Ceno nu111era 10 Rroszu:~
...„„„„„_.....„„„...„„„„„.„„

WY O~ N I~: J;BCr>e
OPŁATA

......

Egzaminy maturalne
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Lód1, 27 kwietnia.
W dniu dzisiejszym kuratorium okr•
gu szkolnego wydało jut dokładne za.
rządzenie w sprawie rozpoczecla tegorocznych egzaminów maturalnvcb ~
Łodzi.

W myśl zarzl\dzenia e~amfny pij..
mienne we wszystkich szkołach śred·
nich w naszem mieście rozooczn~ sle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~,~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~ w poniedzjalek, dn. 4 mzja. E~z~m~y
Nr, 116 ~::~na~~eprowadzone będa w trzęch
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Zamach bombowy·na dworzec

Przesilenie rządowe
W Bulgarji •
.'.JllolinoDJ •r•efH si-s

młslł

t•or•enła Qa6łnetu

Sofja. 27 kwietnia
Szef demokratycznej par.tj! Malinow
Nieujawniony sprawca rzucił bombę na maszynistę kolejowego zrzekl
powierzonej mu misji utworze
utwogabinetu. wobec
na stacji Podbrodzie.-Kolejarz rozerwany został na strzępy n!a
rzenia gabinetu opartego na szerokich
prze
podstawach koalicyjnych.
Drueo 60D160 ~nis•(SIJIO 6u1ei· stacvinv szkoda
takiego gabldo
dotychczasowej parnetu
Komenda policji na powiat
zacji komunistycznej. Nad ranem are·
Wilno, 27 kwietnia
.
Ub1eglej nocy władze bezpieczei1- Isztowano kilkanaście osób, znanych ze trocki nakazała otoczyć Podbrodzłe ol- tji rządzą<:ej Liapczewa, która domagaportfeli ministerJalkomunistycznej w ca- brzymim kordonem J>Olicyjnym. Wszys-, la
zaalarmowane zamachem swej
stwa
się

niemoiinośc!

Główna

sformułowania

były 1ądanla

wileńsko-

zostały

się większości

działalności

1

bombowym, dokonanym w poczekalni' łej okolicy. Wtadzc spodziewają się. że cy przekraczający ten kordon są podda- nych w nowym rządzie, a m. in. teki mi
nlsterstwa spraw wewnętrznych.
wani dokładnemu badaniu.
dworcowej na stacji Podbrodzie. W cza wśród nich znajdują się zamachowcy.
sie. gdy na stacji tej znajdował się pociąig Wilno - Królewszczyzna, jakiś nie
ufawnłony dotychczas sprawca rzucił
bombę w maszynistę koleJowe5to .Edwanla Hranfewłcza. Nieszczęsny kole·
farz został rozerwany na części I padł
na ziemię, ponosząc śmierć na miejscu.
W chwilę później rzucono drugą bombę. która zniszczyła bufet dworcowy.
obciążeniom

Strejk taksówek w

Łodzi

proklamowany będzie w końcu tygodnia. - Protest
podatkowym
przeciw
tyJ•O ~d
na panika. Pasażerowie ze stojącego
,w
wyskoczyli na tor.
przy stacji
DJlaś(i(,iefi laflsóDJefl "' Bors•oDJie
w polu. Budynek dworcowy

Wśród publłcznoścl powstała niesłycha

~

pociągu

kryjąc się
zupełnie opustoszał.

.

Posterunek policyjny zarządził na-

tychmiast pościg za zamachowcami. któ
rych jednak nie zdołał ująć.
p 0 upływie godziny .do Podbrodzia
władze śledcze. Policja przyzjechały
puszcza, że zamach był dziełem organi-

prokłamufąca
Lódt, 27 kwietnia. rgo, zapadnie rezolucja,
Jak się dowiadujemy, w bieżącym jednodniowr streJk protest!łcyJny wszy
tygodniu odbędzie się w Łodzi wielkie stklch taksowek I autobusow.
StreJ'k proklamowany będzie na ko
• , . .
?ebranie Wtascic1eh taksówek f !ame>· 1 ,
Celem jego
chodów zarobkowych. Na zebraniu tern n.ee biezącego tygotlnla.
poświęconem sprawie podatku drogowe jest zaprotestowanie przeciwko zbyt
wysokim stawkom podatku drogowego.
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ftrós~ne sfłutfti
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6isflupi •otopionv pod 'Wilnem

Wilno. 27 kwietnia
W dniu wczorajszym woda na Wiljl
poczęła stopniowo opadać. O ile nie nastąpią deszcze i nie spowodują większego przyboru, niebezpieczeństwa dalszeJ
powodzi nie należy się Już obawiać.
w mieście panuJe w dalszym ciągu
przygnębiający nastróJ. Saperzy czuwalą na wszystkich posterunkach rzecznych. W katedrze włleńskłel zostały zu
pełnie zalane podziemia, w których znaj
dują się groby biskupów.
W mieJscowości DrynoJ>OI pod Włl
nem został zatopiony pałac biskupi.
Jak obecnie ustalono. w Wilnie ewa-

knowano ogółem 110 domów. zamieszka
łych przez 342 rodziny. 5 domów runęło do wody.i
Według nformacyj nadchodzących
z pro'Yincji, w okolicach .Wilna, w ciągu
ostatntch dwuch dni p0n1osło smierć w
nurtach rzek kilkanaście osÓb.

Uchwały

1

.. ) Krw~wa bójka
Lódź. 27 kwietnia.
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Lódt. 27 kw1letnia
W dniu wczorajszym cbradowal w
Łodzi jak wiadomo zjazd ogólnopąlski
związków zawodOWYCh „Praca". Zjazd
zwołany został w pierwszym rzędzie
a6u •do6ui preD1fę
celem rozpatrzenia możliwości Ukwłdaasefturoc:ujnq
Bydgoszcz, 27 kwietnia. cji związków i połączenia organizacyjPrzed sądem karnym w Wabrzyźnie nego z Polskim Zespołem Pracy. który
pod Bydgoszczą stanęli trzei zamożni ma skupić w sobie wszystkie związki za
rolnicy Jan Kułakowski. oraz bracja wodowe w Polsce, z wyjątkiem związ·
Jan j Bronisław Bielscy, oskarżeni ~ K:ów oozostafących pod wływaml P. P.
podoalenie własnych gospodarstw, c~- S. C. K. W.
Na zjeździe spraw~ ta byla dy$JmtoIem uzyskania premji asekuracvinef.
Sąd skazał Kulakowskiel!O i Biels- wana bardzo obszerme. . Część delegakic 1 po 5 lat cię.żkiego wiez:ie"Qia j po tów· występowała r>rzeclwko proJekto. ·
3VOO zr. grzywny.

Podpalili gospodarstwa

Niezależnie o.d tego n~ zebraniu 0 pracowany będzie memonał w tej spra
wie, skierowany do prezydjum rady mi
nistrów i ministerstwa robót publicznych.
·•·
Warszawa, 27 kwietnia.
Wczoraj w Warszawie odbył się
.
nadzwyczaJ~Y zjazd właścicieli taksó- ba· o nowelizację ustawy w myśl postu
wek z całeJ Polski. Na zje:tdzle były łatów związku.
reprezentowane wszystkie ośrodki miej

kongresu

!iu•ia •

skle. Omawiano tylko sprawe nowych
obciążeń podatkowych, związanych i
wprowadzeniem w życie ustawy o pań
stwowym funduszu drognv.rym
Wszyscy mówcy twlerdzllł zgodnie,
zuvełnle
że oodatek ten unlemotliwl
prowadzenie ich przedsiębiorstw. Wed
ług dokonanych obliczeń unleruchomłe
nie wszystkich taksówek w całym kraJu pociągnęłoby za sobą utratę pracy
70.000 kierowców samochodoWYcb.
Uczestnicy zjazdu uchwałlll rezolucJę, w której postanowill zwrócić się do
ministerstwa robót publicznych z proś-

związku
l,espoleDI

„Praca"
~racv

wł rady naczelne) związków. uwataJąc,bletne Interesy poszczególnych organiza konieczne utrzymani e związków, zacji zawodowych niweczyły wszelką
któr.e w hi.stor_ji Pols~i. mają piękną hi- inicjatywę I dawały. możność pracodaw
com przeprowadzema dezyderatów, go
stonę sweJ dz1alalnosc1.
Z referatu zarząd.u wynikało Jednak, dzących w Interesy robotników. Z tych
lt sprawa skonsolidowania ruchu robot względów zarząd uważa konsolljację
niczego, w obecnej sytuacji jest rzeczą za rzecz konieczną, przyczem zaznaniezmiernej wagi. Konsolidacja ta bo- cza, iż związki „Praca" jako największe
wiem doprowadzić może do zrealizowa będą odgrywały w nowych związkach
nla postulatów klasy robotniczej w dzle dominującą rolę, zarówno przy opracodzlnle rozszerzenia ustawodawstwa so- wvwaniu statutu, jak I utrzymaniu idecjalnego 1 polepszenia bytu klasy robot ologji związkowej.
W wyniku dyskusji walnv zią.zd unłczej.
Zarząd zw}azków przytoczył ..liczne chwalił powierzyć zarządowi orzep 0 •
.r
h
d .
wzvkłady, kt-0re spowodowały, iz rozwa zente ostatecznyc pertraktacJi z
Polskim Zespołem Pracy i nodpisanle
1

· . aJZ. po1.ICJI.. prze d są dem
ft ad~nom1s

&.
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d
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Wczoraj wieczorem wvnikla knvaOSNurronv o- na usvc: a na SSKO -~- SKOruu
Y: a bójka przed domem przv ul. Pabjawycb.
Lwów, 27 kwietnia.
nickiei •90. Lokator tej kamienicy Mar-!
Nadkomisarz ~i i.elcwski orowadzil
cin Grzel.ak, otrzy~at trzy i;rłębok:e . . W najbliżs~ych dniaeh rnzooczyna
rany, . :adane . nozem. . We,~waf!C· s~ę :ve Lwow~e „sen~~cyjny -~roces nad- hulaszczy tryb zyc1a i znanv był ze
udt1elert:u komisarza oohcJI 1(1s1elewsk1eizo. który swych awantur w nocnych lokalach we
po
ktore
pogdth"'~11c-;
pierwszej pomocy przewiozło l!'O w gr.J przez dłuższy czas byt przydzielony do Lwowie.
Sprawa prawdopodobnie bedz.ie się
tifym stanie do szpitala Poznańskidt. miejscowego urzędu celne~o i na tern
PoPcja przytrzymala wszvstkfch ucze- stanowisku dopuścił się olbrzymich nad toczyła przy drzwiach zamkniętyd1.
użyć na szkodę paristwa. oraz całego IWezwano na nią kilkudziesieciu świadstników bójki.
szeregu firm handlowych i przemysł o· ków.

I

umowy o 1uzn.
przez ca!v dzie'it.
Obrady
Między innemi powzięto rezolucie, domagające się wprowadzenia ubezpiecze
nia na starość, ubezpieczeni3 d!a inwalidów. przeprowadzenia rewii:.H walki z
bezrohociem w Polsce i zai.iiciowanie
br
tk• • k 'i b ··t
d
P .e
rz z rzą we 1eJ a CJ ~o e;. ou ''°'.znych, przy których w OKrcs1e letnim
mogliby znaleźć zatrudnienie wszyscy
bezrobotni w Polsce.
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Zwycięzca

wielkiej

nagrody Monaco

Biedny rzemie,lnlk nie mógł się otenić, gdyż
zaliczono go w poćzet ••• nieboszczyków

W dniu

ślubu umarł

iBdnak

prawdziwą śmiercią

zdołałyby go przywrócić do życia po
raz drugi.
Jeden z przyjaciół jego WY!t°fosił
nad grobem długie przemówienie. Prze
mówienie to zakończył on w następują
cy sposób:
- Jeśli Bóg ko~okolwiek z nas do
siebie powoła. jest to słuszne i spra-

Pewien rzemfdlnlk norweski posta
nowil zaślubić młodą dziewczynę. Jak
wladorn~ celem zrealizowania tego zamlerzema należy załatwić szereg formalności. .Udał się więc on do urzędu
stanu cywilnego, który słe znajdował
w pobliskiem miasteczku.
Urz~n i k zanotował nazwisko I
wnet zniknął za Jedną z olbrzymich
szaf. napeł11ionych aktami. Kandydat
do stanu
Jedyniei
cichy
szelest przerzucanych papierów

Przez

mał:tc•iskiego słyszał

~k;.zasu do czasu chrząkanie urzed-

omyłkę

zamiasi

zasługują na naJktóre żywe

Iwyższe potępienie władze,
wledtiwe.- Jednakte

izo człowieka skazują

na śmierć i w:vrok ten wykonują, choćby to młało
mieJsce jedynie na papierze. Nie można
sobie wyobrazić nic okropniejszego od
podwójnej śmierci. jest to nawet zbyt
wiele dla poczciwego rzemieślnika.

