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Ankara, 26 kwietnia.
(Telegram własny),
Wybory do parlamentu tureckiego
miały przebieg zupełnie spokojny. Według wiadomości ze wszystkich prowh:tcjł, walne zwycięstwo odniosła partja
narodowa, prorządowa. Partja niezależna odniosła wszędzie wielką klęskę,

przyczem w okolicach Smyrny, gdzie
Nr, 1Hi przedtem wyszła z wyborów zwycięsko, zdobyła na 39 mandatów tylko 13
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zbrodnia

Warszawa, 26 kwietnia
czwartku na pia.tek przez
nocy
W
chodnie znaleźli na chodniku przy zbiegu ulic Karolkowej i Grzvbowskiej trupa mężczyzny, którym okazał się Marian Kozłowski lat 25, zamieszkały z ro
dzicami w budynkach fabrycznvch przy
ul. Inowrocławskiej 5. Kto dokonał zabójstwa pozostało tajemnica. zwłaszcza
ż e towarzysz, zabitego zbie9:ł.
Sledztwo było bardzo utrudn:one i
szlo w kierunku odszukania towarzysza
zamo'"dowanego. Przesłuchano dozorców domów okolicznych orzv ul. Karol
kowej i Grzybowskiej, oraz lokatorńw,
którzy wrócili późną nocą do domu i ustalono, że około g. 2 w stanie nietrzeź
wym wrócił do domu przy ul. Karolkowej 27 Lucjan Skorysowski. mechanik.
Dozorczyni domu zeznała. że był on
bardzo wzbur~ony i prędko oobiegł do
mieszkania.
· Badany Skorysowski orzvznał. że
był w towarzystwie w restauracji Olemaszewskiego na ul. WolneI 16. w restauracji tej zbierają się przesteocy. _
Dość często dochodzi tam do bijatyk,
rozpraw nożowych i rewo! erowych.
Restauracja ta cieszyła sie bardzo
liczną frekwencją, a główną jej atrakcJą
była urocza kelnerka Eu2enia Zaborowsk~ zamieszkała w dzielnicy Wolskiej,
zwana popularnie •• Hrabiną". O tę Hrabinę stuczono niejeden bój i nie jeden
Już z Jej adoratorów musiał dłu20 leczyć
· ·sfę z zadanych mu ran. Woadłą opa rów
nież w oko Kozłowskiemu. Zaorosil ją

Ubezpieczeniil od bez·
robocia
6ęd•ie

°'.-roll'ad•cne
..., Hisspanfi

Paryż, 26 kwietnia.
(Telegram własny).
Nowy minister pracy Hiszpanii udzielił pewnemu dziennikarzowi - wyMinister
jaśnień na temat prac rządu.
oświadczył, że rząd wprowaazi ubezpieczenie od bezrobocia, oraz sądy pracy. Hiszpania nie obawia się niebezpie
czeństwa komunizmu, albowiem na 80
tys. członków rad miejskich w czasie
ostatnich wyborów wybrano zaledwie
23 komunistów.
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Warszawie- wyświetlona

do swego stolika. Nie podobało się . to jej
adoratorowi. Wnet zabłysły w rękach
noże i doszłoby do starcia, 2dyby nie
to, że obu młodzieńców obezwładniono.
Tymczasem korzystając z zamieszania „Hrabina" ulotniła sie z 60-letnim
Kazimierzem Kulakiem. Dokad poszli
pozostanie ich tajemnica.
Po pewnym czasie wvszedł Kozło
wski z restauracji wraz ze swvm towa-

„

:Jedno oso6a sia6ita

Około pólnocyB!~~~~n~~o k~iest~t~;kn

przy ul. Boxhagen w wschodn ~ el części
rzyszem. Adorator " H ra b inv przypusz Berlina 5 osobnikó v, k :órzv p<:rwali za
czając, że umówil się on z nią. noszedł krzesła i flaszki od piwa i rzucili się na
za nimi. Na ul. Karolkowei i Orzybow- o!"i.:.•i nych ..-v sz~inku ~ 0 ·,ci ; S:u 7. t~1; . \\"ła
skiej. dosz!o znów d.o kłótni. Znów uka- śc'ciel szvn 1 ~, 1 oJ.l ił w :>tru ., · ~ włRs n :i
zał się nóz, a z drugiej s~rony rewolwer. ki'ha strzałów. Jedn.t z km ug cził a
Padł strza_ł i Kozłowski runał t~pem. rn.~pastnika, 2.:;.•etn•eo Blanka. P :uH on
Ustalono, ~e m~rdercą był Francisz~k t1 npem na m:ek..: u. albow11!•n kula tr:lfiPrzybylsk1 zam1es~kały w Pruszkowie I la w głowę. P0z 1-;:ali napa<:t ni..:\' zł'it> g l i
przy ul._ N~ro~oweJ 9. Morderce osadzo- w popłochu. ~apaść. była d1..konana na
tle zemsty.
no w w1ęz1en1u.

Aresztowanie barona Kelles-Krausa
oskarżonego

o

przywłaszczenie

weksli i inne oszustwa

(Warecka 14) .. Baron ?skarżonv jest o nowie i firmy narzędzi rolniczvch RoWarszawa, 26 kwietnia.
Na terenie stolicy ukazują sie bardzo przywłaszczenie we~sh na s~me 20,000 num w Kartuzach. Okazało sie jednak,
często niebieskie ptaszki. które ood po- zł. na szkodę złotmka Wab1a-Wabiati· 1że firmy te wcale nie istnieia. Wczoraj
zorem zakładania dobroczvnnvch justy- skiego (Krakowskie Przedmieście 19). aresztowano oszusta w jednei z restau"
tucyj lub w roli bezinteresownvch po- Nadto przywłaszczył sobie weksle dane racji na Nowym Swiecie. Odstawiono go
średników wyłudzają od łatwowiernych mu do dyskonta przez Stefana Lewenta- do aresztu.
!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
la (Rysia 1), na sumę 2.100 zł.
pieniądze.
Pozatem baron Kelles - Kraus w pod
Specjalny typ hochsztaplerów zajmu
je ~i~, dyskontem w~ksli. Niedawno. do- 1stępn~ ~posób nabył od _firmv Marconi
Szpieg skazany
n si11smy o oszukai:trn hr. Zamovsk1ego wa ~· to~ci owiY apa~a.t radJowv za 1,900
na 5 lat Wl'i~siienia
~a„30,000 zł_. Obecme woadl w ręce ~o· · zł., ktory ~astępme zaraz sprzedał. Ja.hc11 wspólnik słynnego Kona Koneckie- k~ P?kryc1e dał dwa wek?le z wystaBydgoszcz, 26 kwietnia.
go baron Marjusz-Erhardt-Ke11es-Krau~ w1ema firmy Jana ttanlew1cz w {orsaP.rzed izbą karną w Chojnicach od.
był się wczoraj proces pTzeciwko Leo;
nowi Spiński·emu z Osowa. oskarżone
Gr~~~.-~n1· IO ~.-.'°Oli.
mu o uprawianie szpiegostwa wojskowe
•IV J&l al
w., 7el w.,
;J llel't~ ~
go na rzecz Niemiec.
IJfiar ,., ludsioc:li . nie 6vło ..
Wyrokiem izby karnej Spiński zodo katastrofy
piętr wahał się, jednak
New York, 26 kwietnia.
skaza.ny na 5 lrut ciężkiego więzie
stał
nie doszło. Na jednem z przedmieść wy
(Telegram wł<is.ny). · · ··
n.a stały dozór policyjny. Spraoraz
nia
Donoszą, z Los Angeles, że w · Rocky leciało wiele szyb wystawowych, oraz
zamtrzęsienie pospadały obrazy ze ścian. Większych wa odbywała się przy drzwiach
City odczuto wczoraj silne
ziemi. Wstrząs trwał 12 sekund. Liczni strat i szkód, oraz ofiar w ludziach nie kniętych.
przechodnie byli świadkami, jak szczyt zanotowano.
ratusza miejskiego, wysokiego na 28
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Katastrofa lotnicza

niero~aliln~ wMało101ue
iowiety ~n1uiaironzokc:jo
dokonano

pod ::fofoniAolfti
Ateny, 26 kwietnia.
(Tełegram własny).

W Mirka pod Salonikami miała dziś
miejsce katastrofa samolotowa. Wkrótzosia•o w Przemgślu
ce po starcie samolotu wojskowego, z
wysokości 60 metrów aparat z nieznasztuk
340
ostatnio
wynosił
ładunek
den
Przemyśl, 26 kwietnia.
nych przyczyn spadł. rozbijając się ao
Bawiący tu przedstawiciele s0wiec- nierogacizny.
szczętnie. Obydwaj lotnicy oii .... erowie
w
robiono
chlewnej,
trzody
Zakupy
zakupili
kich organizacyj handlowych
za Pośrednictwem tutejszych eksporte- całej Mał<>Polsce, są przeznaczone dla ponieśli śmierć na miejscu.
rów, w ciągu krótkiego czasu już Poraz celów aprowizacyjnych ludności w mia·Stromboli czynny!
drugi, znaczną il<>ść trzody chlewnej. Je stach fabrycznych Rosji centralnej.
Poważna

Rzym, 26 kwietnia.

Załarg

o płace w Zagłąbiu

Możliwość

Dąbrowski em.

wybuchu strejku. - Ministerstwo
pracy interwenjuje

Sosnowiec, 26 Kwietnia.
Jak już don<>siliśmy, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego trwa zatarg na ile
zawarcia nowej umowy zbiorowej mię
dzy j!6rnikami i przemysłowcami.
Wobec tego, że konferencja między
radą zjazdu przemysłowców a związka
mi zawodowymi nie dała żadnego rezultatu, ministerstwo ptacy · opiekj społe
cznej p<>leciło tutejszemu inspektorowi
pracy zajęcie się tą sprawą i p<>czynienie kottkretnych zarządzeń do zlikwidowanja zatar1gu. Inspektorat pracy przeprowadził szerel! konferencji z związka-

mi przemysłowców, które jednak w dalszym ciągu stoją na stanowisku obniżenia plac robotników i znie~ienia . .ś~
czeń. Rzecz zrozumiała, , że to nieprzejednane stanowisko przęmysłowc6w . Wo
bee żądań· podwyżki · wysuniętej przez
związki górnicze, nie może doprowadzić
do zlikwidowani3 zatargu.
Jednocześnie z przemysłowcami prowadziły pertraktacje związki zawodowe
będące pod wpływami PPS i NPR. Jednakże i te pertraktacje nie przyniasły
konkretnych wyników. Wobec tych tru
dności. insoektorat pracy w Sosllo:WQll

misji p<>średnictwa i sprawę
do ministerstwa, Jak się dowiadujemy,_ w nadchoClzący wtorek odbędzie ~ę k~erencja ' w ministerstwie
pracy w· Warsżawie w której wezmą udział wszystkie związki robotnicze ora„
zrzekł się
przekazał

(Tele~ram własny).
Donoszą z południowej Italji, że jeden z wielkich wulkanów, Stromboli,
Wulkan
swa działalność.
wznowił
Stromboli znajduje się na małej wysep
ce na północ od Sycylji. Donoszą, że
wielkie ilości poStromboli wyrzuca
piołu i lawy. Dotychczas nie zanotowa
·
no większych szkód.

Jloś,;iól
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splonql
.llmerv,;e
New York, 26 kwietnia.

że
przemysł<>wców. Zaznaczyć należy,
W miejscowości Mm Creek spłonął
nieprzejednane stanowisko przemysłów polski kościół rzymslro-katolicki. Straców może doprowadzjć do zaostrzenia ty wynoszą pr zesz ło 60.000 dolarów,
się zatargu a co zatem idzie do wybu- przycz.em asekuracja pok·r yfa zaledwie
ch11 strejku. Nie wątpimy, że minister- piątą część s:zikód. Powodem pożaru
stwu uda się jednak sprawę zlikwido- byta wa<lHwa budowa rprzewodu lmmiwać.
nowego.
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1931

z ·za kulis dworu

Nt. 115

hiszpańskiego.

Figle Alfonsa Xlll.-Król staje do góry nogami.-Uc~eczka na skradzionym rowerze.-Wieczny niepokói Nrólowej.-Zabawy następcy tron

