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Warszawa, 28 kwletnia
W stanie zdrowia gen. Jaźwińskiego
nastąpiło znowu pogorszenie.
Wczorajsze konsylium lekarskie, w
skład którego wchodzili: prof. Belina, dr
Dalew~kl. dr. Mozolowski. docent Pieńkowskl, dr. Koelichen 1 dr. Jaźwiński,
1
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jawki za uszy. Konsylium trwało od go
.
N 117 dziny 9.30 do 3.30.
WTOREK. 2 KWI
Rok IX
Lekarze poza tern stwierdzili bardzo
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ciężki stan chorego. który wciąż jest
nieprzytomny, nawpól sparaliżowany.
Stan taki. zdaniem konsyljum. może
trwać bardzo długie miesiące. Obecnie
nic pewnego co do zdrowia chorego generała konsyljum powiedzieć nie mo-
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Dopiero po paru godzinach· gdy się
LÓDŻ, 28 kwietnia. l W tym momencie przechodził ulicą
Wczoraj około godz. 11 wieczorem ubrany po cywilnemu posterunkowy 8 wreszcie uspokoiła, opowiedziała szcze
przed domem przy ut. Nawrot 56 roze. l komisariatu .Julian Wileński (Rokiciń- gółowo, o swem nieszczęśliwem małżeń
stwie.
ska 47).
arał sfę krwawY dramat.
Zaznaczyła również, że
Rzucił się on na Gotczyńską. chcąc
Małżonkowie MaksymilJan i Marja
MIALA ZAMIAR POZBAWIC SIĘ ŻY ·
Oolczyńscy, Złttudnieni w iednej z fa- ją rozbroić. Niewiasta w ataku szału
CIĄ,
bryk łódzkich, stanowili niedobraną pa- ZADALA MU CIOS NOŻEM w PRA·
lecz nie zdążyła tego uczynić.
WE UDO.
rę. W parę miesięcy po ślubie Golczyń·
Dziś rano. po ponownem przesłucha
ski począł zaniedbywać swa młodą mal Policjant padł na ziemię.
Gdy zbrodniarka rzuciła się do ucie- niu. niewiastę osadzono w więzieniu.
żonkę.
WIUczył się po knajpach i umizgał czki, puścili się za nią w pogoń przecho- Stan Golczyńskiego Jest b. groiny.
się do .dziewcząt 0 które znał Jeszcze z dnie, dogonili ją i wyrwali nóż, poczem Znajduje się on w szpitalu. Lekarze wąt·
pią, czy uda się im utrzymać go przy ży
odprowadzili do komisariatu.
kawalerskich czasów.
Golczyiiska początkowo nie chciała ciu. Posterunkowy Wileński doznał
Marja nie chciała się n02:odzić -z
dość lekkiej rany.
tym stanem rzeczy. Poczela mężowi złożyć żadnych zeznań.
kl· . .
M 1· k ·
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CzynIN wyrzu y.
oc11i
a zon owie
się ze sobą, aż wreszcie zerwali zupełnie. Maria pozostała w swem mieszkaprzeniu przy ul. Zachodniej 54, on
prowadził się na ul. Nawrot 57.
Młoda niewiasta dowiedziała się przec:iw opóźnianiu robói sezono•
z maillsir~•
wuc:la
przed paru dniami, że jej małżoue.k ma
Lódź, · 28 kwietnia~· tych zaś prze rg ten był rozpisywany
~~e"~1:1::;ę:y!t6;:'z:~i~ł!~
Jak się dowia:lujemy, jutro w godzi już w lutym, tak że w końcu kwietnia,
Postanowiła wówczas zemścić się na
się wielki najpóźniej zaś w dniu 2 maja, w ,zależnach porannych odbędzie
• nimWczoraj przez caie 00001 udme kre- wiec bezrobotnych - b. rotiotnt'ków se n'ośćr · od warunków ,atmosferycznych.
ciła się po ut. Nawrot, maiac w kiesze„ zonowych w Łodzi. Na wiecu ·tym uch- bezrobotni otrzymywali hJ.ż ,t>race i zani duży nóż sprężynowy. Około godz. walony ma być protest przeciwko opóź robek.
delegacja
po wiecu
Bezpośre:lnio
11-ej ujrzała wreszcie swe o meża. Gol nianiu przez magistrat rozpoczęcia'' rn2
bót sezonowych. Jak bowiem doniosły bezrobotnych uda się do urzędu woje
komunikaty magistrackie, zarząd mias- wódzkiego, gdzie odbędzie konferencję
czy~~f~w~~cał 1'1kmotni~ do do~u.
. os szy o, UJe s~odz1ewa· ta ogłosił przetarg na dostawę materja- z naczelnikiem wydziału opieki społecz
j~c się za~ego napadu. Marta ukryła łów budowlanych dopiero na dzień 8 1 nej p. Jagiełłą. Istnieje tendencja zor~
się w bramie d~m~ przy ul. Nawrot 56. maja. w ten sposób przed 15 maja robo ~ ganizowania również pochodu demonqdy Oolczyns.tn znalazł sie orzed tą ty nie bedą rozpoczęte. w latach ubieg- stracyjnego pod magistrat.
kamienicą, niewiasta wyskoczvła z ukrycia z okrzykiem:
- Giń, nędzniku za moia krzywdę!..
Golczyńskl nie zdążył sie Już obro-

zaś

gło.

kwietnia.

Jak sie dowiadujemy, w dniu 1 Il!aja

nastąp! ~twarci~ letniego

san~tonum

dla dzieci ubezp1eczony~h w kasie. c~.oryc.h w Tuszynku. N~ pierwszy. mi.es:ąc
maJ ~ysłanych bedz1e 120 dzieci, za··
kwahhkowan~c~ przez lekarzy.
chorych
W roku biezącym kasa

pragną~ dać moz~ość S!"'Y!ll członkom
wysłai;i1e wszystkich jzieci, . których
zdro~1e teg~ wyma~a, zez~ohła, aby
~odz1ce sami składah podama do centra
„ . Jt~· fl_
,
Zgłoszone w t~n sposob dzi.eci podJekars~imd podane b~ą 11!~dzmom
11

h kasy.

~zdem z .w~ ?w.ane ot ~hyJaz u na
Je en z pięciu m1es1ecy 1e me •

Przywódca hitlerowców Cioebels
ares.:to,.,anv
,., :nlonacfifuna
Berlin, 28 kwietnia
{Polska A11:encia Tele.11:raficzna)

Przywódca hitlerowców Goebels aresztowany został wczoraj w Monachium i odstawiony pod eskortą do Ber
lina. Goebels mimo otrzymanego wezwania nie stawił się na rozprawę sądo
wą w Berlinie.

Cien. Berenguer
aresztowany

Madryt, 28 kwietnia.
(Telegram wł·as.ny).
W dniu wczorajszym wyjany zostal nakaz aresztowania gen. Be'renguera. Bedzie on odpowiadał przed sadem za swą działalność na stanowisku
nfeslu<lionł! s~Aodu
oremjera. Jako obrońcę wybrał sobie
go zachodzila obawa. że maszty radjo- gen. Berenguer brata znanego lotnika
we opadną na przyległe budynki.
majora Franco.
Dzięki szybkim zarządzeniom władz
W czo raj rząd ustalił barwy flagi reurządzenia radjowe zostały uratowane. publikańskiej. Chorągiew republikańska
W ogrodzie Bernardyńskim. woda
będzie miała trzy pasy pionowe o kolo
rach czerwonym, żółtym i fioletowym.
zerwała dwa mosty drewn1ane.
Na ul. Safjaniki z podmyte~o brzegu
runęły do wody dwa domv. a trzeci, .
którego ściana wisi w powietrzu. w dal Mechanik omal nie
szym ciągu grozi zawaleniem. Na przed
po.stradał życia
mieściu Zarzecze staja całkowicie w
wo~zie drewniane domki nadbrzeżne.
Poznań, 28 kwietnia.
Ze względu na to, że w calem mieśNa Targach Poznańskich w iednej z
d
k d
·
cie są usz o zone wo ociągi.
hal spadł z wysokości -kilkunastu metludność odczuwa brak czysteł wody.
Magistrat wysłał dziś na miasto cyster- rów mechanik Piotr Matuszczak, zaję
ny do polewania ulic, które dostarcza- ty montowaniem urządze(1 elektrycznych. Ocalił mu życie przyoadek. Mają mieszkańcom Wilna przefiltrowanej tuszczak spadł na podłogę, na stojącą
wody.
obok drabiny Teadelę Brechównę. Obo
Komitet powodziowy ułożvl listę je odnieśli ciężkie obrażenia. iednakże
ofiar i udziela już wszystkim ooszkodo- życiu ich nie grozi niebezoieczeństwo.
wanym pomocy materjalnei.
·

Sytuacja \V Wilnie DPilDO\Vilna

nić.

!ioDJód~ DJęr.:qd:a:ila
OTRZYMAŁ DWIE GLEBOKIE RA
Wilno. 28 kwi·etnia
NY NOŻEM W BRZUCH I RUNĄŁ NA
BRUI( ULICZNY, ZALEWA.TAC SIĘ
SytuacJa w Wilnie została już opanowana. Poziom wody obniżył się o 66 cm
KRWIA.
w stosunku do swego najwyższego na.,.
pięcia. Posterunki rzeczne notują z godziny na godzinę dalszy spadek poziomu
Straszna tragedJ. a wody.
Władze dopiero obecnie mają morodzinna
JllatAa 11 nrarla po utrat:ie żność zorjentowania się w skutkach tej
jednej z największych powodzi, jaka w
.:órAi
ostatni·ch Jatach dotkneła Polskę.
Na Zakręciu wirv wodne podmyły
Poznań, 28 kwietnia.
W miejscowości Strzelno rozegrała las i zabrały z urwiska około 600 olbrzy
lk
się wstrząsająca tragedja. W ub. tygodniu córka właściciela cukierni Sąclow- mich sosen. Drzewa płynąc z. wie ą
'1

I

I

skiego wskutek zadraśnięcia krostki na
twarzy doznała silnego zaKażenia krwi
w szpitalu
j po jwudniowym pobycie
wyzionęła ducha.
:i~atka dziewczyny pod wpływem
.id !lagłej śmierci uległa roztrojowi nerwowemu. Umieszczono ją w zakładzie
którym zadla umysłowo chorych,
ledwie · po • trzydniowym 'Vóbycie równiei umarła.

w

Wielki proces

s~pieeo..,sAi n> ftuD1unfł

szybkością

groziły rozbiciem mostu wojskowego.
tak że musiano je rozsadzać dynamitem
R.adjostację wileńską, która była poważnie zagrożona. udało sie uratować.
R.adjostacja mieści się na przedmieściu
Zwierzyniec. Z tego brzeg.u u-rwał się i
runął do wódy 3-metrowy pas, ziemi,
dtugości około 800 metrów, ,wskutek cze
t

Swiriia

pogryzła
·· ·

na

śmferć

Tragiczna

·

dZiecko

Bukareszt, 28 kwietnia Niezwgklg wvpadek pod Krokowem
wyszła z obory świnia, otworzyła ryKraków. 28 kwietnia
Przed trybunałem wojennym rozpocząl si dziś rano proces o szpiegostwo We wsi ł:Jaczyn pow. krakowskiego miał! jem drzwi i weszła do Izby. Tu przena rzecz Sowietów, wykryte w poło- wczoraj mleJsce straszny wypadek. W wróciła ona stojącą kołyskę. Dziecko
jednem z domostw mieszkało małżeń- wYPadło na podło2ę. Wówczas świnia
wie października r. ub.
Wśród 35 oskarżonych znajdują się stwo Telefunowle. Wczoraj wyszli oni lpo2ryzła je tak silnie, że wkrótce dziec
3 kobiety i dwuch oficerów, a mianowi- z domu i pozostawili w Izbie dwoie dzle ko zmarło. Wypadek ten wywołał w ·o·
.
cie mjr. Verzaru i ppor. ttolea. Proces ci w wieku lat 6 oraz jednoroczne niemo· kołicy wstrząsające wrażenie.
włę. ,W czasie nieobecności Telefunów
potrwa tyd~eń.

pro1'et1Jora
Na szosie
się

śmierć

l!iDJno~;arneeo

Poznań, 28 kwietnia.

~rada-Poznań wvdarzył

wczoraj tragiczny wvo:i.dek. Profesor gimna·zjalny Kołobłocki zdążając
rowerem w kierunku Poznania najechał
na wóz wiozący uczniów na wvcieczkę
Wskutek zderzenia profesor runął na
szosę i doznat b. ciężkich uszkodze1i cie
lesnych. Przewieziono ~o do szpitala,
w którem tegoż dnia jeszcze wvzionąt
ducha.
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Dykt~tor da~skic,h głów~k„_. rr:::di~s~:~~in·

