównej: Ramon Novaro, Re·
nee Andere. Ernest Torrence.
Początek przedstawienia o godz. 4-ej
p0 poi. ostatniego o godz. 10.15 w .. w
sobote i niedzielę u godz. 12-ej w poi.
ost. o godz. 10.15 wiecz. 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 urzędowych (kolor czerwony) nieważne.
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w filmie

uKnrkołomne
Zakręty"
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„C Zla OWIE K
Dziś l

się

nigdy nie

~ryka

największy

komik ek.ranu

SUm i Lionel Barrymore; w roli córki
bankiera urocza Leila ttyams.
Film wywołujący salwy śmiechu
wzruszający do łez, którego wartką
akcję śledzić musi każdy z zapartym
oddechem.

dramat inteligentnego
Wstrząsający
samotnika, idealisty - więtnia włas
uej miłości i zmysłów - człowieka.
który poprzez popęd miłosny ku wyrafinowanej kokocie - wampirzycy,
stoczył sie na dno nedzy i własnego
upodlenia. Role główną kreuje - niezrównana - rywalka Grety Garbo
Nadprogram:
Marlena Dletrlcb. sportowy p. t.
Dźwiękowy dodatek
„Z wichrem w zawody", - Początek
seansów o irodzinie 4.30 po pot. ost. o
irodz. 10.15 wiecz .• w soboty i niedziele o godz. 1-el w poi. ost. 10.15 wiecz.
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poraz pierwszy

śpiewa

Choroby wewnętrzne i IUlerglczne.

Przyjmuje w dni powszednie
godziny od 6-ej do 7-ef, - w niedziele i święta
od 1Zodz. 11-ei do 12·ef

I..__.._____

nA ZACHODZIE
BEZ ZMIAtł
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połudom.
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HalłrB U„ht

o godz. 4.15. Ceny miejsc
zniżone zł. 1, I.SO, 2 i 2.50.

_

telefon 216-90.
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych. Elektrot•r•pJa
Leczenie lampą kwarcowłl•
~rzyimuie od g, 8. 2 przed P• i od 5 •6
wnledziele i święta od dodz. 9-1
01a pań oddzielna poc'iekalnia.
d
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H

Początek

1· ·

~
-· _

• (Dawnl~!le~~s:::~~ana
•a nunO"" łJ1
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łłiewiażski

Choroby skórneweneryczne, lecze·
nie djatermi11. diatennokoa!!ulac1ą oraz lampą kwarc,
MONIUSZKI 5
tel 170-50
." u'e od 1
\od -s
w niedzielę od 11
do 1 po poł.

ecjalista cho·
h
spób kó
5
~':,Y~h
r
weneryłc. y h
i mAocz?p cu::wyS
ul. norzeJa
Tel. 159-40
Przyimuie oci 8-11.
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Pr~yjm.

od 12-2

, 1•1.-8 '!, w.
. ·

powrócił.

0 ~5-: 9 ·wr~edz-c·

e t

św:ieta

oa 9-1

Oddz~elna poc~e-

kalota dla pan._
_______

Chor. skórne i
weneryczne
. .
przy1m~1e 0 ? 7-? v:
w niedzielę 1 św1e;a
od 10-1 po po •.
ul.Zamenhofa 6
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r~j.

od·
t
dzielna poczekalnia.
(róg- Trau!luttal
{
SOK CZOSNKOWY
Tel. 181·83
~
i inne, suknie trikotinowe i t. ~.
Specjalista chorób wysoce ekonomiczny oddawna wYDoktór
Dr. med.
.
skórnyc:, rene próbowany środek domowy PTZ«.I\\ >rzyimuje do reperaqr.
Sierpnia 76 m piętrc;
mho• zwapnieniu żył i wszystkim chorobom ul 6
ryczny1 c1
90
' · k ·
". •
czop c owyc • przemia,ny materii. 1 but. 7 zł., 3 but.
Leczenie światłem 18 zł. Dr. CASPARY &. Co, Odalillt Tanio • bo w prywatnem m1esz anm .
chor. skórne
oddz. 170.
\ prolllienlami
i weneryczne
--------- _ _
·- - - - - _
• Roewł9eaallam
NAWROT 2
SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH, · Pii kWłll'COWll·
Teł. 178-89.
CtteropoKOJOWe m1eszłłanie
d ...
Privimule od 8:3C
Sl(óRNYCH 1 WLOSóW.
. d 10
. j.
.
Kupno i •prze a.s
8 do 10,30 rano. OQ l
.
rano
o
przyJ!D•
1
1z w"godam1 w cen 1 rum m1.a$„!
~ Anclrzeę~ 2. Tel. 13?-2 do 2.30 pp„ od t
od8 4-S0
• !.v p:zvzwoi11m domu po~zuk1U-a·
•a
do 8.30 w •• w nie·~
. . · d 9 11 i S--8
dla i;ań P"~·
11 2d4·~
dzielę i 'więła od UBIORY mesk1e. damskie. obuwie. swe ne od zaraz. Qf,>rty do admin.
Prz~i~~J~ ~ . .~ d 10 ż
1nied.t.od . P~
uepubl1'k1'" pod Mai"„
w me zie e I ~Wl~ :1,. ot k ' k 6Z 10-1. Dla p.ąń od try na wyptatę. Piotrkowska n.
a Dlez,amozn,yc
•"'
censr eczn c. Od 1-2 w Leczmcy, , 10 r ows a • d&i.Jaa poeaekalnia wejiciłl. l Pietra.

