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Lódź, dnia 29 kwietnia I
Ostatnio jednak ze· względu na to, l na i uporządkować w szafach, znajdu- '
Dziś rano pozbawił się życia 45-letni że obie fabryczki dawały bardzo nikłe jącą się tam garderobę i bieliznę. Dziew
Stanisław Tomaszewki, właściciel 2-ch dochody, Tomaszewski znów zabrnął w. czyna spełniła polecenie.
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fabryk, wody sodowej i musztardy, mie długi.
Dziś rano fabrykant ogolił się, zjadł
szczącej się w domu przy ulicy Mie- i Nie mogąc znaleźć wyjścia z tej sy- śniadanie i następnie, gdy służąca wr-1
dzianej 22.
.
tuacii, Tomaszewski wpadł w depresję. szła 7. pokoju, w .którym leżał w łóżku.
Tomaszewski. do ubiegłego roku po- , Od paru tygodni leżał obłożnie chory. wyciągnął z pod poduszki rewQhyer i
siadał również meruchomość przy ulicy NIE WYKUPYW Al Z BRAKU GO·
STRZELIŁ SOBIE W SKRON.
Zielonej 26, na Bałutach.
I TóWKI NADSYŁANYCH DOŃ PRO· Odgłos strzału zaalarmował ~łużąc::t
Ody interesy I>Oczęły się pogarszać•. TESTÓW. co doprowadziło go do wiei- i kilku najbliższych sąsiadów.
sprzedał swą kamienicę. chcąc za uzy- kiego zdenerwowania.
Gdy wtargnęli do pokoju Tom11szew
skane pieniądze p0kryć wzr~tkie długi_. j Tomasze~vski mie;zkał zupełnie sa- . skłe20, ujrzeli 20 1eżące20 na podłodze
Udało mu ~ię r~ec.zywisc1e spłacie motnie, 2dyz z żoną swą 11ie utrzymy- w kałuży krwi. Desperat był już niewszystkich w1erzyc1et1.
jwał żadnych stosunków.
I przytomny.
~
„ I
Wczoraj wieczorem kazał on swej!
W czwane pogotowie przewiozło 20
stużącei, by 2runtownte sprzątnęta ca- do szpitala św. Józefa, w któ~ym około
Bezterminowe
te mieszkanie. Kazał jej nawet myć ok-' 2. 9 rano wyzionął ducha.
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W d11: · dzisiejszym, w godzinach
wieczora\'. ych odbędą się walne zebra
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nia delegatów fabrycznych związków
Lubelski sąd okręgowy rozważał
I ~
ł s. •
fdl.
d
zawodowych włókniarzy w Łodzi. Zeb
wczoraj sprawę o zabójstwo policjan- ·
ouetgr.a ~ n> oa,;,,;if! -..q
omu
rania te mają specjaln'~ znaczenie, gjy.ż
ta Karola 1_'arachy. Zbrodnia została do
.
•
Łódź, 29 kwietnia
Imi synami 18-letnim Djonizem. i 19-lc!- w ~wiązkl! z nadchodz.ącym okrese~
konana w hpcu ub. roku. Zabójcami bv- '
\\' czoraJ około ogdz. 11 wlecz. połl- 'nim J\\ironem wtar~nąt do m1eszlrnn1a · letmm maJą być powzięte uchwały
1
li groźni bandyci 40-letni feliks Niewia cja otrzymała alarmujący meldunek o ' właścicielki domu. Syn Baszkowskiej, nlan akcji w razie wypowiedzenia przez
dotński vel Zacharjasz
Niedopytalski krwawej masakrze w domu przy ulicy . Leon, stawił mu. zacięt,Y opór..
przemysł umowy zbi?rowej.
.
vel Józef Malinowski i. Stanisław Golą- Stefan.a_ l~..
,
.
·1 . Rozp<>;ezęła się ~ac1ekła w. alka. Całe 'i
Um~wa. ta, J~k. wiadomo, m1ala, by~
bek.
·
1
Własc1c1elka tego domu 64..,Jetma Ma , m•eszkame zostało zdemolowane.