Tam, grlz1e „odrad za się" młodosć. - ·Tajem nica D&J·
elegan tszego salónu fryzter skiego w Paryżu
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W Parytu. w
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Paryski koresoon;Jcnt Jednego z ~lsm on dodaje otuchy niezdecydowanym pa· uprawiania sportów. do toalety
halo1agranicznycb opisuje niezwykle cieka„ cJentkom. kreśląc przed niemi fantas· 1 weJ. wydawane są przep!syb, dotycztącde
:we wrażenia. Jakie odniósł podczas po- tyczne obrazy ich nowej wielce necą<.eJ lakieru do paznokci, łinJł rwł i · ·
bytu w. nasłynniejszym „Institut de be- przyszłości, daje światłe wskazówkt. Ant-0ine Jest dyktatorem piękności.
aule'' mistrza Antoine.
2ani lub chwali bez wz~lę.:lu na to, czv
Pozat~m Je$t . to bardzo skromnY.
- W bramie starego zniszczonego dana „pacjentka" Jest królową, ksłei-11człowiek. marzyciel, w kt6re~o fan!az1r
domu. opowiada clzlcnnlkarz, ujrzałem niczką, córką miljardera czv tei mal-1 tworzą sle cora~ to nowe idee. No~t on
mały szyldzik Instytutu piękności, który żonką nieznanego milionera. Wszystko o~romny pierścień. Strój Jego nosi odmieścił się na plerwszem pietrze.
lmu wolno, gdyż w tym zakresie jest rębne łn;ivwldualne piętno..
W poczekalni tłoczyły sie olbrzy. nieograniczonym wladcą I dyktatorem. I - Wszvstko co na sobie !1°sze !~st
mte Uumy, oczekujących swej kolei pa.
Wvtwomv ten młodzieniec (Uczv C'n moją własną orvsdnaln, kreac1ą. oświ ad
cJentów.
Poprzez szklane drzwi sal obecnie około 30 lat) przybył z Galicii cza Antoine. Ubranie Jest ściśle zw a·
lnstytutu dokładnie widać wszystko, co do Paryta. Cały Jego kapitał stanowłłyl· zane 1 daną osobą. Z te~o wz1?lędu usle odbywa wewnątrz. Na ustawionych wówczas niezwykła ambicja I „hez· włelblam bale kostJttmowe. ~dvt moJ.?e
rze,dem „krzesłach operacyjnych" sie· czelność". Pra~nął zostać rzefhłarzem, . wówczas dać uHci~ moJeJ fantazjik. W
dzą pacicnd. Godna podziwu Jest cier· a pracował, Jako fryzjer, specjalista fry' Paryżu odbywają Sle'maskaradv. t6 re
pliwo~.ć tych ludzi, którzv czekają tu zur damskich.
szerokiemu ogółowi są zupełnie nleznagodzinami na swoją kolej, płacą każdą · Od tego czasu minefo 20 lat. Nłeina- ne. R"dvi nie kafdv ma tam dostęp. Na
tadaną kwotę I gotowi są. bez szerryra- nv mieszkaniec Galicji, obecnie m'!n- przykład •. podczas balu. którv urządr.tła
aj.a , Je~u .znosić najbardziej wyrafmo- sieu~ Antoin~ zasłv!Jał w całvm śwte- 1 tej Jeslem lady Fellous. kaidy z obecwane tortury.
cle. Jako naJwvbltmejszv mistrz kosme 1 nycb ucharakteryzował ~le na ledne2n
Powietrze naslaknłete fest nlezwyk tyki. król modv! Wśród swych nłezll- '. z zaproHonycb a:o~cl. Patout
orzebrnł
Je łagodnym aromatycznvm zapachem. czonych klijentek może on wymlanlć, sie za ksłeżntc~ke Salav~rt. Ja ucha rakodnosi sle wrażenie rajskiej atmosfery, 6 panujących królowych, le2łnny ko- , teryzowałem s·e na Cecil Sor~le, Tflada
z które) twórca wypedzlł Ewe za to, te błet z naJwytszeJ arystokracfl. Salon me Mazukł nosiła mas'ke Antoine. Odv·
zaprarneła· z~lęblć tajemnice wieczne) Jego uchodzi za naJbardzleJ mlęd?:vnaro by damy oodcząs zwykłych balów mia
mlodoścL Młodość rozdawana fest tu ;iowv zakład w całvm Parytu. Tu za„ ł:v na sobie podobne maski musłałllhv
siczodrze wszystkim, oczywiście, H padaią wyroki w sprawie nowvcb fry„ 1to wvwoła~. ntewatolłwłe, powszechne
sowitą oołatą I tylko na pewien ostranł 7.Ur kobfeeyclt, które obowiązują póź-, 7.({orszenle I nlPSml'k. Taiemnka orawczony okres, po upływie które"o nale· niej na całym świecie, w salonie tym za dziweJ elei:?ancJt nole~a na u.mte)ęt~'?śc!
ty ~fe ponownie poddać operacn odmla nadają postanowlenfa. określające ko- zastosowani~ stroju do dane1 chw1h t
dza)ąceJ.
lor włosów na przedpołudnie, podcza4i okotłcznośct...
·Od 30 do 40 oomocnłków I asv~ten_.
.
,
.
..
tek Jest zajętych przy dokonvwanlu tef Obł
ł
ł
· doniosłej misji. Pracują oni bez wvtZIBm""YDę
chnlenla. Na miejsce Jednef kliJ.entkł,
1f
U
1111.11
która została załatwiona. zgłaszaJą się
„._em
Jq
-as„rze
li·•
r~-nie
a
sobie
natvchmiast 3 następne.
P 0 ...,
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Jednocześnie ~okonvwa ste kłlku .oOdbłeraJqc aucie
1>eracvJ. Wówczas. 11rdy włosy dehkW Berlfn!e w ostatnim tvsrodniu za-, krewnych chorego. te stan fe~o Jest
werttkl ooddawane są trwałej ondulacji, szedł niezwykły wypadek zbrodni. któ.. lepszy I motna go wypisać i sanatormanicurzystka lakieruje feJ paznokcie. 'reJ motywy przedstawiają sie wr~cz Jum. niemniej jednak nie należv go z.o.
artvsta • malarz 0 uduchowtonvm wyra 1 nieprawdopodobnie. We wschodniej stawiać samego. Widocznie iedoak
·~~ *.~ar.z".' , nadaje brwiom odk.Jlą~ędnt ·1 części 'Berlina mieszkał z łona i dv. fe· przywiązywano -wiełkie~o znaczenie:nie
do
wvraz. Jakiś czarnokstętnl usuwa ma ntałemł córeczkami oolski handlo· tego oświadczenia lekarzv i oaństwo
imarszczkl z twarzy, poważny za~ Je- .
I I
K'lk
gomość o wy~11'dzle profesora unlwer-1 w!ec. ~a son: ' a dni. temu II!'~tso~o- Iga Is~n uzna. rI za. ~?zTiwe wy Jee hać . z.~bezbarwnym
nadaje Jej
oczom ~ Wtt;. WYJechah do Warszawy. S!dce cięż granic~. pozostaw1aJąo dzieci na op.c ... e
svtetu
.
bl'.sk. h ł ib
charakterysty
czny fywy wyraz ł blask k0 za„~h orowar j eden z 1·~b
\..
ic s u y.
.
Słychać nieustanny turkot maszvn, kr"!~·nych.
Pewnej nocy, po wyJef~zie 1?ospoda·przeznaczonych do odmładzania ludzko
l/ztd, wlo'.fazdem, nie chcac . zo.sta- rzy• .f~żynter Szkoo. wrócił do ~omu
!cl. Pracownlcv w błałvch kitlach z w!a •..ma.eńk1ch cór~c~e~ bet on·e~t. za g?dzm1e dwuna~tej 1 b~zoośrednio udalo
pe"zlaml. farbami t Instrumentami pe- . pro~th na czas swoJeJ nieobecności 12-1s1ę do P?koJu.. w
.soała l!'ała
· dzą cla~Je we wszvstklch kierunkach, letnią .:ór~e brat~ lgalsona. llze. Pr~cz llza. Zn!ewol;wszy którvm
małą śp1aca dz1eww sprawach skomollkowanych zasł~i?a- 1 tego w m1es~kan:u tern m.eszkal Jes~- c~y~~ę. . 1~tynier dw.oma strzał~mi ~aJa noradv u .samego mistrza, wielkiego cze trat _pani I~alsonowe1. 1~':ynter Ib!ł Ją. J?oczem udał s1.ę do swoie1 syp•alAntoine. kt6rv wie wszvstko.
1Szkol!• ~tóry ~;edawntJ DJ\Hoc1ł ze ~1, gdz . ~ po up~zedmem roz.e?i:an:u . się
On fest panem. właśclwv •. ~nłrłtus Szu.a1~at•1 gdz.e przebv\\a\ w sana· ułożeniu w łózku dał do s1e o1e sm1ermovens" teJ kuchnt czarodzlejskieJ. ,torjum dla nerwowo-chorvch.
teiny strzał.
Wszelkie pomysły pochodzą od niego,
!JyrekcJa sanatorium uorzedziła

=a

Jl~fianu •a!dro•c •• •••
•0 •1 r;~~!:6 ,: 0 c110 nac

straszliwy dramat, które&o bohaterami
byU mleszka;ący w Paryżu emłirand
rosvJscy ..... Helena Wawllowa I Iwan
Oabowskl
Pisma' paryskie podają następujące
szcze~óły tef tragedjf.
w ubiegły piątek obok wielkiej ka~
skady Lasku Bulońskiego uslyszano
strzały rewolwerowe, które. Jak sie oka
zafo, rozległy się z położone) w pobliżu
iroty. Szofer taksówki· który niedaleko
stał ze swo'm wozem. usłyszawszy
strzały w tak niezwykłem miejscu. podszedł bliżej i ku swojemu pri:cratcniu
ujrzał u wejścia do groty dwoJe ludd,
leżących w kałuży własnej krwL Bylł
to mężczyzna f kob'eta, a mianowicie 50
letnia Helena Wawiłowa i 34-lctni szer
fer Gabowsk1. Kobieta była martwa. zaś
mętczyzna ciężko ranny w prawą skroń
Reka jego konwulsyjnie zac:skała rewo} ,
wer dużego kalibru. Gabowskl jes~ze
oddychał.

z zachowaniem wielkich ostrot.nołcl
,.,rzewieziono rannego szofera do najbliższego szpitala. rdzłe mimo enerilcz
nych zabl~ów nłe udało słe 20 utrzymae przy tyciu. p 0 kilku iodz.lnacb ran

ny zmarł.

Komlsarzowf poTicjf, kt6ry natychmiast przystąpil do szczegółowego śledz
twa udało sie ustalić szerei sensacyj~
nych sz:cze~6łów z tycia rosyJskleJ pa·
ry em!grantów.
.
W cia.gu ostatnfch trzech lat Helena
Wawiłowa ' mieszkała w Parytu wraJ
-i;

córką. trz:i?dzles~oletnią Larysą. Mąt

Helenv zmarł przed trzema laty w P!a„
dze. Obydwie uciekln'erkł prowadziły
w Parytu zwykłe tycie rosyjskich eml·
~rantów. Córce udało się otrzymać .ne~zną 1>9sade ~- i~femś przeds1eb or~twie handlowem 1 swemf zarobkami PO
m'n,ła ona m~toe. Pd1 roku temu Wa„
w1łowa - matka zakochała sl-e w szoferze. Gabowsklrn. I wkrótce została Jej[o
kochanką. Wte.dy Gabowski opu~cll
~woje mles7.kanko na przedmidciu Pai
.,,
d Ił
rv
a 1 w,.rowa z „„., ę do wa·w.:łowvch
. .
'łabowski t\kazał się człowiekiem
bru·
talnym. eirolstycznym· I w dodatku nie.
'10rmalnle iazdrosnym. Miedzy kochankami powstawały cieste kłótnie i star~
cia. których ~wiadkiem była zawsze
córka. Larysa.
Głośne

1c'r7 ykl

wvdobvwałĄce sł~ z

mieszkania Wawiłowych czesto nlepoko
lfy sąs:ad6w. kt6rzy w ten sposób byli
au courant nienormaTnvch sto~unków.
panującvch w clesnem mieszkanku sąsla
dek. Ostatnio szofer w przystc:pacb
wściekłości trroził, te zabf!e kochankę.

CblrikfBr ludzki krafn~ez~~:~,aj~~~ca~d~~,d~~~e;o~U:

cfe sąsi·edzł przvouszczaJą. te Gabow·
ski ~aproponował Wawiłowej spacer w
swo1ei taksówce. To przYPuszczenl ~o
Od wieków e~zystuJe teorJa. wedługpeplej fakt. te wszystkie kluby sportowe twierdza fakt. ze auto Gabowskie~oe zna
której imię nadawane niemowleciu, amerykańskie. wszystkie organizacje ro leziono opodal Kaskady. Po wyjśc 1 u z
'kształtuje pótnleJ }ego charakter ł staje; botnicze, wszystkie związki polityczne I1taksówki Oabowski prawdopodobnie
sie Jednym z głównych czynników Jego wprowad1'il'y przymusowo - granato- wszedł z WaW11lową do ~roty, r.rdzie
sposobu bycia.
we krawaty i granatowe uniformy, Ko- 1między kochankami znowu doszło do O•
Przybywa np. na świat chłopczyk. lor ponsowy Jest przeciwieństwem gra-: strego starcia. Szofer. nie panując nad
Rodzloe praR;ną. aby był dobrym, śmla- natowego. wnosi zawiść. kłótnie, zem- , swem ~wałtownem usposob:eniem. wyłym i szlachetnym człowiekiem. ale na- ste a nawet nienawiść. „Wystrzegajmy dobył rewolwer ł oddał kilka śmiertet
daJą mu imię ..• Jakób. Wszy-stko napró· sle ubierać dzieci na czerwono" - gto-1 nych strzałów do kochanki. poczem
żno, chłopak bowiem w miare jak dora- si nowoczesny amerykański apostoł.
skierował lufę do siebie.
sta. staje się coraz bardziej skrytym, - - •
tchórzliwym i skąpym. gdvt cechy te t7.
lf.4
#
łI• '1
·
przechodzą na niego z." nadanego im1e- ~SIJ
nia.Jakte sfe ustrzec od tef tragicz:neJ
.
„!Isto Persfo•• filmu §rrfg §ar6o.
omyłki, - pytają zrozpaczeni rodzice?
W dolfnle don Fernando w Los An- f ratun~ zimą i latem. aby mali aktorzy
Odpowiada na to podręcznik Amery geles. na specjalnem terytorjum mieszka mogli pracować w jak rtajdogodnlejsze!
kańsklego Towarzystwa Metapsych 1cz- grupa artystów - psów. Jest ich około atmosferze.
nego (podając całą lftanJę Imion męs-, 40. Mtodzi aktorzy pilnie strzeżeni. ży-1
Obecnie nastąpUa pewna !nowacja w
kich i żeńskich z najszczeg6towszym o- Ją tylko „pro arto". ni·e wiedzą co to jest .,pslch"' filmach. Dotychczas ich mowa
pisem cech. walorów I charakterystycz 1.nocne życie. kabarety. alkohol... Kładą 1. ogranicza ta się do „hau - hau·•, a teraz
nych przymiotów kat.dego Imienia.
się c:pać o zachodzie słońca. wstają o mówią ludzkim gł os em. Na~rywa się fil.
Podręcznik ten podaje także do wła· ~wicie, codiied odbywają ćwiczenia I; my nieme. a potem uzupełniane są one
domości O'.rólneJ, te na kształtowanie!1
· studiują swoJt.i role. Nie wszyscy są no· i dźwiękow-o. Niełatwą jest rzeczą dobie.
się uspoobienia u dzieci wpływa tet ko- wicJusiaml, Są wśród nich i tacy, któ~ ranie aktorów - ludzi, którzy mają
na.
lor ubranek, Jakie noszą. Kolor najbar- i rzy mają Już, wyrobioną sł.a wę i swych śladować psie ~ąosy~ będąc .vice versa
dziej zaleca?~ dla dzieci .,budzący Jak w1elblcleli, k.~uy wysyhJą swe podo~ Portretami ludzk·ch .istot. N~edługo be·
naJszlachetmeisze uczucia, wytwarzają- bizny.•, z podpł3aml. Każdy pies ma swo dz1e wyświetlany ciekawy film w wy.
cy pogodę z ducha ł zdolność do ofiarw tą g8:rd~robe i lepiej nie próbować po- kon.a~,iu ps!ch. aktorów. Będzie ~i!!J
ności" to kolor blękitny, at do granato-j zwohć tnnemu psu Ją zająć. KostJumy ią „psia wersJa filmu p. t. .,Anna Crist1e ,
wego włącznłe.
$Jcrojone do~ladnłe na miar~· a Jest !eh w którym jak wiadomo tytulową, rolo
Jak bardzo temf radami przeJmute przeszło tys1~0.
odtwarza Greta Garbo.
sie ludnóść amerykańska. świadczy naJ-' Specjaltte urzactzenfa re&UluJa tempe 1

t:zem SI„ przeJm uJ„ amerg kanle
~
„

111 ro 1I· 0HaOr ODJ 1lalDO flJIJf;fi

Sł

wttrat Madonny, pe>chodzęcy z
":fJecia.
i przedstawiaiący kolosalną
wartość, został

12

przed kilku miesiącami

lkradziony w niewytłumaczony spos6b z

JdasztOTU w Karyntii (Austrja). Obecnie

ctat0

11

się witraż

ten

odnaleźć

u jednego

z antykwarJuszy berli6skich.
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wio9n- budzi w ·Hipku...