Ili

.
Kl lngerł

I
HElalaER

specJallsta chor6b wenerJ'cznYch. skór
nych. włosów I moczoplc-loWYC?h. Lec:zenle lampa kwarcowa I orom?enlaml
Rentgena.
PIOTRKGWSKA 144. RóO t:WANOf
LICKIE.J.
WeJścle Ewan11:ellcka 2. Telefon 29-45.
Przvimuie od 8-Z f od 5--8 w. Dla oaó
oddzielna ooczekalnia.

(Dawniej Cegielniana 38)
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Dr. 111ed,

s·~ .· Kantor

~atrymonlalne.

akuszer ginekolog
Chor. •k6rne.
eryczne10 ll·a;o Listopada 19 (Konstantynowska)
e ':cowska
t
0
Dr. med.
fe!. 223-34. przyjmuje od 4-6 J>O 1>oł.
r .
-Pnylmu1e '8-10rał- od 1 do 2 w Lecznicy nPOMoc•,
----1 - - - - - - - - - -1.
w 1 e c z .Aleksandrowska
6-8.30 po.po.
ododl2-2
1!1°'
Dr. med.
W niedziele i świę9-l,
ta od w
ul. Zielona N! 8
leczoi·
Ordynuje
Telefon 185-49.
•
cy „SANlTAS" ul,
specjalista chorób skórnych, we Chor. skórne
Śródmieiaka a
weneryczne
codz. od 2-3 pop. nerycznych I moczopłciowych

·Film osnuty na tle powieści Arnolda
Zweiga, pod tym samym tytułem, która poruszyła umysły całego kulturalne
go świata.
W rolach głównych: Chester Morris, Betty Compson.
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MlOOĄ oanna: wYkształcona. zdolna.
pracowita. pos1a?a . pewn ą . praak~yc~~
biurową. szuka 1ak1egoko 1~1ek z ię , „ .

kOwsklego Nr. l~.6. zgubił legitymacj ę
wyd. przez P. U. P. P. za Nr. 22200: ·
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Narutowicza 20

•

l

BR0l'llSl.AW ·

. kowa o każde! oelnel itodzinle począwszy od 8
rano do 20 wieczór z Dworca Poludnlowe11;0
orż:v ul. Wólczariskiel Nr. 232. dolazd tramwafilm 14. Czas orzeiazdu I 2odz. 30 min.

pr:eprowadził~

Nalwspanlalsze arcydzieło filmowe.
Nalwieksza sensacja dnia.
Pierwszy film, który maluje w prawdzi
wych barwach gehenne szarego żołnie
rza rosyjskiego, skazanego niewinnie
na śmierć.
fragiczne dzieje rosyjskiego żołnierza
wieziDnego w niemieckim obozie dla
Jeticów woJennych.
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Posady

„o I. I. "'..

J .• POLAK
Teł. 164·21. -

I

to marka wypróbowana w ciągu
dzie~iątków lat.
Także ant• s ptycz:nie ~preparowane
·

Dr. med.

Ul. 6·go Sierpnia ZZ ~r~f~tro

Rozmaite

SZOP.ER dyplomowany w \Varsiawio
_ _ . w 1929 r. posiada praktykę ślusarsk'!.
~ zna silniki elektry-czne, znajomości pro ·
wadzenia cegielni i w rolnictwie z rp- ·
rue czyńcie eksperymentÓ w dziny przemysłowej, papiery niekara!ności (kawaler), poszuikuje prywa~nej
. . ze: zdro~le.m!
.
Nie da1c1e s~ę na me innego, rz7 posady. Piotr Dzierzkowski, Częstoc.hc
komo równie dobreito. namówić wa, ul. św. Barbary L. 11 u p. Pielki.