\Vypow1edz1ana JUZ w marcu, pózmeJ
Bandyci ci zemścili się na policjan- ' tylda Baszkowska, oraz jej syn 23-letni
Do Baszkowskich. W7,Ywaiących roz jednak sprawa ta została odłożona do
cie, który swego czasu przyczynił się I.eon od dłuższego czasu toczyli spór z paczliwie pomocy. nadbie.gli lokatorzy ' okresu letniego.
do ich aresztowania. Sąd skazał Niewia jednym ze swych lokatorów. 56-letnim ! domu, którzy częściowo stanęli po stro-1
Jak nas informują, związki zamierza
damskiego na bezterminowe więzienie, Józeiem Strzyczkowskim. §lusar.zem z · nie wt31~cicielld n,ięrucf19mości, ~zęścio· ' ją opracować w ~ej sprawie m.emorj~f:
Gołabka zaś na S lat c. więzienia.
1 zawodu.
wo zas oo strone Strzyczkowsk1cl1.
j do rządu wskazuJąc na
komecznosc
1
·---·
Ostatnio Baszkowska pcczęła temu
Zjawiła się wreszcie policja. Strzycz przyjścia z pomo~ą przemysłowi, aby
lokatorowi grozić eksmisją, gdyż zale- kowski. oraz dwaj jego synowie, jak ró-1 uchronić robotników od redukcji i bezCerkiew podpalono gał w opłacie komornego.
wnież właścicielka domu I jej syn do-1 robocia.
Strzyczkowskl
postanowił się zem· znali ciężkich uszkodzeń cielesnych• .
„
pod Stołpcami
Iścić. Wczoraj wieczorem wraz ze swy- Udzielono im pomocy lekarskiej.
osób
Wilno, 29 kwietnia.
1
· -·
· - ---- ·
Wc.zoraj podipaiJono cerkiew prawo- ;
na lon.iie osAorżonv.:fi
stawną w miejscowości Swierz, pod fa.ID~4,· 6Jllllł:.'-1•
JO
Biała Podlaska~ 29 kwietnia
Sto~pcami. Tajemniczy ziamachowcy :J'J~\71. Wił "1ff
Ja
.._, Wczoraj w są.ctde dkręgowym w
obla!i ~~ftą ~'r,ewnianą ścianę bUJ~y;nku I l
podczas sporu. o :łO aroszg
Podlaskiej odhyiła się niezwyikła sprawa
wzmec1h og1en. Budynek częśc10wo z<> !
na którą w charakterze pozwanych westat zniszczony. Pożar grozil :znaj-dują- 1
• •
Wilno. 29 kwiet!lia. . . rzucił się na nich z bagnetem. Uczestni- zwano 700 osób. Sprawa dotyczyła sucym się w bezpośrednim sąsi<eidztwi~
W Slomm1e dokonano bestJalsk1eJ cy libacji nie zdołali się obronić. Stani- my 184.000 zt„ której domagał się syn·
~erkwi budynkom miesZ!kalnym, jedinak- : zbrodni. W mieszkaniu i:iiej~kie~o Ada- sław Grylak otrzymał 6 ran bagnetem i dyk masy upadłościowej podlaskiego
7..e straż ogniowa z.dioła:fa przeszkodzić ma Grylaka odbywała się llbacJa. Gry- poniósł śmierć na miejs,cu. pozostali zaś banku spółdzielczego w Białej od wszy
rozszerzaniu się ognia.
j lak pokłócił się ze swymi krewnymi· f ranciszek Grylak. Kruk i Bielski do- stkich pozwanych.
Sledztwo ustalilo, że sprawcami pod .r·;anciszkiem ! Sta!1isl_:iwem Gr~laka!Ili, znali ciężkich uszkodzeń cielesnych.
Sala sądowa mogła pomieścić zalepalenia byli komuniści.
Jozefem Krukiem 1 Jozefem B1elsk1m, Przewieziono ich do szpitala. Morderca dwie 150 osób, to też reszta zapełniła
od których domagał się 30 groszy.
został aresztowany i osadzony w wię· J kurytarze i schody. Wyrok zostanie oGdy krewni nie dali mu pieniędzy, zieniu.
głoszony za dwa tygodnie.
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od.staw101110 do komi.sariafo,
ich i ułatwił im uci'eczkę.

tłum odbił

I

kolejowy różami

fltór~j ~opolol Dlilośiiq.