W•asennu film rusunfto01v „€xpressa...

wiosna, lody prysły,
budzi, płoną zmysły,
A na drzewie wśr6d laraszek,
Stub zawiera z ptaszkiem ptasze~•••
Przyszła
się

1\

że miłość rzecz

Jak

Krew

napisał stdzieś

„Chcesz -

to dobra,
Dekobra,

nieznanej się zapytał mych kapitał?

Przyjąć uczuć

O badt moją żądt lokatą!"
Donny ~ach się zjawił na to.

I nasz Hipek się fl1larnłe ·
Do dziewczyny pewnei starnle.

Zwiewa Hipek. Strach nim trzęsie.••
A stąd morał w takim sensie:
Gdy chcesz dziewczę wzhtć. w opiekę,
. Najpierw sprawdź jej„. hipotekę.
(Dalszy cłą1 Jutro).

• Samozwańczy

• •

a 111aw1 1w1m1 t[J an ami

urzędnik

funduszu bazrobocia

nabrał

bezrobotnego, obiecujqc
mu wyplatę zasiłków

zredukowany roWalenty
zapowiedzianych łlcytacy~j, dochodzi do botnik
skarjednej z fabryk
przed swym znaiomvm, Ro·. skutku t.500. - Naiwięcel licytacyj odbywa $ię
jut
manem
otrzymywać zasHki w funduszu bezroW Warsz awie „i w Lodzi
utrzywszelkie
'bocia i
.

Na SO

Sapiński,

tysięcy

łódzkich.

żył się

Bardzińskim, że przestał

Na terenie całej Polski urzęduje .o- fac:}i od pewne10 czutJ tYstematycz- J Wvdane zostały specjalne przepisy
które przewidują surowe kary ::Ila osób
koło 1300 komorników są4owych. Każ- nie się zmniejsza.
Na razie spa::lek nie Jest jeszcze zbyt stosujących n!edozwol?ne. metody kup
dy z nich zapowiada ;iziennte od 25 dol
30 licytacji. na Podstawie ttprawomoc- dużv. lecz w każdym razie dowodzi on na ruchomo~c1 w czasie bcyta~Y_l·
przepisach tych są .rówme~. prz~·
nionych wyroków sądowych. Czyni to że ilość sumiennych płatników stale
w1dzia!1e kary za wszelkie machmacJe,
.
.
w sumie około 30 tysięcy llcytacjf dzlen wzrasta.
Władze rozpoczęły obecnie ettergicz popełman~ przez osoby, których rt1cho~
nie.
· Do sprzedaży dochodzi stosunkowo na. walkę z zawodowymi Ucytantam?, a mości ma!ą być sp_rzed~l!e·.
Dlutnik. widząc, że już !o na skutek liczn~c~ skc.1r~. naptywa- I Chod.z1 tu o umemozhw1enfe ~upna
d!>ść rza~fko.
oodstaw10nym osobom; operowanie · iik
:me go. me może uchronłć przed Ucyta- ·mcych ze wszystk ;q strnn kroJu.
c:ją, w ostatniej chwili stara · się wszel ... ., Osobnicy et, br•1hr: na ne<r~Y ludz· ł ..:vjnemi dokumentami, mającerni · unie·
kiemł sposobami zdóbyć pieniądze i Ui· kief. dokonują · dość ~estv roimałtychf możliwić komornik'->m 'stiełn::e . Iie t;h
; machinacvi. które n&ratala .na· stratv I czynności.
ścić zaległą sume.
.
' .J\omorrtik nie W'Ykónywa jut wów- bądt to płatników„ bądL tt.ł wierzycieli.
•
m·rmou•n"' :
l 11:uv m sr
czas swych czynności urzę;:fowych.
. 9. .
.
•
.
Jak wykazują statystyki, na ogólną 1
negł1zo"
męzczyzn
łł1'e
30 tysięcy lfcytac~ dochodzi do
-ilo§ć
. W
skutku tylko 1500, a często I Jeszcze

I .W.

I

·mnłef.
_„, Każda

IH

fflpuszuzam
..

_

\V

_

·

a.waniu ro mołzenska
zapowiedziana Ucytacja. choć
na ull«:U Zielonej
by nawet nie została dokonana. pixią·
.
. .
ga za sobą koszty.
P. Klee nie wda wal sie w dalszą
D_o drzwi mt~szka1.11a p~ństwa RY. Jeśli przedmiot, który ma być sprze
danv. nie przekra<;za wartości 530 zło- b~ck1~h przy uhcy ZieloneJ ktoś ener- dyskusję.
Pochwycił pogrzebacz i noczął ·za.
tych: komornik pobiera 5 zł. 80 gr „ jeś- g1czme zapukał.
- Kto t~m? - spytała oant d?mu. dawać żonie c~osy w glowe.
li zaś przewyższa tę sumę, dochodzą je
Niewiasta wzywała rozoaczliwje po
-: To Ja, ~lee, wasz sas1ad :s zcze koszty ogłoszenia w dziennika\.h
Nadbiegli sąsiedzi. którzy obez
mocy.
.
ocipow1edź.
brzmiała
'Wynoszące 6 zł. 20 grw
1
Pani. Rybacka otwo.rzvta drzwi. 1 władnili wojowniczego obvwatela.
· Dłu~nicy winn} w!ęc. we 'Ylasnyrn
Kiec stanął przed sadem. Skazano
interes1~. starać ~1,ę.. wscić. nalezną su- szy.bko Je zamknęła. me wouszczaiąc.
na dwa tygodnie aresztu.
go
.
.
wnętrza.
do
sąsiada
t~
n~
po~1adają
oczyw1sc1e
Ile
<<?
me
P. Klee byl bowiem w tneskryma·
środk~~ orzed wyznacaemem termmu h
.
, .
cytacJi. itdYż w ten sposób mogą zao- blach.
- Chciałem wlasnie nonrostć pam
szczędzić sobie wydatkł, które pótnłeJ
męża _ począł się tlll\lłtcZVĆ przez.
ściąi:ca się od olch ctrocą urzędową.
W śród osób, któt'J'ch ruchomości są drzwi - by mi pożycz~ł ubranie. żona
·}i~~t?wane, przeważają kupcy i drob- wyszła na miasto i zamtmełą .mł m?j
meJSl przemystowcy. lntełlare~cia pra· garnitur w szafie. Mu.sze ut•twrć waz1
,
tt
cuJąca, nawet nakorzeJ uposazona ma ną sprawę i nie mogę na ni& czekać.

Niezwutc••

6

dość.

Rachunek wyniósł 22 złote.

cil oczywiście Sapiński.

Zapla-

Sympatyczny urzędnik poiermał się
czule z fundatorem, orzvrzekaiąc mu
dozgonną przyjaźń i zapomor:e orzynaj
mniej na przeciąg sześciu miesec.y.
-A kiedy dostanę pienadze? - pytal ro Sapiński.
- Niech pan nie chodzi do żadnych
urzędów, bo pan zepsuje cała sprawę.
Przyślą panu sami wezwanie.

nnHzl\C HDDZ'B
BBZ ZPlll\nn

środki

stracił

mania.
- Nie martw się, mój droiri - odpart mu Bardziński. - Znam bardzo
dobrze pewnego urzędnika funduszu,
który mógłby tak pokierować twojemi
papierami, że będą ci dalej wvpłacali
zapomogę. Ten urzędnik nie bierze
żadnych łapówek. Trzeba mu tvlko po
.
stawić dobrą kolacje.
r• .
.
N t0 b .
.
1
Y Jeszcze się zna az :Y P\ea
.. nią dztbe-:- rz.ekl P·. Walentv. ć? A c~y
m g ys m~ 1 e. z mm zapozna
'
sdie~ óź . j s "ń k"
w zk~olkbl
.1, a. m. P • me . a01 s 1 w~az
z Bardzm.sktm i ta1ef!1n1cz~m ..~ygm~a·
rz~m SpCY.tywa~ kolaCJę W Jak1e1s. zac1,s z
n.eJ r~stauracy1ce. Mło~v urzedmk znał
się. me tylko na przepisach orawnycb,
ale i równiet na trunkach . alkQholo~ych, których pochtonal mesłychana.

.

.

.

.

.

Da.r~mme. Sap1ńs~~ oczekiwał na iakąkołwiek wiadomosc.
Upłynęły dwa ty~od~}e. N_iesiczesny _he.~rob~tny d!)wted~lnł . ~ie. te ów
„dygmtarz w rzeczvw1stoścr był ja„
kit?ś ~ezo~ow?'m .r~botntki~m i. i.e Bar
dzwski nQ!hamebmeJ go oszukał. cbcac
przyz.~voi?ie sobi~ . podjeść. Sapiński
zwrócił się. do pohcf!.
il-'
W wyniku przeptowadione.i{o
chodz.en1a Bardziński i Jan Draba rok,
p. odający się za urzędnika funduszu bez
d d
l
bo •
ro c1a. stanę i prze sa em.
Na sprawie obai th.tmacz.vli sie. te
nici mieU żadnycli złych mvśli i chcieli
led'·nłe tiabrać Sapińsklel?"o na kol„,,;„
.......Jv•
•
• .J
Sąd skazał ich po dwa miesiące
aresztu. 1 1awieszen•ern wvkonanła ka·
dwueh lat..
ry na puecią°'"
0

'terJałnle~ bardzo rzadko dopuszcza do , _ Nie, Ja pana w takim &tanie nie
·
sprzedazy swych mebU. c.n- sprzętów wpuszczę _ odpowicdl.ia.k kateiorycz
domowyc.h.. Pracownik biurowy, dba o nie p. Rybacka.
Narodowa Pedera~Ja amerykadsJd.ch stucfenNieszczesny Klee zaoukat do za.
swą op.1nJę i jeślł wystawia w~ksle. to
mjeszkałych o piętro niż~!. Kwaśniew- tów nabyta mm L. Maistona wedłU:f. dzit1stara s1e Je wykupić w terminie.
l Remarque'a „~a Zach~clzi~ h\'z anran ~ ultnt
Najwięcej licytacji ;łokonywa się w skich.
Je<lnot'Z~śnłe " ioo
ska podobaie Jak p !dernonstrowama te~oz filmu
p am· Kw aśn"e
dużych ośrodkach miejskich. Przodują
· ko!egJach Ameryki tern. 1t b~zte wytwło·
•
I w
I tódt
·
W arszawa
Ma to ua ~u
lata.
.:zterv
co
ponownie
tlany
no
nrzed
drzwi
mu
zamknęła
Rybacka,
•
.
V! ostatmc~ .cz~sach dość cięsto rów sem, oświadczając kate~orvcznie. te zazt1aio~lenic każde! ze świetych i:tne~cYJ
rlez muszą zJezdzać komorntcy do osad nie wpuszcza do siebie mężcivin w ne al\adem1ków0 z tern mc.mnmenm\nl!m. ~ztetenl
~r~~e~k 1~r;intu.. od~i~eem w Cłił•, ~·
wiejskich. Chłopi, którzy dawniej strze gli·z·u
wo~"t o ru<. et , wa womy.
·
lk' •b Ił t ··
·
. · · k
1
l
film ten był demonstrowany na. dw<>n~
P. Klee musiał wiec wrócić d<> domu
cy ~CJI. O·
g s~ę, Ja , ognia. ws~e ie
Luksenbursklm w obe.::.·n~~i Wielkl~t l(~ięb1.
becme dosć czesto n~e wyw!ązu1.ą się i czekać na swą pofo:wice.
W'edział on bard o dobrze te mat- cz:łonków rządu r)raz korpusu di.·plomatyeuąo.,
ze swvch zobowlązan I wystePUla Je„
·
W Hollywood oahYI<> ste urocz:vs.te l)H~
••
"'
I
d en P rzeciwko drugiemu na drog"'y s„·
"" żonka umyślnie schowała Jmm1tur. by <Qeoi• kVn-o-a.kadeaiii dla rou\auia iaagr6cł. Jłc>..f
:l mu uniemożliwić pójście do knaJoy. ! sle<lzenle to. w którem wzięto udzł•ł 600 -~
h 0 k 1
k
dojr·ść
1
%e1naeli sa••Nft„
mlotgw, sg~dkga~~~ 1fdfu~J~. or;eest Ostanio bowier:n wydawał do.ś~ dużo · ~~f~zl~in:t:,~~g1af1f ~:~n:!ł~ P:~:r~"firr=:
Na ulicy Piłsudskiego w celu sa11'10stosunkowo dość duża. Osoby, które n~ wódke .. co się bardzo ?Owazn1e ·od- ~i „Na Zacho~zie bez %mian" w osobie in~bóJczym napita się jakiejś trucizny Stauniemożliwlły komornikowi spełnienie b1Jało na ich gospodarstwie domowem. nizatora L. Maistona.
Pani Klecowa wróciła do domu do· "Ma Zachodzie bez S111la11• nfslawa Żurawska, mieszkanka Łasku.
Je2'0 czynności urzedow·.-ch. są poc..iaga
wyświetla obecnie w Łodzi kinoteatr Pogotowie, po udzieleniu t>łerwszej po.
ne Jo ~urowej odpowłedzlahości. G•.:v piero około 11-eJ .wleczore·m. ·
mocy l>rt~wlo·ło desperatkę do SqŃ•
c
nu schow~ła ubr~nie?- Czyś
z,.staie im udowodnione. te k1lkal\1ott%
„LUNA' • tata Poznanskich.
NPCłnili podohnv czn. otr„t·muJ~ rn~1 spytał ją małzonek, hamu1ac wściekłość
Przy~zynv roioacdlwep kron Ił•
-:-- Tak jest - odnarta m':'L - Teraz
na. a niekiedy I wleksza kare wlęzlen·
zdulaJlo ~tali~
dopiero to sobie przypomn:afam. Je- I
ną.
Stwłt:rdzono, te . DJ'llÓ: Uośd Uc1·· stem ostatnio bardzo Dieuwaina. · · 1
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Pewien młodz.lenłoc cmawla a pastorem
wynoszą

Dobrze. Tylko Jeszcze Jedno, panie pa·
Słyszałem, te pan pastor pn;y udziela·
nla błocosławledstwa całule młodit pannę. Otót,
zalety ml bardzo na tem, ateby ten piękny zwy.
-

storze.

1

sto!ą<;:go

nDVl\RRD

l fOl~~lll ~~1-~l.Dł.[l~I·
·

ł

Nafweselsze przygody miłosne xakoksiężniczki. Matrymonialne
chanei
klopóty ministra dworu. Nadworny detektyw „Pipa<C" prześladowany przez
niepowodzenia. _ Wspaniała fmponuJąca rozmachem dawno niewidziana
Aparatura dźwiękowa
wystawa. Western Electric. - Początek seansów o godz. 4 pp. - Passe-partout
prócz urzędowych nieważne. _ Do
ir:odz. 6-ei ceny miejsc zniżone.

w/i znakomitej powieści „ZEW CIAŁA".
w roll iłównef: Ramon Novaro. Re·
nee Adoree, Ernest Torrence.

czat zachowany został równlet przy moim śluble- Oczywiście". Dlaczet:o pan o tem wątpi?"
- Żeby to zostało miedzy nami, panie pastorze: moIa narzeczona lest dość stara I nieI
zbyt ładna- O, to nie szkodzi.•• W takim razie ślub bę
ty h.
dzle k osz towaI 120 z ło.;
Do irabarza

pełni

m1•asl!J m1·1os'c•I

złotych.