Co opowiada oex-królu u. Ploachon. piastunka następcy tronu. zam. wWarszawie

Zamieszkała w Warszawie o. Eliza'. głodu, próbował czem dzieci karmi:l. , - mah- wybił się ze snu. może spać tyt bez wzajemności. Powścia~liwa i milMoa-:hon, długoletnia piastunka następ- · chcąc o wszystk1em przekonać się oso- ko nrzy absolutnej ciszy". „Aha ten j)an . cząca królowa zapominała o całvm swo
cy tronu hiszpariskłcgo i je~o brat? '11-, hiście. zwłaszcza pod nieobe.:ność mat- · nie ztHJSi hałasu, to ja ~o nauczę spa~ im etykietalnym spokoju. ilekroć król
fanta .. zechciała ?Po~:iedz1eć nam s~e- 1ki. Ra.z: ~1edy Infant był jesz~ze zuµdnie tylko przy absolutnej ciszv''. - (!dtad ' ~rJeż~~ał na otwarci~ parlamen!u. „Za
reg ciekawych h1storJ1, dotyczacych in- malut1<:1. Król przyszedł. gdv dz1eckJ kar co wieczór, pod oknami dzieclnneJ sy- , b1Ją go -- skarżyła się przed kazdą datymnego życia swych byłvch chlebo- 'miano z buteiki. Dziecko krzvczało i od- p1alnl grywała orkiestra. Po oewnym ·mą dworu i uspakajała sie na chwilę doda wców:
wracał~ sie od mleka. „Ja 20 nakarmię" czasie dzieci zasypiałv doskonale przy piero po telefonie adjutan1a królewskie- Alfons XTII - opowiada n. Moa-, zawoiał król zniecierpliwionv i złapał muzyce...
jgo, który informował królowa no kilka
chon - słynął na całym dworze z na· · smocz.:k. Ale dziecko rozkrzvczało się
- Głęboko przywiązanv do dzieci- razy dziennie.
der wesołego usposobienia. Rzec moi- ; jeszcze bardziej. Król zdj,\ł frencz 1 wziął król nie mniej kochał swoia żonę. Kie- ~iedy ~ Wielki C~wartek odbyna był to poprostu łobuz. które2"o trzy- maleństwo na ręce - nie usookoito ~1ę. dy królowa wracała po kilkodniowej nie . wało się myc:e nóg ubogim-tłumy lu-mały się figle i psoty, jakiebv nigdy nie \Vó\Wt-as z-wrócił dziecko bonie i 1zr.aj obecności - no całym patacu rozlega-: dzi prz~chodziły patrzeć. iak kr~J raprzyszły do głowy je~o chorowitym mit, 1e „woli prowadzić pułk do ataku. ły się wesołe wotania Alfonsa: „Ina. zem z biskupem dokonywa te2"o symbodzieciom. Nie było prawie osobv na ca- niż dawać smoczek takiemu rozwrze~z- lna! 0 wołał po wszvstkich koryta- !Jcznego obrządku. Oczvwiśc1e. uprzelym dworze, któraby nie przekonała się czaneruu pędrakowi". „Bo. Wasza Wv- 1rzach, nieustannie szukajac żonv.
dnio starannie szorowano tvch dwunana własnej skórze o figlarności Alfon~a. sokość - nieśmiało wtracila An~1c!ka
Miłość Alfonsa nie pozostawała stu żeb.raków i przebierano ich w czyMnie również to nie omineło. Pewnego +
;o
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ste szaty, które. rzecz prosta. zabierali
razu, gdy wyszłam z dziećmi do ogrona sobie, a ze sobą - po koszu pełnym
dów Alkazaru - król skierował mnie na
jedzenia i trochę pjeniedzv.
a gdy
na
i dobry król fednak nie
samym Jej środku - poclsnał odnowie•
•
znosił nienosłuszeństwa i karał ie surodnłą, nieznaną ml. sprężynke. DziesiątTajemni€ZO zbrodnia
sianie
wo. Uważając gre w karty na Pieniądze
kami otworków woda trvsneła ze ścież
Pl
h
i
za gruby nałóg - wydał zakaz 1?;rywaki prosto pod moje spódnice. Efekt łao SSU€. USSe S
nia. A gdy, po tym zakazie. przyłapał
two soble wyobrazić i trudno się dziPrasa amervkańska poświęca cafo rozkaz aresztowania syna senatora sta- trzech robotników grającvch w parku
wić, że król zanosił się od śmiechu.
szpalty sprawie tajemniczego? m1'r:!er- nu. .
. I królewskim, podczas przerwv obiado- Ulub:one żarty Alfonsa oolegafy stwa. które wykrvto pod :n1~.;;tcm TiNiestety, ~olicj~ nt~ zastała f'? JUŻ wej - Jcazał im postrącać z zaołaty zna
na ~ors7eniu starszych dam dworu. - verton w stame M..issa1..hl15set~.
w domu, pomewaz zbiegł w nlewiaj.o- czną część.
\Vówczas najniemożliwsze oomysły . W dn_lu. 28 mar~a r. b. oew1en robot mym ~łerunku. Ucieczka Jego była Je- i
_ Król miał swoją ulubienice. Była
przychodziły mu do głowv. Jednak aże- mk. zdązaJO:C na rowt:~ze ~„ l ·, e~ton. szcze Jednym sz~ze~ółem potw1erdzajil to apuga pilnie strzeżona przez urny·
by je zrealizować musiał czekać na wy wywrócił s1e na mh1·~Js ł)rTcszt o„lz1e I cym domysły policji. Wobec tego rozes . P
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s 1nego war own1 a~
oremu o
z
jazd królowej, która mu nie nozwalala wPóa 1 okkriohwu ~nie o. n?szJąc hzre~zlą ,ano. zak.lnkm dl~ Y ~oncze.I age pdoł ~P- wartowania regulamin nakazvwał niena żadne „błazeństwa''. Pewnego razu, i;>r, cz e c. za-.irr1pan_.. Zcl al''~ Oh~a· yw1e t. u m w spraw e zasze... me- tylko odezwać się do kogokolwiek, lecz
korzystając z nieobecności tonv król zen. Ku swoJemu ""ielk·~.11u przernze- przewldztanv zwrot. Oto do polk11 zi:rło
ć .
. . .
.
·
:
'.
niu spostrzegł po :-hwil•. ze obok 11le20 sił sie mlody, zamożny kupiec. Gallvln, n~wet --:- porus~a s:ę. 0 z1e~1. n1ezm1erzaprosił na Jralowy ob .ad wszvs.tkie d~- majaczy w rowie mka.; !)Ostać, tetąca przyjaciel domniemanego mordercy i mte bawiła ta. n1erucl10 mo~ć I Jego przy„
my dworu. Przybył~ lekko z~nieppk?J 0 bez ruchu. Oświetlił zagadkową postać zeznał. że Hathwey nie zbie2ł. lecz Jest muso'"'.a b~zs1lność, t? tez st~le wym_yne - przecz~wały, ze czeka te cos. me- latarką i stwierdził że jest to młoda u nle~o w domu ~dzle leżv ciężko cho· kały się Piastunkom t przełaz1łv pom1ę
zwykłego. Kiedy towarzvstwo zasiadfo ele~ancko ubrana k~bieta, z której czo~ ry na z;apąlenl ~móz~u. Przed trzema dzy rozstawionemi nołtami zastygłego
do stołu.- P_?dano ~zarną kawe. potem ła spływała świeża Jeszcze krew.
dniami priybył on do swoJzsto przvJa· w bezruchu, milczącego wartownika.
deser. mięso} t. d. ~z do zupv. któr~ wy I
Ochłonąwszy z przerażenia niefor- ciela piechotą. mocno zakurzony. lak·
Była to ulubiona zabawa następ
padła .n~ k~n~u obiadu. Po _orzełkn1ęc!u tunny rowerzysta udał sie szybko :ió ~dyby z da1ekteJ dro2i w pod'.lrtym pła- cy tronu. Biedne dziecko. cierniące na
cstatmeJ łyzk1 zupy - król 1ednvm zwm Tiverton i powiadomił o swem odkry- sT.czu. Słaniał się na nogach ze zmęcze- częste wewnętrzne krwotoki. orzyku·
nym ruchem stanał na rekach••.Teraz-: ciu poHcję. Natvchmiast na miejsce wy- nia. a na twarzy jego malował się pa- wając~ go do łóżka nie mo1?'ło nacieoświadcz.vł. siadaj.ąc z oowrot~m _do sto · padku poda żyli agenci policji wraz z niczny strach.
.
.
I szyć się wszelkim r~chem. no kaidem,
lu -:-- kazda z pa~, która kolemosć dań lekarzem. 021ędzłny zwłok wykazały,
. - Spotl<ało mme straszliwe nleszczę chwilowem „wyzdrowieniu". Infant, na
raziła. może zrobić to samo. a ootra~y, że dziewczyna została zabita trzema ku śc1e. Jechałem samochodem razem
z ogół dużo zdrowszy, choć sduchonlemy
natychmiast u~~ereguJą stę we włascl- j lamł rewo1wcrowemi i wr~ucona przez Verna Russel. kiedy aut~ wjechi:ił? na od urodzenia, był spokojniejszv zewnę
wym porzadku:
.
.
z~rodr.iar~a. do rowu. 9 ktlka~et met- góre szutru, najwl.d<?cznle_J specjalme u- trznie. choć bardziej nerwowv . .Jego 0 „
- Wogóle mtymmeJsze obiady kró- 1row od m1e1sca zbrodm znaleziono po- sypaną w tym m1~1scu. Jako. zasadzkę. lubionem zajęc'em było bawienie się klo
Jewskie - ciągnie dalej p. Moachon - i rz!tcony samochód marki „Buick", czę Opona pękła I ri:usiatem wvt--ć z samą- efami rozkła~anle wszystkich mechabywafy urozmaicane niepohamowaną 1 śc1owo spalonv. zaś wewnątrz znatezlo chodu. Jednoc7.esnle z rowu wy~koczy- •
łb ·b
k Ob ·
.
to kró.
N
I'
·
·
tk Ed ł t
h b d tó
ż d •
od
i
mcznyc
Ta
awe
•
serwUJac
wesołoś.c1ą
Alfons.a. aprzvkład kaza I no mdaoHe tohr jen t acyWJnką
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się' od stołu i tańcz~ł naokoło ookoju ja-! wybitneJ urody młoda d·dcwczyna. naz uciekałem dałeJ. mimo. ż~ mlał~n:i zrao ~ma r 61 e:vs a_bczu 1a s1e metwisklem Verna Russel bvła przyfaclół· nlona reke i płac::zcz w kliku mteJscach zbyt pewnie na tronie. w rew wszys da Inego
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przeszyty kulami.
1 k"1emu, co s l ę mo~ ło z d awa ć me
J- Moz~a so ie wvo razi · ja . prok.urenta Jeflne20 z wlelkłch banków:
Po· tern zeznaniu
młodv
Hathwev mniczonym w kulisy dworskieiro życia.
c~fo"".lek, Jeszcze bardzo młody, 1 j Po stwierdzeniu tvch obciaiaJących stracU przytomność. a lekarz stwierdził Ażeby utrwalić swoją władze. Para kró0!eokiełzn~nego temne.ra~entu - mu~ szcze~6f6w policja była jui pewna. że u nieg-o zapalenie mózl!n. Policja udała lewska nie omijała żadnej soosobności
siał czuć ~~ę w otoczeni.u meod~te~uj;\ce~ 'młodv Hathwav nozbył się w ten spo- sle natvchmiast do willi Gallwina. lecz przypodobania się ludowi. Król i królogo ir~vardJ.1 przyhocz!1~J. To tez. m.e 0 ~1 'sób kochanki. która bvł prawdopodob- wskutek nleprzvtomnoścł choretto bada- wa Jaknajczęściej i ostentacvinie korzy
nął zadn.eJ sposobnosc1. wvm~niecia s1ę, nie przesycony. Wobec tego wydano nia ugrzęzły na martwym punkcie.
stali z religijnych pociech„ aczkolwiek
co ~u się udawało naJczęśc1eJ nodcza.s
-~-- za kulisami tycia dworskie~o szeptano,
letnich wywczasów. Co kilka dni roh!ł
że król ma oogtądy racreł wolnomyślne
sie nagle popłoch. "Król 7"1knar•. - Po
o'-lajQ'-l•DJa~ a'-4.r.ro~
a królowa pozostała w duchu orotestan;
kilku. ~odzinach g-o~cy od~ai~vwali kró
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tb. Ale nazbvt dobrze pamfetano czasy
Ja śp1ące~o w trawie oo~ mk1emś. przy„
a6„ nie :adraflsłł s111r1to •• cfiarafłleru
Infantki Eula!Ji, ciotki Alfonsa I znano
dro~nem drzewem. o dz1eslat~I kilomena pamięć jej pamiętniki. w których otrów od oałacu. Okazywało s1e. że „JeKto pra~łe ukrvć przej oi:rófem swój I
Bardile'J skomplikowany.
wedtu~ pisuje rozruchy i paniczna ucieczkę do
io Kr6•ewi:ka l\lość" raczył 7łaoać cz~Jś prawdziwy charakter.. winien
bez- mniemania autora. jest, charakter tych. Paryża, gdzie czekano aż rozegra się
rower ł dosłownie uc1ec na nim od opre- . względnie wvstrzegać s1e okl<lsków pod którzy podczas oklaskow
zachowują nrolog h;storji której epilog obecnie sję
ki straży pr1yboc:rfłef, Pewneiro ranka' czas przedstawień teatralnych. Fran- pewną udaną. czy też szc7erą dvskre· rozgrywa.
'
razem z królem zniknął dziecinny wó- 'cois de Casanova. którv porusza na ła- cJę. Do tego typu należy również pew
M. M.
zeczek, zaprzągniętv w afrvkańskiei:ro mach paryskle2"o dziennika .. Rravo„ ten , na kate~orja pań.
które z wldocznem 1
· ..._ _ _
_,_~-•
osiołka. Ale tym razem szvbko dngonło ory~nalny temat. twierdzi. iż człowle•. roztargryieniem śledzą za .sztuk~ i J:rą l 1 _,_,_ _ _ _ _•_:_•_•_*_•_=_•_a_•_=_,_~_•·-"''---·~_w__
•-••
no zbie,:ra. zawdzleczaJac uporowi osioł ka można bardzo łatwo poznać po spo- myślami ~wemł s.a zupełme. g-dz1el11dzleJ.
ka ktc'>ry nie chciał biec szvbko bez sobie. w Jaki oklaskuje aktorów.
naJbardzieJ szczery I sympatvczw~gtędn na batv
Wśród oklaskujacej publiczności Ca- ny sposób wvrażają swój zachwvt tub
!'ł
K"ed krÓi odwiedzar noko'e dzie sanowa rozróżnia dwie zasadnicze ka-' zadowolenie cl pośród widzów lub słuEksped'N'J·a archeologiczna uniwer. - ! v
.
J
tegorje. Przedstawiciele pferwszego ty chaczv. którzy podczas oklasków. ooI c10ne. me ~ył~ w tem me etvk!etalne~~. t>U w momencie tvm poruszają nerwo· dobnie Jak to czynią dzieci. skłaniają sytetu w Pensylwanii, prow~dzą·: pr:!re
a m~ky. w1!ah. oj~a okrzvkam1 radoś.c1, wo ramionami. Zdaniem Casanowy. ten swe rece na krzyż na wysokości oczu. wykopaljskowe koło piramid egipskich,
gd~z no1aw1~me s1e jego oznaczało me- sposób reagowania Jest dowo:iem pler- Mimo. it ruchy te oozbawione są oew- od!kopała starożytny grcobowiec z okrezm1ennle jakieś zahawy weso.re. a. s~ro- wotnej pospolitej natury widza.
Inni neJ ele~ancJi, ~władczą one 0 dobrym su IV dy~astji t.j. z przed 2500 l~t prz.ed
wo przez bony zakazane. Namlub1enszą znów wycia~ają łokcie 1 gorączkowo char1'kterze I żywiołowym tempera- n:rodze~1em Chrystusa. Grobow.e.c. wy:
grą króla i je~o svnów bvła tak zwana . pocieraja jedną dłoń 0 dru~ą. T udzie ci, menele.
1 ciosany Je~t w czerwonym gramc1e 1
„Jazda na dywanie". Poteirała ona na wedłUJ? tej teorji. są fałszywi I zarozu·
Jest jeszcze Inna kate1rorja wld7,ÓW, przedstawi~ blok, któregC! wa.ga .Przetem, ie wszvscy troje siadali na dvwan, młall U tych dwuch kateo-oryj
wł- którzy czynią podczas oklasków te sa Kracza ty.siąc tonn. Badama trwa1ą.
który piastunki ciągnęły DO posadzce. dzó~. rece podczas okl::tskó;, Odl?ryWa tne ruchy, lecz trzvmaja WÓWC7.a<; dł0• 1 .Jest mo.żliw~ść, .że W wynik~ jclf
- Wpadając nieoczekiwan:e do dzfe ją role dru~orzedną, oklaski ich są nie- nie na wYSOkości .żołądk::i. S~ to. ht<frle św1a·t. będ-.:1e m1ał niedługo sens!lc,ę w
ctnnych pokojów, i to w nairó:tniejszych zreczne I pozbawione wdzięku. są to wesołe~o uspnc:nh•e„fa i pos1ada1ą nie- rodza1u odikrytych przed paru Iaty przea
porach dnia, król często zastawał dzie- ludzie. pozbawieni
fantazji i głębszej .i>rzecieto4 inteligencje..
1l0rda <i,ur.arvona skatibów. w. ~robow<:ll
cl 1>rzy Jedzeniu. Wówczas, pod pozorem.intuicji.
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Napisał dla „Expressu" JERZY BAK;,