procesu sekretarza L.O.P.P. w Katowicach

Katowice, 29 kwietnia . również ja~krawe światło na osobQ o-· PRZYZNAŁ SIĘ DO WSZYSTKIEGO
W drugim dniu procesu przeciwko · skarżonei;to„ ,Nie -.cJeszył się on SJ'mpatją
TEGO,
Maksymilianowi Harnasowi zeznawał kole2ów, 2Cl'yż traktował Ich zgóry i te- i oświadczył, że wszystko zwróci, ma
Ujęcie międzynarO• cały szereg świadków. Swiildek Sil- roryzował ,naw.et ,,starszych od siebie bowiem bogatych rodziców.
OWe g O zł Odziej a
czewskl opowiadał o niezwykłych ka· rans~ą .µrzędników. ; ~
Asumpt do zainteresowanie się oskarżo.
. .
prysach oskarżonego.
Pracowniczka drukarni katowickiej. nym jako jego podwładnym dały dyr.
Ka~ow1ce, 29 kw1~tn!a
Między innemi niezwykłą sensacie; 2dzie I:.OPP zamóWiła druki zeznaje. że · Nieb!eszańskiemu krążące po mieście o. Policja kryminalna w Szopie.ni.cach wzbudziły zeznania świadka o tem, że Harnas podsun'ął ' jej do podpisu kilka j pow1ada_nia o niezwykle hucznej i WY•
•11.ęła. na g<?rącym uczynku . k~adz1ezy w' Harnas dla pewnej niewiasty z Rybni· sfin2owanych rachunków. .
kwintne1 ~czcie, jaką urządził Harnat
S1em1anow1cach Jana Sow1ck1ego. Jak ka do której zapałał miłością
• ·
.
we Lwowie dla swych kole2ów w cza•
wykazało dochodzenie, Sawicki
jes·t
' .
·
'
Na~t~pm~ . prz~$łuchano
prezesa sie gdy znajdował się na ćwiczeniac•
międzynarodowym złodziejem, karanym Z~MOWIŁ SPECJALNY PRZEDZl..\L DKP !nz. N1eb1es~an.skiego. Wezwał on wojskowych.
iut 2~ razy w różnych miastach, między W W AGONIE 1 ÓKŻLASY. 1 USLAL OO os~arzone~o do s1eb1e PO wykryciu naPo przesłuchaniu jeszcze kilku śwlaCI
innemi w Warszawie i Łodzi,
R AMI.
duzyć. Wowczas Harnas
ków przewodniczący odroczył rozpra„
Zeznania innych świadków rzucają ZE LZAMI W OCZACH, KLĘCZĄC, wę do dnia 4 maja. ·
·
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Liwj\ małżonki cesarza Au2"usta. Pomnik ten został przez znawców oszai::oceremonJałt1
wany na sume s m~l!onów do1ar0w.
najwyższe na świecie lotnisko zbu
I
dowane zostało niedawno w Nowym
Ił&.
'9 •
•
Jorku. Znajduje się ono na wvsokoścf
4so metrów. na szczycie wielkiego.dra
~
,·
paczą chmur, zbudowane~o u zb1e~u
Współpracowniczka Jedne~o z pism kryształowych puharach. Naazvnia i prpgq i. gąła11terią i żaitobliwvm u- 5 Avenue i 34 ulicy. Dravacz chmur ma
zagranicznych Annie Ouensel opisuje n:ezwykle wystawne srebro oochodzą śmiechem bierze pod ręke swa op;ekun 86 pięter, a lotnisko znajduje sie na jego
swe wrażenia z wizyty w Ooorn u eks- ze starego pałacu łiohenzolernów. W kę i wprowadza ją do salonu. w którym dachu.
.
kaizera Wilhelma.
porównaniu do wystawne20 nakrycia gości oczekuje kawa i papierosv. Mała
Podczas mojego pobytu w Hadze. Pi podawany nosiłek wydaje sie niezwy· księżniczka częstuje sama papierosami.