~

Wkrót~e!

(auma, .pokrzywka, artretyzm, reumatyzm)

I

WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz
balowe po cenie niskiej. Piotrkowska
24
194. prawa oficyna. III p.

**
•

z ekranu

25

------IL

P. Wacfaw Pyffello d. 22 i 23 b. m. (środa
i czwartek) bawi w Łodzi i przyjmuje w Hotelu Savoy, pokój 219 przez cały dzień.

„Impresario''

Początek seansów o godz. 4.30 Po
pot., ost. o godz. 10.15 wiecz., w sobo·
ty i niedziele o godz. 12-ei w poł., do
3~ej Poranki po cenach gr. 75 l zł. I.
· Bilety wolnego weikm

w podwórzu.__ .

cżeli wątpisz lub cierpisz
napisz natychmoralnie miast imię, rok i datę urodze
11ia otrzymasz darmo analizę
Swojego losu życia.

~

Nad program dodatek dtwiękowy.

.„_'

BIŻUTER.JA, zegarki na raty. Ceny g"
towkowe „Precioza·• Piotrkowska 12.l

Niniejsze ogłoszenie i 95
groszy znaczkami pocztowemi załączyć na prze
syłke. Adres W. Pyffello, Warszawa, Bednarska 17. Przyjęcia osobiste cały dzień.

w nowym ~ ie 1 kim filmie
Metro-Goldwyn-Meyer

p. t.1

b~a

~

śmieje"

~uHer Keaton

Pełne napięcia i emocji momenty
Grają: Williams Haines, Karol Dane-

• '

.„

produkcji
dźwiekowem,
reżyserjj Józefa Stern

Pomera.

„ni·ebieski Motyl"

Dt~znaCllEell.je,

dni nasteJ'>nych

.TAJ EMNl.CZY
:. „ Dże1ns

' : ••./

-'

kreacja wielkiego
mistrza ekranu

Emilla Janningsa

PRlY JDŻ osobiście a przekonasz się - że najpopularniejszym znawq dusz ludzkich jest W.
PYFPELLO. - Wirlzi przyszłość każdego czło

"'l..!ka :

wspaniała

w arcydziele

I

"'~~- ... _...... _.,...,..,..

który

Nr. 111

19 31 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.21V

1

"d

1 _===-

.aa

I

I

m.

. . ·
„ „

Walka
o
pierwsze
mieJsce
w
t~beli
·
W
~~~!!~~nl!~.~~
..
~~~~!
d b d
f d • J
W
•
egr SI
roz