f Tłum ' p.rzyblerał coraz groźniejszą' szczcdząc kobiet, ani tych, którzy staNie oponowała. Poszła.
POCŻ~TI<U POwreśCI.
Szli długo ckhemi, bezludnemi uli· postawę. Żołnierze cofali się ku górze rali się powstrzymać tłum od ekscesów•
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tam ze swa
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Ordeńska stała za nimi drżąc z zim- I czerwone brvzff.t upstrzyły St;'a~ę klat
Zatrzymali się przed wielkim gmaPode1rzenie oada na o•ekna tan.:erke. Ulze
ki schodowej. Robotnicy cofnęli się rta
'
OrJcńsk4.. która l>Od.:zas wystepu miała chem. z którego wychodziły co pewien na i przestrachu.
--=- Mv· z takimi nie żartuJ'emy' - gro ; pierwsze piętro, lecz tam stanęli zwar· czas oddziały uzbrojonych żołnierzy. Na !
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wszelki.:h sz~r~
udzielenia
sleniur eUdanówiła
sy rozbestw10nych zołnlerzy.
i dz1eh robotmcv, zołnierze 1 kobiety w ki!„. Ona do nas należy!„.
ktnań.
Ordetiska znalazła sie miedzy mło-.
_ Uspokójcie sle' Pozwólcie nam
Siedztwo wvkazało. te Rutecki siedział : chustkach. Niektórzy z nich oparli gło-1
tern a kowadłem.
i „ś„ć'
;.ł i.
twarza zwró.:onv do s.:env. natomiast zmarł . we 0 ścianę i spttli, inni kłócili sie mięł
z _Je. d~eJ. s t rony m~s1a. ł a , um'ka ć .co:
sp1;; n c nasza pow nno. „„
t
od Kul1. która u~odz1ła io w ole-.v.
- Dawać ją tu!„. Precz!...
.
w tvm samvm Cias1e oom1e oubliczna 1dzy sob!\ 1ub gra1I. w kary.
s6w zołmerzy, z drugiej zas - napaści
.
.selektrvzowar mnv wnadek. a mianów1.::ie I Żołmerże. prowadzący Ordeńsk~. z
1lrzeskoczyło · tłumu. który w ekstazie szału nie wie~
robotników
Kilku
aamobórstwo kas1era Banku Oosoo4ar.:ze- trudem mogli się przecisnąć poprzez tę
Z\'ll:"'!unta Ltw<;kiesio. którv zdefraudo gawiedź, zalegającą całą klatkę schodo- p:zez górną poręcz 1 za!arasdwa~o zo!- 11dział już co czyni I ~otów był każdego
•0 '.
!11erzom . o~.wró.t. Ordenska skuliła się zamordować kto podwinie mu słę pod
.
wlal Dół m!.1ona. ~lot.v.:h. Ok~zało s1e. że ·Wą.
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Jeszcze bardzieJ
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- Przepuśćcie. towarżysze!...-krzy
bamhrze" I starał s1e o uzvskan1e ód Rulec
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sie z ara- Gruchnęły strzałv. Jeden z róbotników
ra \oh1e do oomo.;v łl:1erownika brygady ta nof{i wvżej kolan i tirzyciągają,c ją do b~ zo. n erz.y wy ieg
zachwiał się na nogach i padł na scho•·
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mami.
detcktvwów S.:otfand -Yardu.· Edwina Bro· siebie. rzekł:
dv, ściskajac w ręku rewolwer. Ordeń- R?zeJ~ć się!...
- Chodź do nas. tu.ci lepiej bedzie!...
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Jeden z fołnierzv, który to zauwa
. Pewne1 no..:.v oo mrocznych zaułkacll Po- ~ólny śmiech. Ojepchnięty robotnik po- . - Towa_rzvc;;~e .. ;. Za modę wrogów
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Hvl to mlodv meż.:zYZna. któr:v znikł za czerwtema ze z osc t s <"U~C ~ p9zvc11.!"
llm zakołvsał s1e. jak nowierz~hnła ·Instvnktowme nachyliła s1e. chcąc unik
brama łed.nei z. odraflanvch kamienic na wiecowego mówcy, zwrócił się do .ko- , .
· 1morza przed burz::i., błvsnełv noże t lufv nąć niebezpiecznego ciosu i wyciągnęła
Dułl.a1u. \\ du·szne!· zadv.m1oneJ izbie czekali leg6w:
- Towarzysze!... Nie posiadacie na]-": rewolwerów. Pad1 Pierwszy strzał. Je- rekę. Rewolwer wypalił i żołnierz z· p.od
tuż nafl Jwa1 mez.::zytn1. M•edz.y prnhy-·
~z ~m 8 domu'lllmka.mi :oow~tale snrzecpzka, mnic'~ze~o poczucia własnei ambkJ"t' -. den z żołnlerzv wvouścił z rak kar::ib'n niesionemi rękoma zwalił sie na ziemi.,.
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czas bó1k1 woada do uby ·Brown. ·który 00 • Przed chwilą spotkała wielka zmewa'1;a 1 ·$ oczv ste ?0 sc 0 ac · c,. e. t.tc No•;rv oddział żołnierzy rzucił · $i'ę na · ~'"
rywa mrodZ1C:„.:a. . . . . : . . :r -~ „ . , l:>rata waSże~o te stronv przedstawicie·· ska deotałv 'JeR'.~ twarz; l)rzeskak1 'Wały
tłum Robotnicy poczęli uciekać
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Or~wn udaie sie na bat do oalacu partijśmiejecle?„.
. nvch i krzvk1 .uc1ekaJących stawaly. sfe - Zostaw. Kiryła„. - uspakafi;ll,. ~o . · L~dz:te.: · ·.". ~ud1le.!!..:
R~lewk•el. Przv oomo.:v narkotl:ku wprocoraz rozp~~zliwsze.
.
Z~duslc1e !..'. L~d.zie !...
bo~~f~. R~lecka w stan uśp1en1a •_.zabrał do~I starszv r~hntnik. - Nre warto psu~ so. -~ołmerz~ hromH s1e. nrzewaznw k_o)- _ .Po chw11t norócz trnnów t .rannych
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.
, Bar.:iak ooznałe -odrazu .Ruleclra r stwter ble s;!ardztelt„.
Właśnie. właśnie!... - oponował bam1 karabmów. Wahli na oślep, me na schodach nikogo nie było.
dza.. te ona wła~nie. namt\wiła cała bande
d<> utadzema Ltwsklef. ' Ruleclca DO OdZY- urat.nnv w swej ambicji Klryła„ - ro.'
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·- · ·
· · -„
skan1u orntomnoścl _ nie chce nic powie· fest właśnie wasz punkt widzenia„. Jui
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Liwska. za to. te zabrała iel me:ta. ·
w m:ęd1vczasie rozrocz'J'.Da się proc„ WY mac tacie. na o ~e ą„„
- Słusznie mówi! - rozlesrły się srło
••dnwy o zab61stwo Rule.ck1ego.Pierwszvw
•
charakteru świ a~ka z~znai• włucic161 Al- sy. - Powinni mieć dla nas szacunek!„.
- Poco zaczepiał dziewczynę?„. hambrv. dVT Ma1ewsk 1„
Nikita zabrał sle energicznie jo pra- osk~~~~~jte c~~zc;od:~śz~cy zwra~ sł~ do tłumaczvł· obrońca żołnierza. - Nie trza r Gdy następnego dnia Gawryłow u-1
ostatn1em ~łowie, Oskartog/:d~wi:S~~ t~ było podnosić spódnicy t za nogi łapać!... , da~ sie do Mikul!n~. by odwiedzić Or- cy. Cały dzień i całą noc· strawił na po„
_Albo Jest wolność, albo niema ·wol d~nsk~. szef komtsJt .apro~izacvjnej opo . szuki"'.ania~h lecz .b~zskutecznie. · Ordeń .
chce 1>owiedzteć oraw~e.
..
, ska zmkła Jak kamten w wodę.
Smuodtną •bwą oi>ow1e•ht. Orde'dska .r~po- noścl' Żołnierz nie ma prawa robotni- wiedział mu następuJącą h1storję:
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pe> ytu w 1oc ach botuew1clueg3
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Natomiast te~o samego wieczoru
Ie wtem co Się s a o z WOJą puwięzienia . dokąd wtrącono 1• wru z rodzi. ka odpvchać jak psa!„.
plika„. Sama .uciekła„ . W nocy, gdy 1przybył do Gawryłowa delegat Tosz_Nie ma prawa!„.
cami. gdv miała 16 tat.
·
wszvscy w jomu spali, okradła nas i u- czenko.
- Za łeb go!...
Komendant ~iez1e.nia, komisarz Oawry.
- Ja w sprawie tej dziewczyny„. - ..„
ciekła„. Nic nikomu o tern nie mówiłem,
_Raz dać nauczkę'
łow. rozstrzelłał ieJ oJcad. a Ja·t matkke ~ahr.ał
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· ·...• · mia· ze
· się,
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~ egat. ! rze
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....__ Dawać go tu!„. „„
banku.. któreg~ dyNikita. pabyły
1
'Ten i ów porwał się już z rnwJsca, dziewczvna me podoba m1 się„. Żle Je] łem racJe„.
rektorem był Ordeński. Nikita uspakaja ór- Czy złapaliście Ją?„. - za;:; yt::i:ł
zaciskając pięści. w tych czasacti n.lę- z oczu patrzyło„. Wymykała się często
deńrN i orzyrzeka Jei swa oomnc;.
zwró~i~lt:~a 2 cz;;eb~'crct~kl, h Toszc~enko, trujno bvło o awanturę, ani o rozlew z domu niew1adomo dokad„. To nieczy- Gawryłow, podnosząc się z krze,;b.
- Jeszcze nie, ale ~kr6t:;~ costanie·
sta sprawa. tow_arzyszu Gawryło":„.
.
nać -d.o swe;o m1e!z:a~ta~· l~c~~!~~~~~ niewinnej krwi.
- Masz racJe„. - odparł komisarz• . słe w nasze rece„. To me1Jezp1ei::rn.1 kożołnierze, którzy już byli na drugiem·
pozoruie lei ucieczkę. w rzeczywlst1>kl zaś ·
. · - . Machnąłem· już na nią ręką„. Już . wl- ' bieta„. Dwaj żołnierze znaleźli ~ą wczp.
k~~~~e Ją pod opiekę sweeo przyJacteta.MI· piętrze. ·zatrzymalf się.
- Hel. co tam za wrzaski!... C~szeJ!„ . .~ać. ,wrogowie nasi nie przebierają w raj n~~ ~anem gdzieś . pod płotem ... Spro . _
żo~a Mikulina wypędza Jednak OFde1'wadz1h Ja do. główneJ komendy poltcJł, ·. „r
.
Na dole hałas wzmagał si"ę. ·Niekt6- srcidkach„.
sk~ w nocy na ulice.. DwaJ .tolnlerze znal·
· rzv starali sie powstrzvmać tfum .oc;l nie~ . --""' A właśme.„. Te!az tr~eba być o- i lecz .ta \\'.~mPirzyc~ podburzyta ~lum. ro .- . .
dui~ Ją nad ranem pod płotem.
obliczalnvch wybryków, lecz _Kiry la strożnym w zawieram u zna1omości„. . IbPtn1ków 1 soo~odowała bun; przeątw- · ·. . ._Jpa rła. si~ o t>łot, schvlaJĄc st~ po- , miał za soba większość. Pierw$zy pó-1· Mimo to. s;!dY Gawryłow wr6cił do ko_naszym żoł!11erzom... , D~c;;>,,o do .roz-, .. _,,
.
woli ku zi.em.1 .• ~hustka oPa<fla Jej z ra- ;bied na sróre. a za nim kilkunastu ro-1 swe~o gabinetu, przywołał Nikitę t lewu krwi... Pięć trupó. w i trzydziestu ·
rannych„. A ona sama Jeszc;ze w dod,tt·
rzekł:
mion, a ołatki smegu zasvovwałv twarz. botników i robotnic.
_ Żadamy satysfakcji dla naszego . _ Wiesz co się stało?.„ Ordeńska u- ku zabiła jednego żołnierza 1 uciekła„.
Dwaj żołn!erze. przechodzący - ulica. za-I
. .
. 1Co wy teraz na to. a? .
.
· ciekła.„
·
trzvmall s1e orzej nia. Jeden z nich kop towarzvsza!
- Uciekła?„.-zdzlwlł s1e odynans. · Gawryłow porusz~ł się niesp)kOJme.
żołnierze spojrzeli na nich zdumłonął Ja no~ą I wrzn.~nął:
- Ależ to niemożliwe!... Dokądby ucie-.1 . - To rzeczywiści~ okropne„. Czy
nym wzrokiem.
- HcJ. tv!... PtJana. czy co?!„~
1zarza.jzonO za nią pościg?„ .
- kła?.„ ·
Czego?„.
Otworzvła oczv. Metnv wzrok oadł 1
I - Tern już zajęły się odpowiednie
dziuseku
w
a
sek.
właśnie
Wtem
.
\Vytłumacz
żądamv!...
SatvsfakcJi
śwfJuż
na kwadratową gębę żołnierza.
cie sfe ze swego czynu!... Nas obrażać ; ra ..• lJśmiecha ·ci sle rola detektywa?„. ; władze„. Instrukcje są tajne„ .. Ale w ·
tało. ż
Co?.„ Musze dowiedzieć się pr.awdv co . związku z tem opowiadają co innego. a
nie wo'nn!
vwo na n!'ll?l!... No!„.
!si~ staro ~ tą dziewczyną„. Pomożesz : 1lriano~ic!~·.że wy. to~arzy~zu Gawry- A kto was obrafal?..:.
Resztkami stł uniosła sie z ziemi;
Zd retwiałe ręce obciagnęfv chustke.
_ ' łow, m1ehście z ma cos wspolnego.
·
- A wv!... Odepehnęhscie nasze'1;o . m1?„~ - · .
- , Tak .jest. .towarzyszu komisarzu„. . - Nibv w jakim· sensie?„.
- towarzysza, aż się zatoczył pod ścia- 1
- Oadaj. gdzie miesikasz-?.„
N.a mnie może to. warzysz Uczyć w zupeł .l - Działaliście na szkode rewolucji„. .
Gdzie mieszka?... Pamleta a!-'.fres ... ne!...
· I - Kto?.„ Ja?„. Kto śmie · wysuwać·::Bo utru<111iaf nam spełnianie na- nośct.; . . ·: -- . '
matkę, WYChowawczy- J
Pamięta ojca,
- ·No wi-ęc; . „ . Zajmij sie tą sprawa„. prżeciwko mojej . osobie tal{ nikczPmne
: szvch f\howi::izkńw'... Prnwadzimv anie„„
- ~o. nie słyszysz?„. Gdzie miesz- resztantke. a on koinv sobie urząCl7.a!... Zwiedź " orżedewszystkiem wszystkie oskarżenie?-.!... Proszę mi podać kon-··.: · ,
Z ares:;i;tf1ntkarni wolno robić co wiezienia.·; b.o , mam wrażenie. ie tam kretne zarzuty!...
kasz?„.
•
I
sf P, knm11 nn:i"~ " !. .. To wy stajecie w najriredzei . ją zn~idziesz.„ Odvbv ci oo- t· (
- Ni~dzie.„
Da szy ciąg ju~ro)„
- No. to mv_j11~ Znl'IJd7.lemv dla cle:.. .obronie ta1<iej l<1firv11iiv. a .. mszego czło trzehna .bvt(l, m<'ia .oomoc, daj ml zaraz
1 znać. rozumiesz?„„
ble mieszkanie„. Zabieraj słe z nami.„ 1 wieka" odpychacie jak psa?!.„
STRfSZCZENlf
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Dziś

wspaniała

p111ierat

Wlelki film cyrkowy p. I.

ZAKRĘTY''

,, KARKOŁOMNE
:Yu~f~~i~! ~~r~dów
6

CLARA BOW i Richard Arlen
'·

Rewelacyjna nowo•~ w technice kinematograficznej. -Dla uprzystępnienia treści Frapująca gra!
Arcyciekawa treł~I .

tład
Początek

dźwiękowy

program: Dodatek

seansów w dnłe powszed. o 4.30. -

Pierwszy raz
Dził premjera!
·

'.

. ~ •.

' ,•,

w

„

'

kraiowe

..

-

I

I

. •

p. t. ,,ZASADZK A POD
Poci~t•k godr~ 4

·

PRZV.JDŻ osobiście a przekonasz sie -

te nai·
poP\llarniejszym znawcą dus:r; h.1dzkich fęst
W. PYFFELLO. - Widzi przyszło~ kddeao
·
·c'złowleka i przeznaczenie.

ttlewiatski
powrócił

s~cjallsta

cho·
rób skórnych
wenerycznych
i moczopłciowych
ul. Andrzeja 5
Tel. 159-40
Prz:ylmuje od 8-1 t.
od 5-9, w niedz•e·
e i świeta od 9-1
Oddzielna poczek• hda dla 1'ań.
Dr. mod.

wątpisz lub cłen>łsz
moralnie •• NAPISZ a.ŁYch
miast imio. rok I date urodze
nia otrzymasz darmo analizę
Swojego losu ty<:ia.
Jeżeli

Niniejsze ogłoszenie i 95
groszy znacxkami pocztowemi załączyć na prze
,
·
·sytke. Adresr
.Wacław Pyffello, Warszawa. B~nanka 17,
Przyie<:ia osobikie cały dzled.

„
••

Za okazaniem niniejszego ogłoszenia katdy
otrzyma amulet • talizman - a lakowy pr.iynosi szczęście, powodzenie i WJ)Jywa na ote.(qr, 111kórne.
.c11enle lub osobę koc,haną.
weneryczne
· · ·· ·. '
. . . , , PIQtrkpwska 10
Przyjmuje 8-10 ra·
X*'OOOO·.

;
:

·Haltrecht

Cf·1

tot.