Nad program: Przyjazd Maszałka Piłsudsklego z Madery.

I

P,oczątek o godz. 4-ef po pol., ostat-

-

niego o godz. 10.15 w. 1.50 i 2.so. Ceny miejsc

ZJ• ] ., ] • 50 .,

·-

zniżone: zł.

z Z50
.,

przed bram"'

.„

cmentarnit na Powązkacll ..tbllta się tlew1en pan I

.lllRllll

,,
. aInosc
PatrJ·otyczna dZia

•

-

ł

pytas
- Pil'Zepraszam, czy trzecia t.ona pana KorasMskleio ma być dtzlslaJ na tym cmentarzu po
chowana..,
il
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b
Id
od
_NI~0
ml wlado;o~ pani> ~l:s~ń::t :::~-; ws:v; tki:

SzalJ·ap·In W Rydze

Miłość 1ncoii:nuo. - Nalnowsn.
ten1
para kochanków rnmowych.
peramentu i eleir:ancli Llllana Harwey i
Henry Ciarat w uroczej dźwiekowef
operetce filmowej wytwórni „urA" Pt.

OSTATNIE DNI1

Sev1·11a

teł okazlll
:::!:u:!u~~:~as~:::~=ś~z:w:.
80
- Koszta g1ubu

' DZJS I DNI NASTĘPNYCH!

Znakomity śpiewak ooowjada
swych podróżach, tęsknotach

0

i o córc.e

Do .R ygi przybył ·przed kilku dniami
I jeden z najznakomitszych śpiewaków
; współczesnych P. I. Sza)japin, który
· przed rokiem występował już w stolicy
Łotwy, a w cią<YU tego czasu zwiedził
"'
Buenos - Aires. Walparaiso. Monte - Car
, Io, Paryż, Londyn i Be'rlin. Do Rygi
przybył wprost ze Sztokholmu. Przy.
! jazd jego miał być nawet odłożony,
,
' gdyż rozniosla się pogłoska. że Sza]ja'. pon w Sztokholmie poważnie się rozcho
rował '
. - Byljśmy poważnie zaniepokojeni

I ·

I wiadomością •. jaka ukazała się w jednem
z pism paryskich, a donosząca o pańskiej poważnej chorobie, -

z

den

.

rzekł doń je

dziennikarzy ryskich.

b '
h
- Jaka !~~ POWJtZ~a C oro aW.-:-ie
usm1echem.
z
Szal3apm
odparł
T
pan wystarczy, aby ktoś z nas ochrypł.
0WOrZU5.WO
_
a już k~pią dlań gr?b ~a C1!1en-tarzu. Pro
młodzieżg
szę sob ·e wyobraząć ze niedawno pod.
.
· , „
p d k'lk d · ·
!
·
1 ~ . ~1am1 donieshsmy na ' lę wychowawczą odgrywaia te kolon1e . czas pobytu w Ar~entynie otrzymałem
rz.e.
swe tony na praskim cmentarzu._
tel? ~1eJs~u, ze ~ owarzystwo oomocy ' letnie dla polskich dzieci. orzebywa-' nagle ze wszystkich stron '
·.~
~
dz1ec1om I młodzieży polski ei v! N :em-1 jących stale na obczyźnie, tembardz:ej,
! rozmyślań kupca:
trwóżn~ depesze
- Strasznie leniwi są nasi rzemieślnicy.„ Ja cz~~h zamie~za w tym roku sorowa- , że na kolonjach odbywają sie często po
Jut zdątyłem zrobić ptaJtę, a stolarz nie zdążył dz1c na k_ol~me ~letnie do Polski około t gadanki z ~akresu historii i geografji z zapytaniami, co do stanu mego zdro·
111.000 dz1ec1. Załatwienie tei sprawy 1polskiej, co wptywa dodatn:o na pogłę- 1! wia. Nie wiedziałem o co chodzi. Pocza
leszcz;e zrobić półek do sklepu_
narodowego łem masowo . odpisywać. że jestem zuzależne jest od współudziałału całego 1· hienie uświadomienia
j pełnie zdrów. I co się okazało? „United
OJclec, nma~lalący dla sweJ córki zaręczy- sp.ołeczeństwa, nie od rzeczv będzie wśród dziatwy.
Dz' eci wracają wiec do swych · Press", jednµ. z najsolidniejszych ajency j
l więc zapoznać społeczeństwo z pracą
nowe zawiadomienia.
- Niech pan pollczy tanie).„ mola oó.rka bar wspommanego wyżej Towarzvstwa. · miejsc zamieszkania nietvlko w vpoczę- 1 amerykańskich, puściła w świat pogtoł Towarzystwo pomocy dzieciom i te i zdrowe lecz z nowvm zakresem I skę o mojej chorobie. Przezięb:łem się
·
dzo często się zaręcza.„
tylko z lekka i z powodu kataru nie mo
wiadomości 'o ojczystym kraiu.
1 młod·z:eży polskiej w Niemczech istniePozatem Towarzystwo utrzv muje i głem występować w Oslo. a tu. jak pan
Ooś~~otelowy zwraca się do numto~ego: ! je już od dwóch lat pod nrotekto.r atem
- A e 1>tan, mam ogrami ne pragn enlek.I„. k ' P. prezydentowej Mościckiej i wykazu- opiekuje s l ę 92-ma stypend iami z Nie- widzi, mówiono już o poważnej choro•
Gd anska,
·
· 1miec,
· t I no ść • k t ó ra wyr~za
d z1a1a
·
·
.
.
Rumutt]l·· i · Czechosłc- b'1e.
wod '" no o zaraz przyn osę panu sz an ę 1 J'e• ozyw1,?ną
1
- Czy byt pan · r6wmeż w HiszpaW się w rózn y ch formach. a orzede w szyst 1 wacji. ·
ść
d
k
Yc ł
1
Zaznaczyć przytem w y pada że To- nji? - zapytuje d z iennikarz, potrącając
Y kiem w spro w adzan.u dzieci i młodzieży
- edenlerłwu 1e~s1ego • -1 z ow.e~u!
ra t n e przecie... pow z a em, ...e mam praa:n 1e· po Is k.1e1· z N'1emec na urzadzane corocz- warzystwo pomocy dzieci·om i ·m ł odzie· o a kt ua Jny t ema t •
b d
t
~
.
•
Oczyw1"ście.
ż y p'o ls k.1e1· w N iemczech czernie fundu, t wa
n e na ca ł ym o bszarze oans
nIe. 8 nie, ...e 1es em ru••ny 1l·e.1e razy w 1'd z1atern króla A!fons3: XIII ... na portretach,
sze prawie całko~icie z
. kolonJe letnie.
My~ll współczesne) ;anny•
a kr?1o~ą. h1szpanską zna!em n~pra~~e
. ofiarności społecznej,
_ A więc Jeden zruJnował się przeze mnie, W roku ub1e.gły~ na~rzvkład T~wadruil się zastrzelił, trzeci z rozpaczy wyJechał rzy.st~o, P?S1a.da1ące. hczne kom.tety d~sponu1ąc tylko s.kromn emi subsy dia- I osob1sc!e.·1 spotykałem się z mą meJ: 1
do Afryki Teraz musczę znaletć Jeszcze Jedne- wo1ewódzk1e 1 powiatowe. ulokowało . m1, otrzymywanem1 od władz samorzą- dnokrot.rue w tak zwanem „towarz~· .
.
stwie".
na. kolonj~ch. letnich 11.164 dzieci pol-1 dowych.
10 "łraJer;", któryby się ze mną ożenił-:-- Czy me męczą pana te ciągłe poRozszerzenie więc prac Towarzystsk1ch z N1em1ec, s·zczególnie zaś z
. ~lpska, Drezdna, Hambur~a. Berlina wa zależy wyłącznie od dobrej woli dróze?„.
#-:::""-~•
~
bardzo nawet... ..I może ~la~e- .
j społeczeństwa polskiego, które winno
.
~Q/Nt~ ~'V-~ 11 t. d.
1
P~na~to ~m1e~zczono na kolonjach ze względu na wzniosłe cele Towarzy- go wfa<;nrn opanow~la m!11e ostatt1 0 ie5~ ~z1ec1 z W1edn1a, 13 z Czechosłowa- stwa popr·zeć w miarę możn ości jego I dna tyłk? myśl: posiadanie własnego foTEATR MIEJSKL
telu. sto~ ącego we . własnym domku. w
pracę.
·
.
z Łotwy,
. Mo~ieJWSki Teatr Arty&tvomy wrtaiwi dliś CJ t 1
którym wiszą własne obrazy, a na stoNie trudno zrozumieć jak wielką rowbek, •. Rewirora" M. Go.g.ola, a w środę i w
le stoi własna butelka dobrego w ina.
. ··-ol'lwam~. sen.s11JCyjną utukę .Bułhaikowa „Biała
Wie pan. nie mogę o nkzem inn em my.
Gwudia . Na cz.ele rew~lacymego zespołu tego
~
~
stoi fedein % n.a'fUlaikom11.sizych a·ktorów wsp6łśleć, tęskmę do czegoś w. tasne!!O. JakV
'f~\;'ai'llłt.
CH911}'1Ch - ParwJ.ow. Bi.Jety w kas:ie mmawia.6
kol wiek niektórzy nazywają „włas n ość"
• ••
._..
Jf1
·
•
T~6w Mie•fskich
inni zaś powiadaja· po„" _ przekleństwem
P
PROGRAM ROZGLOśNI l.óDZKIEJ
W próba.eh pod retyeetją K Tatarkiewicza
1w
'' · t k d · ·. "
;
•
t
z · arązawy. 15 15-15·30 : r·zerwa. 15 ..-u-1.'.> 50:
·
·
~a ameryk:ańslka Anm.v Nk:oils Trzykrotce
ra z1ezą .„
dla ma.turzys.tów p. t , Euro.pa i ol&ka" pros u, ze „'\Vtasnpsc ies
fOdaiyt
• POLSKIEGO RADJA".
k' g
wesele•• oru pod kierunkiem K K"
e~ -:roin.ą św6atową" - viygło6i ck. Wada.w Z żalem wspominam te ·czasy. gdy
. WTOREK, dnia 28-go kwietnia.
,T~'. któreg<> bi-ją po twaiizy" (dlą _ i:;;ę~~;
Godz. 11.58-12.05: Sygnał czasu z Warna- ~ (tr. z W-wy). 15·50:-:-16.lO: Odczyt dla byłem posiadaczem własnej 1iemi w Ja ·
Wą;oiec.ba Bry.~kiego),
.
k" • ._,.,. 'ł
sł
wy i hejnał z W1ety Ma.ria.ckiej w Krakowie ma<tu~~ów p, t 'Żeromski' - wygł·os1 prof '
ro aws teJ gu""'rnJ •••
12.05-13.!5 Muzyka z płyt gramofonowych firmy Sl A4~wski (tr ~ Wanui.wy). 16.10-16.15:
TEATR KAMERALNY.
lhrlł, we wtoreik, w śro<łę i w ozwairtek w , A. Klingbeil, Piotrkowska Nr. 160. 13.tS.:-13.25: Komim~at dla. te~lugi i ryba~ó:W· 16.15-16.45: Gd z.ie to wszystko się podziało? „. Cierdahym cią~u zaslu~e la.ury rbiera ~lubienie~ Odczy~ani.e programu dz ,eimego i repertuar ~ea· Pt~amH dla:k dzieci 1) Zag~dk: ' szard)'.. podyk- p!ę og-romnie i teg.o powodu, że muszę
d
Ć
· , •
Ś · •
to.chi - M1eh.ał Zind;c.z w arcyzabai'W'Ul'IJ komed11 tróiw 1 km 13.25-14 35· Prz~a 41 35-14 SO• · tu1e eniry. Ład<06'Z 2) KwC1Jdra.n.s literailury bł I , ·
I Chwilka ldtoicz.a _ ,Siybownictw~" _:_ wygłosi słowiiias1s1ki~i dla dz;ieci s.tarszych I młodz:iety, ą 5a~ Się .1'0 w~ec:1e I ~p~ewa prz.e
FNcka .•In<te:res z Amervką",
w pr6baoh pod ll'dvseri~ E żyt~ckiego k.pt. Adamowi.cz Hr z WuStZ<awy) 14 S0-15 15: 16.45-;-17.15: Muzyka z płyt gramofonowych z ludzmi. którzy me rowm1e1ą mego Ję
O.·fozyt dyr, Sm~iel- zyka .. Warunki, w. . ja~ich żyję są t PgO
,.Rozkosz ~oi~ści'' L. Pirandella · (dla wysilę· ~dcz:yt ,z Katow"oz. _-„Górny śla,s;lc ~ okr~ ple- I W~~wy. 17 15-1 '.·~0:
blltCylu' - wygłosi p. Olga Reg()t"c-W!Cro~. skiego .P. t .•.Z:waJ~~1 e ma~<>trawstwa w pl'z.e· rodzam. że nawet dz1ec1 wi dzą mme bar
p6w BrydzińskJ.ego).
· dk
15.15-.15.30 Pr:i:erwa 15 J0-15.50: Odczyt dla . myśle •1 w tyciu pubhcznem' (tr :z; War&·ta.wy)
maturzY15tów p, t. ,.Związiki tajne w Pol&ce'' -117.~lS.45: Konicert po1Jular?Y. w .wykO<l],a,nfo dzo rza O.
TEATR POPUL4RNY.
- A propos pań<;kich dzieci... Nale~ ł do ~a.n.ku włącmie oetaihrl• po· wygłosi prof. H. Mośdcki (br. z Wun.). 1550 ork.iesitry P. R. pod dyr, J. Oz„imńs~ieg~ (traM.
wł6~en1a wybornego melodramatu T. Warcha- -1610: Odczyt dl.a maturzystów p. t. ,Orzen- z Wa.r&zawy) .18 45-1910: RozmaL'tośoL. 19.10 ży się panu gratulacia ze względu na su
, . . . Ó k' •
kowa" - "{Nłosi prof z Sz.wey~owski (tram . -19.25: Komumka.t Izby Przemysłowo-HanldołaW'91ciego Dziewczę z fa.bryki"
z Wa.rseaiwy); 16.10-i6,l5: Komumkat dJ.a u- j wej w Ło,:ti::i 1 odczyta·(lii: programu t1>a dzies1 na.- kces pansk1eJ C r I ...
NafMi~Z4 premiet"~ w T~tne poputam
- A pan ma na myśli •. Miss Rosję" ...
z płyt gra.mo.i~no.
będzi• prze~lllbanwi.a komedja-wodewi!l w. l:ł: ghJ!lli i rybaik6w, 1615-17.15: Muzy~a z płyt st~y. 19.25-19.40: Muzyka
19
pa.olqefo ..Ja tu R:l\dz,•' Rety&eruje R. Urbal1m. gMllJl'O(oaow}'ICh IZ Warsza.wy. 1715-17 40: Trans ")"C'h ~ W~sz.awwy 19-40- 55 : Prasowy ~en- Tak · moia Maryna fest dzielną di'.iewczy
'O · . .
misfa z Pom.alll!.a, Pogadanka akadem:Qka P. t nfilc r&iuii<>tWY, z airs.z. 20--20.15: Wśród ksią.teik,
Te.tr Stanisławskiego w Teatrze Popularnym. ,,Młodość na antenie". 17.45-.18.45: Populan1;y prz.egl,P. ~Jt110w1nych wydawnictw omówi pro<{ ną.„ na me J,e~t wcale taka ładna. ty.I.
W ~ątek r.31% jeden wy9Łąpi w Teatrze p 0 „ konceir.t symfoo.icz.ny w v.ryk-0na.niu ork. Filh, H M~ki· (tr. z Warsz.) 20 15-20.30: Odczyit ko bardrn dobra„. W dodatku stata s1e
pu1a.mym Moskiewsldi Te11i.T Art}"Stycmy, dadll<C . W&r$z Pod dyr Grzegorza Fi·telberga, 1) Saiint- ipuzyoz,ny :z;e Lwowa. 20 30-21.15:. Koncert ką- pańs'ką koleżanką po fachu„.
?
.
.
• ł
J k ?
gł.oq" ntukę Gorkija ,Na dnle'' _ Ceny zoL. Sa.ecs: W.tęop do oratorium Potop'' 2) Chu- ąi.era1lny z Wal"S<Za·wy w wylmnan1u kwar'letu
a to „„ z?sta a due~m~ark~. „ .
Bil•ty w kasie' samaiwdia4. ul. Piotr.Jtow. l pen.~klir: fll'agmecity .z w•tv „Wrażeni.: .z Włoch". Ireny Du~·kiej. I Dubk.ka (I skrzyoce), Mie6
- Proszę :sobie wyobrazić. ze meda
3) DebUMy: Nok tum 4) Ravel: Suita .•Ma Me- czysl&~ Fhed0t'baum ~u krzypce), ~·e.czysław
•• Nir. 74.
re I•Oye''. 18.45-19.10: R1J1Zmalirtości. 19 JO- ~a.le.akr (ailtów.ka), Zofia Ad 3 •mska (w~oloo.czela). wno przystała mi do Mo te - C rl
a o n~
n
.
. .
l)'llś KONCERT ClłóRU TOW, MUZ. „SZIR". 19.25 Kom·unri.k at Izby Przem -Haaidl w Wm. ~) l;taendla-Halvorsena Pas.sacagilia na skrzypce
Dzf:tl, w. wtorek, dnia 2B·fo b, m,, o fodzi- . Program na d.iid następny_ 19.25-19.35: Płyty I wi:IO'~<>ncz.elę 2) Beethcwen.'I Kwartet S<mycz- mer 1ąk1egoś,P 1.snia. z artykułem o wspoł
• 20.30 odbędiziie •lę w FiliharmJ011ij l.nau~UM- gramofonowe. 19 35-19.50: Pra.owv ~k k.o-wy ·.OlfJ. ~8 Nr. 5 (tr. z W-wy) 21.15-22.05: cze~nych t.ancach. podp sanym „Marypoświ.ęco~a Ja- na Sza)japina"„. Nawiasem mówiąc, ararli!T Jcoocert chóru Tow Muz. „Sz!.r'• pod dyr.: rad}oiwy z W.anUtWJ, 19.50-2,; 10 Transmśsia z Au.d_ye1a Hteraicko.muzy~Zlla
I F~zyw. w wykonmfo chórów Tow ora.z Teait.ru Wielki-ego w Warruawie opery ,.Ma.nru" ,pc;>OJI (tr. 11:W-~) 22.0.:>-22.l5. Audycia sfo- tykuł byl wcale niezły
.
, . ··· · ,
.
·
dw6w1 pp Kcap)Wlllliaankm, S, Lewiitlia.a i H. I~S1Cego Pa.derewskie.~o 23.10-23.20: Komimi- wid.ska (tr. z Wa.rsz.a~y). 22 _~-~: K-0.mtltl!i- A więc ws~ępuie ~ si a.dy OJCa? :··
pohcv1ny! sporto.
Ikaty: Pat.• meteorofo~i.cmy, policyjny •portowy katy: Pait„ meiteorofog1~z.ny
Koma.
W ~run.M mll'ZYka lda~a ł tydOWS'kle i lim• 23,20-2'1 Muzyka leikb. i tmeema z wy or.u muzyka lekik.a 1 taneczna z Warsu.wy. Wszak pan równ1ez ongiś za1mowat się
.
„. _......,_~-...~ ... ,•. ' -.#•4 literaturą ?„. '
pieAn:i Judo.we - w k0111cercie bierz-e równie! : w-aiwv.
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śRODA,

