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Przybyło tutaj około 60 oflcer6w an
gielsklch, którzy odbywać będą prak.tyke w zakładach handlowych. Oficer~
wie cl delegowani-.. są specjalnie celem
nauki języka rosyjskiego, oraz przestud
politycznych na
jowania warunków
wschodzie Europy. • Będzie to w przysz
Nr, 112 łośei specjalny oddział przydzielony do
informacyjnej służby angielskiej.
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~.olejowa pod Rogowem
katastrofa.
Straszna·
Zderzenie dwoch poc:iqdów ioworowuch.Hierowaik pociqdo zobifg. hilko roaagch
I
l

Oczyszczanie zatarasowanego toru
Około godz. 3 po północy pod Ro- strofy.
LÓDŻ, 23 kwietnia.
nie zostało jeszcze ukończone i prawWedłu2 jednej z wersji.
Dziś w nocy około 2odziny 2-eJ wła- gów zjechali przedstawiciele władz kodze kolejowe zostały zaalarmowane wie lejowych i śledczych ze Skierniewic, SZYNY KOLEJOWE W POBLIŻU RO dopodobnłe trwać będzie przez cały
dzień dzisiejszy.
GOWA BYŁY ROZKRĘCONE.
śclą o wstrząsającej katastrofie kolejo- , które rozpoczęły na miejscu dochodze-

Pod Rogów wYsłano kilka włękGdyby ta wersja znalazła p0twłerdzeweJ w pobliżu stacji Rogów, gdzie Już nie.
Komisja ta do tef pory nie ukończyła nie. w toczącem się śledztwie, mieti- szych brygad robotników koleJowYCh·
niejednokrotnie wypadki kolejowe mła-1
jeszcze swych prac. Dotychczas nie byśmy do czynienia z Jakimś zbrodni- które praculą bez przerwy.
ly miejsce.
Jak nas informują łódzkie władze
Wedłu2 zebranych przez nas lnfor- można nawet ustalić przyczyny kata- 1czym zamachem.
kolejowe, wszystkie pociągi osobowe.
macyj, okoliczności katastrofy przedstaidące z Koluszek do Lodzi przychodzą
~
wlały się następująco:
w przepisowym czasie. na dworzec Fa
~up1e.--boadg4„
Z Za2łębia przez Ro2ów w kierunku
bryczny, natomiast pociągi źdątaJące z
••
Warszawy wyruszył pociąg towarowY,
naładowany przeważnie manufakturą i Włoic:ic:iel sklepu dokonał w białg Warszawy przez Skierniewice miast na
dworzec fabryczny, . są kierowane na
d - ~
nićmi.
kaliski. co powoduje pewne opóźnienie .
Zie a• napa d U ro b U 0 - - ,.... • Gdy znalazł się on w odle2łoścl 2-ch
Pociąg, który wYJechał z Lodzi FaBieslk, 23 kwietnia. się w pobliżu posterunkowy, który na..
. kilometrów od Ro2owa, tuż przy poste- I
Na jednej z głównyC'h ulic Bielska do I pa&tnika ujął. Okazało się, bandyta był bryczneJ o godz. 7.50 rano do Warszarunku kolelowYm Lipce, z nieustalo-\
nycb dotychczas powodów nastąpiło wy konano w bjały dzień napadu rabunko- ! kupiec Jakób B. ze Stryja, który przed wy, został skierowany na Łowicz.
Pociągi krakowskie, które przeJeżkoleJenie. Lokomotywa pocłą2u wywró . wego. Jakiś mężczyzna wyrwał urzę:::Oi niedawnym czasem założył sobie .sklep
Osadzono go w dzają przez Rogów w ciągu dnia dziclła się, pociągając za sobą szereg wa- czce firmy Hugo R~ich teczkę, zawiera-I wiktuałów w Bi-e!.sku.
sie)szego będą również przybywa6 na
jącą 3.000 zł. Na krzyk napadniętej rzu- ar~zcie.
2onów.
stację Łódź - Kaliska.
W parę chwn później nadjechał dru- cił się w pogoń za bandytą znajdujący
21 1>oclą2 towarowy, zdążający w stro- .
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nę Koluszek. W m1ejscu, w którem mia-
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w ostatniej chwili
Maszynista,
dopiero zorjentował się w sytuacji,
NIE ZDAŻYL .JUŻ ZAPOBIEC KA TASTROFIE.
NASf APILO STRASZLIWE ZDE·
RZENIE.
Część obstu 2 J pociągu zdążyła feszcze wyskoczyć na tor.
Kierownik pocłą2u p. Sala, dostał się
pomiędzy dwa wa2ony I
ZOSTAŁ ZUPEŁNIE ZMASAKROWA-

·

., ,

glos iPr01ku1rator, który malwje po kolei · doniesień <liz.lennie i 'J)rac'>wały ooz wywszystkie zhrodnicze czyny Kiirtena i' tchnienia, aż wresz;,:,ie udało się uniestwierdrza, iż ludność w Niemczech z po-,szlkoliwić naj!{JotwormejS'l.ego rorodnławodu jego krwawych morderstw, zosta- rza ostatnich czasów. Prokurator twi.erta ogarnięta paniką, co wpływało ujem- dzi, że Kfirten zapewne już w rnk>doki
POSIADAŁ SADYSTYCZNE
·nie na a>sychikę ogólu.
•
. 5KŁ0Nt:10S.OI, 1 •
Policja zbadała 12 tyisięcy §Jadów,
rzei\.!>mo na trop j'P? zait:-m Jest zupeb1~ n.o-rm~·~ue ~<>zw~które prowadziły
„Wampira". Wladze 1Jtrzvmywały setki n!~~· Jak to zresztą stw1erdz1h naJwylh:t
NY.
Ille]'si lekarze.
Pomocnik je~o doznał rozbiela czasz·
Potwór takł, Jaikhn Jest Kfiirten, poI I
ł
ki i ci ·kl h b · •
raz.na zawsze
winien
KIL·
ny ?Je społecrenstwa. Spoteczen~two n,~
U
KU INNYCH KOLE JARZY.
moze tlJlerować w swmm grome lu<lz1
,
·
.
Po upływie kilku minut z Ro2owa W'gwołal popłot::la środ siudeniów. - zdlegenerowanych.
Kfirten dOkonal dziewdęć moridersitiw
na~jechał pierwszy pocłą2 ratunkowy. Onień sirawił C:ZCŚ€ dórnel!o picira
I w 26 WYPADKAOH USIŁOWAŁ
,
w
Za1ę~o się przedewszystkiem rannymi 1
POP.EŁNIC ZBRODNIE.
.
.
Wiedeń, 23 kwietnia. · ogniowej.
kole1arzami.
p rolrurator d~gal się idixiewfęcioWśród studentów powstał m~lyc~a
l
(Telegram własny).
Kierownika pocłą211 wYdobyto z pod
Dziś przed południem wybuchł w Jny popłoch. Wielu studentów rzociło ~1ę krotnej krury śmierci, a za U!Siłowa'Ilie
srru~ów i przewieziono na naJbłizszą
gmachu politechniki pożar. Ogień po- celem ratunku swych prac, które złozo- mo1:1derstw _ s łat więZJienia.
.
stacJę.
0 r na oe;romneJ przestrzeni był ca! j wstał na dachu i przez kilka god~in nie nc by!y w. salach mieszczących ~i~ na
Następnie za:brał gfos dbrońca z '1.llrz-c;
kow ci~ zatarasowany. W P~clą2u, kto był przez nikogo zauważony. gdyz dach ostatmem p1ętr~e. Wezwano rówmez do du ikt6ry s.taral się w-ytrumaczyć d'laczego' broni „Wampira" i w ikońcu prosit 0
~~ ·~~nbNó~ru8t~Jt~r~ALKlcOWI- pokryty jest metalem. i płom!. enie tylko akcji ~atunkowej oddział wojska.
. Pozar został ugaszony po t~zech go- WY'd:anie rzeczowego WV1ro.lru.
słabo wydobyWały się na w1e~zch .. Jeo godz. 4-ej po pot sCIJ<l wydal w ySpłonęła tylko meznaczna
den z . przechodniów zauwazyl ntkłe dzmach.
TEMU R<?ZBICIU.
Towary, które z~mdowały się w tych płomienie i zawiadomił natychmiast cz.ęść górnego pięt_ra. Pożar w ~entru!" rok skazujący Kiirtena
miasta wyWołal mesłychane zaciekawie NA DZIEWIĘCIOKROTNA KARE
straż ogniową.
wa2onacb, przewaznie
o pożarze dowiedzi'eli się studenci i nie i do póź~ego wieczoru liczne ~lumy ŚMIERCI ORAZ NA 15 LAT CIĘŻ- ZOSTAŁY ZNISZCZONE.
KIEGO WIĘZIENNIA
W dru2im pociągu uleda zniszc.zeniu pro.fesor~w_ie ~opiera, gdy pr_zed gma~h g~o.madz1ły się przed gmachem pohtechza usiłowani.e morderstwa. Kiirten wyfokomotywa, oraz dziesięć próznycb pohtechmk1 zaJechaly 4 oddziały strazy mki.
rok przyjął niezwYkle spokojnie. WszYwa2onów.
stkioe narzędzia mordu zoSJtały oddane
dl() archiwum policyjnego.
Diisseldorf, 23 kwietnia.
Wczoraj zakończ.y1t się pr•><'es „Wam
pira z Dusseldorfu", Móry trwał przeszlo tytdzień.
Już od samego ra!lla sala nattoczona
bytł'a ;plllbliicznością, a przed gmachem,
w !którym odlbyWaf się proces, zebraty
się licz.ne tłumy.
N samym początku rozipraw zabiera
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Aresztowanie komu·isto' w w Poznaniu
Poznań, 23 kwietnia.

W związku ze zbliźającym się dnjem
t maja miejscowi komuniści rozwiHiH w
ode.zwy
śródmieściu przed fabrykami
centr;:i.lnego komi.tefu cz·erwon.ej pornocy Polsce. Odezwy te wzywa1ą do wystąpjeń przeciwko obecnemu ustrojowi
oraz do świętowania rewolucyjnego 1
maja.
. Policja wpadła na trop kolporterów
odezw, których częściowo aresztowano.
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ows anie
w Łodzi ogólnopolskti !kongres polskie Jekt podwytZkI k?mornego w stancb doNew York, 23 kwietnia.
mach . .P? d!łU1gich nara~ach i>OSt~nDwlo
związków zawod"owYch .,Piraca"." ·
<Telegram własny).
no w b!ezącym . cygodrnu ZC·rgamzo ć
kongresie, 'Ila który przylbędą dął
\Vedług wiadomości najesztych z
a-sówki robotrnc.zie w fabryi<:ach
miast Polski zapę;
ze wszys-tkiob
ie~. celem zaprot~s~owa· 1 !a przech\ :o 1 ci:ios Aires ": Paranie ~ybt.1chło pow
ostateczna. uch wat~ likwiidacj.i zwiąri!·
a 1stanie. Powstancy zdobyli miasto AlprOJ<'.k:itom podwyzk1 ~omorne~o.
i IPOłączema orgamcznego z „Polsk
Zespołem Pracy", jednoczącym wszy .;t- nias?wkac~ tych r~tmc~: ,podprszą me- j berdi znajdujące się na granicy Argen!kie związk1i zawodowe na terenie paf:st-1 morJat, ~tóry ~d:z1e wysiany _do rzą~u. 1 tyny.
. Jaik n_a:s mform~1~, po~ men:or~~~m fi~? I . Rząd Paragwaf1! ~yslał Uczn~ od.
wa.
W związku z tem wcz.oraJ odbył? się rowa:c bę~ą ipodi~sy ~1lkutdues1e ...1u tyis1ę: działy celem stłutlllema oowstama.
zięlbi:anic delegatów fa:brycmych związku cy robotników łodiz.kich.
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pyjamie
Król Alfons w tronizowany
monarcha

Krwawa ofiary bóstwom

sftładafa nlies•fiańc:u
:H.ołfi
Do najciekawszych obyczajów, panu
na wyspie
jących po dzień dzisiejszy
Haiti należy ofiara ludzka ,)n effigie„.
Kaptani zabijają na ofiare bogom kr ~ta
zamiast człowieka, lecz ceremonja ubywa· sie w taki sposób, że ws:zystkim
do ostatniej chwHi wydaje sle. I! nastą·
pi ofiara ludzka. Ceremonie te mają. istotnie wstrząsający przebieg.
Kapłani wiążą sznurami kozła, do. nfe
stolą j .serdecznością. Nie można było , !tłr6j myśliw.ski i uda~nł się a polow~- l?O zaś przywiązują młodą dziewczynę
zauważyć nawet śladu słynnej dwor-1 nie w okoli.c e Madrytu. Po południu l oboJe prowadzą do ołtarza, którym
przyjmował on podcza.s audiencyj w przeważnie Jest pień świętego drzewa,
skiej etykiety hiszpa6skiej.
W dniu tym miało się odbyć wielkie stroju myśliwskim. Przedpołudniem no- w głębokiej puszczy. Przed pniem, na
przyjęcie dworskie, urządzone na cześć ! sił żakiet. Ubjerał .się niezwykle wy- którym leży przygotowany zaostrzony
stosując się do nóż ustawiają dziewczynę i kozła. w
arcy·biskupa madryckiego, który został twornie i elegancko,
mianowany kardynałem. Napróżno ocze ostatniej mody. Dostawcami j~o były dalszym cią~ związanych sznurami,
Jqwano przybycia króla. Adiutant kr6- jedynie pierwszorzędne firmy lot\dyń. przyczem dziewczyna jest tak ustawiolewski ZJawiał się co parę chwil w gabi- skie. Mundur nosił bardzo niechętnie I na, aby przez cały czas musiała pa·
Decie, abJ przypomnieć królowi O Pnf• ubierał go tylko W w'fi4tkowycb Okolicz trzeć zwierzęciu prosto W oczy.
Kapłani rozpoczynają dziki taniec
jęciu: Król z uśmiechem kazał ma nOściach. Ludzi z bliskiego otoczenia
oświadczyć, li z powodu niezwykle mi· puyimował on stale w pyiamie. Etykie- wokół ofiar i ołtarza. a kiedy strach i
lqo '°"ja, w towarzystwie którego i ta dworska była przestrzegana jedynie napięcie dochodzi u ofiar do najwyższe
przebywa, będzie zm.u szouy się spóźnić podczu objadu. Polegała ona na tem. 20 punktu, Jeden z kapłanów słlncm cłę
na tę uroczystość oficjalną. Przyjaciel. i:! po le~e1 &lro~ie od króla pr~ez cały ciem przerzyna gardło - zwłerzecłu.
Na Haiti istnieje ciekawy przesąd, do
ska rozmowa w gabinecie kr61ewskim eza:s postłk~ znaJd?wał się w rueruchotąd niezbadany przez europejskich uczo
.
przeciągnęła się do godziny 10-ej. Nie- me1 postawie lok~J nadworny. ,
Poza polowaniem król nam1ętn.ie u- li nych. Otóż krajowcy wierzą. że Istnieją
ustannie podawano coctaiL Król jest
njezwykle namiętnym palaczem, wypa.. p_rawiał jeszcze sport .automobilowy. na wyspie ludzie. którzy maja w sobie
lił on nie.z.liczoną ilość papierosów, czę- Królowa zaś z zamiłowaniem grała w siłę wskrzeszania zmarłych. • Ludzie ci
briżdźa, podczas gdy król nje brał kart udają się na cmentarz i wracają. do ży.
stując cią.gle swego gościa.
cia zmarłych, dopiero co P02'rzebanych.
Dopiero nazajutrz przystąpił profe- nawet do rąk.
Cienie te wstające z itrobów służą
Ojciec króla, Alfons XIl miał nad
sor do pracy. Miał on 3 pacjentów:
nieograniczoną. władzę. swym wskrzes:cielom za niewolników.
kr6la, królową oraz infanta Jamesa. Sto swym ayt1em
su.nki na dworze odznaczały się wielką 1 Wybierał ott nawet dla niego odpowied Praca tych niesamowitych słu~ jest meprostotą, pozbawjoną wszelkiej etyk.ie-! nią lekturę. Stosunki te podczas pano- chaniczna, nie wymaita zapłaty ani po·
wania Alfonaa xm uległy radykalnei żywienia. Jednemu z ane;ielskich przyro
ty i ceremonjału.
Na ~udjencję kró.tewską mógł. przy- zmianie: Os~atni. Allons p~zeglądał pod dników, który P!Zez krótki czas przeby.
być kazdy, kiedy się mu tylko zywn1e czas śniadania p1sma codzienne podob- wał na wyspie pokazywano takich
1
podbało. Król rzekł pewnego razu do nie jak to czynią zwY'kli stali bywalcy wskrzeszonych, pracujących v.• polu.
kawiarni. Król Alfona był wielkim zw0- Ody uczony usiłował z nimi nawiązać
profesora:
- Past przyjmuje wizyty pacient6w, lennikiem sztuki teatralnej i czę.sto od- rozmowę, nie odpowiadali ani słowem
ja zaś mtJ$zę przyjmować podczas ofic- wiedzał teatr. Podczaa antraktów, gdy t cicho ginęli z przed oczu, jak gdyby za
ialnych audiencyj. Różnica między na- 1tylko zauważył profesora, dawał mu padali sie w zicm!ę.
Relhrja katolicka. która szerokim JtO
mi polega tylko na tem., że panu płacę zwykle znaki, prouąc go, fak starego
za to honorarium, ja zaś to muszę rol>ić . dobrego przyjacjela do siebie. Monarcha ści(Jcem wrzyna sie w wierzenia ludów
posiadał bardzo cenne dzieła sziuki, trop:kalnych nie zdołała Jeszcze zmieza darmo.
nić odwiecznych obrzędów dzikusów.
Kr6l był namiętnym myśliwym. Kai- które były jego największą chluba..
dego popołudnia przebierał sję on w 1