zab1·1 przechndn1·a
„••••„

swołelło

\Vreszcle zJawf1 sle on przed swym
Paryt, jak wjadomo, słynie od daZdawałoby się, te więkHołt
mor. \V naftrudn1ejszych zawodach 1at1t«tc\o.
petentem. spojrzał na niego podejrzłi- wien dawna z lego że wszelkie pora- derstw na tle miłosnem popełniają ko- dowycb świata, o wiellut na-QrOdę .Monawie przez okulary, rzucił natepnfe o- chunki załatwia się tam przy
pomocy bjety, tymczasem .statystyka twierdzi te co1 zwyci~żyl francuski kierowca Clil·
kiem na papier. który trzymał w ręku i rewolweru. Dochodzi do tego; ze każda rzecz ma się odwrotnie, a kat-egotja ro.. RON, jeden z najsłynniejszych rek.OJdzi.
ootrząsnąwszy łysą ~Iową, rzekł:
' zdradzona, czy niekochana osoba oboj- mans6w pozamałieóskich dostarcza wię ł
.tów automobilowych.
- Pan Jut dawno nte tyJe!
ga płci kupuje sobie w pierwszym lep- cej trupów, nit kategorja małjeńska.
••••••••••••. . . .
Rzemieślnik w pierwszym momen- azym sklepie rewolwer, nie potrzebując
Wart.o zaz.naczyć, .te sądy francuskie ,
•
•
•
cre osłupiał ze zdumienia po Ch\\·111 Jed na to ładnego zezwolenia władz i przy na 240 spraw na tle dr~ma~ów. !11.iłos- . Na]dłuzszy zołn1erz
nak parsknął śmiechem. 'adył przyjął nadarzającej sję okazH robi z niego u.ży nych . wydały 14 wyroki un1ew1nrua1ące,
słowa urzędnika za tart.
tek, poczem udaje się do najbliższego 63 kary
więzienia z · zawieszeniem
orrnH fron<uslifel
. - Dylem przed kliku młesłącami komisarja~u policji i melduje o dokona- wszystkiego 9 kar be:i zawieszenia i 13
Były minister wojny francuski Martrzeczywiście chory. rzekł rzemieślnik, nym czynie.
,
•
wyroków skazujących
oskar.żonego na not, odbywający słn:tbę WQ)skową w pul
dziś Jednak jestem zdrów, Jak ryba. i
s,.iy Iran~ w ta~cb .spr:iwa~h cięż.kie ro~oty. •
ku piechoty, w którym dosłuż~ł s'e na·
pra~ne wstąpić w zwiazek małżełiski. wyda:ą przewaoie wyroki un1ewlllllia1•
Sympalje pabUczn<>ści w tych spra- wet stopnia sierżanta. uchoJi1l za najp
~I ł
b.
d
ce. Rewolwer w Paryż.u uchodzi za in- wach 14 przewabie po stronie oskariO- dtłu.tsze~o włn~rza w annji frclncvsklei,
ft
aj d sk ie przytr"ć
buszv. strument modny, bardzo wygodny, ład- nych. Czasami zdarzaił\ sję wypadki, że mierzył bowiem
I 4 "entynietry
w ~ ze e na m';!SZą m e
o rego nie wyglądający. Są nawet małe modele jeden pan zabił drugiego pana, jako swe wysokości.
„noĆa ' sko~o potrafiły naw~t wywę- dla wytwornych pad, wykładane sre- go rvwala. Po bliżs.zem przyjrzeniu się
Obecnie Jednak prześctgr,,r gfl kal)rar
~~adf~J ja~~o:~ro~~Yż~złowie~zyÓa
ł
"':
brem,
inkrustowane
masą
perłową
oraz
zwłokom.
dochodzi
się
jednak
do
wniosDevallard,
mlerz~cy 2 m. r-s "'m. Olbrzym
fd at 1. e. ię 0 za niem ~ 1 ozdobione monogramami.
ku, te pierwszy paa pOpełnil omyłkę i ten wa:t~cy 200 furntów słui.y równ!ei w
:~~er~L
sie Już prawie na łożu
Są oczywiście wypadki, kiedy rolę zamiast !"f"fala zabił zu.pełnJe niezn.afo. puliku piechoty i to w Bai le Du.:, które.
rewolweru spełnia witrjolej, czy wrząca mego przechodnia. Taki właśnie wypa. I go przedstawicie.Jem w parlamencie jest
Przednik Jednak nfe zdradza~ MJ- oliwa, nórL albo brzytwa, lecz tem prze- dek zdarzył się kilka dni temu. Sąd u- I właśnie b. minister wojny Ma~tnot.
·
mme1szeJ. ochotr do żar~ów. 1 w niezwy ~ażni~ posług~ją ludzie. w!11.gami. Sz~nu wierzył w pomyłkę i po orz~eniu ·pro-I
Devallaro· otrzymawszy nledaw"!' no
kle ost~eJ forrme zwrócił s1e do swego Jący się człow1~, w ~Ojęcru paryżan ma, kuratora wyp11S~no o.skarzonego tym. ml nację na kaprala foto~rafnwał s1e z
petenta.
a zwłaszcza kobieta WtDDa w momentach czasem na woln«>śt- Rozprawa główna dwoma kolegami pulfkow~ml I choć obaj
- J\UcJsce to zupełnie nie nada)e słe 1krytycznych chwytać tytko za rewolwer ,1obędzie się niedługo, lecz ju:i zgóry mot · n~ są tllłomkaml, gxlyż mierzą 1 m. 70
, o trłuplch kawaiów. Powiedziałem Jut i to .za rewolwer system.u Brown~ m. f aa przewjdtieć, i>e wyt-ok, ja.ki zapadnie .1 cttt. tO )edmtk przy nim wygl~all Jak
az. z cah1 powaga. te pan nie tyfe I 502.
będZie :więcej nit łagodny.
łkarłv
rawa załatwiona. Tak Jest zan(tto- ,
.
' . ·
.7•
•
wane w papierach i fut11 teao nic nte

I

••••••w••••••••

Jdy

d

z met.ty

I

zdoła zmienić.

Córka hr. Esterhazy

obiła nahaJką

Rzekomy nleboS1.czyk udał sfe do
domu. głowiąc się. Jak należy postawić
aby znowu zmartwychwstać. Pewien
przyjaciel pocies~y'· .ro•. twierdz~c. iż
zaszło zapewne Jakieś n1eporozum1enie,
·
które z łatwością da się naprawić.
f Ktoby przypuszczał. te po 25 latac;h tłach. Lecz · ,.zwolenrticy króla" nie dają jakoby skandale były specfalnte tra acie
Miesla.c czasu trwały zab'esrl I sta- po zupełnej rehab:Jitacji Dreyfusa. spra za wygrane i mimo, że codzienn.ie wy- sze publiczności urządzane przez dyrek
rania celem uzyskania odpowiednich za · wa Je5?0 będzie Jeszcze niepokoiła Pa-i chodtą z rozbitemi nosami. - nazajutrz cJę i że wchodzą nleiako w skład proświadczeń• które miały stwierdzić, iż, ryż. W teatrze „Embh.ru" wystawiono wracają znowu. O wiele jednak trudniej gramu. Ostatnio Jednak dcmon5tracJe
,.nieboszczyk" nlJ?dY nie umierał I te sztukę pod tytułem .·S1>rawa Dreyfusa". sza jest walka z obstTukcją chemiczną. przeniosły się z teatru na ulicę. JeJne~o
prag-nie nadal radować sle doczesnem Prawie kaidy spektakl tej sztuki był RoJallścl rzucaJą na widownię bomby z wieczoru po przedstawieniu zebran~
życiem. Jednakte nie jest tak łatwo przerywany skanda!ami na widowni i gazem łzawiącym, rozlewa)ą niesJycha· przed teatrem demonstranci poznali w
przekonać władze, w dodatku. ~dy w , głośnem zdenerwowani~m publiczności. nie cuchnące płyny. ta~. że nawet naJ· tłum!e jedneito z aktorów, grająceg~
papierach fi~uruJe sie, Jako nrebosz- i Sztuka jest podobno nieudana I dyrek- cierpliwsi z publiczności żądaJą od kasy rolę Zolę. W okam.oilen1u okrążyli io •
czyk. Ostatecznie, potem, gdy wszel· . cja wystawiła ją nieHcząc na więc.ej, 'i teatnt zwrotu pieniędzy za bilety. Wo-\ potłukli do utraty przytomnoścL Ale
kim fonnalnościom stało sfe zadość, : niż na 40-50 przedstawień. co w Pary- bee tego dyrekcja teatnt wystapita do ponieważ polk:ja francuska też umie
biedny rzemieślnik został oflcJalnle za-! ?.;u, gdzłe niektóre sztuki, jak naprzy- sądu ze skarga. żądając od wydawnic-,1bić. n!c dziwne~o. te tego wieczoru
liczony w poczet łylących I otrzymał kład „Pan Topaz" cieszą się takiem P'>- twa •• Action francalse'• odszkodowania można było widzieć wielu młodych lutak upra~nlone zezwolenie na ślub.
wodzeniem. te ilość spektakli dochodzi w wysokości I.OOO.OOO OedneJ?o mllJo·, d7...i, którzy z zakrwaw1onem1 twarzami
Wówczas nastcpuJe najbardziej tra- do tysiąca, jest znikomą liczbą.
na) franków. Jedna~że hałas podniesio-. blCi?li z bulwant Saint Martin do po~ligJczny moment w życiu tego nieszcze-1
Ponieważ jednak ga~et.~ monarchl- ny wokoło. tej sztuk.i okazał się dla po- 1 sklch aptek. Cały bulwar wygtądał, _Jak
śliwego. prześladowanego przez nieu- styc~na .,Action Franca1se
zorganłzo- wodzenla 1eJ bardzo korzystny. Tłumy : placówka woJenna. Uzbrojone oddziały
błagany los człowieka. Pod wpływem · wała. akcję ska~d~lów - p~wodz.enie ludzi, żądnl'.'ch sensacji. tt.oczą się u kas · policji ~o późnej nocy . rc;>zpędzałv tłu
silnego zdenerwowania i wzruszenia. · sztuki o Dre~us1e Jest z~pełme pewne. teatru. Po Jednym z mel • czf!~Ch sp~k-, my. zainteresowanych J ciekawych.
wywofancR'O na skutek ostatnich prze-; Rozpoczęte;> się od tego •. ze grupa mło- takli. któ~y przesze~ł spok<?Jme! pewien
Byfy tet innego rodzaju incydenty.
tyć, rzemieślnik w dniu ślubu ciężko dych rojalistów, natchniona przez Leo-· pan, .naJw1de><:zn.feJ
zaw1edz1ony . w w dyrekcji teatru pewnego dnia zjawiiachorowaf. stan Jc2o nie rokował żad· , na Daudet. wygwizdała aktora. który w swoich nadz!ejach. zażąda! od k.as~er ła się jakaś dama. która wyraziła ŻY·
nycb nadziel na utrzymanie 10 przy ży grał Emila Zolę. Na nastspnem przed- ki zwrotu ~a b1J.et.. Na pytame zdz1w10- czenie odbycia krótkJej rozmowy z tłu·
cłu. Mimo to odbyły słe uroc 7 ystoścl stawieniu .,camelots d~1 rol urządzili ty· neJ kasjer.ki odpowiedział:
maczem sztuki. Rlchepinem. Twarz
ślubne. Nazajutrz Jednak wyzlonał on powa hecę antysemicką, co w dzłsłeJ•
- Przyszedłem. aby być śwład· damy była ukryta Pod ~ęstym woalem.
ducha, tym razem śmierć Jego była pra .stym Paryżu Jest rzecza zupełnie ole- kłem skandalu, a tymczasem. nie wldzła 1Kłed·y wprowadzono ją do ~abinetu
wdzłwa. .Żadne zabie2'i i wysiłki nie słychana.
Iem nic rodnego uwagi, nic interesują- Richepin'a szybkim ruchem wyciągnęDalsze spektakle odhYWafy słe pod cego nie zaszłot
d 'r
ab Jk i r ił st~
• • • • • • • • • • • • • • • • opieką policji przy przyćmionych świa- l
Okazało stę. te naiwny pan sądził, n~ zd~~aru~~~za 0 a ę zuc a ~
ti!lR
Pan Jest łotrem! krzyczała. Pan
ubllzyl oamleci mol~o ojca! Jestem cór
I'
ką hrabie,ro .E sterhazy!
Richepin bez zbytnieg-o trudu rozbroi!
.,., Jłmeru.:e
ezvfl. foA oJttt:•~dzał futońł
zden°rwowaną damę i spokojnie odpoOeneraJ.ni prokuratorzy Stanów Zjed
Współpracownik „Glasgow Bultetin" która wchła.niała dym. Tuż przy niej wiedzfał:
nocwn~h postanowiU utworzy krajowe pisze na łamach angielskiego dziennika znajdowała się jej matka
również ze i
Pa"t oicłec sam się okrył wsty·
stowarzyiszenle dfa wYmłany wyjaśnień ~o najbardziej oszczędnym sposobie pa- słomka w ustach. delektując się ulatnia dem. Pant zaJ>Omina. źe on był - zdraj·
w sprawach ztbrodinl I przestępstw popcł- 'lenia tvtonlu.
jącym słę dymem.
1cą!
nion~h w Ameryce. Decyzja ta zosta- j
Podczas jednego ze swvch spaceDziennikarz podarował oszczędnym
Po kflku dnłach aresztowano jeszcz
la podjęta przy ojczvtaniu statystyik wy rów natknął się on na obóz cyganów, palaczom paczuszkę tytoniu. którą spra iedną kobietę. która z·rvwała afisze 'l
kaz.ując~h. ie przywódcy bandytów i którzy trudnili się lutowaniem garnków wił Im olbrzymią radość. Cygan napeł- murów teatru. W kom:sar'acie oka„ało
przemytnrków mają pod swym! rozk~za kuchennych. Zwrócił on uwagę na Jed- nlł natychmiast fajkę świeżym tytoniem się, że kob'·Pta ta jest starszą córką hra
mi 500 tysięcy lmfai I że liczba ich wzra- · nego cygana. palącego fajkę. Cygan ten i począł wypuszczać olbrzymie kłęby bi ego Estf'rh~7.Y. Sam o:ciec- który w
sta w stosunku 25 na 100 każdego roku. je:inocześnfe miał w ustach długą słom dymu przez słomkę, któremi obydwie procesie Dreyfusa odegrał tak wstrętną
9000 osób zostało zamordowanych w r'>- kę, przez którą wypuszczał dym.
1 niewiasty rozkosz()w~ły
sle z oznaką rolę oskarżyciela niew;nn*"~O c7.łowieku utbfedv. m w. St.anach Zjedn<>ezonych,
Koniec tej słomki znajdował się PO· wielldeio za.do~olenia.
łka. kilk~ lat t"'mu sookoilllie zakończył
~W:amQ zaś t.Y.lki>. ~ zabóiców. mle.diY. w.ariami $i~ceJ o.bok :to.OJ'.·
·
życie w Londynie,,

autora ,,Sprawy Dreyfusa''
I

I

I

Bilans bandytyzmu

Jedna lalfta

d,,,.ie slona'-1·,

I.