.,.1111•••••••••••

pI.oIrkó\V

l. PiDGZB\VSki i::nt~d

W

SJEq'JhTR„,l.i"«.~·

zakończenie supe~ensacii .· co.w·
1,oyskiej - ; po<l frtułem · ·

OJABELSKI PAZUR

W roli i g;s~;y:~;e~r~ar~°ci~~OYÓW
WILLIAM utSMOl"łD•
2.gl obraz.

f

[O ZWierzgfa mają 00 POWlłdlll 8

1

piętro.

_.es~11

-•

1•1•·,,--------·1„
.- ·

€

b

·

c;e9z

Rozmaite

tanim ko3Ztem uzyskać nowe obuwie
to ufarbuj swe z:nouotie w ~eehMii~· • • • • • • • • • • • •
nej farbiarni obuwia i y,ryrołtów łkó•,
nanych ,,JEDYNA", Lódt., Płołl'bw·ICłłORt\', chcący uzyskać zdrowie
.ntecb natychmiast zwróca. sie pisemnie
ska J06. tel. 18.j-50.
·
Pona.dfo farbujemy torebki, ttilći. kcrrt. a dostaii' porade l ilota przeciw cho·
ki, meble :>raz wszelkie wyroby sl6·•roboan: tolĄdka. kiszek. wątroby, płuc,

Początek seansów codz.
5-ei po poi„ w niedzielę i

R YV I

1:

I!~:,.,;:~=~~n~~~'ie~~:Z7ii~:i~b~~

R
c
HI!
I
Ra
„....
li Gl~~ł~~~: Stałym
Dr.-··· )J. nft n~l

i„„„....„„••••••••••••••••••

Kl lngerl

~f.

u-s. Zachodnia 12. i
KINO-TEATR „St.OfłCE"
_Naolórkowskieito 2:::8_ __
CWYKLARKA na „R.iwole" jest PO·
Położnictwo. choroby kobitce
Dziś I dni nastermych!
triebna do fa!nyki nkawiczek. Kiliń·
orzeprowadzlła tit
Wielki podw6iny program! .
26
- ~. · ODĄSSKĄ: 57~ I pfetro. -:_teleloo .las.&ł. skieio 16.
.
1-szy obrliz.
WJełkl film .se„sacyJny ;o~i:c.-t.:• _..._-.._.,.P_r_b_1_1n_u_1e_._o_d_.3-_eJ...-_d_o_5-e_s_.__ ł

1l

Autobusy na pow)'tszef linii odcbodza cfe Plotf·
kowa o katdel pełnel ir;odzlnle poczawsay od 1
rano do ZO wieczór z Dworca Połaclłllo.wero
przy ul. Wólczańsklel Nr. Z3Z. dolaid tramwaJlm 14. Czas przeJazdu 1 rod&. 30 młL

··.

-

,...

uu

.
rzane.
tretYimowi i Ł d. dostosowane do wie
o ł·
ku i cler1>ienia. Posiadam liczne podzio
Kupno I •przedał
świę- :i
Zakład
kowania od uzdrowionych.
ta o godz. 1-ei. w sobotę o &.
Chor. skórne,
Pnyrodo • Leczniczy B. Marmolowel.
3-ei po poi. - Na pierwsie seweneryczne
NA WVPŁATĘl clcganckle damskie Królewska Huta. WoJr.vścl 39.
anse w soboty l niedziele wszyI płciowe.
stkie miejsca po 50 i 30 groszy. płaszcze i kostiumy. Meskie ubranio i PRJYJMf; w:sp6!nika do korzystnego
IHSilDłYDOWSka
W niedzielę od godz. .J-ci gra 1'1aszcze. Wielki wybór lcdw•lmY<:h i interesu z "Powodu choroby, pożądany
wełnianych towarów. WzorzY$łe eta• meehanlk do naprawv samochodów '
cała orkiestra.
Tel. 155-52 •
miny. MaterJaly na letnie suknie. Biały kapitałem zf. 2.000 do 4.000, Oferty
Prsyim.uie od 9 - 1
1 6
--·-·--· - · - · · - -~-- - towar. firanki. Kapy. Kołdry. Oams~a pod. W_,!P.6lnik".
- 8•
i męska bielizna. Pończochy. Swetry. AKUŚŻfR;.;;K.:::A=--.ka_s_o_w_a_p_r_y_w_a-tn-a-.-M-.
Dla niezi możnych
i1 Obuwie. Sakiewki. Wytymaezkt. Pole4..· Kaliska, Kościelna 5, przyjmuje zamó·
Dr. med.
CENY LECZNIC.
ca Leon Rubaszkht. Kiliftstdego 4
Or. med.
Uwaga! Krawiec damski i męski na. wienja, porady ~latn\~~.:„.12~-7~

Komunlkacla autobusowa

:októr

]

'I

ł Mała

komunikuiem~'.

ta od 9-1,
·l
·Ordynuje w Jeczoi· c:y SANJT AS" ul
'. 1 S;Ódmieiska 8 '
• codz. od 2- 3 pop.
· Dr.
.

aeee••••••••••••••••••••••M•••••• •••' • ~

r.

WODĄ''

pO. 80 9f0Mł'