goScl na audJencjach.-Zd
Jest zapalonym myśliwym I mówi naJczęściej go ni miecku.
Jlajserdeisn-eJssvD I prsvtacieleDI elis-ftrólo
jest DJU6ifnv leftars 01iedeń fli
przyJmował

"1 peaekaTni słyuego wiededskiego
prof uora, speeialisty chorób usznych
Cłr. Henryka Neuman.na zarówno na biur
ku, ja:k i łcianach ujrieć motna mnóstwo fotografii i portretów najwybitniej.
uych osobistości z całego świata, z.a~2atrzonych w własnoręczne dedykacje
,Wśr6d barwnej tej galerii portretów nai
znakomit&zych postaci znaiduill sję port
rety wielkich generałów, podobizna Rabindranath Tagore, bankiera Bleichroe.
dera, Franciszka Lehara, Moissi•ego, wę
gier-1ciego minjatra barona Sceterenyi i
wielu wielu innych; pomiędzy innemi
wisi tam obramowany złotem piękny
dneworyL
Na tle fali.słych obłoków znajdufe
on:eł z fOZPoSlarlemi
li• olbriymj
lknydlaml, wzrok jego lkterowany jest
na prawo. W swych szponach tnyma
OB 11odlo króla Hiszpanii Alloaaa. Opiera •I• ono aa potężnych barkach qlbny
mich męskich postad aJ•oryczayda. Po
mtej znaiduie .się nut~uillC'f napi.:

- „Don AlloUo XIII, por la grada
cle Dtae y la Conatilt1cion Rey cle Espa.._ Mianuję niniejuem Don Enrique

N&UmlUUla komandorem orderu Allon.sa
Xlll„. Jest to najwytsze odznaczenie,
poł.ączone z tytułem ekacelencii.
W znajdującym się w -.iedMwie z
poczekalnią saloniku na atole widniei'ł
dwie fotografie. Mnjejsza w.yobra.ta 1cró
1a Alf oua w pełnym mundurze galowym z własnoręcznym podpisem: Alfott
zo. Większa fotografia przedstawia kró
łową. Na podobiźnie tej przez całą
wielk~ć fotografii skreślone aą właano
ręcznie przez kr61ow" następujące sło
wa: .,Pana .-ofeaoiowi dr. Henrykowi
Neumannowi ~ dowód wiecznej w~
--~ \Viktorja Euiea.ta„.
Na łcianie zwraca powszechn~ uwagę 3-cia fotografja. W głębokiej tałobie
siedzi majestatyczna postać o śnieżno
białych włosach. Jest to matka kr61owej Marła Krystyna.
Właściciel tych fotografji był niezwy
kte lubiany na dworze hjszptt~kim.
Przed kitle.u laty otrzymaił on za P°'rednictwem konsulatu hiszpa6skiego za~o
szenie od króla hiszpa6skiego, którr
prosił go, aby przybył do pałacu kr6lewskiego w Madrycie. Profesor bawił
.na dworze hiszpańskim, gdzje był osobi
stym gościem kr6la, przez 4 mjesiące.
Prz,ez: cały czas utrzymywał on bardzo
bliski przyjacielski kontakt z kr6lem ł
jego rodzina.. Neumaftll opowiada 0
awycb niezwykle ciekawych wraienjach
odniesionych na dworze królewskim,
kt6re szczególnie obecnie wobec ostałnieb wydarzeli na półwyspie iberyjskim
aabierai4 posmaku aktualno6ci.
Podczas swego przyjazdu do Madrytu na samym wstępie zo&tał on pow;tany przez dziekana dworskiego koteg,um
zakomunik0Dziekan
le.karskiego.
różnych chorób. Dziekan zakomunik0wał wiedeóskiemu profesorowi, ij jeat
oezekiwany przez matkę królowei, zał
punktualnie o godzjnie 7-ej zostanie
przyjęty przez króla w jego gabinecie.
Kr61 Alfon.s przyjął profesora w bron
~owej pyiamie. Gdy dyżurny adiutant
zameldował królowi o przybyciu profesora, ból natychmiut wyb~I ma aa
apotkame aż do samych dnwi welśclowych.. Król przyjął go niezwykle ser.
deczn1e. Na samym w~ępie przeprocjł,
ii przyjmuje go w pyiamie, następnie z
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wyszła zamąż, aby pieniądze męża
wać do kieszeni swego przyjaciela

przele-

'tieflaDJa pró6fta po111ojenne; dernoroli•oiJi
WT-1

Z biegjem czuu ułotyły się te.t i sto'1na święta, o jeden dzień wczdniej I za.
sunki pomiędzy starymi i młodymi. Kili stała swego męża w sytuac:ii zupełnie
pozyskała nawet sympatię rodziców mę ' niedwuznacznej w miłosnym uścisku z
.
ża. Szciególni-e stary Schult:i: łatwo Kilil
dał się prz-e.konać, że wszystko, co o J SpuM:my zasłonę na przebieg sceny
niej mówiono złego były lo tylko plotki. małzeń.skiej. Wystarczy powiedz:jeć, że
..U..
Zakochani jednak nie chcą o tem nic Kiti .stała się miłym gościem w domu cała przeszłość i teratnie1szość przewiedzieć. ~odzj-Ce ~zburzeni wyborem s!arych Schultzów. I zapewne ro~zinna ' wrotnej kobi~ty zost~ł~ zdemaskowana.
Okazało się, że Kih przed ślubem
Hansa wydzsedziczyh go, a nawet po. sielanka trwałaby długo, gdyby rue przy
była kochank• przyjaciela swego męża
zbawili stałej jego pensji. Niezrażony padek.
Starsza pani Schultz niespodziew'lnie Roberta Struwe, „niebieskiego ptaka",
tem w~ął się młody Schultz do pracy i
waiy.st:ko zdawało się układać dobrze. powróciła od siostry, do której ieżdziła żyjącego z kart i wyścigów. Raw pewnego, gdy karta zdecydowanie odwróci•
ła sję od Roberta, czuła para postano· tL:J.
wiła poszukać pewniejszego źródła dochodów. Stanęło na tem, że Kiti wyj.
~
'!i'
dzie Za Hansa i będzie „przepon'lpOwyw_ać ~otówkę z ki11iszeni , męża do saPrawo kontrastów panuje niety11ko townll uroaę~ Greta Garbo w :!yciu pry ~ewid kochanka. Wyrafi~o.~ana ko.
w przyrodzie, lecz również i w modzie watnem nie zwraca na siebie uwagi. k1etka bez ~rudu. „wydała si~ za Schu!urody kobiecej. Blondynka o błękit- ' Jest skromna i nie ma w sobie nic z Łza, stanowisko Jednak rodziców obahło wszelkie plany. Kiti nie miała z
aycb oczach w obecnej dobie jest zupeł- wie1kiej gwiazdy.
Marlena Dielrk:h, złocisfa blondyn- czego czerpać na utrzymanie wymaga.
nie n)emodna. Wydaje się ona nam banalnłl mało pikantną i nieinteresuiącą ze ka ma oczy ciemne. Z 16 królowych jącego i bezwzględnego kochanka.
„Wet się do starego!'' rzekł Jei pew
wętristle. Na.n współczesny smak wy- piękności, które niedawno odwiedzjły
maga od kobiety o jasnych włosach, Paryt, jako przedstawicielki 16 państw, nego razu Struwe.
N~z.ajutri, gdV: mąż . wyszedł do . b,i~·
aby jej oczy były conajm.n.iej - c:zarae jedenaście miało oczy o ciemnych barwach. Nawet północne kraje, jak Szwec ~a, Ki~ pods~ępnie śc1ągnęf.a do si~o1e
lab bronzowe.
Tak samo rzecz się ma z oczami bru . ia, Holandja, Danja wybrały jako swoje 1ego OJC~· Nlbyto zaskoczona tą wi:1..y.
cjemnych j tą, ~YJęła go, w bar.dzo ryzykownym
o
niezwy~łą uprzejmością ?Sadowił g0 w netek. Czarne oozy brunetki, opiewa- przedstawicielki panie
negbzu, a w poł godz~y potem s:tary
fotelu 1 poczęstował papierosem. Roz- ne w sonetach przez poetów nie odp0- oczach.
Wszystko to daje do myślenia, że w Sc:;hultz ~t.ał kochanku~!11 syn.owe). O~
mowa, która się między nimi szybko wiadają pojęcjom o współczesnej uronawjązała była prowadzofta w jęz~u dzie. Jasne oczy niebieskie, zielone, roku bieqcym fest "zapotrzebowanie" 1 teJ to chwili datowało . się , po1edna111e'
niemieckim? cala bowiem rOdzbaa kr6- szare przy włosach ciemnych a.ie •Ił na oczy ciemne, c:zarn.e i brOn.Zowe 0 za starych z mło.dymi. K1ti eks~loatowała
j Schultza - 01ca i SŁruwe . miał za co
Jewska pc>sługuje się w rozmowie mię- wprawdzie gwaranci• szczęścia.. n.ie mys1onym wyrazie.
małel jednak mogą być gwarancję Po· 1 Ostatecmie, dodaje od siebie „Paris hulać.. I ot.o przypadek ~niszczył całą.
d.iy eobę tym fęzykiem.
- Drogi profesorze, rzekł na aa.. wodzenia. Paryskie pjsmo „Paris Midi„, Midi„, w dziedzinie urody i piękna nie ; tak, miste~ie p;z!z kob1~c.ą . przewrot.
mym wstępie król; dziś nie jest pan dla rozpisało ankietę na tema·t : „Ja.kie oczy j można stosować ogólnych miar. Każdy ,. nośc splecioną, siec podłosct i zdrady.
zostało rozbite
Szczęś<:ie rodzinne
człowiek posiada w tej sprawie swoje .
mnie lekarzem j nie mówmy o choro- sai dziś modne?"
Greta Garbo, blondynka o popiela- odrębne zdanie, a dla każdego zakocha ' Hans, dowiedzjawszy się brutalne} praw
bach. Niech mi pan leplel opowie coś
o moim pięknym Wiedniu l kochanym tych włosac:h jest posiadaczką rzadkiej nego oczy jego ukochanej są najpiękniej dy o swej Kiti, usiłował odebrać subie
barwy oc~u jasno szarych, co twouy sze, jeśli nawet kapry§na moda nie u.. :tyci~. a matka jego opuściła dom :.tare.
Budapeszcie.
ł go Schultza. Robert Struwe .taś znów
·
Przez cały czas pogawędki kr61 za-j1niez:wykle pociągającą i orygjnaln2'. acz ' dzieliła. im oier:wsze~o miejsca.

elaow.w.ał. z muw~ ~-

....