I

l

'
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&du sic wiosao budzi w Hipku...
Wiosennu fllna rusunfioDJU „Lxpressu··

Lecz nie pomógł narcyz, fiołek.
Nic nie wiedząc. Hipek stawał .
W drzwiach, gdz.łe mieszka łe10 anioł, W diabła zmienił się aniołek,
A usteczka jej najsłodsze
W ręku bukiet ma dla NlutflL
Wykrzyknęły: .,Precz stąd łotrze!'"
Pewny klucz do serca kłódki.

teJ sprawy były skutkL
Kpla ludziska dzisiaj z N1utki,
Drwi stróżowa I gwltdte łobuz,
Zbrzydł JeJ cały ziemski 1~bus z
Złe

•

Ody zobaczył ojciec Hipka•
Złość 10 ogarnęła szybka
I bez dłuższych korowodów
Eksmitował go ze schodów.
(Dalszy cląe Jutro)

„••••••••••••••

I[ an! --~11raw[ na au an J[ I! 1

Zemścił się na młodej mężatce, która .nie chciała
mu dać 300 zł., choć jej groził kompromitacją

Buster Keaton
śpiewa li I

Najnowszy wielki dźwi~kowy
film z genialnym komikiem p. t.

„llYIPRESl\RJD"

Jaskółecki wreszcie uwierzył w
- Daj mi 300 złotych, chcę sta.d I Kolczyński twierdził, te niewiasta
wyjechać - prosił Józef Kolczyński obiecała mu pieniądze i ponieważ nie rrzecby swej małżonki i wyrzucił Ją z
swą kochankę. Władysławę Jask6łec- : chcała spełnić przyrzeczenia, więc zde· domu.
ką, żonę zamożnego gospodarza we wsi . cydowal się na napad rabunkowy. nie ( Kolczyński stanął przed sądem i zomając przytem zamiaru wykonystania stał skazany za napad na dwa łata i
Stróżew, pod Łodzi-.
sześć miesięcy więzienia.
- Nie dam ci ant irrosza- odparła,1swej siekiery.
mu niewiasta. - Dawałam ci zawsze
jeść i pić. Ile tylko chcfateś. Nie będę

w

pozostałych

rolach:

Anita Page
I Robert Montgomerry
Reżyser:

j~~lil~ii:.~~s~ :~::i·:.: Prieorał w~arty 1~elrnu~owane 1ieni1~lR.
1

Fred Nlblo

naJbll:i:szy fllm

Miodu inlCaseni sam zomeldowa•
Ich łączył
O sprzeniewierzeniu
Władysława wybuchnęła głośnym
- Nie, mój panie, uwahm. te pan
Jan Martyn, inkasent Jednero z ł6dz
ful
sir
t
śmiechMj
11
odciero!eć swą lekkomvślno~ć. •1141HllllMl•••~IMMMIMI
musi
był
zła~:r: kicJi t_ow.arzystw filantr?Piinvch,.
Gdyby n~wr:tą;as ~tedJ
to teżby nie uwłeriyl, że miałam coś z człow1.ekiem bar~z.o sohdnvm. cieszą- Gdybym dziś panu wybaczvł •.to Je-

;1:e!°:!~ 0mt:i::~· Jakł

::.::

toba wspólnego!

Kolczyński splunął z pogardą na mlo
dą niewiastę i wyszedł z izby, postanawiając mimo wszystko

rozmówić się

z Jaskólockim.
Tegoż dnia Jeszcze udał sle z nim w
pole i tam począł mu opowladać 0
swym romansie.
Gospodarz nie chelat go jednak na·
.wet słuchać. Daremnie Kolczyński przy
sięgał, że był kochankiem jego żony.
Jaskółeckl oburzył sle niesłychanie I za·
groził młodzieńcowi. że Jeśli będzie opo
wadał podohne bredne. to się z nim roz

. .
cym się ~obrą opmJą.
. Zarabiał około ~50 zlotvch m1es1ęcz:
me, z których. mu~1ał ut!zymvwa~ staruszke matkę 1 zn1edołęzmałes;?Q 01ca.
Któregoś dnia, gdy ·zainkasował na
mieście przeszło dwieście złotvch, spot
kat przypadkowo jednego ze S\vych
dawny"h przyjaciół.
- Chodź do mnie! - ooozał go pro
sić óv:: przyjaciel. - Dziś właśnie zbierają się u mnie goście. Bedzieniy grali
w karty. Pamiętam. żeś dawniej nigdy
nie opuszczał takiej okazji.'
Młody Inkasent przyjął zanroszenie.

stem pewny, .że po pewnvm czasie powtórzyłobY: się to s~m?.
Daremme młodz1eni~c bła~ał prezesa, by go tak. surowo me karał. .
. Przewodniczący zarządu bvl 1ed~a~
~1ew~ruszony. Zatelefonował do pohcJ1
t zł~zył. szczegóło~y meldunek o po.
peln1oneJ defraudacn. .
. M~rtyn z.ostał P?c1ągmętv do odoo.
w1edz1alnośc1 karne1.
. ~ąd skaz~ł go ~a trzy m1esi~ce wie
z1ema z .zaw1eszemem wvkonama kary
na przeciąg trzech lat.

:ll'i

.li
r111a111a 66J Cl

Na Bałuokim Rynku wynikła bójka
w cz~sie której wstali dotkliwie potu1'Stan~staw Bednarek
bowani 29-letni
(Wspólna 11) i 29-letni Stanisław Podoski. ·Pogotowie udzieliło obu męż~czem
czyizinom pomocy lekarslkiej,
przewJozfo Ich do mliesz:kań •

~

Nte6€ie pomo«:
nojbiedniejszumf

•.
Poturbowali' n1·1proszonego go' sera

ubrać si~
wprawdiie
nic módnieoor~cć
lecz
pe.kusie. Początkowo dooisvwało mu
z zemsty.
Krwawg llnal we•oleJ liba€łl
~~!:g:iton~~~ :ci~· małżonkowie uda szczęście. Wygrał przeszło 50 zbtych:
Bronisław Korysiewlcz, mtody robot talle nleciepliwie oczekiwany p. Mularwali s. ię już na spoczynek. do izby wtar k Gdydjedga~ p~czą~ D?dwaiać stawki
0
0
.
nie i;>osi~·~ający obe?niie żadnego za skif.
nik!
•
.
nie~o.
•
si~
a
ct
wr
a:rta
I
masce
czarnej
mężcZYznaw
Jakiś
gnął
Po ohwm uikazaiła się w !kurytairzu ,a
N~d ranem gosc1e poczeli s1e roz jęcia, am nue3sca zam1e~kania, wtó.
długim. wlokącym się po ziemi płaszczu,
,
czy.l si~ wieczorem po urlicy Aleksan- nl domu.
.
. .
.
chodzić. ,
. uzbrojony w siekierę.
- P.rze-cleż to nie pan Mularski! Mart:vn me miał JUŻ wóczas an1 gro drowskteJ.
- Pieniędzy - zawołał do struPrz.OO jed'nYlt11 z domów iaczepit go krzy1knęła. - Ten wygląda, jak lobtrz,
chlatych Jaskółecklch - bo was wy- sza. ~rzegra~ ca~a. sume. która. PO·
a mój znajomy jest wielkim elegantem!
. . Jakiiś wyrostek.
przedr.1ego dnia zainkasował.
morduję!
_ t właściwie? - Więc .kim pan fes
- C~y .pan się nazywa Wladiysław
Nie _mając żadnych oszcze~noś~t. n1e
Małżonkowie nie stawili mu nawet
zawołał zdZl!wiony gospodarz do Konrmógł nawet myśleć o P~krvc1u n.edu- Mufarski? - spytał go.
oporu.
.
slewlcza.
_ Bo 0 co chodzi?
Bandvta przestrząsna.ł szafy i. g~y boru. Gdy zastanawiał .s1e nad S\V'\ syNieszczęsny obywatel przyznat się,
któ
ń
_ p . tw 0 W . .
znalazł około 180 złotych. zadowolił się tuad~. doszedł do wmosk~. . ~e m.a
I'ZIY te nie Jest tak gorąco oczekiwanym goOJCI~szy scy.
. an~
pr:iect sobą tylko jedno wv1ścH?. P.Jw1- .
tym łupem I zbiegł.
Po jego ucieczce Jaskólscy podnie- nien przyznać się do wszystklci?o i pro :n'f:~kuh~ci! tr~lli ~~~by::; ~iem. Chciał ~6wnieź opowiedzieć, te
~H. alarm .. Za. bandytą zarz.ądzono po- sić instyt?cję, w której oracowat, by kat na pana Mttlarskiego ktÓnr nigdy zna}d~je się w bardzo. ciężkiej s~"'ji i
lecz WoJcie·
jeszcze u niob nie był i nie będ'zie wie- chętmeby się po'krzep1t,
~1g. W1eśmacy nie zdołali go jednak mu rozłozyła całą sumę na ratv.
wy~łuchać.
nawet
go
chciał'
nie
szyńSkł
.
sz.utkać.
Ich
ma
gid:zie
d1zial.
uczvnił.
i
rzeczywiście
Tak
.
.
u1ąć.
hbacji ł
uczestntków
kll'ku
on
Wezwał
mnf
dt
Dolb
.
prydo
sie
udał
rano
dziewiątej
napadzie została zaw1adom1ona
0
wraz z nimf rzucił sle na przY~"le<i'O.
e.
Ud li rze· pr~W3!
pol1cJa• która wszcz~ła energiczne do- \\iatnego mieszkania nrzewodniczącego
- Obić tego łobl!lza' - rozlegaJy sio
a se na g rek. ł
.
. .
fil
chodzenie. Przesłuehana na posterunku
Ody K.orysiewłcz ws1JCldl do WoJ„ okrzyki. - Chciał nas· nabrać!
antropi1nego 1 rzc
Władysława Jaskólska, oświadczyła, Itow~rzystwa
Korysiewicz nie lldotał 7'bfec
bł ć n ść cłeszyńsklch, właśclcłel młeszikanła r~tt
dl
że opryszek miał bardzo podobny głos doń· p
Został on dotk1lwle Poturbo~an'Y' \
cit mu słę w ramiona.
rzysze em pan~ .alla 0 1 0
do Kolczyńsklef;?o.
~ Tak dawno chciałem pana pować wsk.utek otrzymanych ran stiracit przy...
dw ie~~ie t zl.ot yc!1:
Policja dokonała wówczas rewizji u ZCdhe~rałbudowtałem
'
c1a ym ę sum.ę sp acf\oo r~ ~~ 1 · 3es 11 panie Mularski - zawotał. - Żona m<>- tomność.
K. I znalazła w Jego mieszkaniu czerWezwano doń pogotoWlle.
woną maskę. którą wykorzystał w cza- pan prezes zwr~ct się do pohcn. to od-, ja t}'ie ml o painu opowiadała· U nas
WoJdes'Zyńskl oraz <fwaJ uczestnłcy
dziś duto gości, a wódieczkl jesz~z.e wtę
biorę sobie życie.
.
sle napadu.
Hbacfł., Roman Włcek ł Stefan MrozfePrzewodniczący zar~du kazał mu oef!
;{olczyńskl przyznał się do winy.
Korysłewlcz nawet nie zdiątyl mu wkz stanęli przed są.dem
Opowledziaf szczes;?ółowo o stosunku. sz~zegółowo o wszystk1em opowieI Pierwszy i pod~ądnvch iostał 11c„
.
odpowiedzieć.
··
dz1eć.
Jaki g-o łączył i Jaskółeeką. powołując
Oośchmy gospodarz pobiegł ® mał· iany na ertery tyl{oc~. a l'OlOltAll ł.J
Ody Inkasent skończvł swe zwferze
ste przytem na kilku swych kole~ów.
4'
którzy dokładnie wiedzieli o romansl.e. nia, prezes zmarszczył brwi i zawołał: tonkę, wotaJąc. u wreszde zJawll sio dwa tnrodnle U\~·s;:tu.
prawi.
Kolczyński

Postanowił
• zrezygnować działu
. więc
w grze,
musiał

I

I

.O.

1
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Dziś

na Zachodzie
Bez Zmian

Rozmaitości
Mayer wpada na pierwsze piętro I dzwont.
I
Drzwi otwiera mu Jakiś pan.
- Przepraszam - powiada Mayer. - Czy
to było pańskie auto, które stało przed bramą?.
j
- Tak..... A wlec przed chwilą ktoś le ukradłSam widziałem."
- Co?!- Jak ten złodziei wyglądał?- Czy
zauważył pan?odpowiada Ma- Tezo nie zauwatyłem
yer, wycłązaląc z kieszeni Jakąś kartkę.
au~le zanotowałem :;ble dokładnie numer

I

I

zwrócił się

1

słynnej

Stefan Grabiiiski
Pierwsza

niż głośna

produkcji
dźwlekowem.
":.ryka Pomera, reżyserii Józefa Stern
ben?a p, t.:

„tłiebieski Motyl"

dramat inteligentnego
samotnika, idealisty - więźnia włas
nej miłości i zmysłów - człowieka .
który poprzez poped miłosny ku wyrafinowanej kokocie - wampirzycy,
stoczył sie na dno nedzy i wlasne1to
upodlenia. Role główna .kteµJe - nie..,.
zrównana - rywalka Grety Garbo
Nadpro~ram :
Marlena Dietrich. dodatek sportowy p, t.
Dźwiękowy
"Z wichrem w zawody''. - Początek ·
seansów o godzinie 4.30 po poi. ost. o
godz. 10.15 wiecz„ w soboty i niedziele o godz. 1-ei w poi. ost. 10.15 wiecz
Wstrząsający

pow: eść

Remarque'a. - Początek seansów o
godz. 3.30 po poi„ w soboty i niedzie:e o godz. 12-ei w południe. - Ceny
miejsc mimo wysokiego nakładu kl)- .
sztów nie podwyższone. - Passepartout i wszelkie bilety ulgowe. pre·
miowe i bezpłatne nieważne aż do odbiletów w
Prze<lsprzedaż
wołania. kasie kinoteatru codziennie od lZ-2.
Uprasza się o przybywanie na wcześ
niejsze seanse dla uniknięcia natłoku.