Komunikat dla Radjoamatorl>w„

~~~~~ ~ tnwlrom~[l

, dz"D

PJi•i•c:•

z tycia
wstrząs. dramacie
•rn. opium
iaalció przy pa'
· bandytów uaptai..

1

• .
:Posady:
Et
r. b. i>riYlmuJemy do
te z dniem
Ninieiszem
KOMISOWEJ 11pąraty I głośniki uiywane Phlllpsa. telefunken ~~!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!'!!~~~··
SPRZEDAŻY
::
Nora i innych firm.
ZAPEWNIONĄ ĘGZYSTENC.JI!
Z powodu tego będa P. T. w możności zaopatrzyć sie u nas PO
z W"Y$Okim zarobkiem oferuje po~a·
NACH OKAZYJNYCH we wszelkie radioaparaty światowy.:h fi.fm.
Dalemy pełną gwarancję za zakupi"ne aparaty, gdyż takowe wstaną żne przedsiębiorstwo handlowe kilku
zdoh!Y'm. wymownym. dobrz:c prezendoklaclnie zbadane i wypróbowane.
lM-19. (d•wa. lulatYm sic
SRóD~UE.JSKA S.
PANIOM
-ELEKTROS RADJP'•
z ukoftczonYJD wiekiem lat Z4.
Cei;ielnlana 28)
Wiadomości fachowe i1le wymagaPrzyjmujemy sludiawki i głośniki do reperacJl.
ne. - wyszkolamy; zgłoszenia osobi„
$te z dokumentami przyjmuje kiera·
PM
•••••mtmlile•w•-••••MW!!lllmB&
wnl~a oddziału w poniedziałek i wto

i:i~~!:·
'„i..~~zrc.1Ć:~:"~· w·.:će:.;. · .~:~· .. >f~/~38.~
: w niedzie :e i świę·

11pec1ahst6w 1 gahinfl dentystyczny ąlica Piotrkowska Nr. 157. Tel. 149-00. ZREORGĄ-·
NIZOWANA I ROZSZERZONA. Pny~
dla chorych. Re.n tg oo. Fi~en DN.terqa Eł•k·
trya:aicia. Ma.s~te. Anałiry lekMs~ie .. Poradn~
dla ma~eik„ W.u:yty do domu. w dizted 1 w nocr
SZ1nep1.e1ue ochranne, Stała pomoc ftllSU~.
Porada 4 zł_, w gabin. dentystlcu„ 3 at,·,..;

Iekas;rr

pp. w soboty i niedi:ielę o 1Z w poł N• l·n:y aean• w5Zyatkie

Dr. med.

1- zł.

~

E D D I E po L o

Ł.Qdzh

N11witbu "asacla dobv wspólcz. prod, 1930/31 r.
l'łaJałynnleJHy król sensacji

·

aktualności

i

niedziele PORANKI pd 12 do 3 po cenach najnitszy'h 75 gr.

W soboty
.'

djalogi angielskie ustąpione djalogami polskiemi
Emocjonujące momenty!

lj

l!j

!J~uno1•"1
~ft

powrócił

HOL

U

kliientom nawet

!SPRZEDAM _sklep

be•,ttVt~~~~~s~~:~:r~~~~:~:~!~~

sp~iYł~lo' W· poc~9ą1.

KUPIEC lat 30, materialnie dobrze
Sp?cialista ::hor6b skórnych i wene- byle za.raz. Piotrkowska ."J'39.
akuszerja i
SPRZfl>AM tania renderke dz:lecł!Jn~ sytuowany PQ$ZUkuio znajomości parvcmvch
106..kows•a. 70 choroby kobiece
nt flfey toJnef. zdrowe!. lat zo. Zglo·
Południowa 28 tel. 201.93 ·,: i maszyne dziecinn~. Napiórkowskiego l•~nla
"•
fot()łr. które prosz:e pod Poz(r61f Traugutt•) 1 Pnvłnii.i• od 3~ 5
~
·
10·
23
pociła J, Poste·r~stante „z. M."
nd.
~.,__
9-1
niedr..od
W
w,
5-9
i
r
8-11
Od
n
18143
Tel.
WENERYCZNYCH.
. SPEC. CHOR.
Dla niezamotnvch ceny lecznic. i OKAZY.INlf 2 domki d.rewnianc noa· ~P.RZ°".rucr · z-c·h panów na mleszkan1·-e
ł
SpeclełJsta ~horOllt
SKÓRNYCH I WLOSOW.
• """ "
we do sprzedania. Wrzesińska 90. Wł
lt
3~ 28 k6
T
Z
j
~
!z ~atoQ.ziennem utrzymaniem. Składo- ----• - - · domość na miejscu.
-----··tel. 127-Sł.
ft•IZCł Cl . el. I <:.POSIADACZE ROWER6W. SPRZEDAM maszyne do szycia ręll:a ~a lJA m. 29 ·
~
caopłcfowl'cb.
Prz:~imuJe <?d 9-11 I ~.
łwh:zek. Kilińskiego 16l, front 11 p, m. UW AOA. Poszukuje spólnika do za kia
V lnUfl' I Czas odświeżvć wasze
ecie11l• ł•i•tłtll)
w niedziele 1 śwleta od 10-12
du ślusarskiego z kapitałem k20110stalowe rumaki, lub ~ 14. u Orzegorczvka.
• • J llft~
Od 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska 62. pro1ttl•llła11JI
SPRZĘDAJ\\ pianino uiywaue i mol 3000 zł. Wiadomość Piotrkows ·a 183.
.
zamienić na nowe.
Roent1en•U•m Chor. skórne i
DOKTóR

·pomorska

:,c::::h' r::: 8 fi R

A

•
Wysk
H
Wołk
o
I
·4
•
I
•
C

f

„„.

p!."..,,·mk:'e•~d

1 „
do 10.30 rano,

•

eg1e n1ana

U

,n1!

(Dawnlej Ceglelnlana 88)
telefon 216-90
Specjalista chorób skórnych
I wenerycznych. Elektroterapja
Leczenie lampą kwarcow„.
Przvimme od g. 8-2 przed p.i od5·9
wniedziele i święta od godz. 9-1
Dla pań oddzielna poczekalnia.
ZDROWIE TO SKARB.

aos
PRIME
n.
11n.zPu1mTWIV'
1

rl\Li IJ\lll Utu

«'::~-r

„

ą

"'30
O ~

„p..
0 9~
...

.„

Wylłłr.ae~a6 się utladownict•

weneryczne

od l rzyjmuie od 7-9 w
w oiedzielc i 6więta
ł
~e. od 10-1 po po·
do 8.30
dzielę I święt4 oduJ.za.... enhofa 6
10;-1· Pl4 111•16 ~d
Dr, lflecl..
zielna pocztkalsua
med

ft

..,„ "

HBl.Ulll„ER

j--;;,
(UM•au· .

cflor. •kórne
1 weneryczne
Cłtoroby 1116~ NAWRQT 2
weeetyciae. lecie· Tel. 179·89.
nłe dfaterinl• cłia·łprzyj111. do 10 rano
1 od 4-8
termotfoafultd•
ra.z lamp, 1cwar~. 4Ja pali so•-:. od 4-5
MOnlUSZKI a w piedz.od 11 2 PP
tel. 170..... .&0. ' dla aie.zaaiotnych
Pnyioiul• o<i U cen, teci;nlc.
do lp •i od S-$ __..,..

1

·a.Pnrty~ps_e.Pr.o· ~.wcaznn•je. to gwaraO[J'a zdrowia I'w Ddo„~••i~,- ,_'!. . .

.. '.•

kj

„

1 ·', ··
,

szyne do szycia Sinii:era w dobry~ ~wski.
PP. mechanikom i od·
PRZVBLĄKAL sle pies, wilk w kagad
stanie. Nawrot 28, front, 1 ti.• m. 4.
,prndafwcom polecam
26.lV eu i obroży, Lipo.wa 12. 11.jpzorcy_._
~
wła•ne abrvkatv ramy.
" s.mai;:zne rYtua Ine o bi a d y,
--.-T. W"'D
• ,u..,
SAMOCJióD Peugot, który 1'riesuo!f
widły. kierowniki. ob·
10 tysiecy kilometrów. Zupełni• nowy,0<1ańlika 8. mieszkanie 7. front 2-gie
ręcze i różne części
po cenach fabrvcznych hurtowo i deta· okaty nie sprzedam. Gdańska Nr. 62 Plet'""ro~·----------28 PRifRABlAM, farbuie słomkowe. fil.
licznie. Reperac a, nik!owan e emalie:
DO SPRZEDANIA zakład fryzjerski eowe kapelusze damskie 3 zt. oraz ·noCe n v z TI i ż o n e,
Fabryka ro•verów Leopold 1'.~LER, do' rze prosperujący. Salon damsld 1łwe tanio. l,.IQ.zbarska, Zielona 6, w
75> m~ski z ()dpowiedniem urz•dienłem P51<!,wóf~
Engla 8 (przy Aleksat'ldrowskiet
wraz z mieszkaniem w &ródmieścht AKUMULATORY ładuje, konserwuje,
tel 150•4:!
ŁNoa~~ri.oc'f!••iadomość Jul!t1i;ia Nr. 20. P.odstawia bci:nlatnle do domu Radio
.,Watt", Narutowleia 16, tel. 190··38.
"
„
OTOMANY, kozetki, tapczany, stoł)',
•
•
''
Tel. 173-97. krzesła oraz okazyjnie do sprzedatlla
LóDź, Cegielniana 18.
• r, ~': • ~J
, ,
.....
otomana i tremo, przyimt1ie wszelkie
{daM-lei Cegi..tnfacl.a 50).
[lO[~V 1·e~wann~
!obstalunki, Zakład Tapkcu1d, QJów·
Załatwiamy wszelkie pizesylkl do
Tl
ua 11
tJIŻUTER.JA, zegarki na raty. Ceny ,,·
i inne, suknie . trikotinowe i !. P
Biuro ;zynr:e tll-- l3. 16-19 Zam!ej· tówl<owe. „Precloza'' Piotrkowska iz;~
.
I d
?j
~cowym na tadan.~ intormac!e bei. w pod_worzu.
0 reoerac: I' •
PI.ANINA 150 zlotyelt miesiecinie bez >rzy mu e
płarn1e .
ul. e.go $1er„nia '"· Il!
za.Jlezkl. patefony. radia - 11
Wyo·łka wsz~zlc:. Clu!dkc>w~J. Slcn• fĄoio. lso ,... onw•tnein mitsilnn1u
·
klewkza l5.
.~~
. .
· ·.:: .' .„:' ! •
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sic wiosno budzi w llipku...
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~I
Hipek spłodził piękny sonet,
Poczem, nie żałując monet.
Kupił kotów całą szóstkę,
W koszyk wsadził Je I w cbustk~.

„Długo

Hipku nie pohasasz".
Ojciec klnie. I choć był masarz
Szewcka pasja 20 ogarnie:
„Czekaj, hyclu, zginiesz marnie".
(Dalszy ciąg Jutro).

Skutek widzisz na obrazku:
NJutka w krzyk - a wled~ że · w

Nłutka kosz z rąk bl,rze str6ta.
I ciekawość ją odurza.
Ody otwarłą - skandal 1otów.
Bo się bała Niutka kotów?

wrząśku

Nikt dziewicy nie wyprzedzi Aż zlecieli sle sąsiedzi!

~ru-ie JnJm erenem aemi1ra[ii 11 ~ iei

Dziś

I dni

następnych!

na Zachodzie

Stany Zjednoczone przyjmą w tym roku tylko
kilkuset wychodźców polskich. - Czy Angola
jest ziemią obiecaną?
Jw

Polsce pojawm się jacyś ~. któ 'Jonowych w'ldada:ch pieniężnych, pró'bo .
W tych d1niach oobyiło si~ PoSiedu:
nie. państwowej rady em.tgra-cyjnej, p.o- . rzy sprzedawali nieist1Uiaee te.reny w wato uprawiać w Angoli kawę i wydośw1ęcone sprawom polski~go wychodtct Angoli, jednym z krajów afrykańskich. bywać ze ziemi wartościowe kruszce, w .
Oszustwa te zosta:ły przez wlad:r.e zde- ostatnich czasach uległo bankmctwti.
.
.
.
wa.
1
Jak wykazały przeprowadzone na
Na pos1edremu tern stw1·erdzono, ie masikowa·ne.
-yr osta•tnich czasach emigracja do kra- j faktem jest, że portu.ga1czy .... y istot- miejscu ba·dania. do Angoli moglyby jeJ6w ~amo:skich w bardizo znacznym nie uważają Angolę za pęrfę S'\vy;::h ko- chać tylko emiru·anci polscy, rozo11rzą- ·
gdyż szereg lonji i nazywają ją swą „af!'ykaiiską z;fe dzajacy znaczniejszym kavita~em, 'któ·
stopniu się zmniejsza,
panstw a11!--erYkańsklch 1uTJef,.nie zamk- mią obiecaną". Kra} ten posiada b<>wlem rzyby mof!li nabyć ziem~ i zajqć ~ie ho ;·
·
olbrzymie pola diamentowe; ruhtny. -sza dmvlq bydla.
_IJ.Ql granice dla wyc!uxl.iców.
Dotychczas przebywa tam zale~wie
Stany. Zjednoczone ogranlecyty d~ 1fir.y, zloto, nafte. wegiel i wiele ;,nnyclz
kilkanaście rodz;in polskich.
.
,
plyw emigrantów do minimum. Na Pol- bogactw naturalnych.
Emi.gracja do Angoli nie może być
Inną sprawa jednak, ie Angola znajsk.ę i~ bieżący"! roku vrzypada zaled-1
Dla nie· \duje się j·eszcze w zupetnie d•z.iktm sta- poważnie brana pod rachubę.
wze kilkaset osob.
Kana'da wpuszcza tylk:-0 żony i dzie-\ nie i jej bogactwa obecnie . absolutnie n:e zainoż.nych wychodźców w kraju tym
d emigrantów, prze.bywających stale w mogą być wyizySlkane. Kilka za~rnnicz- niema bowi·em miejsca.
tym kraju i posiadających jakieś źródło nyich konsorcjów, które r>rzy wietomn- 1
zarobku. Argentyna wprowada;iła opła
ty dla wychodiź~w. wy.noszące 33 dola
ry od osoby i utrudni/a w ten sposób W.V

I

I

Bez Zmian

E. M. Re.o
powieści
Ten gigaintyczny epos,
życia w
zaczerpnięty z prawdziwego
całym bezmiarze realności I potęgi unieśmiertelniony na filmie, żyć będzie
wiecznie I jako film wywiera jesz.czi:

W edlug

słynnej

większe

wrażenie

marque•a. -

niż

głośna

powieść

Remarque'a. - Początek seansów o
godz. 3.30 po poi., w soboty i niedzie:e o godz. 12-ei w potudnie. - ...:eny
miejsc mimo wysokiego nakładu kosztów; nie podwyższone. - Passe·
partout i wszelkie bilety ulgowe, premiowe i bezpłatne nieważne aż do otlwolania. - Przedsprzedaż biletów w
kasie kinoteatru codziennie od 12-2.
Uprasza się o przybyWanie na wcześ
niejsze seanse dla uniknięcia natłoku.

l!IJBI

'u·

~:y1:.:;:;;,~·:1rmtre:.oo:.:ra:i~1~c~
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Hm~womie eB~m1 DWnl.

1

incognito. - Nainowsi:a
Miłość
para kochanków filmowych. pełni tenr
peramentu elegancji Liliana Harwey I
Henry Garat w uroczej dźwiękowej
operetce filmowej wytwórni „Uf A" pt.

Brazylja W•Pttszcza tytko cz~nków . Właś«;ic:ielka mleszkon-:o poc:lqdni4ę·
da do odpowledziolnolic:i bornej
prrebyWającyeh fu~ w tym
rodziny,
. . .
.
.
kraju emigrantów oraz; kolonistów, wer
Jakto wyna1ąt? Prezc1ez ]a tam
Panna ttenryl~a. Stry1ew$ka•..sublo- .
bowanych przez towarzystwa kolnnizaI
cyjne MeksY'k zaś zamknął zupełnie katorka p. Jadw1g1 t.aszczyńsk1eJ, za- rmeszkam.
- Tak. ale pani mi od pięciu mieslęmieszkałej przy ulicy K!llńskiego Po
granl~.e
Najweselsze przygody miłosne zako·
Matrymonialne
księżniczki.
chanej
WYiatek stanowi Urugwaj który do powrocie z pracy, zastała w swym po- 1cy nie dała ani R"rosza. Nie mogłam dłu
kłopoty ministra dworu. Nadworny -OeUt;>!zedz~
panią
Już
.nieraz
i
cz.ekać
źeJ
gol~
meżczyznę,
obcego
ja~ieiroś
koiku
I
~~ranlczeri.
zadnych
stosaj.e
tej oory nie
tektyw „Pipac" prześladowany przez
łam, ~e ~o się źle skończy. Dz.is. naw1Kraj ten jest Jednak tak maty, że nie cego sobie brodę.
nicpowodzertia. - Wspaniała imponu.- Czego pan. tu chcę? - zawołała nął m1 się oo~ządny lokator, więc mu
od·vrvwa d1a nas p.oważnfejsz,eJ roll.
niewidziana
jąca rozmachem dawno
Aparatura dźwii:kowa
wystawa. .
oddała~ pok~J.
. .
Państwm.Va rada emigracyjna oma. don oburzona. dziewczyna.
Western Electric. - Początek sean- Nie. mo?a pani! - zawołała panna
- Ja. tu .m1esikam - odpar! JeJ bezwiafi:1 bardro szeroko możliwośd kol.oni
sów o godz. 4 pp. - Passe-partout
zacji polskiej. w Peru. Przed dwoma 1ceremonialme. - Proszę m1 nie prze- Henryka. -;-- W P~ls_c~ są. sądy. któr~
prócz urzędowych nieważne. - Ceny
. wyznacza~ą eksm1s1ę. Nie woln~ bez
.
.
miejsc o<l 4-6 zł. 1.-, 1.50, 2.- , i Z.SU
laty do kraju tego WYiechata specjalna szkadzać.
Ni~ przyjmuJę teraz ~adnyeb gości. wyroku nikogo wyrzucać na bruk.
komisja polska. która na miejscu doO g. •Z-el i 2-ei 2 poranki filmu
- A przecież sąd wydałby z pewDziewczyna n!~ zdąi;vJa nawe~ za„
ldi:1drnie zapoz,nawata słe z wairunkami
o Sierżanta Cirlszę"
„Sp6r
poco
wlec
eksmisyjny,
wyrok
nośclą
samezwvkleJ
przeciwko
protestować
emlgracjj.
Od ogdt. 12-4 ceny miejsc 75 gr.,
się miafam fatvgować ! Ja już z panią
.
Dotychczasowe 'WY'f1F1d kolonizacfl 1mow?ll. .
1 zł. I 1.25 gr.
N1ez?aJomy zam~nąt Jej drzwi przed skończyłam! Proszę zabrać swoje rzew Peru są nikłe. Wyiernigrowat-0 tam
.
.
.
.
.
czy!
.
z Pols'ki 1ated'wie 130 osób, z których nosem 1 przekręcił ktu~z w zatnku.,
~ A~ 1 mi się nie JOi !
bardzo wiele opuściło tereny ko1onlza~ . P~nn.a Henryka pob1e~ła d~ własc1!Jl'zeje,;flonie
Kł6tm~ tr:vata dośc ~tugo. nowy sub
cyjne, nie mogąc przyzwyczaić się do 1 c1elk1 n:i1~szkama. domagając się od niej
Przy zbiegu ulic Czerwonej i Piotr
lo~at?r .s1ed~iał spo~ojme "!" swym po. ·
.• .
miejscowyich warl1Tlków klimatyczny.eh. wyjaśmen.
kowskicj pod koła wozu dostał się 9. - Ten ?an rzeczy~v1sc1e wvoaJął po koJu 1 me miesza? s 1e. do mcz.e go.. ,
Obecnie wiec rza.d Peru domal!a 5~ 100
Panna He~ryka. me. mog~ doJsć do letni Tadeusz Łuczak. Doznał on cięż
dolarów karrcii od każdet{() noweio kor kóJ - oświadczyła JeJ Łaszczy"ska.
ładu z wtaśc1c1elką m1eszkan1a, udała kich uszkodzeń cielesnych. Pogotowie
lonisty na koszty ewentu.aln~J repatrjasię do nafbliższego komisariatu policif : przewiozło go do szpitala Anny Marja.
cif.
opowiedziała o samowolnej eksmisji.
%nll'lnf!fi samnaóacwu
Sr>rl'WR e-mi~raeJI do el'ru. wyw(')fefa
Wożnica został przytrzymany•
Wvdele~owano kilku posterunkoW mieszkaniu orzv. ulicy Katenba.na posf,edzeniu państwowei rady embgra
.'.hrod~leie
cha. 6 w celu samob6Jczvm napiła słę wych. którzy dokładnie zbadali całą
cyJnej bardzo ożywioną dyskusję.
Z mi·e szkania Idy Szajnfa„berowej
Ni·elktńrzy cztonkowi-e rady tw~rd2>i„ truc1z~y 28-letnla robotnica . Antonina sprawę.
W rezultacie młodą dziewczynę przy ul. Ja.bianickiei 12 skradziono roz..
li że na kraj ten motna mało tk:iyć, Malosmska. Po~otowle udzlehło despe-1