Hans Schuttz otenił .się wbrew
ratne1 wc11i rodziców. Jego uk1 .:ha'1a
Kitj p ·>óobno nie cieszyła s:ę dobr" Ci'in
~"' ale chłopak widział tyilcu jej piękne,
naiwne oczy. Oczy kobiety często Jda.
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Na

~amiast obowlązu~ącego już

podatku od poJazdów mechanicznych

·Związek przedsi~biorców autobusowych prosi władze o wydanie
o funduszu drogowym
·
. noweU do ustawy

tr~i~~~d~~:i;i:apr;:~io:;gg~~ d7~esz:i0

tala5roferowi policja
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Zjazd ten wyłonił sspecfalną komisję ny przedsf eblorców zapadn~ na ogóldni u 1 kwietnia r. b. weszła w I
1 tsimorrb6~·
Na uhc.1 S~we;o":eJ w ~;-l
tycie ~sta~a o funduszu dr?g_owym. na dla opracowania noweli do ustawy o fun nym kongresie autobusowym, wyznaen a 0"a
C~Y!ll nam.~ się rucizny
mocy któreJ wszyscy właśc1ctele samo- duszu drogowym i wvdanego do niej czonvm na dzień 30 maja.
Jak nas informują, ministerstwo. ro. ZI!11Iera W~hńf0kad bezro~ktnd Po~t \0 cho~ó~. autobusów i motocykli będą rozporządzenia wykonawczego.
eslpera ę ,,_okszpiba al.
Właściciele autobusów nostanowill · bót publłcznych Już w ubłe2łą sobotę pwie przewioz
musieh opłacać pewien stały podatek.
1wego iu o u ra (
rzyczynadorozpacz
'I wy d a1o okól nik do wszystklc h dy rekcy ł środków
"'
·Ulłast
·
·
·
·
życia.
oboW łascicłele przedsiębiorstw autobu- bowiem prosić włade, by
sowvch twierdzą. te nie bęją mogił po- włązujące20 już podatku od pojazdów i robót publicznych, z zaleceniem stoso. :ff.rD10D'O 6ói·fta
dołać nowym cfeżarom podatkowym. mechanicznych, wprowadziły opłaty od , wania wszelkich możllwYch ulg dla wła·
_
.
śclcielł przedsiębiorstw autobus0:wy~b.
W ciągu ostatnich kilku tygodni na tere- benzyny i opon.
Należy się spodziewać, iż to stanowi . Przed domem przy uliey Bankowęi
nie całe~o kraju wielokrotnie odbywa- I Projekt ten. po dokladnem opracowa
ły się konferencje porozumiewawcze niu. zostanie przedstawiony władzom z sko władz, zlikwiduje cały konflikt. Gdy nr. 15 wynikła krwawa bójka. Najd.otIprośbą o rozpatrzenie i udzielenie odoo ' właścicielom autobusów będą przyzna· kliwiej z.ostał poturbowany 32-letni Sta
przedsiebiorców.
. ne ul~ł. nie będą. fuż się wypowiadać n~sław fa~rysiak. który .otrzyf!laf kilka
Wvstosowalf oni szereg memoriałów · wiedzi ~r~e.d dniem 15 maia.
.Własc171ele autobusów ~rożą, że Je- przeciwko ustawie. o funduszu di::ogę- ciosów nozem. ~?gotow1e ud~teliło mu1
do władz f dowodzili. te mogłłby opłacać nowy podatek tylko w tvm w ad- zeh decvzJa rządu wvvadme. odmownle. wvm i przestaną s1e zastanawiać natł pomocy lekarskieJ. Sprawcy awantun
ku, gdyby podwytszylł ceny bQ~fów. będ~ musieli zupełnie zawiesJ~ ko.muni- I C~ęściową likwidacją Swych przedsię-1 z~stali p_ociągni(}C [ do odpowi.edzią{nOŚ·
et karneJ.
Nie chcą jdnak wprowadzać tej pod- kacJe. Ostateczne postanl'łwiema ze stro b1orstw.
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r.~·~~~;~[t!::=~~~:~;~~ Werbował młodzieńców ~o

legji cudzoziemsktei

· ·I O b.1ecywaI :·
p omys ł OWY OSZUSł po b.1eraI 10 Z I • O d podania
Komunikacja autobusowa w Polsce
ostatnio poczęła Jut odczuwać pewien
przyszłym leg)·onistom że dostaną Z8 darmo ziemio
k:-Vzys. Powstało zbyt wiele pr~edsię„
._,
'
b1orstw, walczących ze sobą zaciekłe o
W okolicach Łodzl grasował przez' trzyletniej służbie. otrzymają bezpłatnie 'ochotnikom czekać na odpowledt legjł
pasażerów. a jednocześnie, wskutek o- 1
,g-ólnego pogorszenia sie svtuacji R;ospo- pewien czas jakiś mtodv mężczyzna, dute 2ospodarstwo rolne i znaczniejszą cudzozlemsk.łeJ, pieniądze na podróż ł bi
darczeJ. liczba osób. odbywających po- który werbował chłop6w do łegJt cudzo sumę pieniężną na wszelkie wydatłd, Jety.
Któregoś dnia zgłosiła się doli Jaka.ś
dróże autobusami. Jak również I koleją, ziemskie). Twierdził on. te posiada bar- ' związane z zakupem inwentarza, maJmłoda niewiasta. która również wyruj dzo szerokie pełnomocnictwa od rządu szyn rolniczych i t. d.
wydatnie zmalała.
Przedsfębiorcy autobusowi lfc ąc francuskiego, jak również l poparcie j - T~raz już s!ę nie oołac~ jechać do 1ziła chęć zaciąsmłęcia się do legjl, bątti
Ameryki - mówił. - Tam Jest bardzo · to w charakterze piele1tniarkł szpltałneJ,
polskich władz.
z
•
.
.
.
Wędrując o::l wsi do wsi, zwracał źle. o wiele l{orzej nłż u nas. Dla mlo- bądt tet w charakterze markłetankL
się z. m?żhw_ością c:ześciowe~o unt~ru-1
Werbownik zapewnił dziewczyn~ .
c?omiema miedzy.nuastowej komumka- słę R:lównie do mfodvch robotników rol dvch i silnych ludzi pozostało tylko .\\a
1
dla niej co~ ~ię znajdzie :' Marokko.
i
ie
rokko.
.
y
pracbez
J?Ozostających.
nych,
~sf~:~I~
~~le!:":,I~~:!~;~· k:fua;:ł:
Wzla.ł od meJ to złotych i kazał ~ze·
Chłop! naoR;ó~ dość sceotycznie zaszoferom. konduktorom I obsłudze po- m1erzaJąc:vch ~vemtR:rować. za ocean.
k(lć .na odpowiedź, podobnie jak mę z.
mocniczeJ. O całkowltem zamkniecłu I Op?w1.adal im bardzo wie.I~ o war~n j patrvwah się ~a Jego plany.
.
Mło~v męzczyzna nie tracił Jednak czyznom.
przedsieblorstw autobusowych oczvwl- kac~ zve1~ w Marokk~ i twierdził. ze
ście niema mowy. choćby ze WZ2:lędu ~raJ t~n me odczu.wa zadnei.ro kryzys~ zapału 1 w ciągu pewnego czasu zdoJat . Władze nie wiedziały wcale 0 prana rozpoczynający się nlezadłu~o letni ze .kazdv_ tam moze się sz.ybko doro~. ć zwerbować. kilkun~stu . robotników. wadzonej prze·z niego akcJI. Starał slc·
sezon. który pociąsca za sobą znaczne maJatku .1 otrzymać bardzo tanio duzy Brał od kaz~le~o z mch po 10 .złotych, bowiem nie zwracać na siebie uwag! i
1tłumacząc się,, ze musi zatączyc :&nacz- unikał rozgłosu.
·
•
. · obszar .z1~m~
zwiekszenfe· sie frekwencji.
Le~1omśc1, według Jege> słów, po ki pocztowe na każde podanie l kazaf., . Kt-OreR;oś dnia. gtly bawił we wsi
. d 1. .~
.
k
'
m
P rze dsIę bi orcy tnYŚl ą j edyn1e o w
·• ,
Małkowo. 1 w .arcznue OPOWla at • -~
....
- .
~
zmniejszeniu UQśCi kursujących autobu- .,,.....,..
ku młodvm mezczvznom o Marokku
eśt•
li
sów
.'
przystąpił · doń pewien robotnik..
Ńa niektórych zresztą liniach jest ich
• · - Słuch~i ·no - rzeki d?ó· - Cz~;
.
.
ł
_ obecnie zbyt wiele. to też pewne zmnleł
ta ?.r~wda, ze W_Ysyłasz ludzi ~o Jakiej;.
!Tafemnf~a śmierci IJll-1etn1ej storus.-61
szenie sle Ilości wozów nłe odbiłoby się
legii 1 .masz . papiery od rzą~u.
nłe ~ostała 11„uiośniona
wcale uJemnle na komunłkacJL
· - A bo o co c1 · chodzi? - spyta!
· ód t
h
i któ
i
N t
St-~ie~dzo?O· że Rudowa w pad"ę dni werbownik, oglądając się podejrzliwie
W stv~znlu b. ~· we wsi No,~a Wol~1
iak ~ar~~:~ikfe;0 i rfódzkfe~~~m~f;j~
pod Łf?d.z1ą znaleziono w stu~nt zwło~: przed S;m1erc1ą przez całą noc sprze- jokota.
szono Już obecnie ilość woz6w.
- Bo fa clę doskonale 1>amletam :Rudowe1. wtaśc1-,czała się ze SwYm synem. Ody oaza60-IetmeJ
db
w
·
We
1
1 1 clelki dośćKatarzyny
dużego gospoda_rstwa rnl- !utrz pyta!i ją! co. się st~to. nie cbefata wlezienia w Warszawie. ~łedzlałem tan:
zjazd igrd~le~tówa~::~i:ac:rl
1.m o.dpow1 edz1eć i jedyme. z!lznaczyła. za kradzież. a ty za Jakłes oszustwo.
.
.
nego.
sowych z całej Polski
Werbownik stracił cały tupet.
Og-lGdzmy zwłok nie wykazały, czy ze me jest pewna swego zyc1a.
~
·
889989f niewiasta padła ofiarą jakiegoś wYPad Policja, po ustaleniu tych faktów. Nie odpowiedział nawet młodemu ro
ku. czy też została zam<?rdowana. . . aresztowała Józefa Rudego. Młodzie- botnikowi i szvbkłm krokiem ~~ero·
Podejrzenie o zbrodmę pa~łQ .na JCJ n1ec nie p:- z:yznał się do zbrodni. Twier wał sie ku wyj.§ciu. Chłooi umiemoż!l
syna, 26-letnlego Józefa. Sąs1edz1 zgo- dzif.• że wp.rawdzie ostatnio czasami kló wili mu Jednak ucieczkę. Gdy je;:ineg1·1
dnie ośwladczyli. że młodzieniec bar- cif się z matką. lecz nigdy nie miał żad- -z nich odepchnął od siebie, · poz~!ałi
Specia'is•a chorób skórnych i wenerycl!nvch.
•rawm mu taźnt~. poczen• zw1ązat1 10
dzo źle żył ze swą. matką, która sta!c nych ztyca myśli.
Co się tyczy przyczyny I okolicz!1:>- S7.nuraml I zawieźll na posterunek po~
M łl. czyniła mu wy.r zutr. te. mato zajmu1e
•
się gospodarstwem i woh przesiadyWać śd śmierci matki, to równiet nie mógł U~yJny.
Przytrzymanvm okazał sie 29-Ietni
nic władzom p.1w :edziee. Oświadczył
w karczmie.
tylko. że staruszka wyszla wieczorem Henrvkiem Steciem. karanvm już dwu-
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.
wieczoru Hel~nka

~:g~s~:tw~ szeregu lat bawił
dR~d~: ';:~:J;rr: ~ie~~:f!:f~a~tanął kro~~t
w Marokko i stąa oszust posładał infot-

z
.
w..:zo-raJ pr·zc.tl ~ ·~dem.
Na sprnw:e me dodał me nowego.
\V charakterze swiadkó.w ze~naW'.l~i
gospodarze z Nowej Wolf. Twa.erd.zth,
podobnie jak i na śledztwie, że ~uda tte
żył ze swą mati<:ą, lecz nie dostarczyli
s~dowi żadnych dowodów, kt6reby
świadczyły o winie oskartonego.
Sil.d po dłuższej naradzie. wydał WY

p:r~eKtóregoś
Przed paru miesiącami młoda ro-1
botnica fabryczna. Helena Krośniewska, chadzał~ się ze sw~m znajomym Janem
zamieszkała przy ulicy Odatiskiej. za- Koralsk1m .. I:'ła ulicy Wólczańskiej, podwarła ~najomość z Lud~!klem Morte- ~zedł. d? meJ .Marten_, który, Jak zwykle.
.
nem. ~tory zapałał do meJ gwałtowem sledztl Jef kazdy kirok.
- Helenko - rzekł do dziewczyny~ rok uni e winniający.
.
.
uczuciem.. .
Tajemnica śmierci Rudowej nie zo• ~łodz . en~ec, ~ocząt Jej składać WIZY - P?zwól na. c~wllę. m_uszę z tobą Po
stała więe wyjaśniona.
mówi~ w wazneJ spraWte.
,y 1 kt6rcgo.s uma. oś~iadczył:

macie o legji. W czasie przesłuchania
nłe J>rzyznat się do akcJł ~erbunkowej.
Policja odszukała jednak kilku je~o kit~
Jent6w. od których pobrał po 10 zto.

tych.