_„

do senatora:

- Czy pan lest zwolenlklem probiblcJl?Senator odparł na to pytanl,.,m:
- Czy pan robi mną wywiad, czy też.
ma ;>an c.~s dobc~go ~o "')'Picia.>.-

kreacja wielkiego
mistrza ekranu

Emilla Janningsa

powieści

większe wrażenie

laureatem nagrodv literackie/
m. Lwowa

wspaniała

w arcydziele

'E. M. Remarque'a. - Ten gigaintyczny epos,
tycia w
zaczerpnięty z prawdziwego
całym bezmiarze realności i potęiti U·
nieśmiertelniony na filmie, żyć bedzie
wiecznie i jako film wywiera jesz.cze:
Według

I

W Ameryce pewien dziennikarz

I dni nastepnrchl

~

...

..,· . ·r . · .

8zpifol w DOCU

••

ft

Nagrodę literacką miasta Lwowa w
sumie 7.500 złotych otrzymał w tym roku Stefan Grabiński, jeden z najoryginal
mejszych pisarzy polskich.
Zbiór nowel tego autora p.t. „Del mon ruchu" zdobył sobie przed kjlku la
; ty ~gromną popularność ~ sferach. c;-Ykstązka
Jego
teLmczych, a następna
„Księga ognia'' pos.tawiła go w rzędz-ie
głę.bok~
pisarzy, wyróź.niających się
. · intuicją oraz niezwykłą fantazją.
Stefan Grabiński oprócz powieści i
nowel wydał też kilka dramatów, z któ
ryah jeden „Willa nad morzem" był wy ·
stawiony w Teatrze Wielkim. Równiei
kilkakrotnie z jego
i kino skorzystało
pomysłów, a jedna z wytwórni polskich
ciekawy
stworzył1a na tle jeg~ nowel
film p,t. „Kochanka Szamoty".
Grabiński jest pozatem autorem kilku scenarjuszy filmowych , które nie zostały jeszcze zrealizowane.

W lutym ;>odcia~* naJwlęk~1cgo mrozu
przychotfzi do mnie pewien jegomość i propopozbo wion g jesi
nule ml, abym kupił papier r.a muchy.
opiehi lekarshiej
- Panie, czy pan zwa -! ował? -- pytam. 9
Chorzy czują się nao~ół w nocy goSptawa naszeg-o szpitalnictwa
Teraz papier na muchy?„. ~·•=:o „ ~to u pa.na f
kupi?.„ Dlaczego pan wogolc spr,eaaJe papu.~r , wotuje coraz bardz!ej ożywioną dys- rzej niż w dzień. zw ięk sza s ie również
1
drezdeńskim
kus~ę zarówno w prasie jak i w organi- ~ i1ość nieszczęśliwych wypadków na 1
.
na muchy zimą?_
.
.
.
.
„ .
- Bo teraz, proszę pana. nie mam żadnel zac·ach lekarskich. Głównym t e matem mieście, a tern sam e m przy b y wa więc ej '
pacientów. Mimo to w dzień mamy w Szowimsc1 memrnccy wyqw1zaa h
j tych dyskusyj jest
·
konkurencJIcudzóziemskiego aktora
szpitalach kompletny p e r s.on e!, składaią l
brak miejsca w szpitalach.
•.•
.
.
Ktoś puka. Otwieram drzwi. Na progu będących pod zarządem władz komu- cy się n!eraz z kilkunastu osób, pod- .
W J-ednei z .operetek ~ehara wystęcząs gdy w nocy czuwa w s zpitalu
. I nalnych.
stoi młot!:lenlec.
pował w DreZ?ie znakomity tenor op~~
Dziś jeszcze zdarz ają się wypadki , . tylko
- (..zy kupi pan ~wł.-~ H pr•M:~k p1·zh1,-.sobie
retk!'wy Th~, . który. zd~brł
jeden lekarz,
że kar e tka pog otowia, która odwozi w
k.J 111tii:hwom 1 robakom?„.
.tamte1sze1 pubhcz.nosc1 ogromną
najc?:ęści ej posiadający malą praktykę
- ~k - odpowldam. - l' mnie;, -.v ml~!'.1- . nocy chorego do szp itala. musi
.
.
.
.
lekarską s z czególnie zaś szp italną. Jak sy pat1ę'.
zawrócić.
I
kanlu r .tma pluskiew.Przeciwko. Th.1:1'rusow1. wys~ąp1ła 7e dsobi e może poradzić ów lekarz-in ter- I
- No, to świetnie„. - cd~owlada r•łoclzl 3 '1 albowi e m w szp italu nie ma miejsca.
~acJ?nal~stycznych
Są to stosunki horr e ndalne, lecz n ie, n.i sta, gdy karetka przyw oz i do s z pitala na z . .organiza0}1
- W takim razie proszę mt pokazać pok:~i.
wyczerpują one bynajmniej wszystkich pacj e nta, w ymag-ająceg-o na tychmias to- o~ka.rz.~1ą~ g~ o antyn1e~1eckie wyst.ąktóry pan chce wynaJą;p1e~1a 1 .ząda1ą.c wydalenia g? z k r a1u
w e g-o zab iegu chirurgiczn eg-o?
bolączek z tej d~ iedziny.
**
Są to kw estje pier wszorzędnej w a gi. P?lllewaz artysta ten pochodu z HolanDo rzędu najpilniejszych spraw naMayer wraca z podróży po Sycylii.
~dJL . ,
,
ria które dotychczas
- Czy spotykał pan tam zbóJców? - PY· leży również
Sa.kso6.s1de ministerstwo spraw w~·
nie z w r acano wcale uwat?:i.
kwestja opieki lelcars!dei w szpitalach
taJą zo znaJomi.
Nasze wydziały_ zdrow.otności przy „-wnę.tr;7D-ych nak~z.ało P.rz~prowad~em ..,
· : ,- .,, . ~ ;,· Jl". no~Y·--· _ ~ _, _
- Ani Jednego.- - odpowiada Mayer. Tbumsow
Słusznie jeden z lekarzy porównał at- . ma~istracie powinn y jed nak zas t an owić rew1z11 pr{)Ce.su 1 poz.woliło
Miałem na nich wypróbowany sposób.
mosferę szp ' tala w nocy z sytuacją. pa ' się nad temi kwestjami prz y uk ta dan '.u występować na scenach niemieckich a i
- Jaki?- Ody spotykałem !akiegoś podeJrzanego nującą w porz e lfOcnej na froncie. Tu i prz yszłych· budżetów szpital n 'ct w a i do chwilj wy-Oania osta.ri:ecznego w yroku
Jednakże , gdy Thunis wszedł n a scetam wzrasta niepokój. n i ebezpiecz eń-' u wżg-lędnić zw i ększ en i e e tatów lek a rcoścla, zwracalem się don po Jałmutnę..
stwo wydaj e się większe, a prz ytem s kich na nocnvch o,-c;11rnch w · "zp ita- nę, na . widowni powstał wielki alarm
Nie pozwolono mu dojiść do słowa , n a
K~cciK ~-4;/ 1 wymagana jes t większa czujn ość, szyb- lach.
galetj rozległy się gwi:z.dy, rzucono kil~ 1 sza zdolność obserwacyjna itd .
-- „
ka bomb łzawiących a na scenę posypa
.
ły się
TEATR MIEJSKL
·~r_. rewelacyjostatni
Dziś. ponie<lziałek.• po raz
zgniłe jabłka 1• kamienie,
d'n.ti
w
„
c
• ••
~
•
" ,
roeny zn1zone.
ni „L ud zie w Hote1u '. Skand al p.rzybrał tak wielkie r ozlach głównych: Irena Horecka i Jerzy Woskowny pt.: „Wieśniak chiński". 2) Dialog dla dziew· miar y , ż-e do sprawy te j musiała się w mie
PROGRAM ROZGLO~NT LóDZKIEJ
ski.
cząt: „Kiedyś i teraz" . pióra p. A. P inon-Ga;-' sza ć polic ja która przy pom ocy g mo
• POLSKIEGO RADJA".
Wystepy Moskl-:wskl-:go Teatru ArtystyczneS!(o
l1. •
.
'
kiej (tr. z W-wy). 16..15-17.15 Muzyka z płyt
.
,
Słynny Mosk1ewsk1 Teatr Artystyczny Stamalk ont entow
gramof. z W-wy, 17.1 5_ 17.4 0 •.Suez _ wielki w ych pałek uspokoiła
PONIEDZIAŁEK. dnia 27 kwietnia 1931 r.
nisławskiego (grupa Praska) , po z os taj ą cy pod
wygi prof Bogdan Rich ter T h unis musiał jednaK: zrezygnow ać z d a l
Godi:. 11 .58-12.05: Sygnał czai!m z Warsza· szlak morski'',
kierunkiem głośnego Pawło wa, w czasie swego
tournee zatrzyma się w Łodzi na krótki czas, wy i heinał z Widy Marjackiei w Kra.kowie. (tr. z W-wy). 17.45-1.8.45 °Muzyka le kka ~ szych występów w Dreznie
dając kilka przedstawień a to: jutro, wtorek 12.05-13.15: Muzyka z płyt gramofooowych f!r- kawiarni „Gastronomia" w W-wie, 18.45-19.10 ~iłi!llli'W'Wii*Dlł•s11< ·
_.,.,.,.
"' • ·
19.10-19.25 Komunikat Izby !
.,Rewizora" M. Go~o!a. zaś we środę i czwar- 12.05-13. 15: Muzyka z płyt gram~foino wych fi.r- . Rozma i tości.
tek sensacyjną nowośi< Aulhakowa .. Riała Gwar my A Kliingbeil, Piolrk01Ws.ka Nr 160. 13.15 - Przem. Handl. w Łodzi i odczytanie programu,.
•
dla". Bilety w kasie zamawiań Teatrów Miej- I' 13 25: Odc:z:ytan!e programu i repertuar te.atr6w na dzicó nast., 19.25-19.40 Pł yty gramofonowe,
Sans~cy1na 111e~n1 e
i kin. 13.25-14.50 Przerwą, 14.50-15.15 Lekcja 19.40- 19.55 Prasowy dziennik radiowy z W-wy
skich.
,
l1 W '111
ł"
li
W próbach pod reżyserią K. Tatarkiewicza Języka francuskiego. Lektor p. Lucien Roquigny 20.00-20.15 Odczyt aktualny z W-wy, 20.15okrnedJa amer ykańska Anny Nicols „Trzykrot- (tr. z W-wy), 15.15-15.30 Prezrwa, 15.30-15.50 20.30 Omówienie koncertu z Wiednia, 20.30- które kosztowa/o g mili' do/aróv.
•
Koncert mi ę d zy narodowy z W iednia.
ne wesele" oraz pod kierunkiem K. Kijowskiego Odczyt dla maturzystów, pt.: „Napoleon a Pol- 22.00
Jedn ym z ostatnich k aprysów k sięż .,Ten. którego biją po twarzy" (dfa występów ska" - wygi. Henrvk Mościcki (tr. z W-wy), 22.00-22.15 Red. J. I. Targ - wywiad z d-cą
.
J l
l N
k ..1 l
115.50-16.10 Odczyt dla maturzystów p. t. „Sien K.O.P. gen. Kruszewsk im p. t. : „Mohortowa .
Woi-ciecha Brydzińskiego).
'll0arOwYC1 " owe:go or m Jest
klewicz", wygi. prof. Zvirmunt Szweykowski straż" (tr. z W-wy), 22.15- 22.35 Pły ty gra mof. me.ze
f rede r v ki fre y .
miss
(~r._z W-wy>. 16.10-16.15 Komunik_at dla żeglu- z Warszawy„ 23.30-24.00 Konrnnikaty: ~Ar.! małżeństwo
TEATR KAMERAlNY.
Dziś I do piątku wieczorem wlącZ11ie bawić g1 i rybako~ .z Wars~awy, 16.l;,-16.4~ Pro- meteorol., po!lc., sport. <;>raz muzyka lekka t ta- córki mlijonera, z biedn ym, jak ffi'Y'S7
kościelna, urzędnikiem adwo1<ack im.
będzie publi~ność niez~ównany „Michał Znicz gram dla dz1ec1: 1) felieton p. Ostachew1czów- neczna z Warszawy.
Małżeństwo to wYW.olalo w sferad
w arcywesole1. ~ktualnei komedll franka „In.
·
.
'
teres z Ameryką'.
towarzyskich Nowego Jorku olbrzymia
krzu~''
W próbach po<l ret.yserią E. Żyte-ckle11:0 „Roz
sensację. Posag młodej małżoniki wY•
--·
tt
kosz uczciwości" L. Pirandella (dla wyst~pów
. , „, nosi akrą·gfą Sttimę 175 miljonów dolamod- SO'Wiec:kiej
WoJcleclla Brydzińskiego).
r6w, a w f?OS!adanie j.~j mi-ss f_redieri
.
"'91
TEATR POPULARNY.
Mairynaiika ma być krotka, sięgają- weszJa dopiero kilka .dm temu osia.gna~~
W Sowietach powstał projekt stwoDziś I do środ~ wlą-cznie cieszący ste ntesła
bnace~ powod.zemem melodr~!:1at T. Warcha- rzenia nowego tytpu Ulbrania męsi!de~o. ca z tylu krzyża, szeroka w piersiach , szy pefnoletność.
Wesele odlbyło z ta'kim przieipychein1
Ten ostatni krz'"t. mody sowiecki-eJ· ma 1i rami.Dnach niez.nacznie 7WPżaJ'ąca si„ '
... k'
łowwskiegoób„Dhziewcdzek~ fabkr~ki ·R. ub
·1·
h"
d
t
l' ·r
•
"
"
'
ytn.
r aus 1eir;o
1erun iem
po
pr ac
m_i· J.C?;
kp dołowi, bez. k1l.ap i ~yfożonego koł- ze, ,osm<> na we. „~awiO ·OWYC
wesoła k?,medJa - woilewil w. :Rapackiego "Ja się prred~tawiać następl.lljąco:.
kosc rc
Gfa<lk1e spodnie bez ma11'kJ.etów u do merza, podtkreslaiąca i · uwy:plllklająca nerow . amerykansk1ch. Caty
.
tu rz~dze .
1bY.t bogato uidiekorowany, a <lam nowo.
„ ·~··. łru przestronne w biodrach i kolanach 1 szyję.
zaczarowanym
z·,,.J.oow
•
. 1e Jeszcze
· przvJm
r
. T a~" ,, "'zy
1~. d o towi.
.
t
.
' . .
Teatrze
Teatr Stanisławskiego
"'ul ·~.· Jestt· wtaśdwie
:S t·rój · t.en „się:
się s r.tw1JOWO 1r.u
-„ ·. zwęzaJące
-"·.-" o,
T. ea t rze
tąp1· w Pnpularn~m.
· 1ek raz J·00 en wwys
p
d' · ·
•
·· •
„ • ··
.
"P"
W p1ą
.„ . .
raoocy ·
neJ
Je.
"!
Yf~~ą~
'!-";
~c~"{
pai
'
jeszeze
on
jest
Chwilowo
nłewiadomo.
.
brudJ~·
wnLknąć
pożwoli
·sp0drt.i
'kr6j
l
k
:'
da~ąc;
1>Ularnym Moskiewski Teatr Artystyćzny,
co~m1 nad: WY'.Kottez:emem. teg.o pała cr
gl.ośną sztuk~ Gorklja „Na dni~"· Seny znl!one; ' nia \V'ewriętrznej stronv spodni pnęz ·w sierze projektów.
W'cześnfoj-s-ze ?Xlejrnówanie obuwia Do- ~ naJWlę;ksł malarze 1 arch1tekc1 amery
Bilety w kasie zamawiań na P1otrkowskieJ 74.
ka~scy. ~ J?alacu do koś~i·oła prowa .
•••••••••••••••••••-•••••••••• tychczas bowiem czynność rozlbtC·rania • ·
dzi.fa spe~Jal~1e sa.dizona a·le1a ce:dTo~a .
się mężczyzny odbywa się wybitnie nie
Dr. med.
qgólme biorąc, wese)e. rn?odeJ m1TJiologicznie i w niewłaściwym parząidtku.
: nerki z. ?iedny~ urz,ęd:mk1em 'kosztowa W .przeciwieństwie do niezliczonej
' t-0 9 ltllllJ'OnóW . dolarow.
ilości większych i mniejszycli kieszeni,
w jakie jest wy.posai.one ·dzisiejsze uChoroby wewnętrzne i Allerglczne.
branie męskte, moskiewskie soodqi.je nie