gdyż euronoekzYkowf baird'ZO t·rudono jest ratce oomocv lekarskleJ. Przvczyna roz wprowadzon-0 z powrotem do jej po- maite ,przedmioty wartości przeszło
1500 zł.
się tam za!klimatyzować I pozatem wa- paczllwego kroku - rozstr-CSJ nerwowy. koJu.
Pani Oitli Bergerowej skradziono ze
Ze wzg-lędu na to, że nowy subloka
.
nmkl komunikacyjne unłemożllwlają ko
w m!:ę.~~=1r~~~ <łzinle to~ w ia~eł! sposób nie c~ciał opuścić s!r~.chu diom~ . przy ut. Pomorskiej 35
.
lonlc:tom z?yt t<_>warów
Zwvclezvła Jednak teza, iż na.leży w 9-ef wiec.r.orem, w IQlkallJ włun,.a pnv Pi·otr- ' mieszkam a 1 powotvwał s1ę na zawartą b1ehz.nę wartosc1 przeszło 1000 zł.
Ze skl·epu spożywczego Mojżesza
JaTmn;c:zer.crvm Zl1~r"słe wvzv.c:Tuu' Pe- k~l<lel Nr. 92. p. dr .. R6flllae" wvfłosi o(lcl'yt umow~. p. Łaszczvń~ka była zmuszona i1d1' P.!lć mu g-oścfny w pokoju, który ŁęczyC!ki·eogo pn;y ul· Drewnowskiej 5
ru. ifffrn ;Pd"n 7. „;e1fr7"·~'Cń nh1?cnle te-j pod : tvt•.~e'.7: „N'lepf'&w;dlow• ~ l
1
. Iskradziono arty kuty spożywcze na su.
rPrrńw, odpowiadajqcych emigracji pol- czcen Zeairi~J pr°'i koll!')1ów ~noovc1' f-" rów· 1· sama. la'r:1~wafa. .
1'da~c1c1cłka · m·rs:7.kan 1 a h"cfale mia mę 1200 zl.
met Me.towar11~vc1a • Uoae łtw'i..i. tie
ski"'·
.&la proces o saruowoln&1. ck:łuli:>jo. . . :. • : S~aw~ów -. wlkJa n~ schwytała.
oda-,t.
Jak wtaidomo. w ostatnłch ciasa<:h
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Zrozkazu Księżniuki
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Jak usfrz1c slc cholery?... ',

Nre Jfl)Z wołowiny, ani clelęclny, ani szyn
kL ani kary, ani gesl, ani kaci:kl. ani nawet In·
dyka, 1dyt wszystkie zwler.zeta są roznosicie·
j
laml zarazków.
mle·
Nlf JEDZ tadnycb Potraw z Jałkaml,
kłem. rytem ani mąką. gdyt wszystkie te po- '
trawy zawleralą telatyne, która. lak wiadomo,
I
stanowi doskonały Pokarm dla zarazków.
NIE JEDZ wedlln. surowych owoców, siodyczy, galarety, Qodzl. ani lodów, irdyt zaraz·
-1„ w •!mnie.
kl doskonałe utnymui"„ "'„
„
NIE JE.DZ crzybów. pieczywa. warzyw,
...
..an. szpinaku. szczawiu, ost.ńrków, ani Innych
artykuJ6w spożywczych; które sę szkodliwe
dla twego zdrow.la, albowiem. przechodzą przez
•
r
nlede7ynlcko a
I
w ne ęc:e.
NIE PU a:ron, ani ponczu, ani wina, ani
wMkL ani . llkloru. ani szampana. ani koniaku,,
ani pfwL irdyt cłało osłabione Pl'7ez alkohol sta
nowl podatny crunt dla rolnych . "chorób.
NIE PIJ herbaty, ani kawy. ani kakao, ani
C%ekolady, 1dYt wszystkie te napoJe zawiera· 1
l11ce t"!!ące substancje, !iończace się naJcześclej
na "Ina • -w połączeniu z lnnemi truciznami 110·

0

RAMO"A NOVARRO

„

NIE PU przedemzysfklem wody I nie spo·
tywal niczego, co mogłoby zawierać wodę w
Jaklelkolwlekbądt formie! Albowiem wiadomo,
te bakcyle tyfą w wodzie do 42 dni, a 43.10
dnia wszystko Jedno Jedzenie nie bedzle cl Jut
smakowalo.
Jeśli będziesz się stosować do tych wsk·a·
z6wek. wtedy motesz być pewny, te po pew·
nym czasie rozcboruJesz slę na tyfus z powodu
1łodu I ogólnego wyczerpania J Po krótkich,
z tym
1ecz cleikich · cierpieniach potegnasz
n-latem.
A,le -to · nie szkt1drL.
Albowiem na tamtym §wiecie masz przy.
JJaJmnlel te pewno&ć, -że nJady · Jut nie dosta·
nlesz cholery-

się

r

w

wszystk.Ie m po t ro c h u .•• I

Paszporty dla koni.---Hurtowy cennik wódki.
•
•
•
.
Dl
aczego ID De miasta nie wprowadzają
udogodnień me}dUDkOWyCb?...
.z ?niem pierwszym kwietnia we$zto , rytusowego sp.rzedają w ni-ektórych wy-

poważnych

miała żadnych

historycznych nic~cislości.
W sztuce naprzyklad jest moment,
gdy· pani Dreyfus-owa ~ta~~ puł~ownlw· zycie no.we r~zpor~ądze!1ie w· sprawie · pa<lkach wprost konsumentom spirytus ka P1ąuarda. aby zw~Iną ~eJ męza. pod
Po cenie hurtowej,
prowadzenia ew1dencii Z\Werząt pociągol
1~zas gdy w rzeczy~1st~sc1 żona oskarco pod.rywa . byt detalicznych przedsię- z~nego d? nik~go sre n~e ~wraca.fa . w
wy-eh.
W ~~~ nowe~o r~z~orządze.nia każ-: hiorstw, sprzedających wyroby spirytu- tcJ, ~prawie. wie.rz~ święcie. w nicwrn"'
n~sc ~we~~ męza. t w zwycięstwo spra
. .
~Y własci~iel konta winien w czasie u- sowe. .
.Przeciwko tym praktykom wystąpi- wiedhwosci.
~tkowan~a go poza obrębem gminy lub
mlasta w którem koń ma miejsce stałe- ły Izby Handlowe , które wystosowały
do I>Y
w tei sprawie obszer.ny
przy sobje
g.o postoju,
1
ttJ'!tralne i filmowe.
relu;ji monopoJu spirytusowego.
dow.6d tożsam_ości konia ·
*
l~b wręczyć go osobie, · użyitkującej ·ko.Przed kilku dnia*mi donosiljśmy 0 . Byfy król hiśz.pąński Alfons XTH-ty
·
nie.
zamierza podpisał w swoim czasie urnowe z wyJe~i więc naprzykład właściciel kO.. tem, że magdstrat wileński
'b1 twórnią . amer.yikańską, która m·ała 1at
ni, mieszkający · stale w Warszawie, wy:. upr~cić nowe meldunki
w en. sposo , instafować .w . pał~cu . kr_ó lewskim w Majeż~a z końmi do Łodzi, musi mieć puy że
rycie • ąparafittrę do - wyświ~tlania fil·sohie dowód tożsamości konia i . okazać skasuje obowiązek meldowania się~ <>sób
go na każde żądanie władz. Jeśli· końwi stale zamieszkałych na terenie m. Wilna· ·~~w d~w1ęko.wych. )ns!a~acJa zo~tala .
czasowo do innych JUŹ wykonana, ~le krola JUZ mem:i..
kieruie woźni<:a, wów-c2'J(ts on musi mieć a wyjezdżających
przy sobie ów dowód, w przecjwnym ra miast. Jak się .dowiadujemy, projekt ten
Sfynny twórca filmu „Pod dachami
przez magistrat
zie właściciel ko.ni. p~iągn.ięty zostanie został już uchwalony
Pa-ryża" Rerie Clair ukończył niedawno
wile.i:~,_-!·. .
do oqpowiedzialności.

I
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.TEATR_ MIEJSICL

Dalka. dla dziecl
fo4z:m;e 1ż~e; w ~łttdrife , wielka
łlłnkc1a dl« nauveh m'•lusi11skich: baiecz:nie kolarowa tłrozmaieona ta11c:um i śpiewami ba.?ka
1
Ldki", Udział b~ naiłeipsii utyści
t.Wese:e
łek~e c:lekOftlC!e i kl'IStJUllty. Reżyseria. 1·
·
Zl>~kiego. Ceny najniżsre.
Znfcza.
Ostatni
D~ w ~edziie-1~ 0 ~ 4-ei po pot po r az
Da'W'lć będzie publ-cmość ulubieni.ac to.
oetał>a1
dei Michał z.mee w l'ek.ordowyim .,Szwe;ku„
·
Ceny_ na)nit.sze.
DZ'jj w !l'iedzteię ł w poniedziałek w1eczo·
rem dwa oetatnie po'W'tórzet11i-a głośnej sztuki
..Ludz:ie w hotelu'• z: Hor~k· i
.
Vipki Sauma
W10Skowske11 w rolach głównych. Ceny m~.
W próbach poci fety1Seri11 K Tatarlt1oC"Nicz:a
loo1ąedta a.merykamka A=v N;oe:Óls ,TrzykMtne
wesele" oraiz pod kierunkiem K. Kijowskh:go
~err którelfo bii.14 po twa.niy" (dla. wytttęipów
Woieie<:ha Brydz:ins.kiego).
W'J>Sf~y MoskiewskJego Teatra Artystycznego,
s
A
I.! T
.
s ~„ MOSIk1e_
wsiu eatr rtystyczny ta~ws~:eg.o (grupa Pr.a.eka), pozostający pod
cz:a&ie
głośnego
enmk1~
ktourne
dac~:u;SWei?O
krótki
Locbi na w
~ę wPa.włowa.
zatri:yma
ja,e kiJka pneodsflawte.11 a to: we wtorek Rewizorra" M. GOs!ola. zaś w środę i cz:wa.Tte'k &en•
„.....w.I\ riowoś~ . Bulha.lcowa .Biała ,.. _. _a_„ .a" _
vw ru1
U:i'...
...;,,ety w !wsie zamawia! teatrów miejskich ·
.
TEATR KAMERALNY.
Dm w : n"edz:idę .L...J..:-ie s. ....; po. _......) . ..,,·

występ Michała
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c za niezmiernie ciekawa. rozmowę z p a
ni ą Łucją Dreyfusową.
żoną pułkownika Dreyfusa.
na temat wystawionego niedawno dra·
matu na tle głośnej „dreyfus:ady". Jak
k
·
f
'k f)
lk
· d
reyd us m 1es7. a
puj dOWlll
w:a
.
b omo.
O ecnie na c nem z prze mieść . 'aryża. zdala od wielkom .eJski.cgo gwaru,
"c' h
tył
a
crdzt'e odpocz
:ac .
u ·przeJS
„któ
1
· . po
h 'I d YW
• ry..;: s a Y. Jeszcze nie m1n-:.y, .
Pa 1i Łucja Dreyfusowa zaz nacza w
WYWLadzie. że nie . widziała sztuki, •lPar
tej na tie procesu jej meża. i nikt z ro~
clz:n:-; sztuk! tej n:c oglądał. Sama -;tarafa Sil,' Cl to. aby s1tuka ta nie w.!s:l fa
na afsz leci j'l•na:w&ż m~ż jej na :-.;1;nie n;~ wyst1;puje • ?..kc!a dramatu t'J.:ty
się w .1kńł osób . do procesu tego wm:eszanych· przeto
podstaw
nie
do skierowania skar~i przeciwko dyrekcji. Palli Dreyfusowa dodaje jednak,
że wiele słyszała o tej sztuce i ma wra~enie, że. autor nie ustrzegł się kilku

Wstrząsający dramat inteligentn ego
samotnika, idealisty _ w i ęźn i a wlasnei miłości i zmys łów - człow i e k a.
który poprzez poped miłosny ku wyrafinowanej kokocie - wampirzYcY.
stoczył sie na dno nedzy i wlasne'"'o
„
upodlenia. Role 11:łówna kreuje - niexrównana _: rywalka Grety Garbo
Nadprozram:
Marlena Dietrich. _
Qżwlekówy dodatek sportowy p. t.
„"(, wichrem w zawody". - Poczatek
seansów o godzinie 4.30 po poi. ost. o
godz. 10.15 wiecz .. w soboty i niedz1epoi. ost. IO.IS wiecz
le 0 godz l-ei

""

o
I

w.ocluJą cholerę.

b•

~·-

J e.d no z pism za~ranicznych zamiesz

w arcydziele dźwiękowem. produkcji
'-!.ryka Pomera, reżyserii Józefa Stern
berstakp•• t.~
N·

n'''e leS I 1•10ły

;>..,"

pani Oreyl11so111
Coo mńwi
sztuce ,,Sorawa Dreyfusa"

·
E m1"li a J ann1ngsa

rozbrzmi z naszego srebrnego ekranu
w największym i najno wszym filmie
p. t
Sevilla, Miasto Miłości
wig znakomite i powieści „ZEW CIAŁA". - Dzieje miłości śpiewaka i
młodej dziewczyny, uwiezionej w kia
sztorze. która nie mogla opr z eć sie
poteżnemu zewowi· zmysło' w 1• mi·łosc·1••
W 1011 głównej: Ramon Novaro, Re·
p nee Andere. Łrn"st Torrence.
oczatek przedstawienia o godz. 4-ej
o.
d
t t .
n ł
ł'V „o . os a mego o go z. I .IS w., \\I
sobote i niedziele u godz. 12-ej w poi.
ost. ~ 2odz. IO. IS wiecz. Ceny rt1ieisc
na 1>1erwsze seanse od 1.- zł. na porankach oo 7S gr, i 1.- zł. Pa~separtout i biletv wol nego wejścia na
przeciąg 7 dni Prócz urz ędowych (kolor ~zerwony l ń ieważne.
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NA$TĘPNYCHI

Nr 115

h1nh1etn11':„:

, DNI
Pierwsza wspaniała kreacja wielkiego
mistrza ekranu
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Sir. '

memoriał

posiadać

N o.w i ny
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'""Ka
Czy ~ne miasta nie mogłyby wpro. drugi sW.6j dźwiękowiec pod tytułem:·
. „MHjon„. Jest to przeróbka z11anego ł
Paóstwowe hurtownie monopolu spi„ wad~ć rówł1,iet to udogodnienie?.

.·~

HolIo•. Tu rodJ-0 '·..·
·

'·

·

ogranego już we Francji wodewilu (J.eor
ge'a Berra. Wodewil ten w prreróbce
Claira

~yskaf

na

prrawdżiwą perlą

I

wyrazistości stał

i
kinematografji.

*
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tZ.OS-13.15: Muzyka z: płyt gramofonowych łirPROGRAM ROZGł.OśNI LODZKIEJ
Wystawiona niedawno W teatrze M a
1Z05-13 tS: Muzyka z: plyl gramofonowych fir• POLSKIEGO RADJA".
my A Klingbeil, Piotrkowska Nr 160 13.15 - fym W ,Warszawie komedja Acharda ood
g k • tnła
NIEDZIELA dni
13 25: Odcz:ytan:e programu i repertuar tea trów . tytułem: .Wiatr z księżyca" prrerobioaT 26• 0 ••wie b •
IS- •
"-~ d• l
f'l
t ł '
1I 35: rms~1a. na ożeństwa i k,in 13 25-14 50 Przerwa 14 SO-IS IS Lekcja ·
"""""" 1O.
1
m 'Z~ ęko~y. który wy
z Kat~. 11 40:. Od<:~yt misyjny, 1~1Z ~: ję~yka f;ancuskiego. Lekto~ p, Lucien. Roquigny ~a .zols a a ~a
W Jednem Z kin
obecnie
Jest
ąny
'\Wiet
IS.30-IS.Sf
Prezrwa,
Tramsm•.sta z Aub Po!tte-chniki .~arnaws;k1e.1 • (tr. z W-wy), lS.lS-15.30
J.go Ko!l!!r.~u Naukowego Polskre1 Mł~też-y Od~zyt dla maturzystów, pt.: „Napoleon a Pol· paryskich. Scenarjusz ułożył sam autor.
••
Aka~eiruek~. 12 30-14: Pora.ne~ symfonie:~' i ska• - . wygł. Henrvk Mo~ckk i (tr. z W-wy),
•
,
z Filharm~11 Warsz, W pn:erwte kom1;Jn1kat 15,50-16.10 Odczyt dla maturzystów p. t „Sien
Madame Simone, jedna z najwięk...,
mei~orologiczny. oclcz:y~1e . prottramu dwmne.. kiewi~". wygi. prof. Zygmunt Szweykowski
gonit! rapeftuaó ~eaFtr.6w I kin. Wyk.ona wcy P<!· (~r„ z; W-wy), 16.10-16. IS Komunikat dla żeglu· 1szych aktorek wspókzesnych zadebju.
l 1·
'
ł . ied
ra u e.ym .: • . ilh. Warsz pod dyr, Brotl4- gJ I r-ybaków z; Warszawy, 16.lS-16.4ó Pro- . to
s~a.wa Wolf.lala.. Zuzanna Ka.f"..n (sopran) i Ta- gram dla dzieci: 1) Fe!Jeton p, Ostachewiczów· ' _wa a .n awoo na po u 1terackiem.
„Detytułem:
pod
powieść
jej
Pierwsza
dziew-1
dla
Dialog
deu!n Zyga-Oło (sk.rz.). W programie utwory Mie· ny pt: „Wieśniak chiński". 2)
)ys ! awa Kar!owt•cz:a: l Kon<:ert sk rzypcowy: czat: „Kiedyś i teraz' ' . pióra p. A. Pinon-Ga ; . sor d re " zys k a ł a sobie przychy.Jne uznaa a!legi;o mcxłera.to, b) r:>m'3.nza, vivace us.a:. kiej (tr. z W-wy), 16.4S-17.IS Muzyka z pty t nie krytyki . .
•
2. .Pteś!,ll. 3 Poemat sy'llfoo:cmy '-{owraca1„. gramof. z W-wy, 17.IS-17.40 „Suez _ wielki
wn:t. orof. Bó11:dan Richter,
szlak morski",
14-IS: Przer ....a 1>-16: oncert
ce fale
W''li
cz:eó z płyt gramofooowych dla dzi.eci 16-16.30: (tr. z W-wy), 17.4S-18.45 Muzyka lekka z
kawiarni ,,Gastronomia„ w W-wie. 18.4S-19. IO
Pr~ra.n:i · dla dz:iecL Transmisi-a z Wa.&z:awy, Dr. med.
Izby
Komunikat
19.10-19.ZS
1)_Dwuty!!ocln.k radiowy „<A się dzieie na śWfe· Rozmaitości.
cie" 2) f.elieton p, St. P0orębskiei · p t. .D~iś; Przem. Handl.. w Łndzl i odczytanie programu
0 ~„.
16 30--16.50· Skrzynka pocz:tow.a na dzień . ttast.., , 1925-19.40 Płvtv gra.mofono'we,
ł""" .,_. w_ Ko.ngo• .
ru bemvztlęd.n~e· i:iela.tni • Kort, sport i 'miłość". ł6d'Z!ka - kore:llp. b!eżąc14 omówi red. Jan Pio- 19.40-19.55 'Prasowy dziennik radiowy z W-wy
Choroby wewnę~rz~e I ~llergl~zne. "
Dz:iś · i do piątku ·. wi~zorem -włącLnle bawić trawsk.i; 17-17._15: Odczyt z Wilna. ·„że!a(l'Jfty 20.00-20;15..O(lczyt aktualny z W-wy, 20.1520.30b~i-e . pi.tl>Hocmość niezrólA'tla.ny M.'chał ·znicz wilk" - wygł~ prof. . M Liimaoowski. 1715:- 20,30 -Omówienie koneertu z Wiednia.
Kol1'Cert. mtedzynarodowy ·· z ·wiednla.
w ueYl"~łęi. aktua.l;ilej'komeciji Fł'aoka .,lote- .17.2.5: Płyty' grMtiafc>Mwe'. 17.215~17.4-0: ,;Wia· 22.00
dómośói ' prz:yiefMe i p0tv•teczne•' (tr. z W.wy))22.00-ZZ.15 Red. J:·1. Tarst -wywiad z d·ca
·
·
Nil i Ameryk14".
p. t.: „Mohortowa
W próba.eh pod Yri?leri' E. Żyteekiego t 7 40-J9: .Korceń popularny w wyk. Orkiestry K.q.P. . r;en. Kruszewskim
,.R<nJkOSll: uczciwości" L. . Pirandella (.ila wy&tę- ·PoJicii Państw. poci dyr. Al Sielskiego (lra.n&m., straż'• (tr. z W-wy). 22. IS-22.35 Płyty gramof.
z Wars.ziawvJ. 19-19.25. Rozmaitości. 19 25- z Warszawy.. 23.30-24.00 Komunikaty: PA f, Tel. 164·21. - PrŻyimu;e w dni powszednie ·
pów Wojc\echa Brydzmskiego). 19. 40: Felicloo p. t. nWi·osn.a i my" - dialot meteorol., pohc., sport. oraz muzyka lekka i ta· godzmy od 6-ei do7-ei, - w niedziele i święta