Na sorawte Stece) w dalseym ciągu
te Jest Bogu ducha winien,.
Skazano go na rok wlęzłenta. Wyrok
ten uległ zatwierdzeniu przez sad apelacyjny I najwvtszy.
dowodził

~~~~~~~~~~~~~~~
lli1~~ap~~~~· w•m~.!!~~~~~~~~~~e~~~
~~
Z~~e~~~Mm
- słuchać
.1•
.
i nie sprzeeiwiać się mo- iomego.
mnie
Marten był bardzo. zdenerwowany.
im radom, bo będzie źle,
Począł czynić ttelenee wyr~uty. że t!O
ttelenka parsknęła śmiechem.
- Nic potrzebuję żadnych opleku- zupełnie lekceważy i za.hdał, by po"~W - odparła mu. -.. Jestem Już peł- żegnała sie z Koralskim i poszła i nim
rzu€ili si_, na pollctania I po~urbe•
n0'.etnla i nie pozwolę. by ktoś się wtra. na kolacj~.
- Kiepski wariat! ...,_ myknęła
cał do moich spraw.
wali p„zedowoika
· Marten obstawał przy swojem. Po- dziewczyna. - Daj ml Jut wreszcie
ul'Zędru'k gminJ Bik.sa. M6ry .tołał aa..
Katowice, 23 kwłetniL
czą.ł śledzić dziewczynę i czynić jej pokój! \Vynoś sle!
W czasie wypłac:ania ~apom"g · be~ pastru'kom wyrwać szablę, . poena
Marten uderzył dziewczynę faską
wymówk i· ie pozwala się odprowadzać
ro.botny~, w urzęd~1e gm1,nnym w .Szar- wszczął ·alarm. ~a miej~cu . Z}awił się
do domu pn;ez młodych robotników, z w głowę.
Tomawz
Gdy Koralski pośpieszył napadnie· l~1u dwa1. be:irobotn1, ?~a~1a Kar~l 1 Sta- J!ttzodownik strazy graJUczne1
którymi wspólnioe pracuje.
lit~lenka nie chcąc słuchać tych u- tej na ratunek. Marten rzucił się do u- msław P1skacz, rzucili stę be.z zadnt;.go Janecz-ek, 'który został przez sprawców
Ipowodu ~a poste.runkowego Franciszka zaj~cia pobfty. W. obronie własnej wydł)
wal!, zahr:,'nifa samozwańceemu opi!!- cieczki i skrył się ~ jakiejś brąmie.
kunowi. by do niej przyehodzlf. Nie ! Helenka wystąpiła prze<:iwko M. na. Nowaka 1 ud~rzyh go z ty~.u. w głowę te- , był. on rewolw~r 1 oddał 5 .!ltrzał6w, 1d6
tt,Padł, , re J~dn-?-k chyh1ły. Przybył.Cl J_>Om~c ':po
I pem na_rzędz1em. Gdy poliC}a~t
. . . . .. .
zależało jej zresztą wcaJe na Marten•e, drog-e sądową.
Marten został &kuanv na · atędem wyrwali .ID:" szab_Ię, któ.r' go P~~ur~o.. ataea . ~11.ku p0Uą11ntów za1łcie &tikW1d ...
gdyż jej się nie podobał I nie wzbudzał .
1
wali. Pohe1antow1 oośo1eszvł-s ·1>omoc1l i waJa · 1 obu awantumików uw.uW'fl..t.
dni aresztu.
w niej zaufania.
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DZIŚ I DM NASTEPNYCHI

ministerstwie
lezomoś~ I ośYt·lad-

referentów

I dni nasti:pnych I
szy pol~kl d.i" lcko" lee
zonu, calko\\lcle mówiony 66
Dziś

fliaJclełla\\

w

I

- Ladnle mnie panowie urządznt'" Przez'
I„
I ł
"'•n6
.... w mu!' a em rnzw ez~ sle z tnolą toną_
Referent spojrzał uwatnJe na petenta 1 od- ,
l)arl:
_ ffe?- Po•·ladam, te przez panów musiałem
zerwa~ z moJii fonit.
- Nie rozumiem- No, z powodu znlfkl pensfl o 15 procent.
- Aha- Trudno, prosze pana•. Tego wy- 1
mara sytuacła- Pan Jako urzędnik powinien to
zrozumlećł ś I I
Kf d I
e Y a w a. n e n e Jestem unędnlklem..
- Pan nie Jest urzędnikiem?- Wiem kim !
pan lest?- J°'tem strolclelem fortepianów_
11r
I k
Wlec cót
n,,;-obchodzi
woa:ńle co to wszystko ma wspólnego z pań-

I

I

I

I

zn~~~a.pe~s;, s!~~;d~l~z!:~;~a; ,

Sevilla, Miasto

-:-- A wła~nfe, te mnie to obchodzi." 1 wlaśnie, te to ma wiele wspólnego z moją żoną...

oaniósl nowy sukces w Rydze

(BIAŁE NIEWOLNICE)
Wedłu11: scenariusza Anatola Sterna I
Leona Bełmonta. - Reżyseria Michała
Waszyńsk1e11:0.

W rolach głównych: Marla Malicka
Ankwicz, K• .Junosza • St.:·
Krystyna
PO\\ ski. Zbyszko Sawan. Tadeusz 01·
sza, Czesław Skonieczny, Stanisław
Sielatiskl i inni.
Nad program: I) „CZAR WIOSNY'•
Zachwycająca groteska rysunkowa. ilu
strująca przebudzenie sie przyrody na
wiosnę. 2) „TETNO POLSKIEGO MAN
CHESTtRU" - Uarść wrażeń z życia
·
· A. f or d. s cenar1usz
Ł d · R 1·
z1. ea izacia
s.o Grodzieński.
Początek seansów 0 godz. 4-ej po
poi.. w niedziele. soboty 0 godz. 12-ei
w południe. Cenv miejsc na pierwsze
seanse od 1 zł. w sob. i niedz. od 12-3
po 75 gr. i 1 zł.
Karty premJowe ważne bez o11:ranlczeń
-·

Miłości

A
Z
wg zna komitei powieści •• EW CI •
ŁA". - UzieJe miłości śpiewaka i
młodej dziewczyny. uwiezionej w kia
sztorże. która nie mogla o-przeć sie
potężnemu zewowi zmysłów i miłości.
w !Oli głównej: Ramon Novaro, Rence Andere. t:rnest Torrence.
Poczatek przedstawienia o godz. 4-ej
po poi. ostatniego o godz. IO.IS w., w
so bote I nie d zie Ie u godz. 12-ei w poi.
ost. o godz. IO. IS wiecz. Ceny miejsc
na pierwsze seanse od 1.- zł. na porankach Po 75 gr. i I.- zł. Pa'lsepartout i biletv wolnego wejścia na
Przeciąg 7 dni prócz urzędcwych (kolor czerwony) nieważne.
I

czy p szporIy

ską toną?_

Max Reinhardt

„IJWl~DZri ON4

I znów zloty a:łos
RAMONA NOVARRO
rozbrzmi z naszego srebrnego ekranu
w naiwiekszym i najnowszym filmie
p. t.

~

podroz·

eia?
zanrani~CZDB
Jlf • Ił
.
!I
Nie•orllunnv proweltuf zwi --zku
_ .._ ~ • w- h-.
d
uz roft'&s- PtUhiS-i«:

Ryg-a zdobywa stopniowo swą daw-

ną pozycję w świecie muzyczno - tea-

tralnym. Znakomite osoblstości coraz
uyzwraca.ią wzrok w stronę "'
częs''°'1·e1·
"'
gi i to, o czem nikt nie śmiał marzyć
przed 2-3 laty - marzenia takie uwa·
żane byłyby za man.ie wielkości t
d „
ZIS sta o się rzeczywistośc!ą.
Max Reinhardt. jeden z najznakoI mitszych reżyserów europejskich. wy·. s t aw1·ł k na Sscenie O pery ryskieJ· znaną
; operet ę traussa p. t. „Nietoperz", jed
: ną ze swych najlepszych kreacyj inscenizacyjnych. Cały blask wystawy
ze . wszystkiemi deko·
berli1iskiej
. k
.
rac1am1o a scesorjaml i kostjumami prze
nies'.ono do Rygi. śpiewacy operowi w
ciąitU kilku tygodni przedzierz$!nęli się
w operetkowych artystów i jak zaznadoczyli krytycy zamiana ta
skonale.
Re'.nhardt był obeeny na premierze
i zbierał wraz z artystami sowite Żniwo oklasków.

I

II

wypadła

Moskiewski Teatr

. Związek Uzdrowisk Polskich zwró-'poza granice ich kraju?...
???Pan nfe rozumfe?." Pozwolę sobie panu c1_ł ~ię nie~awno. do odpowiednich czyn . Jeżeli nasze ązdrowiska chcą polepArłyslyczny
szyć swą ciężką sytuację, w takim rawytłumaczyć.• W moim domu mieszka urzęd- mko~v ~ n~epokoJącą propozycją
chyli sia ku upadkowi
nik. Gdy mu obniżyli pensJe o 15 proc. udał się podmes1en1a ceny paswortów zagrani- zie pow'.nny obrać inną drogę sanacji.
~
Przedewszystkiem należy pomyśleć
cznych do 200 złotych.
do swego sklepikarza I powiedział: „Panie od
Prasa zagraniczna donosi z Moso wygodach dla kuracjuszy.
dzli;lal zamiast czterech bułek zrana będzie ml Z punktu widzenia wtaścicieli naszych
Ka.żdcgo roku odbywają się konferen kwy o coraz bardziej zaznaczaj ącym ·
pan dawać tyfko trzy_ Zamiast ćwiartki kar- pensjonatów i letnisk prolekt ten jest
n-a temat „ulepszeń" w uzdrowi-I się upadku „Moskiewskiego Teatru AIcje
zrnniejszecelu
na
bowiem
ma
słuszny.
maZamiast
ćwiartki..
tofll na tydzień - pół
sła - margarynę"••• Sklepikarz poskrobał sie nie ilości wyiazdów zagran :cę i powię- skach polskich i za każdym razem koń- tystvcznego".
Dwaj zało~yciele i główni reżyserz~:
w głowę I obliczył, te traci na tym interesie ks_z enie. ilości kurac:uszy w polskich : czy się tylko na uchwałach. Poza tern
złotówke dziennie.- Mleslecznle wynosi to 30 uzdrow iskach. Dla tych jednak, którzy 1 należałoby również pomyśleć o nowej 1 tego. teatru Ntemirowicz - Danczenko t
złotych .•• Rocznie - 360 złotych ..• Ładna sum- \Vyjeżdżają na urlopy i na letni od po- • kalkulacji cen. Żywność jest u nas nao- 11 Stanisławski chorują już od dłuższego
1
ka- Udał sle wlec do szewca, mieszkającego czynek sprawa ta przedstawia się nie- , gól tańsza niż zag-ran'cą. a m imo to ce- czasu i nie wychodzą ze swych pry.
.
. ny_ w. n31s~'f~h pensjonatach nie są by-' watnych mieszkań:
.
.
na rogu I powiada: •• Panie. nie rób mi pan co in_acze~.
Próby · oclbywaJą się więc najczę~Nikt n :e ma me przeciwko ternu. aze naJmmeJ mzsze.
tych pantom"" PrzebleduJe Jakoś przez lato w I
Na letniskach również rozwielmoż- dej w ich mieszkaniach.
starych- Urzędnicy mnleł kupulą, nie mogę so- by nasze uzdrowiska
Oczywi~cie, że taka praca rótni się
nil się „p'a'S·ek" na mi·eszkan'a.
lepiej prosperowały.
ble poz:w.ollć na nową parę pantofli"... Szewc I
zaklął, Jak szewc, I obliczył na poczekaniu, te Posiadamy naprawdę szereg pięknych 1 W Otwocku za 2 pokoiki z kuchnią · znacznie od dawnych. słynnych prób·
podczas których Stanisławski i Dan·
dochody . Jego zmnlelszyły się o 470 złotych uzdrowisk i letnisk. w których można żąda sie
- czenko \v'Y!daszali ' długie referaty na
.,
•:·~· 1óoo złotych,
„,roczni~"· Cisnął kopyto I pobiegł do właściciela spędzić lato mile i przyjemnie. Ale niej
składu skór: "Panie, nie sprowadza! pan te11:o · można się pogodzić z projektem usta- w KonC\tancinie za pokój z kuchnią 850 temat gry aktorskiej i uięcia danej roli .
Brak głównych krcrowników muzL w Swidrze za sarn pokój 450 zło-I
tran~ortu, o którym panu mówiłem! •. Nie trze-' wienia
siał sie z konieczności odbić na cało·
tych!....
ba!_ Zrezygnowałem!- Urzednlcy mnieJ kn- j „chińskle~o muru paszportowe20",
W innych miejscowościach letnisko- ksztafcie pracy t7j zrtakornitei ons~t~
puJą w skleplkach, sklepikarz nie kupule bu- który miałby odg-rodzić Polskę od Zą.tów, wlec skóra Jest mi niepotrzebna!''. Wła~- : chodu_. Niek~órzy uwa~ają wyjazd oby- j wych ceny utrz~uj~ się mniejwięcej placów~! teatralneJ. Dawna twórcza ra., dość znikła.
•
clclel składu skór pobiegł natychmiast do kraw 1wat_el! p~lsk1c~ za.granicę za swego r?- na tym s~mym ~ozromie. .
Zdolnych I utalentowanvch aktorów _
Czy me nalezałoby więc raczeJ poca I powiada: „Nie szyJ pan tego nowego gar- dza1u obJaw mel0Jalnośc1 wobec swych
niiuru!- Urzędnicy mnleJ kupulą w sklepikach. współziomków. Cóż jednak można po- myśleć o ukróceniu apetytów właści- nie brak. natomiast trudno znaleźć
sldeplknrze nie kupulą butów, szewcy nie lru- ' wiedzieć o ~raju •. kt<?r~ zasklepia .się. w cieli. will i_ pensjonatów. za~iast wys~-! wśród zesp_otu zdolnych. re.żyse.rów
pufą sk6ry, więc garnitur Jest ml nlepotrzcb- 1swych gran ,cach 1 me mteresuJe się zy-, wam a pro1ektów w sprawie podwyz- którzy mog-l1bv zastap·ć N1em1row1cza ny!"- Krawiec rzucił spodnie Jaklc11:oś kllJcnta 1ciem sąsiadów? ..• Któż stawia prze- szenla cen pasz po rtów zagranicznych? Denczenka i Stanisławskiego.
- t I poblell:f do szwaczar „Panie, odbieram towar . szkody francuzom, chcącym wyjechać
·
·
na koszule!„. Urzednlcy mnie) kupulą w skletf!atralne i filmowe .
pikach, sklepikarze nie kupulą butów, szewcy
Brat Ramona Novaro. Antonfo. zonlo kupulą skóry, wła~clclele składu skór nie
stał „mixerem" w jednej z wytwórn ;
c.i • •
l!I
·
•
szyfa „sobie ubrati, wlc:c mogę chodzić bez koSzaleski (altówka). L. Ursteln (akomp.) (tr. z l amerykańskich.
PROOR.U\ ROZGLOśNT LóDZKIBJ
szull! - Szwacz wypu~cll z riik nofyce I Po·
W-wy). 18.45-19.10 Rozmaito ści. 19.10-19.20 '
blecł czempredzeJ d~ zduna: „Panie, la tego
Odtwórca roli Pahlena w „Intrygan Komunikat Izby Przem.-Handl. w Łodzi i od-I
,.POLSKIEGO RAD.JA".
pieca nfe przerabiam._ Urzędnicy mnlef kupufii
czytanie programu na dzień następny. 19.20- 1 cie". Levis Stone. występuje wra:1; 7
Czwartek. dnia 23 kwietnia 1931 r.
w sklepikach, sklepikarze nie kupulą butów,