niemal c:alkowic:ie .

WY-J

Skandal w teatrze
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będą· miały wcale kiesz.enL Do paska,
front
i:nefl<:srprym~le . w ·
J piętro . iprzytrzymu·jącego
1
~1 dZ'lel"'7 ~ie-l
przvcze~l)!One
będą
pasie
powszednie
dni
w
Tel. 184·21. - Prrvimule
i8tbi•y ed 6-ef do7-el. - w niedziele ł •wcita , szenie, które · będzie mozna zmien.tać
~Jtl.ody podniszczą się, czy vrzetra..
od ioch. 11-el do 12-d

•
_
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I
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Dziś w ńócy dyżurują następujące ap!ekt: l

Koprowski (Nowomiejska 15). S. Trawkowsk"
56), M, Rozenblum (Cegielniana 12).
M. Bartoszewski (Piotrkowska 95), J. K łu p t:i
(Kątna 54), L. CZl'ński CRokicińska 53). (p). _

_ (Brzezińska

Nr ll8

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1931

Po· wieśi

·t::r!Jfttn · 27.JV
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Str. I

,J

sensa€gjno · krg1niaolno.

· Napisał: dla „Expressu" JERZY BAK.
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lecz wyższe inst:ancJe... nęła się, myśląc, że znowu przyszedł · - Dokad jedziesz. bracie?.„
Żołnierz podniósl głowę i odparł sea
· ,· ktoś, by ją aresztować.
W vanete -Alhambra·· zamordowany Ano, zpbaczymy, zobaczymy...
- To ty? .. - pytała. - Wiem. że nym głosem:
Trziecie2"0 dnia po północy d~ gabizostał priemvs1ow1ec warszawski Zy~munt I
D Cl k
1) 1 k
·
. .
.
Ru1e..:kt. którv orz'VbVł tam ze swa ·tona. i
a e ·o„. o 1ar owa„
mnie szukają ... Co teraz będzie?..
Pode1rzen1e oada na o•ekna tan~erke. Oize ·netu wpadł zziaJany N1k1ta.
- Znam te strony„. Z Krcmenczuga
Spojrzał na jej strwożoną, bladą
- Towarzyszu komisarzu!.. t:rzyk
Ordetlska. która oodczas występu miara
twarz. na zapadłe policzki i ogarnęta go pochodzę, z nad Dniepru„. Wielu was
nął na progu - Mam ją!
orzv sobie broti.
t m JCd ie?
· ł ść
Qj . ? O d 'I •• „
Or<leń~ka aresztowano I osadzono w wlę
z
a
· za O •
. .
zie.··· a aJ.„..
zieniu Odmówiła ooa udzieleo1a wszelki.:b
- Sporo.- Jak tvś sie zmieniła w ciągu
- Czeka w bezp1ecznem m1e1scu.„
zeznafl.
- A pocią.2" zaraz będzie?_
tych kilku dni...
S:e<lztwo wvkazało. te Rul~ki siedzlałl'w aucie„.
- Pocią2'? „ Już trz.y dni i noce CZt>_ Gdybyś wiedział, co przeżyłam
_ Odzie ją z.nalazłeś ?„
twaria zvmkoov do scenv. natomiast zmarł
6
11
. - Szła wfa~nie ~utaj ... Od trzech dni w ciągu ostatnich godzin„. Już byli na kamy na pocią2'„.
od ~ n,~ ~~m~~dz~!s~o ~P~~~~vpubhczną
- Nie było jeszcze żadnego pociągu
zelektrvzowal innv w\·padek. a m1anowi;;ie ·me w ustach me m·ała„. Ledwo wlokła moim tropie„. Jakiś szp!ccl zwrócił na
mnie uwagę i chciał jui mnie zaareszto- od trzech dni 'L
samobóistwo kasjera Banku Gospodarcze- się na nog-ach„. Trudno ją poznać„.
- Był icdcn poci~ do Kurska. ale
_ Musicie czcmprędzej uciekać !„ wać„. Wymknęłam się. uciekając do
ito - Zvl.'(~unta Liwskiego. którv zdetraudo
Li~~~' :V1i'~~~ty~~·:tt~h. w~:caiz::~ :;e· 11~ Jeśli ja teraz zfapią. nie uniknie śmier- bramy przejściowego domu„ Już mnie tak zapchany. że szpilki nie można było
d
A
wsadzić„.
bambrze" I stara! s1e o uzvskanie od R~tec ci... Nikita. chcesz mi wyświadczyć znają... Roję się...
kie Y ma
- Ho. ho ... To gorzej...
Wyjedziesz
spokojna...
- Bądź
k1t>ico i>otvczkt na pokrycie zdetraudowaneJ przysłu!{ę?...
być~1aAstTI~Y!i·~?„ Jak przyjedzie. to
- Chę~ne; tow:arzyszu komisarzu„. stąd...
sumdbronv Ordeńsklef oodelmuje sic znany
- Dokąd? ..•
- ~YJed.z Z ni~ z Moskwy·;·.
adwokat warszaw„k1 dr. Hołz. który dob:e.
.
- Nikita cie odprov·adzi„. Jut on będzie....
- Niby 1ak towarzysz rnysli? ... ra sobie do pamocv kierownika brygady
- Choćby bvł towarowy ...
detektvwów S.:otiand Yardu. fdwma Bro· zapvtał, nie rozumiejąc właściwie o co wszystko załatwi...
- A kto mówi o innym ?„ Może Jesz
_ A matka ?„ Chciałabym ją zowna. baw1a~e10 przypadkowo w Warsza- chodzi.
ma1·ą ci dać salonkt!. co? ...
cze
ć
b
N'
1
t
b
·
·
·
d
·
N
wie.Brown w sorvtnv sposób zwalnia Orded
o, WYJC z1esz z mą 1 as a„„ ie aczy „.
Żołnierz wybudmął śmiechem, przy
- Teraz nie rno:bla.„ Nie wolno ci
rozumiesz?„. Jedź z nią dokad chcesz,
ska z wiezienia ood oretekstem choroby.
Pewne! no;:v oo mro-."Znycb zaułkach Po- tylko zostaw ją w bezplecznem miej- wyjść z tego ukrycia„ Sama rozu- krył się szczelniej kożuchem i zasnął.
wtśla blatlzil iak1ś cień.
- Djabli wiedzą, kiedy stąd ruszy·
miesz.„
.
·
ł:M to miody meź.;zyzna. który znikł za scu„.
- Więc pozdrowisz ją ode mnie. my„. - mruknął Nikita, przysuwając
- Ale„. wszystkie dworce obsadzabrama lednel z odrapanvch kamienic na
Bu11:aiu W dusznej. zadvmionei izbie czekali ne są wojskiem.„ na drogach kręcą się tak?„. A czy jej nie grozi żadne nie- się do Ordel1skicj. - Ale tu przynajmniej jesteśmy bezpieczni„. Mam w tobezpieczeństwo?...
luź nań dwal mekzvtni. Mi~dzy przyby- patrole„. wszędzie pilnują„.
- Nie... Czuje się fuż lepiej„. Ale po bołk u trochę chleba i sera. chcesz jeść?
t~~~ ~a~~:~~:~:~a:I w°a1kest:~e n~~!~e~~~J: I .Oawryf ow .zbliżył się doń i przyty- Dawaj ... - zgodziła się.
wiedz mi. moja maleńka. czy to prawczas bóik1 wpada do Izby Brown, który JXJ·j kaJąc palec w Jeg-o czofo, .zawoJał:
Odwiązał supeł i wyjąt z brudnei
,
- A od czego masz. gfowę na kar- da. że uciekłaś od Miljukowa ?„.
rywa mlodzreń~a.
cJ1Jc:·ba, nóż oraz
.... w noc.y„ Ach, nlacllt" pół bo„henka
lJ~ tfolr odrazu ooznaie owe11:0 mrodzł~li-· ku?„. Nie dasz sobie rady z dziewczy- · ...... Wv.rzucili mnie
"'
„
..6 ć
k
·
?
ca: 1ęst to Uar.;:zak, którv czvhaf na tycie·
dwa pia:..
Odkroił
sera.
b·alego
kawat
···
wi
m
1eqi.
~vszyst
o
m1
trudno
.
.
·
.
·
~
"':'
ną
..
'kamrat<tw
swych
ozkazu
r
·
z
11ant L1wsk1ei
. - R~zum1em~ rozumiem.;. Ale odpo stry chleba. jeden dał Ordeńskiej, drugi
Nikita poskrobał się w glowę I mruk
Brown ud.ale sie na bal do pałacu Pani l
wiedz m1 tylko Jeszcze. na Je~no p~ta- , wzictł dla siebie. Zajadali z wielkim ape
•
Rule.::k1e1. Przv oomocv narkotyku wpro- nął:
- Pewnie. ie dam„. Ale dokąd je- nie: czy prawdą jest. ze zabiłaś zol- tytcm. choć nigdy przedtem nie rozu:'o~~f~ Rutecka w stan uśpienia i zabrał do j
miała jak można jeść suchy ka wałek
nlerza? ...
Bar~zak Doznale od razu Rulecka I stwler chać? ···
1chleba.
Skinęła. potakuJąco dowa- Jedź z nią na razie do Smoleńska„
dza. te ona właśnie namówiła cala bande I
Gdyby jej ktoś powiedział przed kil. - .M1:1s1afam się ratować:· Opowiem
do zitladzenia Liwskiej. Rulecka _po odz_y- Gdy przybędziesz na miejsce, mi znać,
na
s1'edz1·ata
mi'esi'ącam 1· , z'e b·-dz1·e
ku
tetrudno
m1
Tak
razem„
mnvm
to
c1
bo
chodzi,
co
o
wyraźnie
pisz
nie
ale
P<>Wt~nic
.chce
nie
orzvtomnośct
skaniu
1
y
-'
.
.
dz1eć. wobec te11:0 detektyw worowadza 1a . .
. dworcu w nocy. przebrana za żołnierza
.
.
w trans h.vonotvcznv I w ten s1><>sób wv- Jeszcze mogą hst otworzyć 1 was zdc- raz f!l~w!ć...
N1~1ta przymósf rt,1Undur t?łmersh i jcdynem jej pożywieniem będzie sudobvl od niet przvznanie sie do winy. Ru- maskować. rozumiesz?
Naoisz tylko w liście: „Jestem zdrów• Ord ens ka przebrała s1ę w aucie. Spod-1 chy chleb _ czy mo.,.łaby w to uwi·!>Je..:ka Przvzuale. te chciała zamonh>wać
"'
· ? „„
· I wanow. Rozumiesz
· się.
L1~ ,;;ka. za to. te zabrała leJ meta.
nie były ni~co z~ dł UR'le I szyne l na- 1rzyć? ...
w międtvczasie roz.J'<)Czyna się proce• ' I· pod pisz
Naraz zbliżyfo się do nich kilka kozbyt szeroki, a wt elka czapka barankoRozumiem...
·~d1>wy o z.ab61stwo Rułl'ckie!fo Pierwszy
biet z dziećmi na rękach.
- No. masz tu trochę pieniędzy na wa spadała aż po uszy.
charaktene łwia~ka z~1.0ai• wła.ścic1d AJ.
_ Panoczku kocha11y. choć kruszu- No. z BoR"iem! - rzekł Gawrydrogę„. Anto odwiezie was na dwo•hambrv. dl"' Ma1ew5 kt.
8
·ł
d
·
B
t
b.
· · ·
D I ·
Wreszcle przewodnicz•cy zwraca sle do
nę chleba ... - błagały cichym głosem.
y~aJCi~ z rowi....
oskarioneJ. czy ma coś do .powiedzenia wł rz~„. a eJ .musi~z JUZ so ie . Saf!l ra~ 19w. - . Dow1d~ema ..• - odparła cicho. _ Od dwuch dni nie miałyśmy nic w
ostatn1cm słowie. Oskarżona od1><>wiada, te dz1ć ... Przebierz Ją tylko w zołmerski
ustach„. Nawet za pieniądze nie dają„
- Dzię~uję ~t za. wszystwo.. .
strój„. Zrobione?.„
chce powiedzieć prawdę.
_ Jak to ?„. _ odparł Nikita. _ Tam
- Nie ?z1ękll'J„. ·!eszcze sle spotka- Tak jest. towarzyszu...
Srnutn~ •wł\ opowieś~ Ordeuka rcnpona bufecie masz kosz z chlebem!. •.
- ~rzy~otuj :wszy~tko. !a tymcza.;. ~y .. Przy1ade. przy1~d.e„.
':i~';Ien: ~~t~~u w~r~=~e~I\ ~=:ic~~i~
_ To dla żołnierzy, panoczku„. Dla
Auto ruszyło z f!llCJs.ca. Oawryłow
.
sem póJde się z ~1ą pozegnac„. . "
cami. gdy młała 16 lat .
Oawryf<?w wciągnął szubę 1 wY- d~ugo stał .na ~hodmku 1 pati:zał w dal. nas. ludzi cywilnych, niema chleba••.
Kom1:ndan1 V.:ieL1c.nla, ~omisarz GawryGłodujemy panoczku oj głodujemy.
tow. rozstrzelał ieJ oica. a Ja 1 matke ~abrał szedł na uhcę. Auto czekało opodal. az maszvna zmkła na zakrec1e.A głód to ~traszna rzecz._' Dwoje dzieĆi
~o;t sN.1k~~a. Pb~j~u;,..og~d~~~is:,mkt~~~~ad~~' Ody wszedł <W wnetrza. Ordeńska cofspuchło z głodu ... Sił nie mają, by ru-- ··--~-rektorem był OrJeóski, Nikita uspakaja Orszyć z miejsca„. Pozostato nam tylko
deńska i przyrzeka JeJ swa pomoc.
jedno: umrzeć i skończyć te cierpienia..
ROZDZIAŁ
De~estat czerezwvczaJkf, Tos.zcze~ko.
_ Da.J' J'eJ· _ szepnęła Ordeńska
zwrócił uwaste na Ordeńską. chcac 111 śc1ai·
.
„. .
. .
.
,
do swego mle,zkanla, lecz Oawrvłow
nąć
Nikita odkroił ćwiartkę chleba
:o:
pozorute Jej ucie..:zke. w rzeczywlsto~ci zał
wręczył kobiecinie.
at
oddaie ją pod opieke swero przyjaciela Ml·
- Podzielcie się.„
..,_
WW
.
kulina.
Zfapaty chleb Jaikgxł'Yby hn IJ'X'llCOJl(J
żona Mikulina '.""'Yl'edza Jednak Ordeń-~xr1
ską w nocy na ultce. Dwaj tołnlerze znaj- ł
Na dworcu panował wielki ścisk 1 szej rzeczy - zawołała, ch-wytając się sztabę złota 1 poczęły sobie w .ruLierae
duia la nad ranem pod p_łotem.
po kawał-ku miąższu.
Pod~as starcia miediy tolnleriami a ro gwar. W poczekalniach zarówno pierw za głowę
- Ach, ty stara JęQzo, nie słyszalaś.
- Co się stało? O czem zapomniab?tnika~i On.leńs~iei uda!e słe zbiec. Przez, szej jak i trzeciej klasy posażerowie sie
że to ma być <l1a wszystkkh?
t·~~~ dni bl~ka. 51 ~ I>? mieście, .at wreszcie dzieli na ziemi wśród kłębów dymu, łem? _.
- Najpierw dziecko na1karmlę '- O woreczku...
w~~l~w~oaiduie 1' 1 sprowadza do Ga- poprzez ~tóry przeświecało skąpe świa
- Dodaj tu!... Ach, ty wiedźmo zaNikita uśmiechnął się chytrze i odtło malenkich lampek elektrycznych.
tracona!. ..
- Ukrywaliście ją podobno w SwYm Na bufecie. gdzie dawniej leżały najwy- parl:
Kilku żołnterzy pod:nfoslo głowy.
- Bądź spokojna, nie ząpomniałem.
szukańsze smakołyki stał kosz z czar:...
d"!"U...
Clchoj-tam ! „. Tu nie jarmark! ...
sobie.
przy
R'O
Ma·s·z
wrzl,\
z
samowar
wielki
i
chlebem
nym
.~waszej
w
_ Nic oodobnego! ...
· 1 • r ·~/.~: WeszH do wielkiej hałf dworcowe), ' Spać, cholera, nie dają !.„
ności odesfałem Ją ·do piwnicy,. ską:' U· kiem.
Niewiasta, któ~a otrzymała c~leb.
ciekła.„ Wlecej Już .jej nie , wfdzłałem.•„ . (;: Wśród pasażerów przewaza.li . '.- t(;r~ pęl~h~·· dym i, krz~ku .. Nikita zk1'rt
ą a. ucie~ła, ~ wszy~tk1e .ws~ńłzawodmak1 .
- Ja nie wiem .•• tak mówi"'.„ To Już nlerze, transportowani do innych' miast' .wa. Zi-.~. . . r .ens ą ? .~emne~o
puściły s11ę za nią z w1elk.1m lamentem I
w celu uśmierzenia buntów .i przy\vró- ·~d ie. by.lo .me~o luźmeJ 1. rzek~·.
ą
- i:'amA1ęttaJ. że od te~ chw? 1·h nazy- !krzyikiem.
zł resztą wasza sdpi:aćwat:·· Ja tylko ~hebla- cenia ładu.
_
~ Tirreba byto oddać wszystko
k . t kt 0 wasz się . n osza. rozumiesz .„
b ł
b'l t
K
em was uprze z1 , owarzyszu. .c.e Y„.
zaU'Ważyła O!'deńska.
' Skinęła głową.
. asy i e o~e Y Y .zam m~ e.
ście sie nie zagalopowalt„. Bo przez taKto wie ja'k dług-o będziemv Je-:: .I staraj się zakryć twarz na wsze!
ką dziewczynę można łatwo kark skrę-1· ch~'al dostać si7 na l>07 1 ą~ _ musi-ał w Yl~gitymohw,ać się spe~Jaln_e1!1 zezwo16 -: · ki wypadek„. Ja tymczasem p6jcłę na . chali a p-0 drodze chleba nie ck>stal:lieS2
cić„.
i na~t za pieniądze...
- Uv.:ag! te zachowajcie, towarzy- . mem .. c .oc w. rzeczywi~!osc1 wszyscy zwiady"...
Usiadła w ciemnym kącie. Nikt na
prawie Jechah „na ~apę ·
szu. dla s1eh1e„. - odparł Oawrvłow.
Przez chwile mierzyli się wzrokiem, · Ody Ordeńska wysiadła z auta, za- nią nfe zwracał uwagi. N!kita rozejrzał
poczef.n Toszczenko podni6sł się i wy- tr;r,ymała się nagle i trąciła Nikitę ' wlsię P() sali. i podszedł do jakiegoś żoł- (Dalszu ciąg
~
nierza, który DCz.ewracał sie właśnie na
cfągaJnc re kę, rzekł na po. ieitnanie: . ·1 bok.
- Zanomniateś chyba o naJwatniej- dr~ bok.
- BYWaJcfe... Teraz Już nie Ja ·s1~ tą
STRES7.CZENre POCZ4TKU POWTESCt. !sprawą zajmuję,
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E D D I E po L o ~!~~:"pr~;a::1~ireaiz0~~~
p. t. ,,ZASADZK A POD WODA''
ao