TEATR POPULARNY.
od fodz. 11-ei do 12·ej
Dziś 0 go.dz:. 4-ei pa poł. 06 t„i.n;e powt6rze. pali: I. Dęh.neló·V'lly i n. Ru-::zyń1S>kiei (tr. z War_· 1neczna z Warszawy.
SzatWYl. 19.40-20: Wofowńdzl<l koimun'•kat raaioaie or>eretk·i Kalma.na ..Piękna Holeniderka•'
'
,
' ••„ . .
„,: . -.""; •. „ : '";':'.: ~r·~· .~ :-„# •
. .
w próbach pod ki~runkiem R Urbaóskiet!O WT odcz:ytan'e pre>gramu n.a drillń naslepny i
wesioła k0111edja...wodewdll W Ra.pa.ck.tego • J.a hmunikat · sportowy łódzki.. 20-20 30 Słucho· 1·
wiisiko kaba·rełowe z Warszawy. 1<'13(}-Z2• Koa.
·
·
tu rząd2:ę",
Ulubieniec Łodzianek
teatr Stan.lsław~klego w Te.trze PopularnJUl. cerl wiecromy z uclzia)e.,, Mk. p R. i Polllkiej
W piateik raz jedyn_y wy&tąpi w Teatrze Po- K~i Ludawei pod dyr. StaniiSława ~ro.
pis.tunym Moskiewski Teat.r Artystyczny, daj~ W ·prze.rwie 'kwadrans •.ite1'acki ..Na K.remlu"głolm14 sztukę ·GOrkija •Na dnie". Ceny m'.żo- frafinent z powieśOi Wyirykow&kiego P· t. „Go_- ~ Piotl"kowska 74. dy · Moskiewskie'• 22-22.15: Felieton p. t .Pne
_. ma
~e. BLle<t.y w kaiMe za;
powiedni.e i pueezuClia" - t>· Viatore rtraaemi.e·
komopozyto. ,
ja z W :wyl._ 22 t 5- ~ ~: Utwo;v _
REWJA VI TEATRZE POPULARNYM
W'
rów ang1e18k1ch. Wykonawcv• Mieczysław S:ea· ,
Piotrk„wska Nr 295
t lelS>ki (aliów.ka) i. Jariina: Kononas.e.k-~aleska
. Dziś wesioł.a rewia w 1&.tu ~słonach
,,Grunt się me przemiować" w wykCl'llautu P~~, (fort.epian) trarumi. z Wars~a-wv 22 ..1;>-24: Ko.
poo:W sporlo- j
wozaattigaiowanvch Stł arly1SiycZ1Dy-:: h oraz ca- munikaty: Pa,tk l~ko-r".l~!l·cmy
a 1 am.e_c ma z . a'f'IS.zaw,.
h~go uspołu. Początek prze>e:4lawień od gO<łzd- WY- oraz muzy a
.
ny 4-ej min. 15 po poł . W.-jfo'.c na w'd-0wnię .
PONIEDZIAL~K. dnia 27 kwietn~a 1931 . r. . 1
o .każdej . po~.z:e w c~a&ie pr1.ed-staw!e? do0 goGod>.: t I 5$-12.05: ~y~rtał cz.a.su z Warsza- '
d.z1:ny 9-eJ mm 15 w1eaore.m.. Ceny biletów od
wy i beju.I z Widy M.a.r.)a.ckie; w Krakowie,
SO ~. do z.ł. 2 u. SG'0
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Maurice CHEVALIER
lilmle
Kelnerem
KAWIARENK A''

Lekkomyślna

gra bram karz y

Jest powodem czt:stych uszkodzefi cielesnych na

I

Kurs aimnas tyczny wlndli
z

boiskach~

uazialem polaków

f. przy unlwersytecte Jaorganizuje w cżasle od 10.
26' lipca kurrs gimnastyczny dla nauczydeli w.f. w instytucie gimrtastyczrtYńi ~
Lund (Szwecja) pod kierunkiem mJr.
Thulina. Koszta całe.go ku·rsu wraz z
biletem kolejowym, paszportem i utrz~
mantem wynosi ok.oto 435 złotych, a na
wycieczki doliczyć naldy Jeszcze około
150 zt Zgłosrenia do 10 maja pod adrese·m prezydium studJum w. f. (Kraków,
KGpernika 12) •

Sekcja

'Ol.

gielońsikiego

Wypadlk1 cleż'kich us~odzeń cieles- żadnym wypadku ceną, by broniąc się I że bramkairz jest dobrym akrobatą zaś
nych zdarzają się wśród piłkairzy bar- przed jeJ utratą, lfYZYkowa'.ć zdrowie, złyrm plłkar7.em, bowiem w oczekiwanltt
na strzał źle uplasował sie w bramce.
dU> często. Szcz~ólnle bramkarze na lub Ż'.\'C ie.
Kierownictwa klubów powinny po- 1 Wytłurnaczmv naszym p!łkarzom, a
~ażeni są na niehezip!eczeństwo i kront-1
ka sportowa niejednokrotnie ju:ż notowa uczać swych bramkarzy. te rz.ucanle się 1przedewszystkiem bramkarzom, że są
ta ciężkie kontuzje pil!karzy, które po- bezm y ślnie przeciwnikowi pod nogi moi na fałsz~·wej drodze.
Niechaj przyjdą do zrozumienia rzena zastąpić orjentacją i dobrem ustawie
ciC1~ały za sobą nawet śmierć.
1
że footbal iest tylko 21Tą a nie wojczy,
I
który
Bramkarz.
bramce.
w
się
niem
zaledwie
sle
Wypadek ta1ki wydarzył
::'lrzed kilku tyi:r.od•niami we Wie<l,niu. 1 s·ie umie dobrze viplasować. Jest częściej ! nę! Przecież nie można pomyśleć so'~·d· ziie bramkarz jednej z drużyn robotni I.. nastrzelany" i dlatego n&e potrzebuje ble, by w grze chociażby ona decydowa
...,.·zych przy chw} taniu pit.hi został zaata ta:k często zawierać znajomości z złe-1 ła w niejednym momencie o wysokiej
stawce jak mistrzostwo. narażać ~le na
'rnwany przez napastni1ka drniyny prze mią t. zn .•. robinzonować".
1
kal·ectwo, lub może nawet na ś. mierć.
.
ki11ca,
na
,.szczvipakiern„
się
Canie
R~t1
w
~iwnej tak nie-sZC'lcśliwle. że kopnięty
metrów za p'tka jest oiękne d1a ~ka wł- 1 Jedni chcą w tem widz~ . odwał~ my
•
d owe zmarł po kilku god·zinach.
lekkoatletek do Flortlnc/i
Zachodzi pytanie kto ponosi wmę dzów, lecz w 90 proventach stwierdza; widzimy poprostu a-fu,pote.
1
czołowe tek'koatleh•ki rozt»Nasze
www:aum
za te wypadiki i czy bramkarz rzeczybardzo pilną zaprawo przed
jut
czety
dź
łf
wiścle narażony jest na tak powa~ne nie
na zawody „ś~ii.:ta ~r3cJi ł
wyjazdem
~O\V
wykonywaniu
przy
'::-·eznleczeństwo
Florencji na dzfeń 29-31 ma
do
spartu"
lł
li
"
zwłaszcza
boisku
na
,woich czynności
PoJe:Jzie defimtywri:~ d•ru7y:a zfo..
'~ akcia.ch br~wurowych. Jest rzeczą 0 0 konkurs a«:h hlppl.:zn gc:h w Ni<ei j.a.
z czte·rech ZilWu"!mczek I k1erown.f
zona
.wwledzmną. ze s.oort jest walką.
Na t~orocznych konkursach h!pp!ri f W klasyfikacji ogc)!nei Pierwsze mie} 1 !~a. Wobec braku w ;·r· gramie flie;:u
Dobry sportowiec mu~i być n!etyl'ko
1.obrym znawcą sportu, ale zara 7 em wv nych w Ni.oei nie powiodło się uaszym ~ce zajął kpt. Lombar.h <Włochy). Dru c.'łutszego, zawojn:::-7k! nasze startować
trzymafym i twardym zawod·nl·kierm. W jeźdźcom. Z wyntków, które na.Ueszh gie miejsce zajął kpt. fernadez m1sz- ix,dą w błega ·;n 61J, 10:1 ł 200 mfr•. szta')rzeclwnym rn7le nie do}d:zie nigdy do I z Nicei można się łatwo oomyśte:, że panja). Dalszeml mlejs<.ami podzielili tecłe, biegu 80 m. płotki, sokach w dal
1 wzwyt oraz w :-Zttta.:h kul„, dyskrem ł
polacy zajęli ostatnie mi~jsca. ani je-Ono się belgowle, wł.osi i h;.:;lpan!e.
Jobrvch wyników.
Dr l .. \na uc;t:llona 7.ostante
cszczepem.
orkomitetu
na·g:-ocie
o
W konkursie
Ale sp<"rt jest walka f)<'l1rniową, a nie bowiem nazwisko polskie nie figuruje na
dlm nac~;Jr::rch, które odzawodach
!lO
zajął
miejsce
pierwsze
anizacyjnego
g
.
zwycięzców.
h
c
lista·
w ojną. Dlateigo też środ!ki prowadzaoe
\Vyniiki pos:r.czegńlnv--:.i konkurencjl kpt. de la Macora (d1szpanja) przed bę.dą się w połowie maJ1.
w sporcie do celu muszą być tak doNe-1
likpt. filinoni (Włoch-y >. ~a.l!'·rocę
ra ne. bv biomcvm 11'{fzia-ł nie wvrządzl- prz.e,.,stawiają się naster1uj3,;,).
W lronkursi·e o „Na.<rwd~ Armji Pol- li nicejskich Z<lobył pllłk. Constantinesty h~dź s~kody, bądź krzywdv.
KU"O"~ńskl zrnycł•"a
komitetu techPrred słYT1nYm meczem Franda - Siklej" wzięto udział kilkud:desięciu za-1 CU (R'l.lll11unja). Nagi- )\.h"
łfla
w
l Ua
ff'rancja).,
Betran
kp!.
zdobył
riicznego
wodników.
eliminacyjnych
zawodach
na
Niemcv
w. f.
o~rodka
prze/aj
na
Każdy jeźdz·iec mmi:i.r przooy~ dwa wr{sz<:ie nagrod·.! zwv.-=:c:stwa z<l >byl w biegu
l mżyny nieimlecki~j. jeden z bramkarzy I
(R1Jt1mn1.:t.'.
Kiooulesco
k.pt.
m.
JSO
trasę
l(nnm
sMnym
tvm
na
razy
uwagę
pod
który był rowa7.me brany
W dniu onegdajszym roz,egrany zo•
'"'rzv ustaleniu składu renrezentacyjne- i pokonać sześć przeszkód.
w Wairszawie ostatni bieg na przestał
·:ro Niemiec. z~tat tak dotkliwie poturłaj z cyklu arządzonych przez Ośrodek
>owanv. ie w !'tnnie groźnym odwieziokim.wyz
wynosiła 12Bieg
w.
św·1ata
$!0 "do sznitala.
no Nieszcieśl!we
prowadzeniem.
ktm. za biegu
tegof. 6 Trac;a
wypadi<l wszę;d,złe się
(Warsza~rat doskonały Kusociński
1 d;:1 ·rzają.
Z prz~~rośdą naldv stwierOcł~o
nrzed
~
..
19
czasie
w
wianka)
finlandsfd
Sll'fqaeA
prse•
ftor11anv
zdvsflgofifi
Jest
Jzić. że styl footbalu ~UJrol)eJs.k~o
0 10 metrów i Weymanem (So(A7.S)
[
zaw~,;iazd
na
zawodnkom
czot:0wym
zdyskwaJifikn.
f·inland~ki
:eg'O rodzaju, ~.e wtęoeJ zwraca ~ię uwa; .. Zw<iąie'k
':ę .na ~arunki _fizyczne zawodmka, ant wał przed kilku dniamł Jar\1l1tfla rek« cranicę tylko trzy irazy do roku · to ,po- kół).
z;e.11. na 1e·Q'O technikę, czy i>ra'Wdzlwe u- 1cl zistę świata w rziUCłe osicatt'Jl'm m la tenni·nem mistrzostw krajmv~1 ch. la
przekroczenie zasad amał«&twa ](ara n~ttnle to ochronić ma lekkvntletów
!me 1etnoki:
Nlehezn1eczrie rz.1;c~infe się pod nogł Jarvinena jest jednak nłemaci111, ~d,-z finlandzfokh przed z-byt cz.ęste·ni wyjaz
d.ami. które mt1siałytby rozoc:•awać w
nrzeciwdka. czy OO Jest. w <lanym nio- wynosi tyl1ko dwa miesiące, licząc od
'·
o mistrzostwo królestw Anglii
maia do 15 sierpnia. Ponadto związek kolizji z zasadami o amat.orstw!e.
rn~cle potrzebne czy me _uważają sobte
11
'
'
.
zezwalają~ą
uchwałę,
·:l:z1slcjsł br~mka rze za na 1włehza. S1.t '"' finlandziki powziął
W tUll"nłefu o mistrz~two ·zJednoc:ro
.
kę, wywohuac w ten sposób efekt 1 pkla
królestw An~lH WalJa ' ook.-mała
nych
·
skf rra widowni.
3:2 pr:tez co wystm~ta sfe na
Jtlandję
Rzucanie się zn piłką w celu jej upo Ang!Ji a przed Sz.tcoc~
miejsce
drugie
:::hwycenfa pomiędzy tuzinem nóg naJą.
·rnstnłików, rzucanie słe t. z. „!lzcmpa!d,em", !U1b sto~owane bezmv~lne „paPrzed Jaty jednym z naj1J?:łośnłejszvch ' niedosiężnych wyżyn z.dofan<> mu udorady" w momencie kle.dy cały napa.a
Kino na usługach
r>rzeciwnika w nielwyl<fej sz-y1bkości sportowców świata był Jndjanln Pim wodnić. Iż ja•loo członek u1nłwersyteckiej
z·nalazł słę pod bramką należy w zrozu- Thorpe. Po raz pierwszy okry·ł się aure drużyny ~by, d-0puścit się przekrocze
w tegorocznym sezonfe zf.rnowvm
mieniu dzisiejs?:Ych bramkarzy równie! 1 olą sławy na olimpfadzile w Sztokholmie 1 nla przepisów amatorskich. Bez badaro najwyższ~"Ch urmfeJetności obrony. g-dt7.le zdobył pierwsze miejsce w pfęci°' nia uznano Thorpe'~o ofłcJalnle zawo- mieliśmy możn~ść oglądać szereir filDo cudów wprost zaliczyć trzeha nlekM boju i dziesięcioboju. Nagr~ię Otfmpfj- ~ <łowcem. Od t~j chwili Thorpe. coprąw- .mów narciarski~h, po~z~wszy od cndi>VI
:e .momenty•. Vf J{tńry-ch m<>J:t.Hśmy być ską wręc~yf mu o~o~łś<:fe kroi szwedlkf 1d~. ~fetle za·rab1ar, ale stnczar się co.rat nego „Syna białvch it6r", a c;kork.zyw·
fllm~w
i w czasie przemow1e:1fa nazwał Thor- mzeJ. Ostatecznie po klJl'rrn lntach mieś· szy na wlelkiei ilości krMkkh
'>Wt~ 1d~aml c1e:r.k1ch okaleczen.
1
1
pmpagan
doskonała
to
Jest
a.ktualn~h.
~Y
T~oroe
po~łuszetistwa.
O<_Jm6włfy
nie
świata
ort.owcem
p
S·
naJwlęks~ym
peg,o
, . Wmę w tem ronoszą prz ed ewszystzaro~tć na kawałek ch!eba m11s1ał wyfsć da sportu, przez wszystkich mile wi?~m z~rządy klubów a c.zęsf.? I prasa, Jak1·e~o lii.dZ1kosć wyidała.
uhci: i Jaiko wyrobnik zarabiać czte>r:r dziC1na i oklaskiwana
na
czczo..
domu
do
wrócił
Thorpe
Ody
gira,drire me uptvwaJą odpow1ed-nio na
1
Byłoby rzeczą nlezmier'1łe wain~.
,;zv. ale natomfa!;t pod~osta te o!iar- 1 nv byt niemal jak bohater narodowv. !dolary <lzlerinie. Je~t to .n;:ii?:m)pnieJowa propagan.da sport.1w orowa
gdyby
spor-,
elk1ego
w1
tak
dotknął
jaki
ność bramka r.zy do stopnia bohaterow. Wkrótce potem rozszal.ał~ w Ameryce szy los
mogła dalej z uwz 2 tędnlebyć
dzona
towca.
l
kolorowYtt1ec;1enlu
przeciwko
nag-:inika
paMiast y;~ chwal~ć m:irezp!eczne
niem ~ezon6w s1>0rtowych. I tak tedy
faody. lub mne ';'"c1eczk1, srro~c.e ka· wych obywateli. Celem utra~nta go w
obecnie, gody wiosna się z.blita, ka!dy z
·
,
.ectwem, n~ leża ł?by 1: bez~ z~lędn!e
będZAfe og-Ja,.daf film prcprzyjemnością
ń
:?; Walczać. Bramka stra'l.ona rue Jest w
czy .1ekkoatleh·h. w
tenisa
S?ttiłtdOO
loa,
łfrl,,P„.„.tt~PMflm„!Włt„„.11.1.1........
n ane łlł letnie z rozkoszą oatrteć be·
.
.
.
odbed zie &ff w dmu 10 ma1a dzie na filmowe lekcje wloślarc;twa ~zy
Na międzynarodowe swe zawady
W dniu 10 maja Jako w dniu imprez I pływanfa, Jesienią chętni·e będzlem; P·O·
lekkoatletyczne na Zielone Św1ątkf w
Się U kOOS Y•
na rzec~ Polskiego Zw P't-'dziwiać myśliwstwo, konną jazd~. polo
prowa<Iz·I ··pitkarsklch
tuował Z. Z Wars~awie Warsz.awienka
1
· • hllb kolarstwo.
. . . .
.obecme pertra:ktacJe celem sprowa-JzeNa ostatniem posiedzeniu z:uządu , nla rekordzisty światowego w biegu 2 1kl Nożnej, poza naJwazmeJszem spotkaZwią2:1ku Związków Sp?rtowych ukon-,1kim. (5 :2?.3), Ejno. Purj~o tPi~lan<lJa), niem P6łnoco-Pofu1d11re w Krakowie, w llJ(;(;(illi)~~llJl;J[;lr
stvtuował s j ę ~astępUJąc~: prezes -; który .~m1erzylby s~ z P.etkiew1czern. i , każdym okręgu odtbywać się będą ·me·
fi~~
przy--zem
~Ik. Ulrych, I wiceprezes i przewod"t- Knsocmsklm w pr()b1e b1cla rekordow cze najsilniejszych rywa-tl
~tS~t
ib' d . " '
1..-d
czący komitetu olimpijskiego - p~łk. ' światowych na 2 i 3 klm. Pertrak'acje d0 b.
--..::-rerane v.; ą pary naJ ari zieJ atrakGlahii:z, II i III wiceprezesi - inż. Loth nie sa jeszcze ulkof1c7one, snodziewać
.,,..._~ - cyJne.
terkko
i M. Orłowicz. sekretarz - radca Foryś się jednak należy, iż Fiński Zw.
~ ~
:SS
sie
wodzi
f!Otowością
całą
z
atletyczny
skarbnik
zastępcti - dr. Woiakowsikj,
~~~
-: inż. Dąbski •. zastęp~ - dyr ..~e~ie- ' na projekt \.Varszawianki.
::
E
rozl!lr~•DllJ
WlCZ, cz~onkowte komitetu otun~.11sk;e-..;;:::
eh
~ UWll
!il!
radca Forys, mt.
go - m1r. Sterba,
Y
Szymczyk i ręd. ~'.·kors.ki, komisjl'! reg.u.
GłuchoSportowy
Związek
Polski
Warazawa
WyszkówFory·ś
radcó
i
h mjnowa - dr. Orłowicz
wybież;
roku
w
O'rgani·zuje
niemych
zor
zamie.rza
wysz.kowski
Podokręg
d.
re
a
:yin
wydawniczc.ręd::..k
bmisia
Muszałówna i red. Sikorski k riln "0 '. : : :M ' '1nizować w dniu 10 maja wyści-g sztR- Jazd na doroczne Igayska ~łu;,;hon!e.;.
~ranicz.aa - plk Ghbi~ !: k"t. ~ o{ni- ~ „ ~dowy 'Wyszków-Warsz awa dla dru- mych, jakie rozegrane zos '.Jr.ą w Nokoml.<a ko-bieca - .red. Musz3.łówna i żyn lekko8Hetycznych klOOów wysz- ~ rymber-dze w dniach 20-25 sierpnia.
ltlililiU•Jłiłf!11il!!łłlfilljJiil!eoi(j
·kDwskich ł warszawskie!!.
mjr. Slerba..
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GWIZDŻE, W EXP.R.ED,SIE CO NI.ED21.ELI!
Dlollra•
mu przyjacielowi:
- Jestem obecnie sekreta.rzem króla miedzi Johna Jenkinsa i otrzymałem
polecenie napisania biografji całego jego rodu. Nie było to zadanie łatwe,
gdyż ojciec mego szefa został stracony
na kneśle elektrycznem...
- No i Jak pan to opisał? ...
- Napisałem w ten sposób: · „Już
Mr. Jenkins - senjor znany był w całej
Amer~e ze swych wiekopomnych doświadczeń. dokonanych w dzi edzinie
praktycznego zastosowania elektr:vcz-