11:5~-12.0S. Sy~ał czasu z: '?'/-wy I h.:!nal , 19.35 Odczyt organiz. przez Wydz. Zdrow. Pu- · LeHą ttvams w filmi·e •• Tyranja mifoszewcy nie kupulą skóry, właśclclele składu
. , . S d
dl
· '· .„
.
·
! .
z Wiezy Mariackiej w Krakowie, komumkat
skór nie szylą sobie ubrad krawcy chodzą, bez metcorol..
o<lczytanie programu dziennego l re· bha.neJ dr. Jan Dutkowski. 19.40-19.S5 Pra- SC! we ug pow1e~c1 u ermana.
'
k
1
·
•:
pcretuar teatrów i kin. 12.15-12.3S Płyty gra- sowy dziennik radiowY z W-wy. 20.00-20.lS 1
oszul. więc la sie mo~e obefś~ bez pieca'Rolę. napisaną dla Lon Chan~ya w
- Dobrze! - przerwał mu referent. - Ale mofonowe. IZ..35-14.00 Konc~rt szkolny z: Filh. li Felieton p; t. :.Rostargnieni samobójcy" Warsz. W~konawcy: Ork. filh. ~d dyr. Ana- , wygi. p. B. Korali Itr. z W-wy). 20.IS-20.3-0 1 •• Tajemniczej szóstce" objąf Walłaer
co to ma 'lll'spólne11:0- Zaraz.• Niech pan sh1cha... Zdun nie za- tola ~arubtna, Tomasz Jaw~rski (skrz.). Jan Pogadanka radiotechniczna z W-wy. 20.30-21.20 Bee y
r •
B ·
kk w k o k R p od d
k
Romeiko (baryton), L Urstem (akomp.). WIM
· •*-• • H
r . · · · P. ( ykr. r). !
Y. ·
uzy a 1e a.
płacU z.a mieszkanie, a właściciel tego domu programie muzyka polska. 14.00-14.ZO .. Muzy.
k reacJą
•
N
I
omp
a
Urstem
L.
(p1osenk1).
Jeme
Z.
Szulca.
I
b'"'
L
l'k
F
.,
k
d
.
.
ka. w zyc1u z1ee ·a .._ wyg.1 p. e 1 s u i11- (tr. z W-wy)~
•
Cofnął Zamówienie na ~yst
eony p or t en
amowszą
1.30 _ 22_1s Słuchow i sko p. t.
r oJ en1e for temanu...
„
2
5
Ody zmnleJszyły się mole dochody ,tona moja ski <tr. z W-wy). 14.20-15.ąo Przerwa. 1 ·:3'! I ,,Złoty wiek rycerstwa'' - p/g Marlowa (tr. z będzie „Królowa Luiza".
••
zdenerwowała sle I poczeła mnie zdradzać Zf-15.50 Odczyt dla maturzystow P-. t. '.'Norwid Warsżawy). 22.15'-22.35 Salista z Poznania
*
r
I
t
- odczyt li. wygi. p. T. Makow1eck1 (tr. z 22·35- 24 ·oo Komum'k a t Y·. PAT
Abel Oance opracowuie
. •• me eoro „ po ic.
pewnym Introligatorem, który dawał Je) plenią- W-wy) 15 50-1610 Odezyt dla maturzystów sport..
. ·,
. star,·
, S\VÓJ.
M
.
oraz muzyka lekka i taneczna z W-WY. film
"
p
·
·
·
·
k 1
„__
„ ater Doloro~a" na· dzw1ękow1ec
~ na su n e- A ter:iz zwracam sle do pana p. t.. ~Reformy wieku XVITT-go w olsce • WY·
••
Pt°ątek, dnia 24 kwietnia 1931 r.
z nntepuJącem pytaniem: dlaczego la - skrom gfos1 prof. H. Mo!\cloki (tr. z W-wy). 16.10twó* . . . k. h
J d
16.15 Komunikat dla teglugl I Tl-baków. 16.ISt"
ó
Ił t
narm memiec !C
e na Z WY
lt.SS-12.05 Sygnał czasu z W-wy i hejnał z:
ce or ep1an w - muszę rozw1e " 51e 17.ł5 Muzyka z płyt gramot. z W-wy. 17.15'DY stro11
z mofą toną dlatego, te sytuacja wymaga, aby 17.40 Odczyt z Krakowa .•Kryzys kultury eu- Wieży Mariackiej w Krakowie. IZ.OS-13.15 Mu kręca obecnie obraz p. t. „AI Capone".
unednlkom ściągnięto z pensJI 15 proc.?" Py- rc>peiskiei". wygi. _prof. Leśnodors!<_i. 17.45- 1 zyka z płyt gr~mof. f. A. ~lingbeil , Piotrk<?wska Tematem tego obrazu mają być podobtam sle pana: co może mleć wspólnego sytna· 18.45 K!'ncert pośw1econy twórczośc! Tadeusza 160._ 13.15-:13:2:i 9<1c~yt_anie programu dzienne- no sfynne zbrodnie amerykańskiego
Jarzeck1cgo. Wykonawcy: Irena Sub1ska Iskrz.) 1 go 1 repert. teatrow 1 km. J3.2S-14.SO Przerwa b d
cła w krain .z molit toną? Co?
Dolski. ! Z. Auam~ka (wiolonczela). Mieczysław Flider- j 14.50-15.IS Lekcja J ~ zyka francnskie~o z War- an Y y.
·baurn (skrz.), Jerzy Lefeld (fort.), Mieczysław szawy. 15.30-15.50 Odczyt dla maturzystów
Anny Ondra jedzie do tto1!ywood p. t. „Asnyk" - wygi. prof. H. Górski Ctr. z
a
.
·
·
d
ł
W-wY). 15.50-16.10 Odczyt dla maturzystów p. d · b d ;.
--------~~
~_ ~- '.~ _ I wany świat zabawek, lalek. niedtwiadków I cy- 1 t. •. Przyczyny i skutki rozbiorów Polski" - g z.ie e z„e gra a po ~ ez ys e r!ą swego
•
u-,
,...~(,()(~ ~'~/ nowych żołnierzy p. t. „Wesele lalki''. R,ctyser- wygi. prof. tt Mościcki (tr. z W-wy). 16.to - , męza. Karola Lamaca, w filmach 0
15 Komunikat dla żeglugi i rybaków. 16.15 - trzech wcr~. iach: angielskiej. niem i ee-·
ja L Zbuckieio.
-- „ y
• „ _...
• •
„ ""
•
16.25 Komunikat Zwiazku Krótkofalow<;ów z kiej i czeskiej.
TEATR KU\ERALNY.
Dziś czwartek i sobota wiecz. bawić bedzle W-wy .16.25-17.15 Muzyka z płyt gramof. z
TEATR MIEJSKI.
.
.
Dziś czwartek i sobota wiec.z„ stale zapel- publiczność kapitalny Michał Znicz w pełnej bu W-wy. · 17.lS-17.40 Odczyt z Krakowa ..Cel.
Zna~y p1sąrz l autor s.cemc~ny Wilnłafąca widownie rewelacyjna sztuka Vickl Ba- moru i werwy komedii Franka „Interes z Arne-!' możność i środki badania przyrody'• - wyg{.
. prof. dr. Witold Wilkosz. 17.45-18.45 Muzyka he1m Lichtenberg wydał druhem swa
ryka".
um ..I.udzie w hotelu".
„Lekarz ~ cudQ·
. . Jutr.o piątek Po raz ostatni „Kort. sport i lekka z W-wy. 19.10-;-1_9.25 Komunikat Izby ostatnią powieść p.
Wy~te!'Y Mlch~ła Zn~cza w ~,SzweJku"
Przem.-Handl. w Łodzi · 1 odczyt. programu na twórca" które.J· bohat"'rem J·est T}Qpu.JarUlubieniec Łodzi - M i chał Znicz - wystąpi miłość •
'
.
. - . .
.
.
•
'dzieli następny. 19.25- 19.40 Plyty gramof.
TEATR POPUL.\RNY.
w swej popisowej roli w kapitalnym .. Szwejku"
Dziiś cZJWartek i 6obota wiecz. g(}rąc<> e>kładi:i- 19 40-19.35 Prasowy dziennik radioWY z War- ny. lc~arz menycck1 Ze1ł e1s. Jak s : ę doJutro. w piątek oraz w sobote i niedziele 0 godz.
4 po poi. (ceny najniższe od 1 zł. do S.60). No- wana przez publiczność sztuka z życia robotni- szawY. '20.00-20.15 Pogadanka muzyczna ~ wiadttJemy L1cht~nber~ zamierza pocze~o- · Łodzi, Tadeu.~;za Warchalowskiego p. t. War~zawy, 20.15 !<9ncert wmfon~czny z fi!har wie§ć swą przerob:ć ria sztukę scen'czwa ciekawa Inscenizacja.
1
~~n~ć irrz~~~n~ ~~~e:1~'c;'·nled1ł~e o llodz „Dz~w~fa1e~ fa~~i:hoiowa operetka Kalmana ;.~n~Ar,~r~zeat:;~~I~~, p~Dc.k~~~~~~c ~r~o~t~~~~~: ną:.J~rqpremj:r~ tej kom;d}i i_na slę ~d · ·
\ by~ 1e.d noczcsme w Berlm1e 1 we W ie· .
11 w ew>!. dana hedzie prze~liczna. kolorowa i .. Piek.na Jiolę,nder.ka.". Wszystkie mieJs<:a Po . ruisJa te· sta:cY'i zagtanicznych.·
dniu..
łcrłuwa baJka. która PiowadU na.s w .zaczaro-1 .zl.
-
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Powieść
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Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.
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! - Ja ... fa tu tytko na chwile woa-l - Gdzie byłaś?...
- Ja ... ja do partn.vanete "Alhambra„ zamordowany :!łam ... - odparłam zmieszana.
- Chciałam zobaczyć matkę...
- Do partji? ... A to bardzo ładnie
rostal
Z\·i<munt
· ł mme
·
M:it.k ę c h~1ała
·
Ru
e:kt.orzemvslow1ec
którv ornbvłwarszawc;k1
tam ze swa
żona. 1. - N.a c h w1·1 ę ..• - prze d rze ź ma
zobaczyć ... Bałaś z twojej strony„. Dla la d nyc h d ziew1 • -:
Podelrzen1e nada na 01ekna tan.:erke. Uize Je2"omosć z latarką. - Znamy się na ta- . się, ze Cl Ją zabiorę?.„ Że ją ugryzę? .•. cza.t zawsze znajdzie się jakieś miejsce
Orueń~ka. która PUd.:zas wystepu miała kich chwilach ... Wiesz co można zrobić · Matkę chciała zobaczyć!. .. A mówiłem. w partii ... Łóżek nam nie brak... He-heorz0 db~\ broń. t
d
I w cią~u jednej chwili? ... Podrzucić bom żeby nie wychodzić z pokoju!. .. Teraz he .... Ale powiedz-no mi czegoś szukała
1
1
zleni~ eOd.~ó~i~!z ~:a~dzicl~~ 1 : 0i:s;:ll~-~ bę i cały ~mach „fiut"!...
j masz!. .. Mnie wezmą za „hals" i z tobą w tej sieni?...
zeznań.
- j
Zaśmiał się szydercz<>. ukaZ1.1Jąc rząd zrobią koniec...
- Mówiono ml, że to tutaJS•edztwo wvkazalo. te Ruleckl siedział białych zębów. Bolszewik w kurtce,.
- Czy niema żadnego ratunku?...
- Kto mówłł?twarza zwró.;:onv do scenv. natomiast z:marl wziął mnie za ramię i rzekł:
- Jaki może być ratunek? Tosz- Znajomi_
od Kult która ui.todz1la e:o w plecy.
·
· bó'l czenko poluJe
· tylko na takich ptaszków.
···
w tvm '>amvm cz:asie opinie publiczną
- W yspiewasz
wszystko. me
- Aha. znaJomi mówili, że tu mor;elektrvzował mnv wvoadek. a m1anowi;:ie. się ... Już my od ciebie wydostaniemy, jak ty... Dostanie nagrodę za wierną 1 żesz zapisnć się do partjl, co? ... No, I
samob61s1wo kas1era Banku _Oospodarcz:e- · czego nam potrzeba.„
służ be. za wykrycie kontrrewolucyjne- dobrze trafiłaś... Zapiszemy cię, a Jak- '
ro - Zviz~unta Liwo;kiee:o. ktorv zdefraudo
Odprowadź do kom~arza Gawry- go spisku... Nikt ci nie uwierzy, że chcia że ... Towarzysz Gawrvłow zaopiekuje
wal oół był
m1 iona
zlotv.:b. wieczoru
Okazało w
sie... Alte ł owa„.. araz t am przy Jd ziemy
·
· z mat k ą... Dl a ntc
· h Je- ste
· to b ą... A ·moze
· ma
i ł a ś Jeszcze
·
Liwo;k1
krvtv.::znee:o
na prze ł as• zo baczyc• się
wsp ól
haml\rze·· t starał s1e o uzvskame od Rulec słuchanre...
steś trupem. rozumiesz? •.. Nie wolno ml ników. którzv również chcieli się zaplk•ee:o ooty.:zk1 na ookrycie zdefraudowanej
Nikita zasalutował i udawając roz- wvznać, że wycią~nąłem cie z .. lochu sać do partji. co?.„ No. ~adaJ'sumv.
• ·
.„... w·ięc co powiem
· ? ... M usze - N'k
Obronv Ordeńsklel oodeimule si zn ny gni ewanego, sz t urc h ną ł mni e.
sm1erc1
' n~o t u n Ie mam...
adwok.11 warszawski dr. Holz:. któr; do~ e- No. jazda!„. - burknął groźnie. - się ratować, ciebie i tak nic nie uratu- Biedna sierota. co? ... No. dobrze._
ra ~obie do pomo.;:v kierownika brygady Naprzód!...
je!...
Towarzyszu Gawrvłow. o:Jprowadzłć!.d~tektvwów. S.:otlarid Yardu. Edwina Bro-1
Wyszliśmy na p. o:iwórze. Chciała. m
- A co be:izie z moją matką?._
Gawrvłow nacisnął d·z wonek. Do ga
!~ea. bawia~eio i>r:zypadkowo w \\ars:za- mu coś powiedzieć. lecz przyłożył pa- Znowu matka!... Co bedzie z mat- binettlł wszedł żołnierz z karabinem.
Brown w sorvtnv sposób z\łalnia Ordeń lee do ust i szepnął:
ka?! ... Teraz myśl o sobie!...
- Zatrzymać te dzfewczvne do dal\ka z wiezienia ood oretekstem choroby.
Ani słowa ... Cvt!...
Spacerował po gabinecie ~zybkiemi szych rozkazów!... rzekł Gawryłow.
Pewn~1 no.:.v oo m.ro..:znych zaułkach PoWsunęłam mu tylko woreczek do krokami terkocząc jak karabin maszyŻołnierz wyprowadził mnie z S?"abłwiśla bladz1ł 1ak1ś cień.
ł
'
W
llś ·
nowy.
netu.
vsz . mv na nodw6rze, a stamB„• 1 to młod v' me ż ..:zyzna. k!ó ry zm.kl za apy.
·
z
.
1
h
d
.
.
bk
z
h
.
ł
.
•
I
ś . .
wł
t
d
d
.
.
brama ·iednel z; odraoanvch kamienic na
rozum1a o co. c o ~I 1 szy o uac c.rn o JC_l se . w1ezerr~ no e- ~
o s1em. w . któ
. re j przy ł ~mano mn1e
Bu~aiu V. duszne1. zad~·miónei izbie czekali krył woreczek w k1eszem.
trza! ... No, I będziesz miala świeże po- medawno. Zeszhśmv no schodach do
Już nań uwal '."eż.;:zv.żni. M1~dzy · prz:~by-1
- Co teraz będzie? - zapytałam ci- włełrze!...
cie!lrnei oiwnlcy. Żołnierz wepchną~
szem a d<!mowmkami pow~ta1ę. . sorze1.:zka, . cho.
Zatrzvmał się na~le przede mną i rnme do i:lklefś komórki
I zamknął
która zamienia się w . w~lke na .nQże. Pl.Idł ·
·
·
.i •
•
·
czas bóik1 wpada do izby Brown który
Jeszcze raz przy ozył palec do ust i spoJrzał m1 ła~oume w oczy.
drzwi na kłó:fke.
.
rywa mlodzień~a.
,, ·· : ·· (•·E ,). ::. ·' . · odoarl.cicho:
- A . szkoda mi ciebie ... Oddałbvm
Jak mi później opowładat Oawrvtow. „ ........
Dr Holz odra-:zu óoznale owe11:e> młodzie~- Ani słowa.wszvstko, żebv cię uratować ... Gdyby po mojcm odej~ciu Toszczenko wyproca: 1test to Uar.:zak.- kt6rv "'~vl!ał na -tY~1e '··
A widzisz?