dnia 29.g0 kwietnia.
Godz. 11.58-12.05: Sygnał czasu z Warsuwy i hejnał z Wiety Marjackieoi w Krakowie.
12.05-13.15: Muzyka z płyt gramofonowych fir•
my A. Kli.ngbe:l, Pio•t rkowska Nr. 160. 13 1513 25: Odczytanie pro·gramu dz!ennefo i reper•
tuar tutróiw i ki111. 13.25-14.50: Przerwa 14 50:
„R.adiokronika'• - wygi. dr. M Stępowski (tr.

myśli moją autob ' ografi.ę_?„. A· t~k„. Jeś!i kiedyś .b~dę mógł
-

Ma pan na

osiąść na s.tałe W Jednem m1e]SCU, mo-

ż~ ZNOWU. zabio.rę ..się do.pisa. nia ...

z RY"'I,..

Szał.tapin ud"Je się do Kopenn
••
hagi. a stamtą4 do Londynu.
• :•
- / :. r
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. Powieść
62) '

sensot:gj"o · krg1ninolno·.
Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

Ordeńska już w chwili przyjazdu PO
Zatrzymali się przed jakąś d·z!ewczy porcje. Ponieważ chleba było mało, spo
która leżała pośrodku sali i gluśno żyli do tego resztki sera i na tem wy- ciągu straciła z oczu swego towarzysza. Była w samym środku tłumu i nie
czerpał się cały ich zapas żywności.
chrapała.
ć M'
·
- Nie bój się ... - pocieszał ją Nikt- mogła już się stamtąd wydosta . tmo- Hej, ty!... W stawaj!...
Dziewczyna zerwała się ze snu I ro- ta. Do wieczora może przyjdzie coś z woli wepchnięto Ja do jakiegoś na~łoczo
nie.p rzyturnnym miasta„. Pociąg tak prędko nie przyje- ne~o wagonu, w którym wszyscy le'zejrzala się dokoła
ż l' ś 'ś · · · k śl d ·
·
d zie...
k'
e zie w b eczce.
e 1 Cl mec1 Ja
.
wzro iem.
Była szcześłlwa, że już przyoaJ- '
Okazało sie Jednak, że orzypuszcze- Co tu irob1sz, ha?-.
nie Nikitv nie · odpowiadało prawdzie. mniej dostała się do wnętrza wagonu.
- Na pociąg czekam„. Już jest?„.
Leżała w ciemnym kacie obok broOddzielny Po południu około czwartej godziny na
_ Już czeka na ciebie..
. d z peronle roz Iego1 s ł ę ~ ro ś ny o k rzy k :
. klasy... 'AI e powie
.
datvch żołnierzy, którzy starali sie prze
wa·gon p1erwszeJ
wrócić na drugi bok, lecz w żaden spo
- Jedzie!„ Jedzie!.. Jedzie!..
mi dDkąd chcesz jechać?„.
tego ruchu
Wszyscy rzuclli się na peron. Żoł- sób nie mo~ll uskutecznić
- Do Kałwgi... do matki...
-A czv wiesz że osobom rywilnym nlerze. Jak dzika horda indjan, wywija- z powodu szczupłości wolneg-o miejsca.
b
bi d
i
i t
b'
1· k
że
, ' . .
·.
W tej chwili interesowała ją tylko.
Y
nie wolno Jechac poc1ąg1em?„ . po.;:ąg t ara ma.m' oru.ac so e rogę,
jedna mvśl:
znalezć lepsze miejsce do wsiadania.
jest tylko dla wojska?....
- Gdzie Jest Nikita?„ Czy aby nie
a
Pocingu nie było jeszcze widać,
Dziewczyna powiodła dokoła zclzltratowali się nawzajem został na dworcu? ..
wlonv1!1 w~rok i zatrzymała go na twa- już wszvscy
Gdvbv wyszła z wag-onu i udała słę
wśród roznaczłlwvch krzyków i lamenrzach zołmerzy.
na poszukiwania straciłabv swe mlejs.
·- Ja do m(łtki... - 00"'.iórzyła za- tów kobiet.
. Tłum bzvnił wratenle, jak~dvby ra- ce, na które bvło stu lnnvch reflekta11kłopotana. Do Kaługi...
. _ Co mnie tam twoja rr.ci tka 0bcho towa.ł. słe .z tonącego okrętu. N!e~tórzy tów, cisnących. sie Jeszcze do nawpól
dzi? .. Pociąg jest dla woj-;\, 1 żadna cy P~dz1h naprz6~._ aby 'Yskoczyć JUZ do otwartych drzwi. Wolała pozostać na
swem miejscu.
wilna osoba nie ma orawa przebywać biegnącego ooc1ag-u.
Kilku młodvch tołnierzy, sfedza,cvch
Krzyki wzmogły się, gdy na boryWeź swój
na dworcu, zrozumiano?..
zoncie ukazała się szara wstęga dymu przv drzwiach nie przejmowało się bytobołek i marsz stąd!
najmniej błaganiami kobiet i chłopó~.
bra~~' t~e:f~~ldv~ ~~~~ia;~~;h ktaym~en~~~ ~: · Dziewczyna podniosła się ospale, z lo~omotvw:v.
i . ~Ie pom?g-ł~ ostrz~gawcze wołania szukających napróżno miejsca.
Bu11:aiu. w duszną zadym1017el izbie czekali wzieła pod · pachę jakieś zawiniątko
_ Gdybyś babciu była mfn,J~za _,..
nikt
Już nań dwa; mekzvźni. Miedzy prz:.·by- powlokła sie w stronę drzwi. żołnierze ~ołmerzy, 01łnu1ących oorzadku,
rzekł 1·e..1en z nich, zwraca!ac sie do fa
szem a domownikami powstaje sprze.:zka. odprowadzali J'ą wzrokiem. a (J'dy znik- ich nie słt.icha.
•
J
Jk b ł t
I
J
O
"'
która zam·1ema sic w -w.alke na noże. Pod' cze n:w'ano poc ągu a z aw en a. kfejś chł"oki - chętnie 2;abralibyśmy
czas b61k1 wpada do izby Brown, .Który po- ła zad rzwiami, poczęli się rozglądać
wt~czyła cle ze sobą, .ale tv się do nkzeg.o Jqż„ 1 „+ot„
· . .. , „ . • „.. ~ dok9la, _szukając · inrtych pasażerów, o- .1':\ała, sama.ca · lokomotywa
rywa mlodtreń.:a.
,..
~r. Hołz odra~u o~znale ower:o młoi:fitet1- ·cizfanvch po cywilnemu. Wszystkie jcd się na stacJę, dźwl~ając za sobą dłu'!'l przydać nie możesz.„
_ Ach gdvbyśmy tak tutaj dostał! ·
ca.otest to .B.ar~uk. którv ~zvhał. , ua ;~~c1 nak kobiety z dziećmi wvmkncrv - się rząd czerwony~łi. tQw.a.rowych · wal!O\)aBl~o~:s;d~~e z sf~z::zbJ~~~~f::r.'\ia.~i Z<i"Wczasu, nie chcąc się nar:i·~ać -na im- now, ;vypełnionvcłt · jut żywym i marł w swe re~e młodą dziewczynę„. -- ma
.
rzył drugi . - Tobv ci była frajda!..
Rute~k1et. Przv Poińo-:v nark~tyku wpro- oertynencje ze strony niezbyt grzc.:z-, wym. mwentarze11!.
_ Niech jeden skoczy i sprowadzi
!'l'1ektóre drzwt wago!1ów bvły zawa'dz11 Rutecka w stan uśpienia I zabrał uo nych żołnierzy.
...1 i
. k ąś ,•1Z
Jadący ·W tych
sumęte. w. ten. sposób
· k a, uk ry t a za P1ecam1· N"k't
- I stwler
.
botelu.
0 r d ens
ewuc h e„. - zaproponowa ł
d Ja
ć
k .
h .h r1 I
I I y, i
Bar··zak ' oozna!e odrazu Rutecka
··'
0
. trzeci. Tam na. sali nie brak ładnycłl
dza. te ona właśnie namówiła cala bat1de nie zwróciła na siebie nieczyjej uwagi. I w~g-onac c ~te s ę zaase urowa
}am, gdzie drzwi dziewcząt„. Wszystko odJadzą za miel
do zgładienfa Uws~ieJ .. Rutecka: _Po odzy- ·Udawała, że śo!. Wysokie, zabłocone . wiekszeg-o, natłoku.
nawet było sce w wagonie„.
skamu orzvtomnośc1 me chce me powt,e~ buty, . okryte do połowy żołnierskim pła . były otwar"t~. i:ile mozna
.
miejsca.
zaJeclu
o
marzvć
l
b
.
··
·
ł
,
b
dz1eć. wol_iec tesro detekty_w 'o/Prowadza, lą
- No. kto póJdzłe na ochotnika?.•
. i . 1 bi' ć d 0
.
·w
w trans hvonotvcznv I w ten sposób wv- szczem, za ezo 1ecza Y JeJ prawo PO Y1
1
w
t R l
•
s~vscv. wiec zaczę s e ..i.o Ja
dob,•ł od oiel orzvznanie sie do winy. Ru- ·tu na dworcu.
~ikt się nie rusza · . a i sle 0 s e
Po skończonej rewizji na sale znf\- zamkmetvch wagonów.
le.:ka przvznaie. .te chciała zamordować
- Otwierać!.. Wszyscy chcą Je- ~ieJsca. Ordeńska bardziej jesz~ze w_tu
wu wtłoczyły sie wypędzone niewiasLiwska. za to. ie zabrała iel meta.
hła się w kąt. bojąc się, że ją ooznaJą.
_ .
proces ty. z tobołkami i dzieciakami 1 rozsiad- 1·chać !..
W m:ędtyc:i:asie ro1.f'Ocz)'.ft•
Poc1'ąrr stał do północ"· Przez cały
D z i ' w lim Y'.„
•
• •
1ądowy o ~ab61stwo Ruleck1ego. P1erwszy w . •
,·
"' .
a
roz
.
w
r
l'c1echaraktene łwiadka zeznaje wła~cic1d Al· ły s1e na opuszczonych m1e1scach.
posto1u, na dworcu odbywały się
czas
hraJak
Jechać
Chcą
- Patrzcie!..
kały z okolic Moskwy, gdzie pożoga .
iumbrv. dyr. Maiewski.
dantejskie .sl:eny, a. gdy lokomotywa ru
Wreszcie przevwdr.iczacy zwr.aca sl.e do rewolucyjna pozbawiła ich dachu nad , blowle!„
Rozle.l?'ły się uderzenia kolb. Prze- szyła 7 miejsca, kilku żołr.1erzy wskooskar~oneJ. cz:.: ma coś do pow1ed~ema w l!łowa Dokąd miały pójść w tę ciemną
' rażeni żołnierze otworzyli drzwi. Teraz czvło jeszcze na bufory, me bacząc na
?
, ·
ostatmem. slo~1e. Oskarżona o"i>ow1ada, .te
t· ł h
ób
ki
. k
.
.
.ł
.
mrozna noc ..
chce pow1edz1eć prawdę.
Gdy 00 upływie kilku s;?odzin, p,nv- i doP17ro rozpocze o się na nowo trato- ostrzeg-a\\<cze rzy os • oozos a yc , "
Smutną •wą opowieść Ordedaka r<np<>na oeronlc.
czvna od pobytu w lochach boluewickieg.:> tórnie przystąpiono do rewizji czmych wame i spychanie konkurentów.
ROZDZIAŁ.
znowu, oowtarzając ten· manewr!
wię~ienia.. d~kąd wtrącono 1ą wra.z z ro&i- n.etv
N d
"d j
I
k.lk
oam1. gdy m1.ała 16 lat.
•
~
Komendant wiezienia, komisarz Gawry- 1 a razy ~ c ągu eJ ne nocy.
--:o:--low. rozstrzelał JeJ ojca. a ia i matkę zabrał ranem Ordenska zasneła rzeczywlkre.
?o sw_e~o pałacu. Ordynansem kamisarza a gdy się obudziła, świeciło Już słvń ;e.
PociaO'u J"eszcze nie było Mó'\\ iono
Jest N1k1ta, były wotn_y b_a~u. którego dy'
· ·
"
rektorem był Ordeńsk1, N1k1ta. uspakaja Orże do Moskwy wyruszył już jaki~ podeńska i przyrzeka Jel swa pomoc.
rzekł młody żołnierzyk o wychujPociąg wlókł się żółwim krokiem, Delegat czerezwyczaJkt, Toszczenko. ciąg z Jarosławia, kiedy jednak nadęjzwrócil uwagę na Ordeńską. chcac Ją śclag- dzie. inkt nie wiedział. W ciągu następ zatrzymując się co pewien czas w polu. 1łej twarzy.
Ta podróż potrwa jeszcze conalsię osie,
Co kilka godzin psuły
nać do swego_ mieszkania. lecz 9awrylow nego dnia hala dworcowa napełniła się
żołnłerzy i chłopów. sprawdzano hamulce, lecz na wszyst- mnle1· tydzień„. - odezwał si„ drurrl.
pozorul~ Jel ucieczke. w rzeczywistości zaś nowvm tłumem
6
"'
i
t ł
i t
li
.
oddaje Ją pod opiekę swego przyjaciela Ml· P .
- Tydzień? .. Zwarjowałeś?..
s a o s ę kich tych postojach nikt nie śmiał ruomewaz na sa pow e rz~
·
kulina.
Jeszcze
- Przy taklem tempie?..
żona Mikulina wypedza Jednak Ordeń- niezdatne do oddychania, większa cześć szyć się z miejsca, gdyż sąsiedzi tylko
ską w nocy na ulice. Owal tołnlerze znal- pasażerów wyległa na peron, wygrze- czyhali na to, by rozłożyć się wygod- nawet polowy drogi nie przejechallś.myl ..
nie.
"'
wając sle na słońcu.
dują dlą nad ran~m P~ płotem._
1 a ro '
- Trzeba przynaglić maszynistę! ••
po
brakiem
z
jednak
było
NaJ(J'orzej
nieszynach
na
siedzieli
Żołnierze
tolmerzam
~uedzy
starcia
czas
P~
"'
. ' .
. .
.
botmkz.ml Ordeńsk1ej udaje si~ zbiec. Przez
kilka dni błąka sie po mieście, at wreszcie którzy rozc~ągnęh s~e na ziemi oomle- żywienia. Wszystko, co było w wago- Niech prędzej jedzie!.. · W Smoleńsku
.
Nikita odnaiduie ia i sprowadza do Ga- dzy szynami, lecz mkt na to nie zwra- nie podzielono miedzy pasażerami. lecz mamy lekarzy i żywność„.
Maszynista jest spokojny„. Jemu
cał uwag-i. Nikita wolał ze swą towa- zapasy te starczyły zaledwie na jedno
'
wryłowa.
liche śniadanie. Na małych stacyjkach. i chleba nie brak... Choroba go też · nie
rzyszką pozostać wewnątrz budynku.
Ponieważ zaoas chleba już się skoń- na których się zatrzymywali pełno było . złapie ...
~a·pakowal w papier znacz"le po- Ano właśnie ... Nigdy równości na
mniejszony kawałek chleba i wsunął do czyt, Nikita udał sie do bufetu, lecz tam pasażerów, lecz prowiantu ani znaku.
nie bedzie ...
świecie
by
żołnierzy
pożywieniem
Jedvnem
I
niema
już
chleba
że
powiedziano,
mu
szmaty.
zatrzvmal
W nocy pociąg znowu
zdatna
--: M~ż~sz się położyć„.- rzekł, ~od . prawdopodobnie w ciągu całego dnia ta wiec woda I to nie zawsze
suwaJąc JeJ tobołek p,od glowę.- Ja JUŻ nie przvwinzą żadnych zapasów żywno do picia. Trzeciego dnia tej piekielnej sie w polu. Tym razem kilku pasażerów
Jazdy rozniosła się pogłoska, że w tył- · wylazło już z wagonów. Za nimi poszści z miasta.
będę cz~wat„
Kto miał jeszcze trochę pieczywa, nvch wagonach .dwuch żołnierzy ' PO- li inni. Wszyscy rzucili się na maszy.
- Nie chce m~ się spać..
Na salę weszło ld'l'ku żołnierzy. Sta- uciekał daleko za dworzec i tam w s}crv marło w nocy z nlewiadomeJ przyczv- nistę.
- Dlaczego znowu stoimy? .. Ludzie
nęll za progiem ·i poczęli się rozglądae toścl zaspakajał głód clenkfemi plaster- nv . .l'łówiono, że w pociągu wybuchła
umierają z głodu!..
kami chleba, resztę odkładając na póf- epidemia cholery.
bacznie dokoła.
- A co ja zrobię. jeżeli parowóz nie
Trupy wyrzucono z pociągu na tor.
- Schowaj się za mną i udawaj. te niej. Na tern tle dochodziło miedzy żołciągnie?„ - odparł maszvnista.
nierzami do ostrych starć. jedni -wvrv- Nikt sie o nie r.łe troszczył.
śpisz„. - mmknął Ni!kita.
- Dlacz~go ~ie ciag~ie? :·
Biadv strach padł na wszvstkich oa
Ordeńska przysu·nęła się ' do ~cia-ny i wali drugim okruchy chleba z reki i do
- A b? Ja wiem? .. Nie ciągnie i bas
.
.
.
przymknęła DCZY. Nikita ki.wał s!e: mQ- oie·ro żołnierze .. nilnufącv po.rządku na sażerów.. .
notonnie. nucąc Pod nosem 1a. kąś p10sen dworcu wmakaJali awanturmków przy·I . - Je~el! .Pociag me .Przvbędz1e ·'?' ta„. Pewme znowu coś tarr sle zeosuło.
cta~u na1bh7.szvch godzm do Smnlen-1 (Dalszy ciąg 1·
kę. Żotnierz.e prz.echodzili Wl·dłuż .sali; pom0cv knlh.
•
I Na obiad Nikita rozdzielił ostatnie I ska. oozdvchamy tu wszyscv z głodu...
potracając nogami śpiących.