Dziś Nalw1ęltaza
pr_emjera! Pierwszy raz w t.odzl!
aenaacta dobv wsp6łcz. prod. 1930/31 r.
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"•J•łynnlej•zy król •ensacJI
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PoczĄtelc:

•. J~RID fOO'łDll~lHI
KI Nn
11. USlenLkłłlewłl icz~ar 1.U • L
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Ulubieniec

Dziś

godz. 4 PP• w sobotv I niedzi elę o 12 w poł Na 1-szy aeaoa w1zystlcie miejsca po

i codziennie wielki film p. t.

'„w

CIENIU PIRAMIDu

Miłość
incoa:nlto. - Najnowsza
para kochanków filmowych. pełni tent
peramentu i elerancli Lllłana Harwey I
Henry Garał w uroczej dżwiekowef
operetce filmowej WYtwórnl „urA'• pt.

lilmie

Dzlł

Sevilla.
miastg miłości

Najweselsze przygody miłosne zako·
chanei
księżniczki.
Matrymonialne
kłopoty ministra dworu. Nadworny de·
tektyw ,,Pipac" prześladowany przez
niepowodzenia. - Wspaniała lmponu·
iąca rozmachem dawno
niewidziana
wystawa. Aparatura dżwiękowa
Western Electric. - Początek seansów o godz. 4 w. - Passe-pa-rtout
prócz urzędowych nieważne. - Do
rodz. 6-ef ceny miejse zniżone.

zł. 1.,

•••

~ ~ ..

Za okazaniem niniejszego orloszenła kddy
otrzyma amulet • łaHzman - a takowy przy.
nosi s.zczeście, p0wodzenie t WJ>ływa na otoczenie lub osobo koc.bant.
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Czy chcesz
co
o Twoich zdolnościach, przeznaczeniu
słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkol·
nik. Czy chcesz wiedzieć Jak tyć, czynić 1 postępować aby zwYclęsko przeć
I ' '? N l l l
k
clwsta~I się os~wi
ap sz m ę. trio
I miesiąc urodzerua, otrzYtnasz ana zę
charakteru
darmo.- Poznasz
kim- Jesteś,
kim być możesz.
Warszawa
Psycho • Grafolog Szyller-Szkolnlk, Nowowle!ska 32, 75 gr. znaczkami pocztowemi na przesyłk~ załączyć. Analiza
szczegółowa, odpowiedzi słynnego me·
dfum Evigny-Rara zł. 3.-

I

•

•

•

ł

specJallsta chor61> wenery~ych. skór
aych. włosów I moczopłc-JOWY<?h. Le~zenie lampa kwarcowa I prom1eniaml
Rentgena.
PIOTRKOWSKA 144 ROO EW ANOE
UCKlfJ
U.cf
G
...
e,., e 1:.wana:eli eka 2'• T e łełon 29.......
Prz:vµnule od S-Z 1 od 5--a w. Dla paó
oddzielna ooczekalnia.
OTOMANY, kozetki, tapczany, .stoły,
krzesła oraz okazyjnie do sprzedania
otomana i tremo, przyjmuje wszelkie
~obstalunki. Zakład Tapicerski, Głów-I
„7
d
D
Jl
Doktór
zegarki na raty. Ceny ;() 1
k
k
tó k
P
l " p
I t k
ow
oza •
ows a

Kl

I).

t.

Zakręty'
ulubienica

JBi
lei

f

narodów

Rewelacyjna nowość w technice klne·

.

matogralłczneJ.

I

Zycia

matki l tony.

Chłopczyk

to piekło udr~zed. przez które brnie
osamotninna kobieta.

[LARA 80 n i ft1'cbard Arlen

w

to

llSllebłonel

.. ,,.

,Karkołomne

W roll •łównef
"'
18

Chłopczyk

Pieśń

•

WleUd Ulm cyrkowy

Novaro, Re-

Torrence.

Poczatek o rodz. 4-ej po poł., ostatniego o rodz. 10.15 w. - Bilety ulrowe
watner - Ceny mielsc na pierwsze
seanse od 1.- zł.

lai

'Kantor

Ęmest

CIA-

Nad procram1 PrzyJazd Masiałka PUsadsklelo z Madery.

powrócił

s

rł6wnel: Ramon

nee Adoree.

Specfalista chor6b skórnych i wene•
nie CZJftCle eksperyment6w
rvcznvch
ze zdrowleml
Południowa 28 tel. 201-93
Nie dafcie •I• na nic inneio. rze· Od 8-11 r. i 5-9 w. W niedz.od 9-1
komo równie dobreio. namówić Dla niezamotnych ceny lecznlc.
marka wypróbowana w ciqu
dziesi!łłków lat.
Takt• antv•t:ptfcznie 1preparowane

„Zr.w

w/1 nakomltel 1>0wleśd

1.50., Z., Z50.
:.

I dni nastepnycb

Ramon IDVARRD

l rn1~am Kii~inin~

Niniejsze orloszenle I 95
groszy znaczkami pocztoweml załą.QLYć na pr,ze
syl.ke. Adres:
Wacław PyffeUo, Warszawa, Bednarska 17.
Przyjęcia osoblśde cały dzieli.