...badania nad siłą ~losu Iudzkle~o
sze p.Quensel z samego rana orzebudził kle skromny. Składa się on wszystkie· podając każdemu ognia. co snrawia jej wykazały. iż człowiek zuivwa naJmnie alarmujący dzwonek telefonu. Za- s=o z dwuch dań: p'.eczeń wołowa z ja- wielką przyjemność. Następnie opusz- mniej enerl!ji przy mówieniu. Aby do·
komunikowano mi, że zostałam zapro- rzyną t deser. Wilhelm nie Jada zupeł· cza ona cate zgromadzenie. Udaje się konać pracy mechanicznej o sile jedneszona do ekskatzera na obiad do Jeco nie mięsa i konsumuje Jedynie Jarzyny ona do swej guwernantki. z którą ma go konia potrzeba, byłoby ~losu aż 15
1»alacu w Doorn. Zameldował mi o tern oraz na deser ciasto jabłkowe. Cere- odbyć konną wycieczke.
miljonów ludzi.
••*
w imieniu Wilhelma jego przvboczny moniał dworski został zuoetnie usunieMinęła cała godzina od zakończe
adJutant porucznik von Domes. Obiad ty. co jest dla gości prawdziwem bło- nia obiadu. Znajdujemy sie jeszcze
•.. problem transfuzji krwi nie został
iostał wyznaczony na godzine drugą.
gosławieństwem, gdyż Wilhelm je bar- clągle w palarni Wilhelma. Ekskaizer rozwiązany w naszem stuleciu. StosoPoniewat obecna siedziba ekskaize- dzo maro i niezwykle szvbko. Zgodnie mówi bez przerwy, poruszaiac najróż wał tę operację już dr. Denis. lekarz
ra znajduje się w dość znacznem odda· ze starym ceremonjałem 2oście musieli niejsze zagadnienia. Ze wszystkich nadworny Ludwika XIV. Sootkał się
leniu od łiagi musiałam sie bardzo śpie odkładać widelec i nóż w tvm samym apartamentów pałacu sala ta kryje w Jednak z tak wielkim sprzeciwem leka1soh:e najwięcej śladów dawnei minionej rzy, że zaniechał swych orób.
szyć. Ubrałam sie w okam~nięniu i momencie. kiedy to czynił monarcha.
niezwłocznie udałam sie na dworzec.
Ekscesarz jest niezmiernie elokwent świetności. Ekskaizer naSlromadził bo•••
Pociąg pośp'.eszny zawiózł mnie do r.y. Mówi on prawie bez orzerwy, nie wiem tu wszystkie kosztowności, które
... w wielkich gospodarstwach rolUtrechtu. Tam miało mnie oczekiwać dopuszczając w toczącej sie oodczas po zabrał ze sobą ze swej ojczvznv. udając nych a zachodzie zastosowano wojenauto byłego cesarza, którem miałam siłku rozmowie do najkrótszei pauzy. s;ę na wygnanie. Znajdu.ie sie tam sze- ne czołgi, które spełnia.la doskonale
przybyć punktualnie na obiad do Doorn Opowiada on przeważnie o róinvch bu reg pamiątek muzealnych. iak naorzy- swe zadanie. Użvwa sie ich orzy ści
Po herbatce to samo auto miało mnie z morystycznych przygodach i korzysta kład cala kolekcja niezwvkle kosztow- naniu drzew i karczowaniu korzeni,
t>Owrotem zawietć do Utrechtu.
I z każdej okazji. aby dociać swemu na· nych emaljowanych tabakierek. które przy maszynach do młócki zboża, przy
Znaleźliśmy się przed •. Domem w dwornemu lekarzowi. Ekskaizer żarto- ongiś były własnością frvdervka Wiei sieczkarniach itd. Broń woienna. jak
Doorn", jak powszechnie przez okolicz· bliwie uskarża się, i~ jest trak!owany kiego, zbiór wszelkich niemieckich od- widać, jest przeznaczona nie tvlko do
ną ludność nazywana jest siedziba Wił- przez dr. Sautreau, Jako króltk d0- znaczeń
oficerskich. wvkonanych z niszczenia ale i tworzenia.