8

ę. W

na

C O ząeą D

e

Złe ę

W

arszaw1e

·nisistów prowadzonego przez Stubego
:naJlepieJ popisuJe się teąisista lwowski
Heb?~ któt~"k~óudało skę poj konać Z~o
czyns ego
ry VfY azu.e. ~spama
.!~/ 0{mę. SJu.b~ rokuJe tenisiście terńu
s ie ne . na zieJe.
----11
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Zblita się piąty tydzień walk Ugo- zawiedzje nadziei tysiącznych rze$z swój zespół. Nie należy również zapowych, które jut zdążyły zaabsorbować swoich zwolenników.
mnieć, że Pogoń przystąpi do walki po
opinję sportową ze względu na sensacyj
Do rzędu ciekawych spotkad należy ciężkiej podróży ze Lwowa co jest równe wyniki, rekordowa ilość niespodzia- zaliczyć mecz Warty z Pogonią w Pozn1 nież poważnym atutem dla drużyny poz
nek, jakich rzadko byliśmy świadkami niu.
nańskiej,
na poczl\tku sezonu.
Mi.strz Ligi i T. 1929 rozpoczął tego.
Ostatni mecz niedzielny rozegrany
Bohaterem tegorocznych walk o punk roczne spotkania ligowe pod złym zna- zostaiye we Lwowie między rutynowyty ngowe iest stołeczna Polonia, która kiem.
mi Czarnymj a beniaminkiem Ligi Lechna czterech rozegranych dotąd zawo- 1· Pjerwszy mecz na własnem boisku ją. Według wszelkiego prawdopodo-.
Z rozgrywek O puhar Davi~a
dach trzykrotnie obróciła w niwecz . zakończył się nieznaczną przegraną ze. bieństwa
zwyciężyć winna drużyna
Pierwsze spoktnle o puhar Daviaa
wsielkiego rodzaju przypuszczenia świa ! społu poznańskiego, który ' dotąd nie Czarnych, chociaż obecny nastrój Lechii w grup:e europejskiej rozegrane mlędz-y
ta ~iłkarskiego.
j potrafił przełamać serji niepowodzeń.
po zwycięstwie nad Polonią może spo- Atistrją i Grecją w Atenach zakóńczyło
Pierwsz:a niespodzianka PoloJ!iL to I
W niedzielę ma jednak Warta okaz- wodować, że drużyna ta sprawie drugą się zwycięstwem Grecji w stosunku
zwycięstwo
w Poznaniu nad Wartą,' ję zdobycia pierwszych punktów, acz- niespodziankę i zdobędzie dalsze dwa 3:2. Warto zaznaczyć. że faworytem
pierwsze wogóle odniesione przez dru- kolwiek z góry należy zunaczyć, że .nie punkty.
spotkania byta Austrja, której czołow:
tynę stołeczną w spotkaniu z Wartą
przyjdzje to z łatwością zespołowi_ poz:.
Reasumując powyższe należy przy- tenisiści wykazall na turniejach na Rl jej własnem boisku.
rnańskiemu.
puszcza~. że nadchodząca njedziela na. vierze -bardzo dobrą formę.
Druga niespodzianka - to przegraPoważnym atutem Warty jest włas.. leżeć będzie do niezwykle ciekawych i
na na własnem boisku z benjaminkjem ne boisko i publiczność poznańska, kt6- niewątpliwie spowoduje szereg znaczLigi Lechją , wreszcie ostatnia zwycięst- 1 ra niewątpliwie
dopingować będzie nych przesunięć w tabeli ligowej.
wo . knad LKS-e.tu .w chwihk' gdy d.ruiynda 1~ii ; t t $1. ts z JJ U !&$ .
i
n r . n ~„-•
ódz a oprom1en1ona su cesam1 na
·
organizuie P.Z.P.N~
Le~;ą i Cracovią przystępowała do wal~ • • , •• I/O
(20~,· 001~
ki 1ako stuprocentowy faworyt.
.,.~..., ~
&
• .,......_ '-'
U
Polski związek p!łki Nożnej przystę·
Polonia obięła więc już na początku . !1ło•111ói !łfer suorlOll'UCll "' fłrod~fe ś111 ~ lorfono puje na początku przyszłego m.fesi"ca
walk ~ pun~ty rolę ~rutyny nies~odzi.a-; IPILKA NOżNA.