poczuł: „Muszę Ją zobaczyć!" 
(Pocląg długo poprzez pola i:nał - Potem błądził wielu ulicami.
Nie chcąc wejść na górę. bo się bal.

Nagle

ności"-

„Przediem••
Do jednego z największych domów
konfekcyjnych w Londynie zgłasza się
w charakterze modelki jakaś nędznie
odziana i niezgrabna niewiasta. Szef
wzrusza ramionami i dziwi sę:
- Więc pani powiada. · że pani jest
najsłynniejszą modelką w Ang!ji?„. Pani wybaczy, ale wygląd pani o tern nie
świadczy.„

- Tak, ale w ogłoszeniach pism angielskich ukazują się często obok siebie
dwa ogłoszenia: „Przedtem i potem".
Ja jestem właśnie ta z „p.rz.edtem"._

Tusia
Czterol etnia Tusia dostała zrana od
papy kilka klapsów. Dziewczynka obra1

ziła się.

Gdy w porze obiadowej ojciec

z miasta, Tusia
-

Mamusiu, twój

:Hfo

wirócił

rzekła obojętnie:

mąż przyszedł...

rnóeł 01łed•iet•„

I

Mayer jest niepocieszony. Kasjer za
brał mu pi~nią?z.e i uciek~ z jego cór~ą.
W kawiarni zwraca Slę doń przyJaciel:
- Słyszałem już o twojem nieszczęścfu„. Ale muszę ci powiedzieć, że to
twoja wina„. Poco wpuszczałeś go do
swego mieszkania?...
- Skąd ja moglem wiedzieć, że on
przychodzi do mojej córki? „. Ja myśla
łem. że on się zaleca do mojej żony!...

„

,

Drgnęła

nagle.

widząc

jego

drugą,

człowiek

ciwy",
psie''.

„Panie mój
mówlac:

wzbogacał,

miłoś-

„Mól

••

Dez.:zelnoii:!
Gdy jednego z dziennikarzy wą.r
szawskich porównano z Iiomerem,
dziennikarz ów oburzył się i zawołał:
- To jest bezczelność!... Mnie porównyWać z jakimś ślepym kontrrewolucjonistą. o którym niewiadoma n3\Vet. czy on wogóle żyt!...

(przełożył

-

Jot).

Diednamu.:ha.
Kelner podał gościowi talerz zupy.
która była zimna jak lód, a pozatem na
jej powierzchni pływała sobie spokoi·
nie mucha.
- Panie, wniosę na pana zażalenie
do Towarzystwa Przyjac i ół Zwierząt! ..
- Dlaczego? ... Co się stało?.„
- Czy pan nie widzi, że ta biedna
może dostać w tej zupce zapamucha
1
· Jenia pfuc? ...

.
I

Poefa
Redaktor zwraca uwagę autorowi
lirycznych wierszy.
- Wie pan, lepiej byłoby, gdyby .
pan pisat swe wiersze na maszynie ...
. - To mi się podoba!. .. - odpowiada poeta. - Czy pan myśli. że zajmo·
wałbym się poezją, gdybym umiał pi·
sać na maszynie? ...

Rewa na
- Panie K.. pan przecież pracuje w
teatrze, przynieś mi pan kilka kar~ek
wolnego wstępu!
- Chętnie, drogi przyjacielu, ale
pan, jako urzędnik bankowy. przyniesie
.
mi kilka banknotów dobrze? .„

Nowg kalendarz

ka dni w Krakowie i zaciągnę pożyczke na sumę 500 zł. Oferty sub: ..Po-

'il:iJCCll:XEICDCICIC:C:ICICJ[][J[JOC~.D!XlPOODCIC'

•••

mówiąc:

wiece) · warte

*
ona słuchała. W
Przed ślubem on mówił,
miesiąc po ślubie ona mówiła, on słuchał. W
trzy łata po ślubie oboje mówili Jednocześnie,
a sąsiedzi słuchali.

''''"'"'''''''''''''''''''l

~

mnie,
ale nie

Ogałacał

I

Śl>iech ".
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Przypuszczenie rozsądnych
nit twierdzenie głupca.

•••••••••••••••••
Rozmowa dwuch przyjaciółek:
• i
Od
na - Tobie jest dobrze„ Gdy pokłócisz
~r~ D e
Mayer ożenił się z córką bogatego się z mężem, . zbierasz manatki i idziesz
. On: O~y lep1eJ panią poz1nam. to pa.
.
fabrykanta pończoch. Młodzi małżonko- do swych rodziców„.
.
.
.
wie postanowili odbyć podróż poślubną . - Tak. ale ter.az u ~me ~1ę też nią pocałuJę...
Ona_: 9dY pan mme pocału1e 0 to mme
zmieniło.„ WczoraJ rodzice ~01 pokłóautem po całej :Euro_»ie.
pan lep1e1 pozna ...
Noc poślubną spędzają w.ięc w au- cili się i mama poszfa do babci...
cie. Maszyna pędzi poprzez puste
d.Togi.
W pewnej chwili Mayer odchyla firankę i puka do szofera:
- Hallo. panie szofer. gdzie Jesteś
my? ...
- W Strykowie, proszę pana._
- Ja się nie pytam o szczegóły,
tyłko w jaki.ej części świata? .„

J:.I
Podr„. PO•
.JW..&

ty)e z

Dentysta należy do tych nlellcznych met·
czyzn, którzy mają możność rozkazywania ko·
blecle, kiedy ma otworzyć I zamkn;.;ć usta.

pierze bieliznę, froteruje podłogi i
drutuje posadzki osobiście, metodą ko
resipondencyjną jak również przez telefon. Wiadomość u dozorcy, Pojet·
na 8.

Rodzinka

kobietą,

* że ma ładne zeby,
mówi kobiecie,
dowcipny - skłania Ją do śmiechu.

Głupiec

- służąca

Co to jest? ... Niema pierwszej kla
sy, niema drugiej klasy, niema trzeciej
klasy. niema czwartej klasy? ..
- ???
Katastrofa pociągu towarowego,

••

tenl się *z Jedną
a kocha tylko siebie.

Mężczyzna

•••••••••••••••••••••••••••••••

-

•••

dramaturg: człowiek, który
kupcem, dyrektorem, aktorem, reżyserem, administratorem teatru, a cza•
sem nawet I pisarzem.

•••••••••••••••••„•••~mRJS&!2&Jiil&kClllbf

Ormiańska
z&d&dka
.

w podwórzu.

Współczesny
Jest Jednocześnie

Eryk Kastner

w
3,

Lata, które kobieta sobie odeJmule, nie sine.
Je dodaje do wieku swych przyJa·

l

cień.

filmo-

~atuałnle przyjmie praco
zakresie swej specjalności. Ciemna

gdyż ona
clółek.

Ody .'się' skupił. wstrzymał go przed domem
Ciemnych 'Okien długi. ·mroczny· sznur~
..
Ciekał długo~ stojąc na ulicy. .
Księżyc skrył się za kotarą chmur.
Nadjechała piękna limuzyna••
„Pewnie ona!" - i wytężył wzrok.
Wyszła z auta z jakimś obcym panem - Zwolna zcichał ich miarowy krok.
Znowu stał samotnie na ulicy.
W ciemnych oknach buchnął świateł blask __, Jakieś cienie drgały na firankach - W dali dudnił wielkomiejski wrzask.
Siadł na ławce, paląc papierosy.
Noc mijała. Księżyc zwolna gasł.
A o świcie począł deszczyk kropić.
Lecz nie dłuźył mu się zbytnio czas.
Kiwał 2lową, patrząc na Jej okna
I zapadał w przepaść dawnych snów •••
PQt.em czytał jej kochane Usty,
Pełn~ drogich. wYtesknlonych słów ....
A. nad ranem „tamten" wY$zedl z bramy.
Gwiżdżąc zcicha. bardzo czel?oś rad - On pomyślał: „Oby mnie nie spostrzegł".•
Zakrył twarz i bardziej jeszcze zbladł.
Ody wzniósł oczy - stała na balkonie,
I ziewała •.• świtał nowy dzień.
Wstał i zwolna powlókł się na dworzec.

1

usługi reżyserowi

wemu.

••••••••••••••••••••••••••••••

.· Spoikonie
--·-:o:··- -

Mtody amerykanin opowiada swe-

ofluuJe swe

Kupiec. którego w czasie
. ,
.:
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TeL Redakcll: 127-24, 136·43, 136-44, 189·00,

srożącego się

kryzysu
o· ręke córki„„

ekonomicznego,

Konto P. K. O.

Lekcja w najniższej klasie. Nauczyci-el zwraca się do jednego z malców:
- Wylicz mi po porządku wszystkiedni w tygodniu!. ..
Malec odpowiada po chwili namy.
poproszono słu:
PrzedwczoraJ, wczoraj, dzisiaj .
jutro, pojutrze ..

ł

-

„ Wy_ dawnicłwo Republika" Nr. 68.148

ODDZIAŁY: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: -Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak._ ul. Pi~stowska 9, .tel. 7.17 ; LWÓW_! ul. Zimorowicza 5. tel. 277; POZNMi/:
Piekary 20121. tel. 22.46; SOSNOWIEC: Biuro dzienników JózerH!awski, ul.- 3.g0 Maja nr. 28; BĘDZ~N: Bi~ro ~z1enni~o~y J. ttlaws~1. ul. Ma'3 chowsk1~ ~0 1; DABROW A .GÓRNICZA'. B1~r?
dzienników J łilawski 3-go Maja nr 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec. Kru 11 ówki 30; GDYNIA: Pens1on „Victoria Regia . tel. 19.02, ~ARSZA WA. Prozna 7/34. teL 768.89. 1:ARNóW ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota 14; RADOM! Żeromskiego 23. tel. 3.1; KIELCE: ul. _,1enk1ew1 cza 46, tel. 17t; SKARŻYSKO: llzecka 16. tel. 40,
PIOTRKÓW TRYBllNALSKI, Garncarska nr. 3.
.

prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zł. 3

gr, 50

miesięcznie

W tekście 50 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 4 szpalty);
nekrologi 40 gr. z3 wiersz milim. Drobne: za slowo 15 groszy,
·
najmniejsze zł. 1.50. Po~~ukiw_~n_ie p~acy~- z~--.:~ owo IO ~r~::_~'· naim_n_iefs ze z:. 1.20,

Ogłoszeni.a••

I
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Za wydawce i druk.: .Wydawuicl wo „RePilbli.ka" śD. z 02r. o~. i redak,01 oQowi edzialny: Jan Orobelniak, lódź. Piotrko wska 41J.