·

9rOU3'

Łodzianek

Kelnerem

się dowiedzieć powłe

d t6
antd
an Y w sz
·

Cudna epopeja mitosna na tle przepięknych krajobrazów Egiptu, osnuta na tematach słynnej powieści Piotra rrondaie p. t „Wody Nilu"
W rolach głównych: wiośniana Lee Parry oraz Jean Murrat I Andre Lefebre. - Początek seansów o godz. 4 pp., w soboty, niedziele i św'.;ta
o godz. 2 pp. Na I-szy seans .ceny wszystkich miejsc P<> 40 i 60 gr. - Orkiestra pod kier. p
C. Kantora.
Następny program: TruJący Kwiat. W roli głównej Lllly Damite.

Maurice CHEVALIER
w
KAW.IARENK A''

~

b

Jej
lei

Dla uprzystępnienia treści dialogi
:mgieJs.kie - zastąpiono dJaloa:atnl Pol
skleml.
Arcyciekawa treść! - PrapuJąca
iral - Emocjonujące momenty -

to

Chłopczyk

potęga uczuć

matki.

Chłopczyk

to chluba kine.mato~afli czeskie!

!
Chłopczyk
. nge r
w'PO~~~riu.rec
łotr
l~
dni~~z:c:. ~~;:sów
Bii
I
~~1=~~bso~~ER n1ew1aisk1 ·-~~~~~·~~~~~~~~~~~~~
ta~ur.nmoeW.!~·, :~UTfRJA,

p

SPfC CHOR. WENERYCZNYCH,

(~6: T~=:~~ar

I

-Or. med.

-

$'1r;nroola t

•k6rnych, wene Uf 6ng
r»Cznych I mo• • ""

• Dr. !"ed.

Nadprogram: DOdatek dtwlekowy i

aktual.aości kraJowe!

„n

„.

powrócił

(Dawniej Cegielnlan• 38)

Dr. med.

specJa1:!i:t~~o;~t92k6rnych HałtrBChf.
J

jest

redagowany poranny dziennik
w
- kosztuje w sprzedaty ulicznej
15 groszy za egzemplarz, a w prenumeracie mle•lt1cz.
nej zł. 4.- (z odnoszeniem do domu zł. 4.40) wraz
z- wszystkleml dodatkami I numerami nledzlelneml.
nREPUBLIKA" jest najtańszym dziennikiem porannym
w Łodzi i na1bardz1ej rozpowszechnionym. - „REPUBLIKA"
ma najlepsze mfJrmacje krajowe i iagraniczne.

HELLER
.
~11[ ~ ~'::!~e~~~=::

Dr. med.
~

U

U

OT 2
Teł. 179•89.
wniedziele i święta od godz, 9-1
P~mu~~~:Ora•
na
przyjm. do 10 rano
Dla pań oddzielna poczekalnia.
· no, od 12-2 po poł. Ol. PIOfrkDWSką
i od 4- 8
i od 6-8.30 wiecz.
(róg Pustej)
dla ~ań apPo;, od 4-5
Dr. med.
W niedziele l świę· przyjmule w cboro· w nied~.od 11.2 PP·
ta od 9-1,
bach ikórnych i wa dla n1ezamoznych
•
Ordynuje w leczni· nerycznych ,tvlko
ceny lecznic,

rtAWR

200

M ROZENTAL

·.. akuszer ginekolog
U-10 Listopada .19
2

l:Ys;t,5l,:t~~t:Hs ul, ~ 0~!e1 ł io~Z~CJo0 ~

~onstantynowska} codz,

od 2-3 pop.

po

r~ f ~~~
~zr~~:t!fc:1.-to6M~c'li~r.
C1terope"o1·owe
Aleksandrowska
1.
I

południu.

Dr. med.

~~~~~~!!!.~~!~, !!,~~~k~~~I~
pny•I !.~.~!!

dla dorosłych i dzieci! Po cenach ba· trum miasta w
Telefon 185-49,
lecznle nlsldcb z najlepszych materia· zwoitym domu po· Chor, skórne
łów poleca WYTWÓRNIA. Piotrkow- szukiwanc· od zaraz
weneryczne
ska 71 w podwórzu na prawo. Repera- Oferty do admini· Przyjm. od 12-2
1
1
cia w~zelkich wyr. tryk i dz1any.;l1 I stracji nExpressu"
i 7 /,-8 1, w
,pod .FRONT•
--

I

--

naitańszal

Najwi~kszy l najlepiej
Łodzi - „REPUBLIKA"

wI

1 wenerycznych. Elektroterapja Chor. skórne.
•
Leczenie lampit kwarcowit• · weneeyczne
d.
.
Przyjmuje od g, 8 -2 przed p. I odS .9
Pl trk
k 10 przeprawa zi1a 11ę

Jest olśniony

Prenumerata „Republiki"

Od 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska 62. Pił kwarcOWlll• P~yfm. od 9 do 12
Tel. 159-40
_
- Przyimufe od 8.30 1 ?d ~do? w'.
Przyimuie od 8-11.
DOKT6R
do 10,30 rano, od 1 W n1edz1ele ' św1ę· od 5-9, w niedzie·
do 2..30 pp., od ć
ta .od 10-12.
Ile i święta od 9-1
do 8.30 w„ w nie· ~ddzaelna poczekał Oddzielna pocze·
dzielę i święta od nia dla pań, lampa
kania dla pań.
1
10-1. Dla p11.1i od
kwarcowa.
dzielna poczekalnia
Dr. med.

•
WDłkO\llyskI
H
Cegielniana Ng 4

cały świat

•

specjallsta cho•
a d
I
•
T l 13'2 28 czopłclowych. telefon 220-26.
rób skórnych
08 G
e·
-· Leczenie światłem: Chor. skórne, dróg wenerycznych
PrZYlmule od 9-U I 5-8.
promieniami moczow~ch. ~ene· i moczopłciowych
w niedziele f świota od 10-12
Roentgena llam rvczne s kobiece. ul. Andrzeja 5
SKORNYCH I WLOSóW.

to film. którym

w dnie 'POWSZC·

llMRft K

Dr. med.

Ił~

LU R
Choroby skórne·

ttmrnm naMnlf I:l
POLECA

4>afOD ....r d
Jl
..I•&'0
9 %awadzlia fJ

j

6'

t:.ódi=Piii"ir.kó w
llnłl

AutobuSY na Powytszei
odcbodza do Piotr·
kowe o tatdeł S>ełneJ codzlnle poczawszy od s
rano do ZO wieczór z Dworca Poludniowe~o

1~6bC::sń~;;!1 :!du ~ i::!a3~
„„„„„„„„...„„,:..............................
„ ...•.i
lokal handlowy
orzy1·! !·

2 2

:r:wa·

--~~~--~----~~~~~

I

weneryczne, lecze·
Ładny
nie diatermią dja·
tennokoal!ulacf- o· w naJilepszym punkcie
ul. Piotrkow-,
raz lampą kwarc. sklej, 1-sze piętro. na biuro,
łub skład
U
W
MOrtll!SZKI 6 -urz;
,dazreanzledmo. odstaplenia. Może być
"
wraz
1 obszernemł
składami w
śr6dmieśclu
teł. 170-50.
Wiadomość telefon 208-29, od 9--Z
DO WYNAJ,CIA.
Przyjmuie od 11
do 1 pp. i od 5-8 I 4-7.
Oferty powatnycłl reflektantów pod „Ake. Tow: ·
w niedzielę od li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii".
.
104" do Administracji Republiki.
do 1 po peł,
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Pierwsze walki
w
N1·espo'd z1·ewana p r • k . dr
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WIMA
„
uzyny

B•

SensacyJne wyniki
w

WARSZAWA:

la 7:asłuil:'ne Z\\YC~e~two. Br.amki dla
1ruzyny ~ra~r~w~l. e; zdobvh: . LubJw1e1..k1 2 1 K1steh~~111, ~dla Polonł1 ho~Jro\\y punkt Ul\S1\ll Pazurek Il \,;~\\'·d· ó 6 • · -.
r· 1=
d 1 1:
I :łS!CCY.
p. uu cz.
w
z1<,„RAKól.•·.
. „
„
L •j ,y 1 z w
e~ a - '- t acov11 , 1
• .- :
. 1'
!4 O~: Do pr, erwy znaczna orztwJga
• e~rn. k;G~a w ró\\~ych ~ds~rnach czas!t uzy~1w1e cztery oram.k1 zr: strla1~w:
N~wr• ta 2•. Przdd.=1e.ck1e1w I Wr1n~w
sk:c~·l. l"a C~aco\·~ h~norowv ;mr.kt
uzyskał. Cz~rnik. ::"•.dz!ował o. M:n:·
czewsk1. Widzów f). tys1ecv. .
LWÓW: Czarni-Lech.ia 4:2 (t ·tj.
Bardzo burzliwy orzebie~ zawodów.
Po zawodach publiczność rzuciła sle na
~edzi~srn. który pod ochrona policji opu
~·cll boisko. Bramki dla Czarnv(..h uzyskali: Reyman, Koch, Drzvmafa i
Igła. Dla Lechji: Rusiecki i Szusterszyc. Sedzia p. Baran.
POZNA~: Warta-Po1:olł 7:0 (.1:0).
Znaczna przewaga Wartv. która grata
koncertowo. Pogoń kompletnie zawiodła. Bramki dla druiynv poznańskiej
uzyskali: ?zerfke i Banaszkiewicz po
2 oraz Kmoła 3.
KATOWICE: Vuch Oarbamla 1:1
(0:0). Gra równorzędna. Bramkę dla
Ruchu uzyskał Włodarz. dla Garbarni
Smoczek. Publiczności 4 tvsiace.
Tabela ligowa oo wczoraJszvch roz
grywkach przedstawia się nasteouJąco:
Oler Pkt. St. br.
Klub
I) Wisła
1 1.?: 4
4
S:Z
2) Ru~h
5
3
s: 9
5
3) Polonja
5
4
3
5 :2
4) Garbarnia
9:5
4
3
5) Ł. .K.
9:5
4
3
6) Legja
a T:tt
4
7) Cracovia
9:9
2
4
8) Warta
6:7
2
3
9) Czarni
S:Ś
2
2
10) Pogoń
4:10
2
3
li) Lechia
4·14
O
12) Warszawianka 3

HASMONEA 2:2,

(I: O.

.

I

l

I.

zawo dy w grach sportowych
d •

z

I

4:1 0:1) dla Hasmonef.

n„.)

I

s.

Sukcesy w1·dzewa · .I l • K• s•U

S!arosfa RiBWSkl

o:.

lTroczyste otwarcie
sezonu kolarskiego w

I

I

0

zOWOd g

Z a wo

b

0

strzeleckie

I

'

k

Ser&1mle

~k a ac o
d
noś i d I
K c g ze prze pomm iem Tadeusza
oścluszkt wygłoszono przemówienia.
Następnie kolarze udali sle na roweodbywały ste
rach . d? Zgierza gdzie
naboze.ns~wa w kościele k.atollckim I
e~ang1ehckin:i. Na Krzyw1u rozef{rano
PJerwszv krok kolarski. Trasa wynoslła 23 kilometrów. _B!eg ukończyło 46 za
~letraszewskl
wodnlkó":· Zwycięzył
orzebywa1ąc trasę w czasie 49 minut.,
drugi Klat.t (\\Tima). 3) Gatka (Wima),
(~ symanskt (ŁKS), 5) Goszkowskl
P~· zawodach odbyto sle uroczyste
rozdanie nagród.

I
1

Za\Vod

0

~~~T:i~ ~~fahr~~ 8!~~u~ici : \~ o~łl

WIDZEW _ PTC 6 :0 (?:O). Słaba
.
.
·
W Z~lerzu w zawodach brał równie~ u- ·
~VKS - ŁKS I b 1.1 (O.O~. Wynik za gra drużyny pabJanickief Nieoczekiwa
dział Starosta Rżewski. którv uzvskał '
odznakę m klasv zdobywając 219 punk słuzony. WKS wy~azar duzą pol))rawę ne zwycięstwo zespołu · robotniczego
•
Sędzia p. Buslakie,wicz.
formy. Sędziował p. Dowbór.
tów na 300 możliwych.
Mistrzostwo klasv B: Sokół (PabJaŁTSG - BIEG 3:1 (1 :O). Bramki
•
.
dla drużyny ŁTSG, która wystąpiła we nice) - WIMA 3:1 (2:0). NieoczekiwaV płJ'"aCk'B
wzmocnionym składzie zdobyli: Króle- . na porażka faworyta klasy B w Pabja~
W
I
wiecki, Pogodziński I Wunsche. Sędzio~ nicach. Sokół grał bardzo ambitnie. Sę
·
Dolicyjnych
klubów
o mistrzostwo
dzia p. Stęplen.
Nasz zgierski korespondent telefo- wał p. Rettlg.
---·
nuje:
11.... •
W niedziele odbyły sfę. w tutejszym
basenie zitiersk?m zawody pływackie o
mistrzostwo Policyjnych Klubów Spor01 !1o6jonit:acfi i Jlleftsondrogie
towych. Zawody obejmowały następuw Pabianicach odbyło sle w dniu '. dy 0 puhar dyr. Kannenberga między
jące konkurencje: 50 m. styl dowolny, 50
mtr. styl klasyczny, 50 mtr. na wznak. , wczorajszym spotkanie bokserskie mię- 1! drużynami Sokół-WIMA. Wynik spot
CWS (Warszawa) a kania 10:6 ·dla Sokoła. Wyniki przedsta
100 mtr. styl dowolny. l s~.tafeta ~xso Idzy drużynami
mtr. W o~ólneJ klasyfikacJt. zwyciężv! IKruscheenderem zakończone wynikiem ' wtają się następująco:
j Waga musza: Pietrzyński (Sokół)
~ost7runkowy .Trybut~ (Zi.nerz), drugi nierozstrzygniętym 8:8.
spotkań · zwycieża OotuJowicza, w. kogucia: Ku
Wyniki poszczególnych
l,omisarz ;Tarwi~ ~tódz), trzeci .- p~st.
i stosz (Sokół) zwycięża Kleina (Wima).
Szczep~n ak (Łodz) .. W ~ztafec!e 4 50 przedstawiają się następująco:
Waga musza: Wieczorek . (CWS) w. piórkowa: Cegielski uzyskuje wa1co·
ZJ'>7YC1ęzył zespól zg1ersk1 przed lódzzwycięża Osieję, w. kogucia: Młynar- 1 wer wskutek niestawienia się przeciwkim.
czyk (KE) zwycięża Smiecha (SWS), '. nlka, w. lekka: Zieli11skl (Wima) zwy•
w. kogucia: Mrozewski (CWS) zwycię . cięża na punkty Pisarskiego, w. ' półdy
zwydęźa
0 odznakę państwową w Kaliszu fa przez techniczne k. o. f alecklego, w. ' średnia: Klimczak (Sokół)
1piórkowa: Orlicz (C\VS) zwycięża na przez k. o. w drugiej rundzie KunłkowW sobotę i niedziele ojbywały słe punkty Chojnackiego, w. lekka: Barto- skiego, w. średnia: Seweryniak (Sokół)
tu zawody o państwową odznakę strze sik (Zjednoczone) zwycięża przez k. o. ' zwycięża w drugiej rundzie przez k. o.
Związek Walendowskiego, w. półśrednia: Kuro- Baranowslde~o. w. półciężka: Jałmut
' lecką zorganizo·Naną przez
Stn~lecki w Kaliszu. Zawody otworzył patwa (KE) remisuje z Karpińskim (C. nv (Sokół) uzyskuje walcowerem zwvUlężałka (Sokół)
gen. Karasiewicz Tokarzewski. Najlep- . W. S.), w. śrf'dnia: Sentowskl (CWS) cięstwo, w. ciężka:
szv wynik dnia osiągnął posterunkowy remisuje z Sadzakiem (KE), w pókież- zwycięża Szklarka (Wima).
W spotkaniu towarzyskim Cegiels1<i
policji państw. w Kaliszu oddając 191 ka: livmmer (KE) zwycięża w drugiej
•
na 200 strzałów możliwych. Wyniki za rundz ie przez k. o. Wąsiewicza (CWS). zwycłeża Wolraba.
.
I W Aleksandrowie odbyły sle zawo:wodów były b. dobre.