Jslkówna. Guzińska, Dobrosówna. Całość cl~ uruc?omienią., całczo szeref{u kursó";
nek, n1c dzn_vne~o w1ęc, .ze kazdy !eJ
Ubiegłej niedzieli, odbyło się w Pa· zawodów stała na dość wysokim pozio- 1 p 1 łkarsk.ch. któ~e prowadzone . bodą
~ystęp budzi ogr?mne zamt.eresowan1e, bjanicach pierwsze spotkanie f)łlkarskie mie technicznym i obfituwała w szereg prze~ trenem obJazdoweg? tak Jak w
n~e wiadomo bowiem co kry1e on w so- _0 puhar „Expressu" między zespołami b. ładnych momentów i efektownie zdo lekkiej atlet~ce. Kursy .ta~1e odb~dą się
bie.
d
. K
h
d
bytych koszy Zwłaszcza Sokolice po- w Warszawie, Krakowie I Lwowie.
Obok Polonii sensację swemj tego- Je noczone 1 ruse een er. .
kazały się z Jaknajlepszej stronv a że
. J;-ódź i Poznań zostały całkowicie oo
rocznemi występami wzbudziły zespoły
.zawody te po wyrównaneJ wa1ce za zawodów nie wygrały to przypi;ać te- m1męte przez PZPN.
LKS-u i Lechii. . Pozostałe drużyny konczyły się zasł1:1żon_em zwy:ięstwem . mu należy brak szczęŚcia w zdobywa·
uzy$kały dotąd naogół wyniki spodzie- • łoqzian w spotkaniu S.4. Wynik ten ze- niu koszy w Jrugiej części gry. Punkty
.
wane, jedynie Warta niemile · rozczaro- społ T. S. Kruschender! uważać może dla PSG zdobvły Rauchertówna 6 i Ru- .
wała poznański świat sportowy, nie ~z .zaszczytny ::Ila sleb!e• zważywszy.I dolfówna 6. dla Sokolic:· WaJs6wna 6.
U
.
m~g~c w trzech spotkaniach uzyskać ze Je~ot nidedziełlndy pkrlzeciwAnikkrdonfedłódawz Garusil'lska 2 i Wosikówna 2. Sędziował . pi/karskie o puhar amator6w
ani rednecro punktu
na pre en owa o asy
o ę_gu
d b
H
b t L
..
Nadch'Odząca ~iedziela przyniesie kiego.
.
- b
o rze p. egen ar .
.P !erwsze spotkanie pikl~ardslkie o pu.
. •
tk ....
kl 1.15
Meczem kierował b. do rze ·l spra(.
)
(
) har srodkowo - europeJs i . a amato0
zn?w pięc spe au
pun Y 1„?we, z 1 wiedliwie miejscowy arbiter p. Pra- p, S. O. I-Sokół I męs~ie 3f :l6 tS:2 • rów rozegrane zostało ubiegłej niedzieli
ktotych n~ czoło wysuw.a ~ię m~,cz ~o- , port..
.
Gospodarze w składzie: Sztnydt, ~?- · między reprezentacjami Austrii i Węlon,a z W~łą. . '.
. . . . -1- KOSZVKóWKA.
,
salt. Piśniak•.Jerski, Wildeman, goscte gl-e_r. Zwyciężyli reprezentanci Austrii \l/
Spotkanie to zapowiada -się , wręct
.
.
.
rto
h zaś: Janowski, Jędrysiak, Elsner. Do- stosunku 6 . 2
rewelacyjnie, zadecyduje bowiem otem • NaJruchhwszem w grach spo wyc . rożyński, $nlady. W przeciwieflstwfo
· ·
który z powyższych zespołów zajmie tow~rzys~wem nfl ter~nłe grodu św. do swych koleżanek Sokoli pokazali
na pewien czas zaszczytne pierwsze floq~na Jest PabJanickie Stowareysze· słabą grę techniczną, nadużywając siły
·
•
mie"sce w tabeli.
'
I ~e G_im.nastyczne, które nie P?Przesta- ! fizycznej. PSG-siacy walczyli ambitnie
boksarskłB
Mecz ten jak i kjlka innych, które · Je usi_Ime pracować nad swemi wycho- „ i z wiarą w zwy~ięstwo, które też im
roie~rane zostaną w nadchodzącą nie„ · wanm~amI .i wyc,howank~mi, urządza. ptiypaJto w udziale. W dru~iej · części
odbędą się w n;edzielę
dzielę kryje w sobie wielką niewiadomą jąc ka~dej 0•1edzieh w sweJ własn~J ob- zawodów Sokół gra brutalnie i wskuW nadchod":ącą niedzielę roiegraay