,,.,
helma Wrota z okazji nasze~o orzyby- świadczalny, gdyż poddaje on 2"0 ciągle bronzu i emaljl, oraz wspaniałv serwis
cla otwarte są naośc:eż. Oczekuje nas najróżniejszym kuracjom, przv oomocy indyjski z porcelany, którv był w
•.. za najstarsze drzewo na ziemi uporucznik von Domes, którv wita nas których zamlerza !~karz naste~ni~ le- swoim czasie zamówiony przez fryde- chodzi powszechnie pewien ~atunek cy
na sposób wojskowy niezwvkle uprzej- czyć swych pac1entów w Ktssmgen. ryka I.
prysu, wysokości 45 metrów. rosnący
mie. Stara wierna służaca w świeżo Wilhelm nie trzyma sie iednak n:ewol-1
Cesarz udał się na swa ooobiednią na cmetarzu Santa Maria del Thule w
wykrochmaionym fartuchu. w czepku niczo jednego. tematu i przechodzi na drze~~ę. Kor~yst~jąc z okazii. posta- małej meksykańskiej wiosce na drodze
na iłowie, z pękiem kluczy wnrowadz~ tematy bardziej pow~żne ..P~owad~l o.n now1ltsmy zw1edz1ć in~e aoarta_menty z Oaxaca do Mexico.
nas do komfortowo urządzonvch pokot naukowe dysputy, na1chetn:e1 z dz1edz1- pałacowe. Do palarni bezoosredmo
gościnnych. znajdujących sie . w ta~ ny archeologii, k!órej ~oświeca się ze przylega maf~ żółty salonik t;>ani d?mu
zwanym Poortgebouw" którv mieści szcze~ólnem zam1łowamem.
i w stylu Ludwika XV. ozdobiony p1ękprzesąd
sio w spe~Jalnym budynku w bezpośred . ~ała księżniczka nie bierze. oczy- ne~i portretami ~rólowei holenderniem sąsiedztwie z siedzibą Wilhelma. w1śc;e, w tych rozmowach żadnego u- sk1ej. Między księzną Hermina a dwoł fa6r.,6ł amulefólP
'Stamtąd udajemy sie piesio do .Domu· dzialu, koswersacja ta. która orzeciąga rem holenderskim panują niezwvkle ser
,.,, !1nr••iu
w Ooorn" ktcrego wiebe odbiJaią się w sio coraz bardziej, zaczyna ia niezmler deczne ·stosunki. Z okna te2'o salonu
""'
ciemnej t~ni wód okalaJące20 rowu.
nie nuży~. Co chwila ~po~lada ona na roztacza sie cudny .wid.ok na nark pata- Naj.Poda1niefszą glebą dla ro?Wotu z~bo
w białej marmurowej sali nałacowej swego OJczyma. pytaJa.c sro wlelemó- cowy. Jednocześnie UJrzałam tam auto bonów są tak zwane .cieżkie czasy'. Pod
zebrało sie Już dookoła pana domu ca- wiącym wzrokiem, czy nie należałoby Wilhelma, które mn:e miało odwieźć z czas wojny, naprzykład. przesq·dy roz, le towarzystwo mające wziać udział w już zakończyć obiadu.
powrotem. Po upływie oieciu minut 'lOWszechnity się do tego stopnia, że
obiedzie.
'
Cesarz pojmuje w lot svtuacfe, pod- opuszczafam „Dom .w Doorn„ żegnana trudno było spotkać ofi~ra. czv tołnleByły cesarz fdzie ml na sootkanie I !łosi sie szybko ze ~wego mieisca i uda- przez adjutanta byłego monarchy Rze- rza. nie hołudujace2'o im. Wielką p.oouil)rzedstawia mnie każdemu z zaoroszo- Je sle do przylegaiące~o salonu. Na szy.
larnością cieszył się wśród wojska pri:e
nych gości. Podczas tej ceremonjl Wił•
sąd niezapalania jedną zapałką trzech
papierosów. Nawet •• cvwile" w końcu
hełm obdarza każdeco z orzedstawio·
ł nrzeiell 2'0. choć nie bvH na W<'inie i nie
nycb 1ośct Jakimś tartobllwvm eplteprfN~rn••sl
Qarv~u
be7ipfeczeństwo utraty życia im nie grotem. Poza panem domu z członków
.I& BIV ~
~-..
~
;Jl
;re,
.ł
rodziny byłego cesarza obecna test JeZł o.
,
dynie l2-letnia Henrietta, oasierbica.
:fali się od6110Ja moso111a uroduficja
.. Okresy kryzy~6~ nfezwvkle sorzyekskaizera. Poza wspomnianvm już
sufiłen domsfifcfił
1a.1ą rozpowszech111a11iu. s!e. przesądów.