STRESZCZENlf POCZĄTKU POWIEŚCI.

variete ..Alhambra„ zamordowan~
zostal orzemvslow1ec warszawski Zvii:munt
Ru.e..:kL którv ornbvł tam ze swa tona.
Pode1rzen1e pada na o1ekna tan.:erke. U1ze
Ordeńska. która pod.::zas wystepu miara
Przv sobie broń.
I osadzono w wie
·aresztowano
Ordeflska
wszelki.:h
ona udzielenia
Ud.nówila
zieniu.
,
zeznań.
$iedztwo wvkazało. te Ruleckt siedział
twarza zwró.:oov do scenv. natomiast zmarr
ple.::y.publiczna
od KUIJ. która u11:odz1ła RO w
w tvm samvm czasie opmJe
selektrviowal mnv wvpadek. a m1anow1c1e
samobómwo kas1era Banku Oosoodarcze1to - Zvitmunta Lrwsklego. którv zdefraudu
Okazało s1e. że
wal oól m1:1ona złotv.:h. wieczoru
w .. AtLiw~kt był kn·tvcznesto
bambrze•· i starał s1e o uzvskanie od Rulec
k1e1to 1>oty::zk1 na pokrycie zdefraudowanei
sumdbronv Ordeńskiel oodeimuie sie znany
adwokat warszawski dr. Hotz. którv dob era sobie do pomo.;v kierownika brygady
detektywów S.:otland Yardu. Edwina Urowna. bawią.:eio przypadkowo w WarszawreBrown w sprvtnv sposób ,zwalnia Ordeli
ska z w1ez1enia Pod pretekstem choroby.
Pewne! oocv Po mrocznych zaułkach Powiśta bladzi! lakiś cie6.
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Wiellue monumentalne arcydzieło dtw1ękowe produkcji polskiej osnute na tle noweli Henryka Sienkiewicza

Wolna przeróbka Ferdynanda Goetla

MUZYKANT''

'' ,,,JANKO

W rolach głównvch: N R3A MALICKA, WITOLD COWl'I, DRSZA·
ICRUICOWSKI i znany z występów w Łodzi &cilaczyAakt.
------•
Rełnerja

Ryszarda

Ordyńskiego.

Muzyka Grzegorza Fitelberga.

Nadprogram świetny dodatek diwiękowy p. t.

-

Tellst:r

„TArtlEC

płatnell

learatla TomL
-

SZKIELET6W"

Początek w dnie powszednie o 4.30 ostat. seansu 10.15 w soboty i niedziele o t-ej ost. 10.15.

lBi · Chłopczyk I
to

Pieift Zycia
~1nęblonel

lei

to

piekło

lei

matki f tony.

Chłopczyk

ud.re-czeli., przez które brnie
osamotniona kobieta.

to

Jej

Chłopczyk

potęp ~ć

matki.

ChłOPGZYk

to chluba klnematoifaff! czeaJdeJ

Dz!$ l dni nastepnycb !

na Zachodzie

Bez Zmian

iiBi
~ritifKe
DBkraDD
śpiewa.

WBSDłBg

1łośn1

:t:1J:~·~~kt~iki~~~:J:

Mauri[~CHEVALIER

Bo1ter Keaton

E. M. Re·
Ten gigaintyczny epos,
życia w
zaczerpnięty z prawdziwego
całYl11 bezmiarze realności i potęgi unieśmiertelniony na filmie, żyć będzie
wie~nie i jako film wYwiera jesz.czi:
Według słynnej powieści

marque'a. -

większe

wrażenie

niż

głośna

~rze

mówi •
lako .Jmpresario"
tywa ł'!J'Słąe przuabawnyclr przygód
prą bob s:wef partnerki, złotowtoset

w nowym wielkim filmie „Impresario"
po raz płefwgy §nfewa z ekranu. Te-'
&'O jeszcze ttie bylol Sensacja nad sen-

pow : eść

Remarque'a. - Początek seansów o
godz. 3.30 po i;>oł., w soboty i niedziele o ~odz. 12-ei w południe. - Ceny
miejS<: mimo wy sokiego nakładu ko·
sztów nie podwyższone. - Passepartout i wszelkie bflety ulgowe, premtowe i bezpłatne niewafne aż do odwołania. - Przedsprzedaż biletów w
kasie kinoteatru codziennie od 12-2.
Uprasza sie o przybywanie na wcześ
niejsze seanse dla uniknięcia natłoku.

Jtciamfł

Grand·Kina.

PRZY JDŻ osoblfcie a przekonasz się - te nafpopularnieJsz~ znawcą dusz ludzkich feił
W. PYFfl!LLO. • Widzi PrtJSzfośd katdeao
człowieka

•

I

Dneztt&c:zenłe.

Jetell w~tpm lub cierpisz f
motalnio -- NAPISZ natychmiast tmle. rok I date urodze
nla <ttrzymau darmo analite
~woiego losu tycia.

Nlnlefsze otloszenie 1 95
groszy znaczkami pocttowettti załączyć H Pl'Z•
,
svlke. Adres:
Wacław Pyffello, Warszawa, Bednarska 17.
l'rzyJocia osoblśele cały dzieli..

•••

Za okazaniem nlniejszeao ortoszenła katd:v
otrzyma amulet • talizman - & takowy przynosi szczęście, powodzenie ł wpływa na otoczenie lub dsobe koc.ltana.

SpecJ•llsta chorób skórnych

a

faódź-Piotr kó\V
eto Piotr·

AutobusY na pow.vtszeł fJnfł GdćhGdza
kowa o każde) oełnel godzinie .oo czawszy Od 8
rano do 20 wieczór z Dworca Południoweau
przy ul. Wólczańsklel Nr. 232. dolazd tr•wa•
l~m 14. Czas orzelazdll I - - .
mta.

ao

' i wenerycznfich. Elektroterapja
Leczenie ampi( kwarcową.
'
o Ptzvintute od g, 8 • 2 przed p. i od 5 -9

''
•'
••
'
'

•.••..•.„ ...••.•••••••„„„ •.••••••
·

i święta od godz. 9-1
Dla pafl oddzielna poczekalnia,

wniedz~ele

Dr. med.

H. Lubicz

NER~ NEURASTENICY.
1łabość WIDli
Cierpiący li& c!ra~ć

„.. lf.:!
tanu1111f
q
Dr ....