duży ~mak zapytania.
·
szerne~ salt przy ul. Ta:i. Kościuszki tek odniesionych kontuzyj przez gospo- zostanie w Ahksandrowde propagando.
1 jeden i drugi zespół naTezy. do na. wspam8:fe za~ody ~~rach sportowych. darzy Sokoli zdołali uzyskać 14 punk- wy mecz boks~rski mjędzy drużynami
szej czołowej klasy, jecen i drugi .zespół Ubieg-łeJ n!ed~i~li gosci~m P • .s. O. były 1 tów, co jednak nie uchroniło ich od kię Sokół i Widzr.wska Manufaktura. Metz
posiada dużo danych, by w~bogacić sję 3 drużyny mieJscowe~o Sokota.
'ski w stosunku 31:16. Sedziował ~. dob- ten odbędzie się w ramach spotkań o
o dalsze dwa punkty.
„ .
j Pos~czeg-ólne. ~~uzyny wywalczyły rze p. p_rof. Kiełczewski.
puhar dyr. Kannenberga.
. posta
. da wie
. lki h an d"tcap. w· I następuJące
wymk1.
·· · ..: ·
P ol on1a
Jednocześnie dowiadujemy si~, te w
·
odbędzie się w Oliedtielę
postaci ":'łasnego boiska. Czy. wys!ar •. P. S. O. I-Sokół 1 (żeńskie) l2:l0 ·(sis). P. S. 0.11-:-:Sokól I~ (męskie) 2~:~~ (8:1.0). Pabianicach
czy to 1ednak, do pokonania sdnei
•
·
Mi1!1o• IZ Sok~h prowadzili _JUZ 20.10 mecz bokserski między drużynami Krt1t::
Wjsły, znajdującej się zresztą w bardzo 1
Gospodarze w składzie: Rauehert6w PSQ„s1acy z_dołah wyrównać 1 po bar- chender i CWS (W~rszawa) .
do-brej formie trudno w tej chw~li prze- ! na, SzkaleJówna, Cerfasówna l Wagne- dzo ambitn~J grze wygrać. w stosun!<_u
widzieć.
W każdym ratie nie ulega równa, podczas gdy goście przeciwsta- 26:20. Sędziował sprawiedhwie p. P1skwestii, że walka 0 pierwsze miejsce w wili zespól: Wajsówna, Oaruslt\ska, Wo nłak J.
H. L
tabeli będzie bard.z:o zacięta i przysporzy _.zwolennikom emoejj i du~o wrdeń.
ół
sportu na Litwie
Bardzo poważne znaczenie posiada
Związek Litewskich Związków Spor
również niedzielne spotkanie Garbarotrzymuie eKS.
wystąoi przeciwko WK'S -owi
towych zwrócił się do rządu 1itewski1e„
ni~-Ruch. które rozegrane zostanie na
Konkurs ogłoszony
przed kilkoma
Na nadchodzącą Oliedzielę "wyzna czo gC? z obszernym m~morjałem Vf Sl?rabo~sku ~esp?łu. ś~ąs.kiego. ~~chowi, tygodniami przez redakcję
P~ze~tąd.,u ne zostab spotkanie piłkarskie ó' !mi- ;wie rozwoju .sp~rtu 1 ~ychowania f1z;vktory u?1egłe1 n1edz1eh zeJ?'Chni,ę~y zo- · Sportowego w sprawie przyznani.a 1edne strzostwo klasy A między drużynami W cznego na L1tw1e. Związek proponifJl:.
stał ~ p1er~szego. na tr.z:ec1~ m1e1s~e w mu z klwbów ligowych zęgara bot~k6";'•- KS. i tK
Ib. Ponieważ drużyna Ugo- "a by przy Ministerstwie Spraw W ę,w
tabeh uśm1~cha s1ę P?I?ownie okaz;.a. po go, na wzór takiich jakie po.siad&Jl\ JU:! wa LKS.-u odpoczywa w nadehodtącą nętrznych utworzono specjalną izbę
wr.otu na p1e.rws.z:e mie:sce w tabe11., B~ niektóre kluby krakow•ks_e i warszaw- ' niedzielę przeto kierownictwo
LKS-u sportu i wy<:howania fizycznego.
~z;.1~ to moihwe tylk~ w tym 'YYPa.·„k~, skie zost2ł _jut ukot\czO?tY· Zegar przy„ I wystawj do walkd z WKS-em zespół li. Państwo, twierd·zi związek. musi się
1esl1. mecz warszawsk1 przyniesie wynik padł w udziale LKS„oWl. ia lct6rym
gowy uzupełniony Wentlem na obronie zająć wychowaniem fizycznem swych