Mówiłem te ktoś to nie bvł Tos7..czenko
Ale tv nie sił obydwóch towarzyszy tłumacząc
oan L1wskie:1 z; rozka.zu swycłi , kamrątow. , t - - ł .
·d ·ó··· ,
·
· · ·ł· · · ·k
··:
•
·
f •
'
Brown uda ie sie na bal do oałacu pani , am az1 PO po w rzu....
znasz tego cz owie a ... Nie wypuści cię się, że musi w pou neJ sorawie pnmówłć
Rule~k1e1 f>rz:v oomO\:v narkot:Vku wpro-1
Nikita popchnął mnie ł odparł:
z rak...
z nim na osobno~cł. Gdy zostali sami.
wadził Rule<:ka w· stan uśpienia i zabrał do ·
- Szwenda sle to po różnych dziu- Ależ cóż ja złego uczvnłlam?...
Toszczenko zapytał:
bohe~~z:ak ooznale odrau Rµlecka I. stwłer : rach tylko innvm kłopot s~rawia ... No,
~s.zvstko jedno!... Powód f~~ słe
- Jak sądzisz, co to za dzfewczydza. że ona właśnie namówiła cala bande · iazda .... Cze~o się 02"1ą:iasz.!...
lznaJdz1e!... Bvłaś w ,.lochu ~mlerc1 i to na? ...
do z:e:tadzenia Liwskiej .. Rulecka oo odzy-j
Zapukał do drzwi gabinetu komisa- wystarcza ... Dz.iś niema sadu ..• Kto nie I
- Nie wf em... Mam w:rdente, te
skamu otzvtoipnośct ' 01e chce ·nic oowie- . rza.
z n~mi. ten . t rzeciwko nam ... Krńtko I ' mówi prawdę ... Naiwna trochę ale włdz:1eć.
tego . detektvw
· wprowadz:a la
• gruby g łos. wez l owat o... Ale co t eraz POl.Zą ć? ••• Co ' da ć, ż e me
• umie
· kł arna ć ·'
w transwobec
hvonotvcznv
- 111
\veJ·ść'. -: roz Ieg1 s1e
1 w ten soos 6b. wvdobvl od niel orzvz:nanie sic do wlny RuGawryłow siedział przy biurku bez teraz...
- Więc co z nłą my~tłsz uczynić? ...
Je.:ka orzvznale. te chci~ta zamordować marynarki. W zębach trzymał paplero- ,
Przesunął kilka razy re ką po do- Nie wiem.„ Czekam na dyspozyLiu.B·~ka. zka to. t e .z~broata„ ieJkmeta.d . _„ 1sa i kreślił coś czerwonym ołówkiem na wie, potem znowu zatrzymał się przede 1
·
cJe
..•
szan 1azu1e raeds an.let11 przvusi
~la.<: <XJ
•
T oszczen k !' mrugną ł rewem okł em.
alei arcza
2 OOO il. Gdv tancerka
pap1erz~.
.
mna i• rzekł:
.
mu na c~u pieniędzy, śc1'4a ;, di> -e~ I
Gdysmy stanęh na progu, .nie D~d- · - O tern. że u mnie byłaś - ani
- PrzvśłlJ Ją do mnie_ Już Ja sobie
micszkan1•
.
· niósł nawet ~łowy. Przez chwile stahś- słowa ... Powiedz. że ... że chciałaś wstą- z nią poradzew międlybczasie roRzpocz~a ei~ proces ,my oboje nieruchomo przy drzwiach. pić do partji... Słyszałaś że tu mieszka
Gawrvłow zasrrvzt war~.
d
•a
owy o za· śwfadka
ótstwo
uleck1el10 {>1erwszv w
· s t a ł o ? - zapy t a,I me
· tw Ó.J znaJomy
·
·
'
W ymyśi Jacharakterze
ze~naie
właścic1.,i AJ.- No. co s1e
towarzysz...
- J a k uwa ż ac Ie, t owarzysznbamb,.,. dyr. Maiew•kl
· ·
podnosząc wzroku.
kleś nazwisko, wszystko Jedno Jakie...
- No, dobra._ - odparł ToszczenOskarfona podczas całego 11 roce!IU zs- . :- Towarzvszu ~omisarzu - . odparł I zmień swoje nazwisko ... Gdy
za- ' ko. no:fnosząc się z krzesła. - Przychowule zupełne milczenie. nie udzielaiac Nlk1ta - melduję, ze sprowadziłem te pytają o stanowisko społeczne powiedz I chvlam się do waszerro zdania._ Ta
hdnv~h wyiaśnłefl. Po ze1nanią';h llcznv~h oto dzlewczyne...
I że„. że pracowałaś w biurze, ot!... R· .~ I dziewczyna nłe wy~ląda na kontrrewo~~~~~~~t':;'ro~f z:ewodn!czący udueta ' 10"u
Komisarz podniósł głowę I spojrzał zumiesz?...
łucJanistke ..• lfe-he-he._
w konk!u;!I prokural<'r · dochod%ł d„ na mnie osłupiałym wzrokiem. Oł~ j - Rozumiem...
Gawrvłow był wściekły. Po wyfścfu
wnlo,ku. te Onleń,ka zamo·llowała Ru· wek wvpadł mu z reki.
- No... Na mnie nie powołuj ste, Toszczenki biegał po pokoju Jak rozsza
leck1ego 1 tada dla nici 'urowei ~ary.
Po:iniósł się z krzesła 1 ryknął na broń Boże... Nie znamy się wca'e.- lale zwierze.
Hol~~ J:;~~e z~~faku~~tok~ 1 ~10!,5~~b;U[i~ a:·;~ ordynansa:
I Resztę już załatwię... Bi\dt ~pokojna._
Żołnierzowi, stoJącem1l na warcie.
wody pr<!l<uratora.
- A kto cl kazał ją tu sprowadzić. ·No...
(
gro~it sąd~m polowym za nlesubordyWreszcie przt:wodnlcz~cy zwr.aca sl.e do co?!...
j W sieni rozle~łv się Jakieś głosv I po ; nac1ę. N1k1te również zbeształ, nlewlaoskar~onei. cz~ ma coś do pow1ed~enta w
_ Towarzysz Toszczenko w.e wtas- chwili drzwi otwarły się szeroko.
domo za co. poczem udał się do ,.Jochu
ostatrnem slo~1e. OskarżoM odpowiada, fe
j
b.
.. '~.:;;
Do "abinetu weszli wszvscv tr„eJ śmierci" i tam dopiero począł sie mścić
chce powiedzieć orawde.
ne OSO Ie...
· ·
"'
„ ,,
Smutna. swa oP<>wi~ść Orde.vka rQą'OA skąd towarzysz Toszazenko do kt6rvch wi:izlałam już w sieni. l osz- · na bezbronnych więźniach..
..
ez_yn~ ~ pobytu w lochaeh boluewickie~a nie)?.„
,_ Iczenko. ten w kurtce, rozwa1il słe na
Do pałacu wrócłł PO północy.
w1ę~1enia . d~ka.d wtracoao 1~ wru 1 rod.z~
_ Na podwórzu była
Towarz-ysz· krześle i rzekł do Gawrylt.>w4 :
Sprowadzić tę dzłewczyne cami. gdy mYła ~ 6 lat.
„_
Toszczenko przyłapał i k;zał tu spro-1
porzadku towarzyszu, WSZY- krzvknał do żołnierza. który na jego
Komendant v.:1~.i;1enla, ~~!san u„wry.
d .ć
·
...., r - siko w porz<>dku A J'ak tam w lochu wldnk struchlał z przerażenia.
low roz:strzelał 1ei ojca a Jl} 1 matkę zabrał wa Zł ·,„
~
··
"
1
do ~wego pałacu. Ordynansem komlsarz11Słowa zamarłv mu na U$tach. Chciał śmierci?"...
Wy~ ą:i.ał naprawdę jak bestia w
Jest Nikita. były woźn.Y b.a~ku. ~tórego dy- , Jeszcże coś powiedzieć, ale powstrzy- Jeszcze trzech siedzL
..
tudzkiem ciele. Rzucił si~ na mnie I tar1
rektoren:i był Ordeńs~': N1k1ta us.pakala Or- mał sie. tylko zacisnął mocniej usta i po
- Trzeba skończyć ... Do fut"a )och gając mnie za włosy, wrzeszczał:
deńską i przyrzeka iei swą pomQc.
cicrał nerwowo r~ce.
.
musi być opróżnionv .•• Tałałajstwa nie I
- Do mat~ł ci sie zachciało!... Do
Wreszcie zwrócił się do Nikity:
brak ..• Niema dla nich miejsca.„
matki! ... Bedz1esz teraz miała mntke!...
- Jakto. czeiro? ... MelduJe posł11szJ ·
d I
ks
Ja was tu wszvstklch nnwvwleszaml
ałe namt komisarzowi, że te oto dzicw- Gdzie jest towarzysz Toszczen„
uz PO o sane wyro · 1· ,, ·
•
••••
czyin znalazłem w tym kącie...
ko'>
- A to picknle, pięknie... Szkoda Moich rozb.zów nie słuchacie!_ Ja
·..::. Poszedł dalef na insnekcJe.czasu.1wam oo!<atęL
.
- Dziewczynę?.•• No, co tu robisz,
_ Możesz odejść.- _ odparł szorstOdwrócfł sle na~le, spojrzał na mnie l
Groził komuś, tupał nosrnml. uderzał
mała?.„
ko.
i jakrrdyby sobie coś przypomniał, . pięścią w stół. a Ja stałam wystraszona.
Język mf skołowaciał. Ntkłta. b1a:iy j Gdv Nikfta wysze:ił, zostawiając nas rzekł:
nie włedzac o co mu chodzi.
lak trup, chciał mnie Je~zc.ze wyrato- · samvch w ~ablnecie, zbliżył słe do mnie
A~a·:· J~.sz~ze- ta mała._ Chodź-: Otrzvmatem rt'l~kaz, teby de
wać.
szybkim krokiem i izekł poprzez zaciś- no tu bHzeJ, dz1ecmko...
dziś
1eszc7e rozstrzelać. - rzekł nagle.
- To pewnie dziewczyna. ~tóra 1ńiete zęby:
·
Zbliżyłam się do biurka.
natrząc mi prosto w oczy. - Cóż ty na
przychodzi tu sprzątać ... Przelekla się i
~ No. i coś zrobiła? ... Co teraz be~
- Spotkaliśmy się w sieni... - rzekł to?!...
.
zapomniała języka w gębie„.
dzie?...
.
do Gawrvł~wa. - ~ad!1a· co~„. He-he- ;
ZatT7e~tv Slę ~ode mna nom. '
_ Ta mała nie wygląda na sprzą-:
Nie wiedziałam co odoowiedzleć. Mulhe ... ~kąj się tu wz1ęłas. malenka. co? ... 1
W':rok m11<:1 być wykonany .••, No.
taczke...
·
·
siałam mieć w tej cqwlii ~łu~ią minę,
.M11czafa_m. Gawrylow spojrzał na . czemu m1lczvsz?!. _
_ N • skad słę tu w7f1>laś. ~lld~J? ~ gdvż zadygotałv mu w~rg1. Jakgdybv mme ~roźme.
.
!
wrza~n::ił0 drugi w wielkiej czapie i skó- chciał sfe uśmierhnąć, lecz pohamował
---:- No gad~J. o:l(oro cie pyta.Ją... Coś I
•
ciąg J
rzaneJ kurtce.
sie i stając przedemną. zapytał; .
. QI to_blla .w. si~ul?.- .
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23.IV
Ch~ąc upamu:tnić XX 1ubileuszowy rok u;tnienia naszego kinoteatru, nle

zwmj'c na kolosalne trudnuści. połączone z ogroninymi kosztami. sprowadzi-

I~: NAększyŻA CHODZIE

BEZ ZMIAN''

podług E. "· REMARQUE'A

Oce·n~ tego arcydzieła pozostawiamy naszym Sz. bywalcom, donosząc, te wyświętlanie nastąpi jut od jutra

Dvrekcia

Dźwiękowego

D11ś

DZJS PO RAZ OSTATNI!

· w swej jedynej kreacji
wej jako

Pierwsza

dtwi~ko

wspaniała

kreacja wielkieio
mistrza ekran.u

Emilla Janningsa

-~cyrk·ówka

produkcji
dźwiekowem,
'!tyka Pomera, reżyserii Józefa Stern
berita p, t.:

w arcydziele

0

Karkołomne
Zakręty"

D~e1n
Perne napiocia i emocii momenty.
Grają: Wilflams Haines, Karol DaneSUm i Lionel Barrymore. w roli córki
bankiera urocza Leila tlyams.
FUm wywołujący salwy śmiechu
wzruszający do łez. którego war tka
akcje śle<lzić WllSi każdy z zapartym

ORISZ~

dramat inteligentnego
Wstrząsający
samotnika, Idealisty - wieźnia włas
nej miłości i zmysłów - człowieka,
który poprzez popęd miłosny ku wy.
rafinowanej kokocie - wampirzycy,
stoczył słe na dno nędzy i własnego
upodlenia. Role iłówną kreuje - niezrównana - rywalka Grety Garbo
Nadprogram:
Marlena Dietrich. Dźwiękowy dodatek snortowy p. t.
„z wichrem w zawody". - Początek
seansów o godz:inie 4.30 Po Pol. ost. o
iodz. 10.15 wie<:%., w soboty i niedziele o godz. 1-ei w poł. ost. 10.15 wiecz

w filmie

film osnuty · na tle

lwefga. ooo
ra poruszyla

W rolach
ris.

oddecłiern.

powieści

Arnolda
tym samym tytulem, któ„
umysły całego kulturalne
go świata.
głównych: Chester MorBetty Compson.

Początek o godz.
zniżone zł. l.

4.15.
1.50,

Nad PfOJtram dodatek dfwlekowy.
Poęiątę~

ty i niedziele o godz. 12-ej w POł„ do
3-ej Poranki Po cenach gr. 75 i zł. 1.

Ceny miejsc

z i z.n.

rtlełęie

Zwapnienie

żył

osłabienia. Żądać

Dr. med.

S Kantor

Dr. med.

Haltrecht

bezzdegenerowania.
płatne! broszury o nłeszkodUwem leczt Chor. sk6rne.
weneryczne
.
niu domowem.
Dr. OEBHAAD I S-ka - OD~SIC 8. Piotrkowska 10
- - - Przyfm I• 8 -to ra·
ł.
od i2 2
- p~po
!10•
ZDROWIE TO SKARB.
1 od. 6-~30 w11cz.
...........---1111111·~~!'1 W n1edz1ele i 6wię„

~.[

•

anfyeep'-cznf

eprepar~1wane:

~

_

fo gwarancJa zdraia

Wy-mefa6 eię ndladownict.

V

"SA~l! AS

Śr6dm1e1aka 8

sz,ałetowy

I

PRZVJDŻ osobiście a przekonasz się - te naJpopu!arnieJsZYllO znawcą dusz ludzkich jest
W. PYPPELLO. - Widzi przyszłość kałdeso

człowiek.a

'lddzlelna ooczekalnla.

KINO·TEATR „St.OACE11

fta UHDSnQl!I bl\TO!!!J.

nann

haleczki akuszerja i
dla dOroslych i dzieci! Po cenach ba· 1."horoby kobiece
lecznłe niskich z najlepszych materia Przyjmuje od 3-5
łów poleca WYTWÓRNIA. Piotrkowska 71, w.' podwórzu na prawo. ReperateL 121-84.
er., w~lklch wyT. tryk i dziany.:h

REfORMY, fiiti, kombinacie.

Pomorska'

Doktór

Dr. med.

s _ __
_Naolórkowskiei:o Z:;:.
Dzl§ l dni następnych!
Wielki podwójny program!
1--szy obraz.
Włelld film sensacyjny - p. t.:

W SIECI lrtTRYG

zakończenie

supersensacji cowboyskiej - pod tytułem

2 T
4 ·d
• el.t
tzejaod 9-11
"· Przyjmuje

nie diatermią dia·
termokoafulacją O•
raz lai;upą kwarc,

32 28 MO"IUSZKI s
tel. 170-80.
} •

Przyjmuje od 11
do tpp. i od 5-8
· w niedziele I §włęta od 10-12
Od ·1-1 w Le1:2:nicy, Piotrkowska 62. w niedzielę od 11
do 1 po poł.

. DOKT6R

5-8.

• Dr. !"ed.

Niniejsze ogłoszenie l 95
groszy z:na<:zkami pocztoweml załąozyt na prze
svtke. Adres:
W-.cław PYflello, Warszawa, Bednarska 17.
Przyiecia osobiśde cały dzied.

l

•••

•

I
I

!

Dr. med.

lliftlłCY PIARliDLIS
okulista