~·

osobowe w b. dobrym stanie.

zoned11el tnarki. tanio sprzedaitl

tpecjallsta chorób skórnych, we brak enerifl, meJa.neh<lllję, przesyt ży. ł· ładornołć tel. IZO.OO (w iodz. ranńe.,,cznvch i moczopł ci owych
~ ·
I !!J!h).
cia, be~setl~~. ból głowy, wrażliDl"ol'hed.
-a. 70 SAMOCHÓD Peugot, który przeszedł
nerwO'We Pl trk
wość nez:w6w, śluiellGi-cę,
.r;,
0
ow-• 10 tysięcy kilo1netrów. Zupełnie noy.:y
~aburz.e~ eeru 1 tołąd.ka~ otrzy~ają
KłrtO·TEATR „St.OnCE"
(Dawniej Ceglelniana 43)
b~J>łatni.e bros:1ur9 Dr. We1seio CiieT-~(róTg ?rt~i~~•} l.okazy:nle sprzedam. Gda(wka Nr. 82.
Napfórkowsklero 28
l-32
14
telefon
28
r6 I
e:
p1im1a nerwów
-oiif" I dni następrtycbł - powrócił
Prxyimaje od I!, 8--10 12-2, 5-8 w
·
Dr. GEBHARD 6:. Co. GDAN'SK. 'ipecfali~t• cito b·1
Kosztem wielk!eg'ó wysiłku t ple- ..,ecJallsta cho• ołeclziel•
6
święta od 9-1 Dla pań od Oddz. 'n
i
Dr. med. · ·
Dr
•k rnych, wen•
·
nfędzy zdobyli~t11•• ..,..+•czfit "t•
rób sk6tnych
dzielna poczekalnia.
•
cznych
•
"
ą
,
h
ł I I mo4'
1Ue"etycmych
naJpotetnleJ•
· WcJ WYśwletlanla" """
11
i moczopłciowych
ul. Andrzeja 5
Dr. med.
TeL 159-40
tr lefon 220-26.
REPORl\lY. fł1~. k?mbinacJe, haleczki Roentsena.llaml Oor. •k6rne
Szalona podrót i;>owłetrznym tor
od 8-11.
weneryczne' Chor. skórne. dróg
dla ~orosłych t dz1e~1 I Po cenach ba·~Płl . ~arc~łl·
pedowcem na kalętyc. W to lach Pr:nmuie
nledzie•
w
5-9.
o
moczowych, wene·
I płciowe
l~czme nlsklcb z na1lepszych !11ate1 Ja• Przvunu1e o<1 8.30
głównych niozrównanl:
le i łW"ięta od 9-1
rvczne i kobiece
•
low poleca WYTWÓRNIA, P1otrkow- do 10,30 rano, od 1
OERDA MAURUS i WILLI
pocie2
a
Oddiieln.
6
30
Przvim. od 9 do i2
s~a 7l, w J?Odwórzu na Pr.awo. Re-pera- do • pp„ od
PRITCH.
powrócił
pań,
dla
keDia
i od 5 do 9 w
Tel 1n „..,
c1a wszelkich wYr. tryk I dziany.:h . do 8.30 w„ w iii•·
Kobieta na księżycu swym ogro
· '.
Specfalista cbor6b skórnych i wene·
• ~··
-- - zielę i święta ocł
niedz ele 1 św1ę·
W
9-1
od
Przyjmuje
od
Dla
,
_
.Jetł.:.lli
tnem nakładu I pracy przewyt036
rvcznvch
ta od 10 - 12.
6-8.
i
ek .
d10 . 1
Dr. ftled.
..,. •
sza wszystko cośmy datychcza-.
Południowa 28 tel. 201-93 tanim k<>Mtem. myskaE nowe obuwie zie1na poci • 1ni• Dla niez.~mo:llnyeh Od zie na poczekał
widzieli. film kosztował 10 milOd 8-11 r i 5-9 w. W niedT..od 9-1 to , ufa.rb!1j •;we znos~on.e w mechaaicz. I
CENY LECZNIC. nia dla pań, lampa
Dr med.
Jonów złotych.
Dla nłetatnotnvch ceny lecznic.
.
kwarcowa.
cer farb1artu obuwi.a 1 wyrobów
Początek seansów codz. () r.
Chor. skórne.
cl.
D
nanych „JEDYNA", ł.6cli,, Piotrkow8-eł po poł., w niedziel„ I ~wieweneryczne
1
0
~DROWIE TO SKARB.
Plotrkowatca 10
kurtPGtlaMo
Przyjmuje 8-tO ra·
' •
ki, meble ·:>raiz wszelkie wyroby ak6- Choroby 11116rne
anse w soboty i niedziele wszy- • no, od 12-2 po poŁ
Chor. skór ne 1
.
weneryczne, lec:ze.
rza.ne.
stkle mlefsca po 50 I 30 grou:y.
wlecz.
6-S.30
weneryczne
I
KURS naJnowszei szydelkowef roboty nie dfatermh, dia w. niedziele od godz. a~eJ 1ra iWoclniedziele
i łwię. przyimule od 7-9 w
k
kurs filet 10 zł. Wyuczam haftu rea- termokoafulaci, o·
cała orkiestra.
ta od 9-1,
nego I maszynowego, praca zapewnio- raz lamp, kwarc, a uszerj~ 1 w niedzielę I święta
!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~Ordynufe w leczn1
od 10-1 po poł.
na. Kaufmanowa, Piotrkowska 18, 1-sze MOIUUSZKI a cborobv kobiece
..--_..........,..,.-.....,...------~--cv SANITAS• ul I antvsepłymle
· tel. 170..-łSO. Pr"fmuje od 3-5 ul.Zamenhofa 6
piętro, prawa· oficyna. I podwlrze.
.
.
PIANINO ko™=ertowe, prawie nowe, śrÓdmieiika s '1 •pre~rowane,
li
. OTOMANĘ s·k rzynkowa w .dywan, tap Przvimule od U
ystrzel!ać się ndladowni ct•
~ sprzedam. Nawrgt 38, mleszJc. 3. codz. od 2-3 pop.
f
5-1
od
i
•.
po
t.
do
robota
de??we~
krzesła
.
•
leżan~e
cz~n.
oraz
śl~bne
su.kn~e
WYPOŻYCZAJ\\
·
.
Bl2UTERJA, zegarki na raty. Ceny '''
1
tel. 127-M.
tów~owe ..Precioza„. Piotrkowska 12.1-~ balowe po cenie msk1eJ. P10trkowska solJd·na, tanio sprzedam. K1hńsk1ego 160łw r11edz1elę od Uł
u I po poł.
24 . Przezchi«ki.
2 5 _ _ . . - ~4. prawa oficyna. 111 .P.
3" J>Odwórzu.
~

łłiewialski

I
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\Uestbroomwisch
zdobywa
puhar
Anglii
przebieg
o puhar angielski. Sensacy.łny

Blisko t;>O

finału
tysięcy widzów

na zawodach

Wsnbote dnia 25 kwietnia odb1•ł Cup." Historyczny puhar ten kupiono' dv sodowej, 240.000 papferos'&w, 20.000
słynn~·m stajjonle Wlmledon fina za 26 funtów szterlingów. I tak powsta tabliczek czekolajy ł 90.000 różnych
Iowy tnecz o puhar anS?łełskł. 148 ty. ły zawody interesujące obecnie cały paczek keksów, cukierków I t. p. - oto
siecy widzów przy6tładało sle tej glgan· świat sportowy. W roku 1871 pierwszy · bilans konsumcji widzów na tvm me·
tycaneJ Imprezie a około 100 tysiecy ml zwycięzcami byli „Wanderes gra.! czu. Po odejściu publiczności. która iowidzów nie otrzymało Już biletów wstę mlac •• Royal Em~!rel•rs · w c;tosunku I :O. staje wypuszczona przez 85 bram. za·
pu na stadJon. który okazał sle nieste- Publiczności było wtedy zate:Jwle 500! ' czyna sie praca przy oczyszczeniu stad
ty za siczupły, by móc pomieścić wszy I Pomimo to. sobotnia walka finałowa 1Jonu. pozostałe „pamiątki" w postad
stklch chetnych clsuących si~ do bram Jest z rzędu 52. to zaznaczyć mołna. ' kilkunastu ton papieru i różnych odpad
wcj.~cla.
i że mało klubom udało sle ten zaszczyt ków. ładuje sie na orzvgotowane auta
Policja zmuszona była fut na 5 go. ny tvtuł kilkakrotnie zdobvć. jedynie ' ciężarowe. Czyn ten stanowi finał -dzłn nrzed zawod~ml zamknąć bramy „Aston-Vila" i „Blackburn-Rovers" zdo I.. finałów".
I pilnie strzec u·eJscla przed naporem byłv tytułv flO 6 razy.
Każdy z anszi~iskt-.:n plłkarzv zawopublfcznoścł. która za wszelki spos~b I \V roku bleiacvm brało udział w dowvch marzy 0 tern. aby chociaż raz
pra~neła dostać sle do wnetrza stadJo rozizrvwkach ai 544 klubów.
w życiu móc brać czvnnv udział we fi·
nu. by choć zdała ujrzeć przebieg gry 1 Wyemiłfnowano poważne drutyny . nałach o sławny „En!Zlish-Cup". W tym
naJwłekszcgo meczu ollkarskie~o · ua ujż w pferwszvch kolejkach, Jedną
~ konserwatywnym kraju dochody z ta·
świecie.
I pierwszvch „ofiar" bvł
te~oroczny kich zawodów siesrają milionv. to też
Po niezwykle zacłetef watce I pfe~ mistrz Ani!IJi ,.Sheffield-1\Vednesday'·.!na finałach. nie krąży tylko piłka.„ krą
nym prteblegu gry o puhar an~ielsk1 70.000 flasze plwa. 25.000 flaszek W\l· ża też majątki...
"Slcb".
zdobył jrugoklasowy zespół Westbrom
·,......... n
wtsch blJąC S\vego rywala BlrmłnKham
'w stosunku 2:1. Entuzjazm zwolenni~te

w

0

,

Piłka
na

a.

notna
Sląsku

Katowice. 28 kwietnia. „$Ich".
I. P. C. - D. f. C. „Szturm'• Bielsko
13:1 (8:0).

Ekslli!owcy są obecnie w św.etneJ
formie i zdobyli swe bramki przez Poś
olcha 5, Geilera 4. łierisdi.:1 2 oraz
przez Machinka ł Goerlitza po f~jneł.
„Orzeł„ Wełnowiec - Potlc)Jnv K.
S. 8:1 (3:1).
Zasłużone zwyclestwo ~osoodarzy
nad znacznie osłabiona drui. Pt•l. K. S.
„06" Katowice - Sląsk I~• (f):t).
Zacleta walka o punkty, po meczu
doszło do poważnej bójki.
oomłedtY
zwolennikami obu drużyn.
KoteJowe P. W. - "Gi„ Siemian>
wlce I :I (0:1).
Zaszczvtnv wynik go~.:I.
Amatorski KS. - BBSV , Bielsko 2:1
(2:0). AKS powraca pomału ~o formy
to też zwvcfestwo było zasłuz·)ne,
Naprzód Lipiny - Chorzów 3:1 (?:O)
Zwyclest~o s:ospoda·rzy było zasłużone mimo ze twardy zespół chorzewian stawiał zacięty opór.
Po wczorajszych meczach nadal pro
wadzi w tabeli Naprzód 12 punktami
przv 6' meczach przej Sląskiem ł IPC.