rem;sowy zaś Ruch zdoła wynieść ze powićdzbła się cała Lótt"t aportowa. Ze• . i Ałaszewskim n na środku ataku.
obywateli poniewaz ich obecny stan fi·
;;po!k!!.nia z silną Garbarnią dwa cenne gar ten w naibliUzym czasie zainslalo..
zyczny pozostawia wiele dó tyczenia,.
punkty. Czy aby uda się ślązakom po. wany zostanie na boisku ł.J(S„u.
Z pośród mężczyzn w wieku poboro„
kąna? ,hya~dą G~rbarnię,, k!óra ubie~spotk~n11
wym tylko 55 proc. nadaje się do odbyłe1 niE!az1eh stawiła tak dzielny opór
w
U
cia służby wo:skowej.
Wiśl~?
. .
•
o mistrzostwo klasv 8.
w okręgu białostockim
Jest to procent zupełnie nieznany
Wynjk n1edz1elnego spotkan1a na
W nadchodzącą spbotę rozpoczynają
Nadzwyczajne walne zebranie okrę- na kontynencie, w N iemcz.ech np. nie·
śląsku jest w dużej mierz-e 11zaleźn1 iny
gowego związku p'.łkarskiego odbyto zdolnych do służby wojskowej jest 13
od <'>hecnej dyspozyc1'i Garbarni, k!óte1• się w okręgu ł6dzk·im rozgrywki footiba się w Btalymstoku. mające za zadanie proc .• w Szwecji 9 proc., a w tfolandji
Na ftierwiawodnicy mają jeszcze porządnie w ko lowe o mistrzostwo klasy B. H
r·
zlikwidowanie zatargu parnię d zy kl u b a- uawe t 4 proc. L't
1 wa po d t Ym wzg Ię d em
ściac-h niedzielny mecz z Wisłą.
szy_ ogień pójdzie spQtkanie asm~nea mi bia,fostockiml I grodzieńskim. Pod stoi na ostatniem miejscu. Rozwój spor·
Do rzędu ba-rdzo interesujących spot -Zjednoczone
dwu~h ~złoroc~ych kerownlctwem delegata Polskiego Zwią tu prz,ez 12 lat niepodległości nie poSU·
kań uliezyć również naleily mecz Cra.. finalistów w tej klasie.
zku PUkl NotneJ mjr. dypl. Jachecia to· nął s!ę prawie naprzód. W końcu mę•
covli z Ltgją. Mjmo dość wysc.k!ego
ciyły się obrady. początkowo bardzo rnorjat zwraca U\VMę, ie z Pośród 15
zwycięstwa Legji tlad Wartą ubie~łoi
t 1 A
•
h
nawet burzliwe. ale po rzeczowych wy organizacji sportowyeh, istnl•ejących na
niedzieli ~podiiewać się nalety, .:!e Cras l'Zf!1CvW 11gowvc.
jaśn'en!acn delegata PZPN. uspofooj,ono Litwie. tylko dwie są czysto litewskle.
covia upora się z przeciwnikiem wzbo~ .
Czołowe mje;łce w li4eie striek6w się i za?atwiono cały szereg spornych inne rekrutują s '. ę z m!Qdzi.eży innej nagacając swój stan posiadania 0 daisze 2 ligowych zajmuje prawy łąeimk LKS.u .spraw wsposób kompromlsowy, przy- rodowości (pr zeważnie żydzi. polacy.
punkty.
łierbstreieh, który
zdobył już w r. b. cz.e m sied z ib~ ok ręgu pozostawiono mi niemcy i rosjanie).
·
.
Cracovia, mimo iż w oiitatnirn $po_t. pięć bramek, podeias gdy najgroinieisi mo wniosku Grodna w B iałymstoku.
Poza tern. wsiystkie pra:wle . orgamza
kanłu Ugowem. i LKS.em nie wykazała: r Jego konkurenci jak Ki:delJti~ki Kossak i
Prezesem oki:ęgowego zw. p. n. p_o - cie sportowe są prowadzone · ~r~ez cu„
11adzwycz:ajnei formy jest iednilk nadal Malik zdobyli dot,d MeJU& ił~. bra.. został znany -dz!ata·c z sportowy prof. dzovemc?w z powodu ~raku ~1ł tnstruk
1
ailnvm zesoołem. którv lliewa.toliwle nie . mele.
.. .
RYbarczyk z Białegostoku..
torsldch 1 fachowców. l!tewsk1ch.
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Berlin, 22 kwietnia.
własny)