mieszka 11 vo~c·1nszk·1 g telef ..
i'65- ~ ·
obecnie K • l\ ~
1

pn:yjmuje od 1-2 i od

s-1 ·

I
inteligentnych poszukuje do

łatwe! pra

cy akwizycyJnei na miasto Łódź i ~rb

wincję.

P. Wadaw PyffeJlo d. 22 I 23 b. m. (środa
I czwartek) bawi w Łodzi i przyjmuie osobiście
w Hotelu Savoy, pokój 219 przez c;.ały dzied.

Panie chetne i energiczne któ
mogą
stałej posadzie
sle zgłosić z dokumentami, czwarte)5. .i
Pihna
Pi•łck od godz. 10--12 i 3--5
I p„ front
„Sanitas„, ul. Zachodnia
fYm zalety na

n,

DJABELSKI PAZUR
W roli głównej: król cowbo:yóv;
I ulubieniec narodów

WILLIA~g?~:r'!O"D•

Kling·er ~~~J\~~ [~~~~~·~l~zi~~ • ~~;~a
SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH,
. SKÓRNYCH J WLOSOW.

l ~czenie.

.I eżeli wątpisz lub cierpisz
moralnie •• NA.PISZ natycl\.
mias t imię, rok i date urodze
n!a otrzymasz darmo analizi::
Swojego losu żyda.

Ewaoir~~~~!f!: Telefon 2'-4&.I
ul, Przytmuie od i-2 I od ~ w Ula oa6
l!.91_ _ _ _ _ _ _ •

/\atowtce

I

.:zenie lampa kwarcowa I prom!enlam'
Rent(ena.
PIOTRKGWSKA J.ł4. RóG fW ANOf

Dr. med.

Poznań-

Po tllloońc:ienitt :ka.M ego etaipu za~o •.
Projektowany z okaZljl d'Zllsięciolecia !
śląskiego bieg sztafetowy nłcy przenocują i następnego dnia wyn;Gdynia - Byidgoszcz - Poznań - Ka- s.zą w dalszą <lrogę.
Wszystkie etapy podzielone na 33 od
towice odbędzie się w dniach od 29 maja I
. do 2 czerwca. Start nastąipi 29 maja w emki biegu <il-ugości od 15 do 30 kUQ~
Odyni, sikąd sztafeta kolairs.ka zabierze. metrów, u kresu których kDlairz.y ~~t
wode z morza P'}lskiego.. Uroczystość wać- bodą sipecja.Ine komisje kontr~h~.:
ta odbędzie się w dniu 28 maja w obec- ! oru komitety przyjęć. Sztafeta od stą.r
ności przedstawicieli władz miejscowych ' tu skfa:dać się będzJ~ z. dWtUCh kolarzy,
!którzy wraz. z wodą z pol-skle,go morza."
i sportowych Gtdyni.
Cały bieg pod'Zie'lony został na czte.. · zabiorą również ze sobą ziemit: z G6ry
· ·
.
ry etaipy, a mianowicie: Gdynia-Byd. 1Przemysława.
Począwszy od ostatniego odcinka w
gos"ZCZ, Bydigos.z.cz - Poznań, Poznań-1
Częsitochowa oraz Częstochowa-Kat~ skłaid s:rtafety we}dz.ie czterech kol a rzy
Po d'W'ltch ~ Poznańskiego oraz Pomorza
wioe.

łPecJallsta choról1 wenerycznych, skór
rJfch. włosów ł mo.:zoPlC"iowvcb. Le-

codz. od :2-3 pop.

najbiedniejszy ~

powstania

PBJ~~S,,..g• cOrd;!ul: .!r.~z11i- Weffcle
rmiW\WUJ.IU

pomoc

„„„„„„„„„„„„„AmM*B~

Qdvnia- Bydgoszcz-

· Maurice CHEVALIER
Kelnerem w lllmie
KA WIAREN .K A''

seansów o godz. 4.30 1><>

pot., ost. o godz. 10.15 wiecx..• w sobo-

bieg
Ulubieniec

duł następnych

TAJEMtilCZY

Spór o Sierżanta

,,Niebieski Motyl"

'.

ff

NaJwspanialsze arcydzieło filmowe.
NaJwleksza sensacla dnia.
Pierwszy film, który maluje w prawdzi
wyd1 barwach gehenne szarego żołnie
ria rosyjskiego. skazanego niewinnie
na śmierć.
Tragiczne dzieje rosyjskiego żołnierza
obozie dla
więzionego w niemieckim
leńców wofennych.

I

12

ta o godz. 1-ej, w sobotę o g.
3-ej po poł. - Na pierwsze seanse w soboty i niedziele wszystkie miejsca po 50 I 30 groszy.
W niedzielę od godz. 3-ej ~ra
cała orkiestra.

Dr. med.

H. Lub i cz

łt18\Vl8ŻSkl
11101kowysk1•
H.
W
Cegielniana N2 4 ·m::~J::~tri:.;~:· Cegielniana N9 7

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:
•
!omunlkacla !atobasowa
,

ta ounUW!li~i
Dr. med.

_
__li___
!!~.~=~ .t~t~~!!. P•,~m~;;fJ0 •lekarz
· deDfJSfa

Specfałista ch..,r6b
skórnych, wene
ryeznych I mo•
: czop~clo"!ych.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee•eeeeeeee••eeee„ Leczenie światłem:
promieniami
Roent9enailam
·
P„ kwarcową.
- . Pn„lmuje od 8.: O
d i
I
K
~ 10.30 rano, od 1
I [
upno •prze a
0

•
•
:

I

•

lrowa o katdel pełne) godzinie począwszy od 8
rano do 20 wieczór z. Dworca Południowe~
przy ul. Wólczańskiel Nr. Z3Z. dojazd tramwa•
i4'm 14. Czas orzelazdu l 1odz. 30 min.

Btt~tUA.

'
1111111111
t

rałY.

l eropo

kI

oowe

~: :.-: !:.'.·w ~ie~

m·1e'1kanift 1:~ r. bt~i~~~ ~~
1

8,nu~HAUMnw n .
Piotrkowslla5 l
tel. 121-23
Godziny prz„jęć
od 4-7 wieczór.

-11
-

••
Ceny go
zegarki na
speeJallsta chorób skórnych, we
~ dzielna poczekalnia
~
tówkowe ..Precloza". Piotrkowska 123
nerycznych I moczopłciowych
25
z w,godami w c::enw i>odwórz~
używane i ma- ru°! miasta w przy·
pianino
sPRZEDMl
43)
Ceglelnlana
(Dawniej
wenerycznych
SG)
Ceglelnlana
DawnleJ
(
~uwa~ne
szyne do szycia Singera w dobrym zwoitym domu potelefon 141-32
i moczopłciowych
szuklwene od za.u:z
ul. Andrzeja 5 nPrzyfmufe od fl, 8-10 12-2, 5-8 w stanie, Nawrot 28, front, I JJ., m. 4.
telefon 216-90
,
26.IV Oferty do admuu·
iadziela i święta od 9-1 Dla. pań od
TeL 159-40
SpecJallsta chorób skórnych
i inne, suknie . trikotlnowe i t. p
stracii „E~r'!ssu"
diielna poczekalnia.
1 wenerycznych. Elektroterapja Przyłm11fe od 8-U.
przy rrUłje do repera'i P•
iAł<l..AO fTY~ięrski f pok~I z kudmią po~ .FRONT
od 5-9, w nledzit"
Leczeple lampą kwarcow„.
s·tel"Dl1 ,·B „• 6 •.III ~tę. ·1r ..
ei •włcta od 9-1 WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz <lo sipried~llla . tanio. Wiadomość
Pnviai11i• ocł g, 8~2 przed p.i odS·6
1. 6
u•
23
Oddz!elna pocze balowe po ce.nie niski!!!. Piotrkowska admłnt~traeJj..
wnłedziele I •więta. od godz. 9--1
, ~wo, ao ~ J>CYW~~em IDletz „•Ili~:
~A
Waia dla P4f ~ prawa OfK:fłll. JJl 8.
J1a pd .ed41itlaa ''9"tlrtlgile

powrócił

w···-

Pon'[l0[0Y 1·
··O

l6~k~~bl!~~~~"!~~~!!1e1

Przed

świętem

sportowem w Spale
uroz-

ro- IJdzłal PeClclewlcz•.-Nlezwulcle
malconu prodrom
zeir• w naJbliższym czasie trzy spotka·
Tegoroczne ~więto sportowe w Spa widuje miedzy innemi bfcsr na 1500 mtr.
nia w tym dwa mledzynarodowe. w dn.
31 maja nasi reprezentanci zmierzą się le różnić sie bedzie znacznie od dotych z udziałem Petkiewicza. bie2 sztafetow Poznaniu z tamtejszą reorezentacją czasowych. będzie bowiem miało cha- wy z udziałem mistrzowskiei drużyny
na zawodach Jubdeuszowvch z okazji rak ter imprezy ogólnopolskiej zakrojo- j Polski oraz zespołów z Łodzi i Krakonej na znacznie szerszą niż dotvchczas wa. wieczór wokalno-artvstvczny przy
Pieciolccia POZB.
W dniu 5 czerwca kombinowane zeognisku, tańce. pląsy i t. d.
społy Warszawy i Łodzi rozel?rają re- skaleMiedzy innemi dowiaduJemv sJę rów
Okregowy Urząd \V. P. i P. W „ któ
waniowc spotkanie z reorezentacją
Brna w Brnie. Kombinou anv zespół ry organizuje powyższe śwłeto Już o- ni eż, że w defiladzie przed P. Prezylódzko.warszawski został Jut ustalony hecnie czyni ener~czne starania. by dentem wezmą udział nietvlko uczestni
jaknaj!epjej przygotować sie do tej gi- cy święta soalsk1ego, lecz wszvstkie bez
i wystąpi w nastepującvm składzie:
Kazfmłcrskł, Ołon. Cyran. Chmłelew- gantycnzej imorezy. Termin święta u- wyjątku okręgowe związki soortowe,
ski, SewcrynJak, Seldel, ł\\lzerskt, Stib- stalony już został w porozumieniu z Kan które będą jaknajliczn"ej reprezentowa
be. Rezerwa: Goss i Garncarek. Reore- 1celarją Cyw:tną P. Prezydenta Rzplitej ' ne zarówno przez dzialaczv iak i czynnych zawodników. Swieto spalskie tran
zentacJa łódzka korzystając z oobytu w na 12, 13 i 14 czerwca.
Niezwykle bogaty pr~ram. który 1smitowane bedz'.e orzez Polskie .Radio
Brnie zmierzy się w dniu 7 czerwca z
Jut został częściowo opracowanv prze- . na wszystkie stacje polskie.
drutyną bokserską Bata w Zrinłe.

Ł6cbka reprezentacja bokserska

I

I

punkty
o
B klasowych
na starcl .- Pierwsze spotkania

Klasa A walczy

10 drużyn

I

111

narodowy na prze/a/
Doroczny narodowy biesr na pneł~ na trasie około 8 kim. rozeerany iostan:e ostatecznie w Warszawie w dniu
3 maja o godzinie 10-eJ na lotnisku. Zawodnicy otrzymają w dniach i a maja
bezpłatne kwatery w Le~ji. Zniżki kolejowe · mogą zawodnicy otrzvmvwać ·w
ok-ęgowych urzędach w. f. Biesr ten ~
wołał w kraju wielkie zainteresowanie.

z

Konlarancia Dkrcgawa
zwiqztCdw .
z pl'zedstawicielami
soortowych
W

·

ubiegły poniedziałek odbvła

r.

sto

konferen
w Okręgowym Urzędzie W.
cja przedstawicieli wszvstklch okręll)
wych związków sportowvch. na której
omawiano sprawę odznaki państwowej.
Postanowiono utworzyć specjalną, ko
misję regulaminową. w skład której
wejdą orzedstawiciele wszvstkich ~wiĄ
zków sportowych oraz orzedstaw1cieł
Okręgowego Urzędu W. f'. Komisja ta
, opracuje w najbliższym czasie szczegó-

!~:!1• regulamin nadania odznaki spa~·
w kla- 1 . Jednocześnie omawian~ sorawę •
sie A, przeżywa w obecnej chwili kry- · działu poszcze~ól.nych zw1azków sporzvs i na własnem boisku traci punkt za !0 wych w św1ec1e. s~ortowv'!1 3 maja

drużyn
zeszłorocznej do- 'która tak ładnie zadebJutowała

·a a w nadcho- ' wiem jeszcze do swej
Mimo lt Łódź ni
dzącą niedziele spotkania Ugowego, brej formy, jaką potrafiła pod koniec segdyi Jedyny reprezentant todzi w li- zonu zaimponować łódzkiemu światu
I punktem. Przypuszczać przeto należy, · t w dorocznym .~w1ęc1e w. f. t n. w. w
dze odpoczywa. kalendarzyk spotkań piłkarskiemu.
W PabJanicach tamtejsza drużyna że dzielnie spisująca się Burza wzboga- · letni.ej rezydencJI Prezydenta RUC2YOO
piłkarskich zaPowłaja się bardzo inte-1
spohtej w Spale.
PTC zmierzy swe siły z tegor(')cznym ci sie w niedziele o ~folsze punkty.
resuJ~co.
~ódmy
rów
przyniesie
tydzień
Nadchodzący
WldZ(IWa.1
Do boju rusza cafy szereg drużyn outsiderem klasy A drużyną
Ilu
Widzew na ostatnim meczu z ŁTSG nleż inausruracje · roz~rywek o mistrzaA„klasowych, które walczyć będą o dalj
motocvklowy w Unionle
sie punkty w rozirywkacb o mistrzo- wykazał Już wcale niezła. forme i dła- stwo k!asy B: Forma drużyn B-klaso•
stwo.
1
1go przypuszczać naldy. ze może dru- wych me Jest Jeszcze obecnie znana, nie
W dn.~ Jutrz~Jszym odbedz1e sto w
\V sobotę na boisku \Vłdzcwskiej żyna robotnicza zdobędzie wreszcie mniej jednak należy przypuszczać. że
poważną role w rozgrywkach o mistrzo lokalu Umonu siódmy z kolei odczyt
Manufaktury stają do walki dwaj rywa pierwsze dwa punkty.
I Ostatni mecz z cvk1u zawodów o mi stwo ode~rają drużvnv WIM'a, Zjedno- · ~otocyklowy z Je~noczesna demonstrale Turyści i Hakoah.
jCJą maszyn wyścigowych i turvstyczPo cer.nych zwycięstwach obu dru- 1 strzostwo klasy A odbedzie sie w Kali· czone i Sokół zgierski.
Dalsze dwa spotkania o mistrzostwo . nych. Na odczyt ten sekcja motocyklo-tyn odniesionych ubiegłej niedzieli szu. 2'dzle benlamfnek KKS gościć be-I
wa Unfonu zaprasza wszvstkich załnte
przecłw:nlcy dołota : niewątpliwie dużo ' dzie pabjanłcką Burze. Druh\>na kaliska. klasy A odbędą sie na prowfncfł.
resowanych i sympatyków snortu m&starań. by wz~acić sio o dalsze . dwa'
toeykłowego.
•
punkty.

s

któ~wiXa~'::Je s::::,::~a i~~~z~a~~;;ą Obrady \VYdZłilłll \VYkDDil\VGZBBO PIPI\
-db
11 •lu
~
-

f~rme niemniej Jednak niespodzianka
me Jest tu wykluczona. gdyż Turyści u-

_, •or••mberd-e
•I„
. -..
„
na
...., · mi będą nadał dozwolone, Jednakte po-

o•"ZJI

Blag Dil przBlill

organlzufe Hakoah l6dzkl

.

Jak sf e dowiaduJe!'fY• sekc_Ja tekkf>.Przed kilku dniami odbyły sle w
biegłej nłedzielt t>O wsp~nłałem zwycięstwłe nad \VKS-em dowiedli. te nie ma- Norymbedze dwudniowe obrady wydzia stanowiono w miarę możliwości unikać atlety~zna „ttakoahu organizuje na
Ją Z!lmfaru odegrać w teSi?!>rocznych SJ?Ot lu wykonawczego Międzynarodowego sędziów angielskich, którzy trzymają szeroką ~kalę zakrojony ogólnopolski