~t~,;~:t!:~;;~~:.!~I~~!~~
tiie ~~~liet meuu
tenirnwe~o
. ~~h~a--frnmia
Kat;~:.•·09 M~o~~e A. Diana Kat~
publiczność zniosła
O
ł
l
ł d i ,
S
•
J
zawodników na re
kach z boiska. Na długo Je~icze po za
ramy 08 Om 88
za y Z en Z
ZW·BJCBr fl
wodach wiwatowano w AnglJI na cześć I'
.
.
l
,
zwycieskłeJ drutyny.
.
Kalendarzyk Pols~1ego Zwtązk~ awn c~asle. rra~~uzl skor~ystall z zap_rosze.
Jak t>owstał „fngłfshcun„·? ot6ż fut T1:nn1sowego przewidywał nak p1erwNsze ma AustrJ1 1 uczestniczą w m1strzo1 aw dniu Zł lipca. w roku 1871 post<lnO· dni l)laja. przed me~zem ~os
or- 11stwach. które. są wyznaczone na czas
1
wił an~le1skł iwiązek pliki nożnej (Foot weg a ~ puhar Davisa m1ędzr,narodo~e od 6 do 12 maJa.
bałassosaclon) Uczący wtedy zaledwie spotka~1e naszej reprez~ntaCJ! z druzy-1 Chcąc jednak dać polskim zawodni1'2 klubów. zorganizować turnieje o 1rn- n~ Rac. ng Cl~bu z Paryza: ktora byłaby kom możność zm:erzenia sle przed mebar wedrowny pod nazwą . „English- n.1eofi<:~alną, rcprezentac1ą tenmsową czem z NorwegJą. Polski Związek Lawn
francn:
jTennisowy zwrócił sle w dniu wczoraj.
. ,
Pomijając Jut sam !akt, te mecz. ten szym. droi;.rą telegrafłczną do Związku
Jby.Jlw .njelacla sensacJą dla . polskt_ego Szwa1carskłego. z którym uprzedn:o był
.DlaczeRO mecz
„
.ł
1,·
ś~Jat.a sportowego. podkreślić musimy 1w korespondencji o rozegranie meczu
w dniach~ maja
P OI8 k 8 - ogOS 8W1·ll ~y~r wypł~aJące.dla na.szych za-,miedzynarodowego
rz•niesiono z Poznania·· do
wodndidkól~ z takiego shpotkaDni.a I to w w Warszawie. Odpowiedź Jeszcze nie
P
,
. prze z en meczu o pu ar ąylsa.
nadeszła.
.
··
/\rakowa · · . · '· ; Rac~n~ Club jednak zawiódł, gdyt.1 Należy jednak zaznaczyć, te mecz
Jak fut donoslłiśmy. mtediypaństwo Jak się obecnie dowiadujemy, projekto-1 Polska - Szwa ·carja był projektowany
wy mecz piłkarski Polska - Jugosła· wane spotkanie Francja - Polska nie na termin jesiennf-.
wJa. który odb~dzle sle w dniu 24 pa·t · dojdzie do skutku przynajmniej w tym
dziernika. został przeniesiony z Pou1a·
.
nla do Krakowa 11 tylko ze WZilędów ff·
nan"owych.
.
Okazało sfe boW.em, te przejazd gra
czy Ju~osfawiańskich ?d Krakow_a do
OKRĘGOWY ZJAZD zw; SW.
dzie wielką manifestacją sportu żydow
Poznania, oraz zawodmk?w polskich z
„MAKKABI".
skiego.
~~~~~t~~~ :!:~::~~~~~~;: f~~~~;- W niedziele, dnia 12 kwietnia r. b.
"manie wszystkich w PMnaniu (ci sami odbył sie w ~~dzi okre~owv. zjazd Zw. Z JAZD WSZE~HPAOL~KI ZW. ŚW.
gracze jako mieszkańcy Krakowa nie ob Św. ,,Makkabi ze wsoołudziałem Pre·
·
·~ KK BI • .
· · b··.iź t PZPN)
bł · ··· b
Egzekutywy Pol. Zw. Sw .••Mak·
Dn:a
10
ma1a
b. odbedz1e się w
c1ątaJą l.l'U e u
• poc on~1o y su zesa
k b"' i i z R
k'
W k f
fi Warszawie Zjazd r.Wszechoolski
Mak
me wiekszą o około 3000 złotych. co p~ a 1• n : • usec re!l0 •
on erenc . ,
.„
.
.
••
•
1
siada w obecnych trudnych warunkach brah udział członkowie E%zek~tvwy 1kabi · ZJazd ten b~~zie momentem
ekonomicznych olbrzymie znaczenie. Rady Nacze.lneJ Okregu Łódzkiego oraz przeło~owym w dz1e1~ch soortu żyPozatem koszta urządzenia spotka- przedstawic1~le klubów: Bar-Kochba, Idowsk1ego v.; Pol~ce. Pierwsza konfenia są te same w Krakowie co I w Po- Hakoah, Kad!mah! Hasmonea. "f rumpfel ' rencja organazacyJna ~ roku 1~30 ~kon
znaniu, a mote nawet wieksze w tym, d?r, Makkab1 (Zg.erz). Makkab1 <pabJa statowała tylko konaeczno~~ 1stnienl~
wypadku ze względu na wyższe opł;:ttY nice), Makkabl (Łask), Makkab1 (Tu- Pol. Ws.zech. Zw. „Makkab1 • zakreśliza wvna'ecie stadJonu miejskiego. przy .szyn).
1ł~ prow!zoryczny. plan oracv. wybrała
czem łlczba wldzów w obu ośrodkach
Zjazd zagaił Prezes Okrezu dr. Sil- k1erown1ctwo kra3owe, ale nie stworzy
musiafaby być kalkulowana al parł.
berstrom. poczem obrano o. Wolfa prze ła koniec.znych fundamentów onranizaJest jednak rzeczą możliwą, te P. z. wodniczi:icym. W swem sorawozdaniu cyJnych 1 programowych. Ziazd majo
P. N. uda sle Jeszcze zakontraktować wskazał p.dr. Silberstrom na olbrzym:e. w~ stworzy niewąt~liwl~ mocne obliAustrję na dzień 5 lipca. a wówczas trudności organizacyjne. jakie musiał ·. g.uJące zasady orgamzacyme. wypowie
mecz ten przyznanoby Poznaniowi, pokonać. Obecnie należa do Okręgu 1 s1~ co d?. ust~o!u. wewnetrzneJ?o .. znaJgdyż przy ryczałtowem odszkodowaniu . Łódzkiego 23 kluby, które korzvstafą z dz1e mozhwo~.c1 ~1~ansowe. omówi caf~,
kwestja przejazdów gości nie gra tadnej organizacji ,,Makkabi". Mimo braku sze~eg kwest11 b1ezących, Jak Zlot Mak
roli.
łfunduszów zorganizował Okre~ własny kabiac!a itd.
.
kurs gimnastyczny dla instruktorów,
Każdy klub, .hcza7v 100 członków
Komunikat sekcJI cieszący się liczną frekwencja uczestnł ma pr~\\'0 wyboru Jednesro delegata,
t kl . I B K hb
ków m:eJscowycb ! prowincionałnych. faś k~zda dalsza setka posvła oo 1 demo ocy owe
ar- oc Y
Prezesem now.eJ Egzekutvwv został egacie.
.
w związku z nadchodzącym .otwar· wybran.Y p. ~r„ ~1Jberstrom. a ~zł~nka~ Wszy.stkte kluby m1eJsc~we wysycfem sezonu motocyklowego w dni!J 8 m1 pp. int.. Zrelms~I, Inż. Svdransk1, dr. łają swoi~h d~leg~tów na. Ziazd..
maja I urządzeniem Zjazdu Gwlaźdz1ste Prydman, mt We.nberg, Seirał. Lubra- . Orgamz~cJą ?Jazdu za1mule się spego do Łodzi w dniu 10-~o maja. kierow-l niecki. M. Cygler, Wolf. Zdroiowicz, Li IcJalny kom~tet z1azdowy. :Wszelką kJ·
n!ctwo sekcji motocyklowej Bar·Koch- 1 berman, mgr. Lulla. Tornber~ l Paca· r~spondenc1ę, dotyc~ącą ZJazdu należy
by. chcąc uprzystepni6 motocykłistum nowski.
kierować}o centrali Pol. Wszech. Zw.
branie udziału w powyższych imprezach
Jf.
„Ma~kab1 I zazryaEzv.ć należ.~ na kosp.ortowych· uprzeim.le prosi wszystkich SWIĘTO SPORTU ŻYDOWSKIEGO. percie „Dla Kom1sJ1 Z1azdoweJ •
niezrzeszonych posiadaczy motocykli
·~
Jl..
0 z~łoszenle się do siedziby Towarzy- . Wob~c zbhzenia s:e ś~1eta spo;tu WALNE ZGRO~~DZENIE ż.T.S.O.
stwa przy ul. Piotrkowskiej t 10. Wsze!- zydow~k1eg.o „L~g Bomer dowładuJe. „MAKK:\BI. w LASKlJ.
kich informacji udziela I zapisy nowych my się, ze miejscowa eirzekutywa
Dma 26 kw1etma odbyło s1e Dorocz
członków przyJmuJe sekretarjat oraz Wszech. Zw. „Makkabl" przvi!otowuJe ne ~alne Zgromadzenie ż.T.S.O. „Mak
klerownlctwo sekcji codziennie od iodz. obszerny program zawodów we wszy- kabi" w Łasku, na którem bvł oht.~.:ny
zo do 22-ef.
lstkich gałęziach sportu. Na orowlncJi z ram:enia Łódzkiej eizckutvwy int.
we wszystkich miastach dzień ten be„ Weinber~
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wice 6: I (3:0).
K. S. 2n Bogucice - Naprzód Załę·
ze 5:4 (t :.J).
Sllesja Paruszowieo _ Rożdzie1'
Szoo. 0:1 (O:O).
Słowian Katowice - pogoń Katow.
1:0 (0:0).
K. S. 06 Mvsłowice - 22 Mała Dąb
rówka 2:0 (0:0).
,
Kresv Król • Huta - Pogoń Nowy
Bytom 2:1 (O:t).
Zi!oda Bielszowice - t K. S. Tar·
nowskie G6rv 3:2.
Czarni Chrooaczów - Stąsk Siemła
.nowice 3:2 (2:2).
Stavla Ru:ta - ZJedn. P. S. Kr61.
ttuta 3:0 (1 :O).
Reprezent. polska z Slai;ka Oopotskle~o gościła na górnvm ~ląsku. gdzie
grała z reprezent. SMP okregu Król •
Huta. Bracia z poza kordonu zostali po
konanl w ~tosunku 4:2.
(Ktce) Żydow~kl I(. s.-Hiłkoah Będzln 4:1 f3:0)!U żKS w składz.le rezer•
wowym!U

n1 BdzIBIDB
W

SPD lk an Ia

o mistrzostwo klasy A

nadchodzącą

niedziele

ro:e~rane

zostaną w okrel{u łódzkim następuJ'"'ce

tk · 'łk
'1
soo ama 01 ars k'ie o mistrzostwo kła"
sv A: ŁKS l·B - Hakoah. Ł TSG-KKS,
Ble~-PTC, Orkan-WKS i Burza-Tu
ryści.

l

naj.b1.IZSZB
•

me CZB

li owe w kr .
9
a1u.

W .nadchodzaca niedziele odbędą sie
w kraJu następujące spotkania llR;owe:
Legfa~LechJa w Warszawie. Oarbar-.
nla - Cracovia w Krakowie. Warta Ł. K. S. 'Y ~oznaniu, Poi:?oń. - Wisła
we Lwowte 1. Ruch - ~olonJa na Sfą.
sku. W Ł!>dzi odbedzie s1e spotkan!e liR"?we dopiero w przyszłym tygodmu w

medzłele.
Ili
W jl

snrawlB ub1rznfeczenla
li

Jl

graczv ligowvch

Zarząd Ligi zawiadomił kluby ligowe.
po ka~dY'll wypadku na boisku nadającym się do ubezp!eczenia. kluby winny składać meldunki do zarz~du, poparte świadectwami Iekarskiemi.
że

Zwycięstwa łodzian
• raidzie motocyklowym Unii
poznańskiej

Jak ste dowladufemy w raldzie mo·
tocyklowym Unii poznańskiej motocy.
klista łódzki Lechman M. (Bar-Kochba)
zdobył drugą w konkurencji maszyn so
lowych 350 kb„ iaś w kategorJl wozów:
z przyczepkami drugi zawodnik Bar·
Kochb yRabinowicz zajął trzecie tttłd·

sce.
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nru6ronv •osfonie presvdenf ~ronł:ii
Paryż, 28 kwietnia.
(Telegram własny).
Premier rady ministrów Laval wygłosił w dniu 3 maja wielką mowę polityczną. W dniu 5 maja zbierze się ponownie parlament. Wybory prezydenta
odbędą się w dniu 13 maja. Członkowie .
obu izb zbiorą się na wybór prezydenta I
w sali kongresowej Wersalu.
Ogólnie przypuszczają, że jako kan- :
dydaci wysunięci zostaną Paul Doumer ·
I Painleve.
Z kół dobrze poinformowanych do- W Clevel:ind, w Stanach Zjednoczonych, na specjalnie zbudowanym stadjonfe
noszą, że Briand udzieli odpowiedzi od- (na naszei. ry~inie) odbędzie się mecz bokserski 0 tytuł mistrza świata między
Schmellm:g1em a Stńblingiem. Stadjon <>bljczony jest na 12000 widzów.
mownej w razie postawienia jego kandydatury. Niedawno bowiem oświad
czył Briand przedstawicielowi „Echo je
Paris", że obowiązki prezydenta republiki są zbyt uciążliwe. Namówiony
przez przyjaciół oświadczył Briand, że;
w ostatecznym tylko wypadku przyj- l
mie wybór. Ogólnie uważają że nastą
pi to wówczas, gdy pojedynek DeumerPainleve nie da żadnego rezultatu.
Olbrzymia część deputowanych i senatorów jest za kandyjaturą Brianda.

I

żucfe • ·rafnacft Xa1tłcm

wielkiego
la~, de

Gloria Caruso, jedyna córka
śpiewaka, zmarłego przed
biutowała

kilku

z wielkjem powodzeniem w
Gloń3 Caruso posiada wspa.
głos, który niewątpliwie przyniesie jej wielką sławę.

Ameryce.
niały

~mferterna lł•f•·

lrota adm"71'oll•

soo detektywów

•aonaaso111anuc:A do poli~ji 6erlińsftiei

Berlin, 28 kwietnia.
{Telegram własny).
W związku ze wzrostem bandytyzmu, a szczególnie wśród młodocianych
w Niemczech, policja zaangażowała 300
nowych detektywów, którzy mają się
zająć zwalczaniem przestępczości. Pol!atem ministerstwo spraw wewnętrz- ·
nych wyasygnowało specjalny fundusz
hli 'Walkę z młodocianymi zbrodniarzami.

I

samobójstwo

niezwykłe

Mieszkańcy zrujnowanego wskutek trzęsienia ziemi miasta Napier, w Nowej Zelandji, w obawie dalszych wstrząsów Podziemnych, nie przystąpili jeszcze cło
res•t8111Towani3 domów, lea mjeszkają prowizorycznie w r.IÓnach rozwalonych

ro6otnifta
Pra~a.

28 kwietnia.

Admirał angielskiej iloty

lotntczel FELTON HOLT, wskutek defektu w moto-

rze, zmusmny był lądować tak nieszc:Zę.
śliwie, że przygnieclon7 został przez
własny samolot i pc>ni6s śmierć na mief-

domostw.

(T~legram własny).

58-letni robotnik Józef Pekar, który
zajęty był w kamieniołomach w pobliżu Pragi_, odebrał sobie życie w niezwykły sposób. Podłożył on mianowicie
pod pachy obu rąk ładunki dynamitowe,
które wkrótce eksplojowały. Pekar został rozerwany na strzępy. Przyczyną

były

samobójstwa

scu.

Bal.aslrofa Aalelo111a 111e Sranclf
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niesnaski rodzinne.

,..

S21molot

na tluD1
Ateny, 28 kwietnia.

fl'padł

(.6'.USlll& Ullll~:J(:J.L)

wczoraj miejsce
miał
straszny w:~npadlek. Na miejscowem lotnisku zgromadzona licznie publiczność
przerwała ogrodzenie. Nim policja zdołała usunąć tłum, samolot ruszył z miej
sca i wpadł w tłum. Dwie osoby zostały zabite, a kilkanaście rannych.

i•

W Drava

Choroba ex-kaizera

!

W Pobliżu miasta Lille we Francji nastą piło zderzenie autobusu z pioclągiem.
Autobus został doszczętnie rozbity zaś lokomotywa wywróciła się p<>ciąga.jąc
za sobą wagony. Wskutek katastrofy 7 osób postradało życie1 a 34 - odniosło
pOważne rany.

Berlin, 28 kwietnia.
(Teiegram wlasnY).
Jak podają pisma tutejsze, angielska
prasa podała w ostatnich jniach niepoNew York, 28 kwietnia.
kojące wieści o ciężkiem zachorowaniu
(Telegram włas.ny).
eX-kaisera Wilhelma II. Jak się obecnie
Na Jacka Diamonda został znów do
okazuje, Wilhelm II przez kilka dni nie
był lekko konany zamach rewolwerowy. W droopuszczał łóżka, albowiem
przeziębiony, obecnie jednak nic nie załdze do Cairo, w pobliżu Albany w stanie New York zatrzymał się Diamond
graża jego zdrowiu.
przed jakąś karczmą przydrożną. W cza

----------------------------------------------------------
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sie wysiadania z wozu posypały się w
. .
.
jego kierunku strzały rewolwerowe. Dia
mond padł na ziemię. Odwieziono go. do Je.den_ z najs~ynntejszych:dyrygentów nieszpitala, gdzie lekarz stwierdził, że o- m1eck 1ch, tworca ~rz~b~Jów muzycznych
trzymał on 5 ran. Kule przebiły klatkę znanych na całym sw1ec1e Eryk Borcbardt,
piersiową. Stan Diamonda jest ciężki. zost~ł aresztowa~y pod zarzutem zatru\:'ia
.; swej narzeczonej przy pomocy morfmy.

j
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ODDZIAŁY: l<RAKóW. ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „ttaga" Wincenty Szczepaniak. ul. Piastowska 9, tel. 7.17; LWÓW! ul. Zimorowicza 5, tel. 277; POZNAS:
Piekary 20121. tel. 22.46; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef ttlawski, ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Hlawski, ul. Małachowskiego t; DABROWA GÓRNICZA. Biuro
dzie:mików J. !iławski. 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; GDYNIA: Pension „Victoria Regia''. tel. 19.02; WARSZAWA. Próżna 7134, tel. 768.89; TARNÓW. ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KALISZ: Zlata 14; RADOM! Żeromskiego 23. tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171; SKARŻYSKO.: Itżecka 16, tel. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Garncarska nr. 3.

prenumerata: z kosztami
Za

wydawcę

przesyłki

pocztowej

zł.

3 gr. 50

miesięcznie

Ogłoszenia:

W tekś~ie . so gr. za _wiersz _milimetrowy (na stronie 4 szpalty) 1
nekroło.1:1

40 ;:r. za wiersz milim.

Drobne:

za słowo 15 groszy

f najmniejs ze zł. 1.50. Poszukiwanie orac:v: za słowo JO grosz:v. najmniejsze zł. 1:20.

i druk.: Wydawnkl wo „Re publika" sp. z ogr. odp. i rcdakvJ1 cdpowiedzialny: Jan Grobelniak,

Łódź,

Piotrkowska 49.
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