<Telegram

Woisk.owe czynniki niemieckie . sta-

raią się

z faktu aresztowania trzech oficerów .francuskich .w ' i{rólewcu uczynić
aferę polityczno - szpi~owską.
' ·Prasa njemiecka podaje sensacyjne
sz.czegóły aresztowania francuzów i atakuje francuskie ministerstwo wojny za
rtekomG wysyłanie szpiegów na teren
niemiecki.
W najbliższych dniach należy oczeki
francuskiego w
wa:ć interwen<:ii posła
Berlinie przeciwko kampanii antyfranci.'tski~i prowadzonej przez władze niemieckie.

lsloDdła

dqzg do zulae•nej
niepodledlośc:i ·
K0penhaga, 22 kwietnia.
własny)

<Telegram

· 'Na Islandii odbyły się wczoraj demonstracje skierowane przecjwko Danji.
Islantlja jest od 1918 roku niezależn~
wspólnego
państwem, posiada jednak
króla z Danją. Islandczycy nie są zadowoleni z tego stanu rz~ i dążą do zu..
pełnej samodzielności.

Opozycja przeciw królowi wzmogła
si<: ostatnio z powodu rozwiązania parła
mentu jslandzkiego. Policja wydała sze- (
reg zarządzeń, aby uniemożliwić na przy
szłóść powtórzenie się demonstracyj. ·

Górnicy angielscy
pragną uzyskać poparcie

liberal6w
Londyn, 22 kwietnia.
własny).

(Telegranr

·

zawodowe górników złożyły
na ręce Llyod George'a 01bsz.erny memor
jał w. sprawie płac minimalnych.
Krok ten wywołał w kołach polit1cz
nycb wielkie wrażenje, albowiem widocz.nem jest, iż ci górnicy chcą uzyskać po
parcie liberałów.
Górnicy niewątpliwie zwr6cili się do
Lloyda George'a, idąc za radą Mac Doi:ialda, który opjera obecnie swe rządy
na cichem współclzi.ałaniu z liberałami.
Związki

Słynny lotnik amerykański Harshman, który uległ katastrofie samolotowej nad
oceanem atlantyckJm, przez 6 dni z p0wod:zeniem utrzymywał się na morzu w Profesor MIKOŁAJ JORGA, zdołał, Po
łódce gumowej, wiosłując spokojnie w kierunku wybrzeża, dOpóki nie został bezskutecznych próbach Titulescu, sforuratowany przez je den z okrętów.
mować gabinet rumuński.

Konie·c niemieckich
feryj politycznych
, Ber~ 22 kwietnia.
(Telegram

własny).

koliczą się fer
ie w p,o'lityce; Min. Curt\us -przybywa do
Berljna jutro; a kanderz Briining w sozwołania
botę. Rozważana jest myśl
sesji parlamentarnej, ·na .której załatwio
noby szereg spraw gospodarczych.

· W .bieżą~ym .tygodni.u

Wybuch miny
,,!

Berlin, 22 kwietnia.

. · .

-lTele2'ram

własny).

' Podczas ćwiczeń wojskowych w miej
scowoś·~ Osterode z nieznanej przyczyny nastąpił wybuch miny. Jeden żołnierz
zo~tał zabi.ty, a dwaj ciężJco rannj.

~lłllłllillłllilr,ll!Jl!Jlilli11jlil[j

Nieście

pomoc
,··na.ibiedniejszym

Francuski attache wojsk.owy w Berlinie,

PUŁKOWNIK CHAPOUILLY, ma być
w
p0cqgnięty do odpowiedzjalności

zwi41Jm z wykryciem wielkiej afery
szpiegowskiej w Prusach Wschodnich.
Jako zarzut, wysuwają przeciwko pułk.
Chapouilly fakt, iż kiku z a. esztowanych
of1cer6w, zamieszanych w aferę, utrzymywało bliski kontakt z attache wojskoOkoło Saalzburga skończono obecnie bu~ę największej tamy wodnej w Euro- wym, bfCCf4c jego najbliższymi współprapie. Tam.a zbudowana jest z żel-betonu.
cownikami.

'
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OilDZIAtY: KRA/Kó.W; ul. Pijarska 4. tel. 165.00: KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17: LWÓW~ ul. Zimorowicza 5, tel. 277: POZNAS:
Piekary 20121. tel. 22.46: SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski, ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. tllawski. ul.. Małachowskiego I; DABROW A GÓRNICZA. Biuro
dziennik-(>w, J. Hlawski. 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; GDYNIA: Pension ,,Victoria Regia'', tel. 19.02; WARSZAWA, Próżna 7/34, tel. 768.89; TARNÓW• ulica
Krak<>.ws.ka 13: CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota 14: RADOM~ Żeromskiego 23, tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewi cza 46, tel. 171: SKARŻYSKO: Iłżecka 16, tel. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.
kosztami
P.renu·m·erata:.z
.

przesyłki

pocztowej

.

zł

3 ..::r 50

Za w:vdawce i druk.:

I

miesięcznie

. ·'

Wvdawn1,:L1vo •. r<eoubl:ka" so. z

•

tekś~ie SO gr. za _więt~zi•,milin'łetr.owv · (n<! stronie ·4 Sopalt~);
Onło.szenia:
. nek~<>IORI . 40 gr. za w!ęrsz · m1hm. Drobne: za .sio wo 15 grosz.y,
. t:t. .
'·
na1mme;sze zł. 1:50. Poszulhwame pracy: za slOWó IQ· gro·sz:v. najmniejsze ·zL 1:20„

w

02r. odp. i redak1.01 odpowiedzfciI~: .Ja; Orobeiniak: Łódź. ·~o wska 49.