I

łodzi

si~1 :
t~j~ ~~~~z:S~: ~~~!~:Re :ebio~u
1

w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B

.~lstrzostwo klasy A: tt~koah - Tu-J KKS -:- BURZA. 6:1. (3:1). SensacvJzdobywa odznakę strzelecką.
rvsc1 0:0. Mecz z~romadztł na boisku ne zwycięstwo bemamtnka klasy A dla
·
W jnłu wczorajszvm odbvłv sle oo- t Wima przeszło 3 tysiące widzów. Gra , którego bramki zdobyli: Ciszewski I wtatnwe zawodv strzeleckie 0 odznakP, ciekawa Obie drużyny nie wykorzys- · 2 Michalak Ciszewski li Grackowski
strzelecka wyboro·:vego strzelca r>owia tafy wi~lu dog-odnych sytuacji podbram ·i' Jedna sam'obójcza. Sęd~iował p. Andrzejak.
.
kowych. Sędzia p. Andrzejak.
tu łódzkleR'O.

Wisła-Polonja a:1·

.<2:1). Pi1,;kna. gra \Visłv. która U7.VSka-

s. S; K. M. _ KADIMAH
· SOt<ót _WIMA 3:1.
. .
Pierwszy występ Wimy w klasie B
Dzfwnym zbiegiem okollczno~ci do wykazał. iż drużyna fa bry.cz na, mlmo iż d . Rozegrany. w medzi~lę przed potumem na bo1sku przy u. Wodnej mecz
:
ół .
il
• d b d
11 I B t I
kt
lki
J
..
pierwsze wa o pun . Y w < as e · ~ a posia a ar zo .s ny. zesp. · me P_?S·~- p!łkarski o mistrzostwo klasy B między
rywale z ub·e- da dobrego tren:ngu 1 nie Jest nalezyc1e Kad'rma h em a d ru ź.Yną SSKM przym'ó s ł
nęll dwaj ·naJ~roiniejs1
z
zasłużone zwycięst.wo drużynie z Cho. •
g tego sezonu jednoczone I Hasmonea. zgrana.
Remisowy wynik spotkanfa jest po- • 9osp?darze w przecl~1enstwle .do g~ jen.
nlekąd wykładnikiem równości str. o sci. byh zespole~ bard~1ej jednohtym !
06 rowata ona znacznie nad przeciliasmonef pisaliśmy pokró.tce ubiegłerro ?oJo~ym. Zwycięstwo ich w z.u~ełnośc~ wnikiem, szczególnie w dru~iej części
ty~odnia. stwierdzejac najwięcej bra· zasłuzone'. aczkolwiek w drul{IeJ części meczu. Na meczu tym zaszedł nieszczęk6w w J!nJI ataku. Braki te znalazły peł meczu Wim.a st~le przeważała. Mimo śliwy wypadek. mianowkle jeden z nane potwierdzenie w me<:zu ze ZJednoczo tej ~rzewa~t, druzyna łódzka nie była w pastnik6w SSK.M Wojdan zderzył się
lwml, kiedy słaba przeboJowość i nleu-1 s~ame od.rob ć bramek utraconych w. tak fataln'e z obroricą druży. ny przeciwnej. że uległ złamaniu kości.
•
mieJetno~ć wyzyskania do~odnvch sy- pierM~szeJ tc~ęścl meczu . ,; 1•
.
.
1mo. eJ prze~rane1 vv1ma winna
tuacYJ rzucały sle w oczy. Wyróżnić na
~płynę?? to de~rymu~~co na, 0~ 1 ;
leiy J~dynie Pomerancbluma. doskona- by.ć u~a7.ana .za silny z~spól. ~tćry bel~~o !akty ka i technika. Tvły spisywały , dzie miał duzo do powiedzerna w roz· druzyn~, ktore od t:J chwih gt~Jl\ JU~
bez zycia. ~~czem kie~owat p. Sikorski
.
s1e n1ctle, a rezerwowy bramkarz Ga- grywkach 0 punkt_Y.
Meczem powyzszym kierował p. Stę który dopusctł do ostreJ gry.
relik nadspodziewanie dobrze.
i'&
U Zfednoczonych - odwrotnie: atak pień.
Jepszy, tyły ~orsze. Jednak oirólnie: i
druży~a twarda. przebojowa i dobra fiI
Zl'Cl!'n·e.
W ataku. posfadającvm ·duiy ciasr
O mislrzosł O -w;
na bramkę. dobrym . był Kozak or~z1
'.ł..ł0 Zł
W
Zych; którego przeboJe były zawsze me
Grv sp"lrtowe o mistrzostwo odby-1 WKS-IKP 27:22 (15:7); ŁKS-Kadi·
-bCzJl, cczne.
Na obydwuch druiyn~c11 zn~ć byf~ wają się w szybkiem temp·e. Sootkania ' mah 30:15 15:3).
S!atkówka męska: Absol\\~enci t>le.tn~ dłuis7.e! pr~er:vy zimowe], to tez w siatkówkę dobiegają już końca natozgrame. kombmaci~ 1 form~ poszcZ'.eg6l- miast rozpoczęty się walki w kuszy- Jmka 30:7 (15:5); ŁKS-GEYER 30:0
ŁKS prowadził w pierwszei polo~~~~a~~~c~y, oz~~btegały porządnie od kówkę. W siatkówce meskiei t.KS i
IAbsolwenci mają jednakowa ilość punk 1wie 15:12, jednak wskutek ze.lścia graed c
Pocz ~ek Pnaleru. do
którzy ~neri:ricznl~ atak~Jją ~ou~~~k~r~ t~w, tak ż~ odbędzie. się prawdooodob- czy Geyera z. bois~a sędzia przyznał
,
pierwszą bramkę przez Kozaka, jednak nie ~rzec~a. decy~uJ.ąca. roz~rywka. v. o..na korzysć Ł!<S-u.
ZJednoczone-1 UR 30:23 (15:9); tt.
.
Jiasmonea stopniowo ~rę wyrównuje, ! Trz~c1e m eJsce zaJeh Z1ednoczeni na~ 1
.
z~obvwa przcwal{ę i po kilku szcześli- tomiast o spadku do kl. li zadecyduJe K.S.-Hasmonea 31 :29 .04:15).
Dramatyczny prze~1eS? meczu, zdewvch za)?'raniach ataku. strzela dwie mecz. Hasmonea-:TUT?. .
~r~tkówka żenska dała następujące,cydował o zwyc1ęstw1e p~ douywce.
bramki, prowadząc do 75 m'nuty 2:1.
Koszykówka męsk~. Pierw~ze ..gry
\Vyr6wnanie dla ZJednoczonych ,u- wymk1:
W sobotę: tl.K.S - W.K$. 30:16 1 w k?szykówke przymosłv następU.)l\Ce
zyskuje Zych. strzelając bramkę po obStrzelec-Hasmonęa . -M;-;28.
jechniu kilku $?raczy Rasmonet Oal~ze f15:9); ŁKS-TUR 30:16 (ló:9~; Ge:ver wyniki:
(18:0). Sensacyjny i niespodzłewańy
eneri:riczne atal<i drubm fabrycznej nie (walcower).
zmieniają wvniku. dzięki skutecznej in- ~ Zjednoczone 30:18 (15:13); IKP - wynik. Absolwenci-TUR 24:16 (8:6):
Wima-tt.K.S. 42:22 (20:12): Orator·
jKadimah 30:19 (15:6).
terwencji tyłów prze<:iwnika.
Geyer-TUR 30:16 jum-Geyer 46:22 (30:12); Orle-W.iW niedzielę:
Sedzia. p. Jedraszczak. wykaza:ł .
I(15:7); UKS-Zjednoczone 30:10 (15:1); dzew 60:4 (22:2).
brak rutvny i obiektywizmu.
.....- . - · - · Przedmecz rezerw prz:imiósł wynik
ZJfDNOCZONE -

sootkaniach ligowych

1

Owa biegi na przełaj·
o mistrzostwo Polski.

W dniu wczorajśzym odbył ~te w
Krakowie bieR' na przełaj dla panów o
mistrzostwo Polski na przestrzeni 8 kim
Zwyciężył bezkonkurencyjny Kusociński w czasie 27.25 pr~ez Czubakiem o
150 .mtr. w tyle. Hartligiem {Kr. Huta) i .
Żakiem (Polonja).
W bi~~u na przelaj o mistrzostwo f)ań
w I:ubl1me na przestrzeni 1300 mtr. zwy
clęzyła Bystrzycka (Sokół - Kozłówka) przcg Grzesikówną (Stadj. Kr. Huta~. J.arn~szkiewiczówną (-:.Jnja - Lublm) 1 W1eczorkiewiczówną (Polonja).

Pułk. fflons

nrezesem

K.O,Z.P.łt.

Na walnem zebraniu krakowskłero
OZPN-u prezesem obrano pułk. Monda.
Prezesem KOZLA obrano mjra .Rosolow
ski-~-o.

,.. ,,t<....Aaa
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f>rapac:• nfe6a "' .1Cam6urfłu

W Hambura:u ukończono obecnie budowę wlelklea:o domu towarÓwego któ~
Jest najwyższych z dotychczasowych europejskich d r a p a c z y 'chmur~
W dniu 26 kwietnia rozpoczęła się w Essen niemiecka olłmpjada lekkoatle·
tyczna. Udział w ołlmpjadzle biorą najsłynniejsi lekkoatleci: u góry z lewej Jayte, u góry z prawej - Kleine, u dołu z lewej - Bockenauer, u dołu z pra·
·
weJ - Kl watschln.

.Cłłen

lsa6elll

Zmiana f!o6fnela
"' gjuJdarll

lii•spańaflłel

Infantka Izabella Hlszpaiiska, ciotka
zdetronizowanego króla Alfonsa XIll,
która również musiała opuścić a:ranlce
kraju, zmarła w Paryżu. Nlewładomo
czy władze republikańskie zezwolą na
pochowanie jej zwłok w Hiszpanii.

Niei€ie pomo.:
naJbiednieJszum!

Król Borys powierzył zorganizowanie
Na międzynarodowym kongresie ociemniałych w NowYm Jorku, demonstrowa nowego gabinetu bułgarskiego dotych·
no nowY wynalazek Inż. Roberta Naumburga, który umożliwia ślepcom czyta- I czasowemu ministrowi oświaty Canko·
c•'°•c•'°•'°•c•o•cooc•-"•e>•e>•e>•oo•c•'°•'°•'°•c•>e•'°•'°•'°•°'•°"•°"•°"•e>•t>••••••••••••nie książek I a:azet. _
wowl.

.11.osu model

lodsł

pod..,odnel

W Ameryce zbu'~owano _?hecnie nowy model łodzi podwodnej, która może
opuszczać -się na głębokosć 120 metrów i zaopatrzona Jset, w okna, pozwalające obserwować Podwodne życie w morzu.

i>emonstrac:je
nof isiom

r.:ec:ł..,fio

nac:f O•

edań•Aim

I

W Warszawie odbyły się demonstracje akademików przeciwko terrorowi, u„
prawianemu w Gdańsku przez nacjonalistów wobec polaków.
.
.
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Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zr. 3 gr. 50 miesiecznie

\

Ogłoszenia•

W tekś~ie 50 gr. za _wie rsz _milimetrowy (na stronie 4 szpalty);
• nekrolo21 40 gr. za wiersz milim. Drobne: za słowo 15 groszy,
najmniejsze z!. 1.50. Poszukiwanie pracy: za si owo 10 groszy. najmniejsze- z'ł. 1.20.

Za wydawcę i druk.: Wydawnictwo „Republika" sp. z ogr. odp. i redakl.Or odpowi edzialny: Jan Grobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.