kamach A-klasowych roh dostarczycie- Zwiazku Piłkt Noinej (PIPA), na któ- sie innych przepisów jeszcze wśród , bieg drnzyno~y na przełaj dla Pa6 na
Irych przygotowywano rezolucje na ma- członków FIFA niewprowadzonych. jdystans!~ 1 kilometra.
la ounktów.

z tych WZl[1ed6w walka zapowiada jący sie odQYĆ koni;rres FIF A w Berii- I w sprawie definicji amatorstwa nie Zwyc!ęska drużyna otrzyma cennr
Inie. Postanowiono zaproponować kilka powzieto żadnej uchwały. natomiast po . puhar ofiarowany przez Jednego z tt8J,·
sie bardzo interesująco.
Należy również zaznaczyć. że spot- reform orf,?anlzacyjnvch tyczących dzia- stanowiono sprawę te dokładnie przedy wYb!tnieJszycb swych propagatorów
sportu w naszem m:eścłe. Prócz teg~ 5
kania Turvścł-Hakoah posiadają już w ' łalności Zarządu flf'y. Celem uspraw- ' skutować na ~ongresie w Berlinie.
naszem mieście tra1ycję i kryją w so- 'nienła działalności sekretariatu flP'y. j Zastanawiano sie również nad spra- pierw.szych zawodm~zek ~trzyma Ptek
postanowiono zaangażować do pomocy 1wą zorganizowania mistrzostw piłkar- ne ~agrodv. zaś dntZY!'Y biorące uchlał'
bie posmak sensacyj.
WniedzieJe uJrzymv w Łodzi. dwa Ihonorowemu sekretarzowi PIFA. holen- 1skich świata. co naturalnie wymaga du-1 w h1ideint tadyplomy póa "!1ątkt owfe,.
ea ' szczeg. me ra n e POntY·
spotkania A-klasowe. Na boisku WKS drowi ttłrschmanowi płatnego se- 1 żego nakładu pracy ł odpowiedniego
gospodarze zmferzą swe siły z ŁKS-em. kretarza. Na stanowisko to przewłdzia- przygotowania. Z odpowiednlemi wnlo- ślana, przyczyni. s1e nl~wątpliwie do
Ze względu na to, że drużyna ligowa nv jest znany działacz oilkarskl ttu20 skami na kon~resie wystąpić mają de-1 spopularyzowama tej na1zdrowszeJ ralezł . lekkiej atletyk!. a cenne trofeu!"
legaci Węgier 1 ttiszpanji.
czerwonvch odpaczywa należy przvpu- Meisł.
Istnieje projekt. by w finałowych roz stanie. się ośrod·kfem zainteresowania
Liczbe włceprezes6w Zarzadu posta
szczać. że skład zespołu l·b zostanie za
nowiono zredukować do dwuch. Siedzi· 2-rvwkach o mistrzostwo świata brało Polski sportoweJ.
si1onv zawodnikami ligowemi.
ZmnieJszy to znacznJe szanse zeszło ba fJr A mieśclć się ma w przyszłoścl udział 16 państw. które wyeliminowane
U
roczne20 mistrza klasy A na uzyskanie w Zurychu, Norymberdze lub w Mo- zostaną z przedbojów. Istnieje również
dla oracufącvch kobiet
d.als~vch dwuch punktów. Spodziewać ~achJum. Postanowiono równiet podzłe- projekt podziału P~ństw na 2'ntPY. przydows!dcb
olecenia Zrzeszenia
s1e Jednak należy. że drużyna wojsko- hć państwa należące do PifA na szereg czem n~ cz~!~ ~anstw eu~opejs~łch stawych. która tydzfeń temu utraciła dwa grup w zależności od swego położenia nąć maJą naJstlmejsze 1ruzyny Jak: We- Kobiegych Stowarzyszeń S~ortOwYch
• K di
ń i J
k j
punkty doto:tv wszelkich starań. by z gospodarczego. z kt6rvch kaida oosia- gry, Czechosłowacja, AustrJa. Niemcy, . p 1
walki · tej wyjść zwycięsko I nie stracić dać bedzle swego przedstawiciela w Za-, Włochv i Szwajcarja. Wszystkie powyi ~rga~i~~iesew~ av!'r~sn~ sfik!f~ . ~Y
sze proJek~': rozpatrywane bedą na kon g-lmnas.tyczne dla pracujących koJef.
rządzie.
szans do oicrwszego miejsca w tabeli.
Zrzeszenie P'!"a~ie uprzystępnić szeroRozgryWkl z dru!ynamt angie!~resłe berlmskim.
W godzinach POPC?łudn.iowych. na bo
kim masom kobiecym uprawianie gim:1.sku pr~y ul. WodneJ ~mierzy się dru-
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N1ewątphwle

~IW'i.o·r1en1·e

11·oato'w

~~kier~k·1rb

m·1itr1011w 'ol~k1·

Jak
praITTtąca
kobieta
kursy.
ne
SJ)ecjal
organizuje
tym celu
I wKazda
nastyki
najdłutej zachować zdrowie· młąd~ć i
zdolność do t>racy winna uprawiać .ćwi
czenia. ci~łesne. P~miętajci-e o swoje~
odbt::dzle sic: 'IO moja w łtodzi
h b zdrow111 1 o komeczności zwak:za.n1a
· b·t . .
st
k' ' k' h
.
o- ujemnych skutków pracy zawodo\Vej.
W. d nIu wcz~rajszym. r:uchl 1we . 1e-1 ie szesna. u .na1wy 1 me!szy~
ro~nictwo sekcji bokserskiej łódzki ego I kserów kraJU· mistrzów i w1cenustrzów Będzi ecie miały z tego dużo korzy5ci i
na zawody Utll1-A-Sok6i
Iprzyjemności.
.
.
.
l~monu powzięto uchwalę dopro~adze Polski.
Zapisy przyjmuje cod· ~Jennte se'kreJak już donosiliśmy odbedzie się w ma do skutku t. zw. rewanżu dl~ fmal!-i1 w. kolem.ośc1 wa:i zabaCZYt,nY: Mo:!
„Kadimah", ul. Gdańska
nadchodzącą niedziele w Aleksan·d rowie stów odbvtych w b.. tygodmu m1- czkę 1 Wolm3:kowsk1eg;o, forlans~1ego 1· tarjat ż. K.
Of?na. !<ud~k1ego ł Cyra~a. C~m1ele~· !40 od godz. 20 do
propagandowy mecz bokserski miedzy strzostw PolskJ w boskie.
•
Impreza ta. na wzór rewanżu dla sk1ego ! An:ołę •. Sewer~1aka 1 Arsk1edrużynami WIM i Sokół w ramach spo
Kad1m~b
tkań o ouhar dyr. Kannenbersra. Zesta· uczestników kolarskich mistrzostw g~, M3;JChrzyck1ego i Wieczorka~ Wł§U
u
k mewsk1ego 1 Wystracha oraz Sttbbego
.
.
wienie par przedstawia sie nasteoująco:
. zaoroszona do OAwiqclmtt
Optułowicz (WIM-A) - Piestrzyński, Polski. która w Łodzi odbywa się ro i Wocke.
Wolrab (W) - Kustosz. Ce.R'ielski (W) rocznie, naznaczona została na dzień 10 1 Należy zaznaczyć, te Union prze- 1 Jak się dowiadujemy, miejscowa Ka
- Szczepaniak. Zielinski (W) - Pisat· 1maja i odbęd· zie się w Helenowie. Na- prowadził już wstępne pertraktac}e z dimah otrzymała zaproszen!e na · zawoski, Kunikowski (W) - KJ.mczak, Ba- tychmiast po tej uchwale. postanowiono poszczególnymi klubami w sprawie dy p~lkl nożnej do Oświęcima gdzie re
ranowskl (W) - Seweryniak. Szklarek wysłać zaproszenia do wszystkich fina tych zawodów na mistrzostwach w zegra dwa spotkania z tamtejsżą. Kadi(W) - Trzonek. W wadze cidkiej So- listów i spodziewać się należy, że w Warszawie i otr.zlt"J[Ilal m.uiirzecz.e.nle mah z oka~ji 10-lecla fstnlenła tego kle~bu w dnia.eh ~i 30' czerwca r. Jat-„
. .. '
kół uzyska orawdopod9bnie .walcower. ,dniu 10 maja zobac.zymy na ~u łódz- startu w Łodzl.

dwa
wzbo~acą
no-biali
z TSO.sie ? dalsze czar·
Biegu
zyna.
punkty, dru~yna Biegu me wróciła bo•••••••••••••••••••••••••••••••
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ajemnicze zniknięcfę
generała Guill~~ńlat :

dnia pracy

5-godzłnnago

do1naea si«= prsedsfall'łc:łef
ro6ofnilióll' a1nervliań
sliit:6
New York. 23 kwietnia.
własny).

(Telegram

Wczoraj wygłosił wielkie przemówienie o kryzysie gospodarczym przy
wódca robotniczy Wiliam Green. Green
żądał wProwadzenia 5-godzinnego dnia
pracy, oraz rewizji ustawy o trustach.
Pozatem przywódca robotników domagospogał się utworzenia stałej rady
darczej pod przewodnictwem prezyden
ta Hoovera. Mowa Greena wywołała
w Ameryce wielką sensację, albowiem
po raz pierwszy wysunięte zostało żą
danie zaprowadzenia 5-godzinnego dnia
pracy.

ofłcarów
Areszt..,owania
.'JCis•panji
Madryt, 23 kwietnia.

(Telegram

Znany kierowca motocykloWY Henne, który zdobył w ubiegłym roku rekord
szybkości, wynalazł ekwipunek. który przeciwdziałać ma oporowi powietrza
w czasie wyścigów. Jest to hełm o5tro zakończony do tylu oraz dwa sto· ki
z '
'
· przyczepło~e do oasa kierowcy.

•••••••••lilllli•lill-••illllllm_________ .:al- -•al

B. dowódca francuskich woisk _okupacyjnycb w Nadrenjł, Ren. OuiUaumat,
który odbył podróż inspekcyjną w Ma·
rokku,. znikł nagle .w tajemniczy Sl>0$6b
wraz ze swym adiutantem. Istnieje ob•
wa, że generał uprowadzony został
przez wrogo usoosobłonycb marokań·
czyków.

własny).

Wczoraj aresztowany został gen.
Mola, który oskarżony jest o wydanie
rozkazu strzelania do bezbronnych robotników oraz o naruszenie tajemnicy
listowej.
Władze sądowe wydały pozatem na
kaz aresztowania kilku wyższych ofice
rów, którzy za czasów dyktatury zajmowali wybitne stanowiska.

Ministerstwo
dla

1nnieis•ośd narDdo..,vc6 .., ftu1nunłi
Bukareszt, 23 kwietnia.

(Telegram

własny) •

. Na mocy uchwały rady ministrów
ustanowione zostało ministerstwo dla
mniejszości narodowych. Ministrem mia
nowrny został niemiec Rudolf Bransch.
Wprowajzenie tego nowego ministerstwa ma przyczynić się do likwidacji
naprężonej sytuacji w zwlązku z oiy- Tak wygląda obecnie dawniej kwitnącemlasto Managua - stolica Nlcaraguł.
Trzęsienie ziemi ooclągnęło za sobą dwa tysiące ofiar.
wioną działalnością mniejszości wegier
ERIC DRUMMOND.
SIRgeneralny
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - • sekretarz
skiej oraz niemieckiej.
LIJtl Narodów pl'Zy
był do Berlina, by porozumieć się co do
planu sesji majowej LiJd Narodów z mJ.
ulstrem Curtiusem. pod któresro prze.
.
~&'GDCij
Be
t:6ce ll'proll'adsii r.sqd
wodnictwem toczyć się będą obrady.
:JR.at: .Donalda
Londyn, 23 kwietn!a.

Podatek gruntowy
(Telegram

ra•asc••enf e ol6rn.1mfel fa111u

wła.sny).

Rząd Mac Donalda zamierza wprowadzić podatek gruntowy celem uzyskania nowego źródła dochodów. Wprowadzenie tego podatku wywołało wiel-

kie niezadowolenie w szeregach konser
watystów.
Na najbliższem posiedzeniu Izby
Gmin Snowden wystąpi z wielką mową
w której zaanalizuje sytuację finansową Wielkiej Brytanji.

Mrozy w Ameryce
Chlca20, 23 kwietnia.
własny).

(Telegram

w całej północ
nej Ameryce mrozy. Temperatura spadła poniżej zera. Śnieg pokrył pola i ulice.
Od kilku dni

panują

!lrofl'ie 5 Dlifionófl1

1Hies~flońt:ó111

Paryż,

(Telegram

DUFOUR·fERONCE
sekretarza generaln~o. towarzyszy mu w tej podróży.

,., !Jorgju

zastępca

23 kwietnia.

własny)

Według ostatniej statystyki przepro
wadzonej przez magistrat Paryż liczy
obecnie 4 miljony 800 tysięcy mieszkań
ców stałych.

Przerwanie olbrzymiej tamy na kanale Qurcq w ooludnlowo-wschodntej Fran
cji, wyrządziło _olbrzymie straty. Ląki i osady ludzkie na przestrzeni wielu kilometrów zostały zalane woda. 1500 ludzi zostało pozbawionych dachu nad

Redakcfa 1 Administracfa: lódt. Piotrkowska 49. Tel. Admlnlstracfl: 122-14.
TeL Redakcli: 127·24. 136-43, 136·4", 189-00,

głowa.

Młiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iiiiiii!idii

Niei€ie pomoc
naJbiednieJ szgm!

Konto P. K. O. „Wydawnictwo Republika" Nr. 68.148

ODDZIAŁY: KRAKÓW. ul. Piiarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dziennik~w „Haga" Wincenty, Szczepaniak. ul. Piastowska 9, tel. 7.17; LWÓW: ul. Zimorowicza 5. tel. 277; POZNAN':
Piekary 20121. tel. 22.46; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski, ul. 3-go Maja nr.28; Bl!l'.JlIN: Biuro dzienników J. tflawski. ul. Malachowskiego l; DABROWA OólłNICZA· Biuro
dzięnników J. lilawski, 3-go Maia nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; ODYNlA: Pension "Victoria Regia'', tel. 19.02; WARSZAWA, Próżna 7/34, tel. 768.89; TARNÓW• ulJca

Krakowska 13;

CZĘSTOCHOWA:

A. Panny Marli 31. tel. 4-48; KALISZ: Złota 14; RADOM~ Żeromskiego ZJ, tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171; SKARŻYSKO: Iłżecka 16, teł. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.

J:!renumer.a ta: z kosztami przesyłki pocztowej ~I. 3 gr. 50 miesięcznie

Ogłoszenia• W tekś~ie 50 gr. za _wiersz _milimetrowy (na stronie 4 szoalty);
• nekrolo21 40 gr, za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy
· '
najmniejsze zt. 1.50. Poszukiwanie pracy: za słowo 10 groszy. najmniejsze zl. 1.20.

I
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