· J d" t t
.
,
.
.
Nigdy feszcze w Parvzu me bvłl) tvlu
wyze a JU an em ze ś Wł't v ekscesarza
Parvż. stohca świata. znanv z szyku wyzsz~ uwagą f starannością. Przy ka· I· przepowiadaczek i wróżbiarek · ł ni d
znajduje ~ię j~go lekarz nadwon~y or~z i elegancji, tworzy n'etylko artysty~zne 1 żdej fabryce istnieje specjalne atelier, leszcze tak wi·ele nie zarbiałv: lak g ~
jego drugi. adJutant szwed. ~rabta Oli- tuk~uso'?-'e toalety. które . rodzą się w stdzłe bez wytchnienia pracują ~rtyśd· 'i latach ostatnich. Policja wprawdze prtt
bert łiam1łton, który. Z5:0dme ze starą św1ąty~1ach mody: .Paquma. WortJl~·:1malarze ł rysownicy. z~żytkowu1ąc ma- waidzi z nimi zadekłą walkę. ale na iedtradycJą dworu niem!eckieKo. stale asy- Patou 1 innych. Paryz stworzył sp.ee,•a:-i ksłmum swoJeJ lnwencJi a~tystycznei w Iną zaareszoowaną _ wyrasta ich kilka
stufe podczas posiłków.
ną gałąź przemysłu. która stanowi gło· kierunku wydobycia na1płęknieJszego nowych
1
Wilhelm w ostatnich czasach ogrom wne Jego dochody. .J-:-st to masowa pro· doboru kolorów ł nafdoskonalszej formy
\V • ·
t
p
ż
t k"lk
nie sie postarzał. jednak usoosobienle i dukcJa sdkłen damskich, kt~rych całe'
Artyści ci prac?ią przewa~nie w ~en wlelkicha'i°:" ~;; ~ffilar~:i J~on~cha
temperament pozostały te same Oho· serJe, wypuszczane z pracowni. zalewa- sposób, że up!na1ąc i drapu1ąc na zyó P P d .
h ą · · •
wtązki aospodynl domu wzieła na ste• ją rynek. Wszystkie większe I mniejsze, wych modelkach zwoje różnobarwnych magalzkyn w, sdprz.e aJącylct "i'Yf1ątczme
•
k ·f k ·· d
k" J
t
t · łó
t
t
ób
wsze 1ego ro z.aJU amue v
e ysze.
ble mała Henrłetta,
wywiazuląc się magazyny 'bon e .Cli.I ~lt!St ie h zaoe.a rzl ja er~a 1 wwWO~ZI\
enh ~os hswo- Czego tam n·iema? Od naiskrom„leJwzorowo ze sweJ roli. Ucałowawszy jneślsl ą w od. ;zvm1le Jo tck1 ycl ksu ienż. I de ma e ek... na1Rw1ę dszylc p ?mach!' mo- szych i najtańszych do bardzo drogich,
swea;o ojczyma, życzy mu ona dobrego ~ praw z1w~ e 7gan a. z e cewa e- i Y parys JeJ n~ ue e .a a1x. o icz9- z1roblonych zie złota i platvny, wysadza.
apetytu, następnie rozwinawszy ser- nre!!? uśmlech~ie się na w1d?k t~ch „mo ny_ch wyłączn.e na kap1ta~ amerykan- n h dro iemi kamieniami
wetk• Wilhelma owjja mu ja dookoła dell • to - mezawsze będzie miała ra- 1sk1t sprawy te odbywają s1e w zupełr1le :VC
g
·
"'
·
·
·
· cJę.
ten sam sposób.
Czasy podkówek i czterolistnej k<>szri. W .sweJ czerwo~eJ sukience sieModele te bowiem wykonyWane są
Centralnym punktem fabryki konfek- r.!czyny minęły bezpowrotnie. Amutedi1 ona ~tągle obok. W!lheln:ia. ~tacza- z niezwykła starannością i dużym na- cji jest gabinet dyrektora. do którego tów i fetyszów fest teraz wiele gatun1
Jąc go ~iezwyklą pieczołowitością. Ma· kładem wysiłku artystycznego. A w ka ' wędrują całe sznury modelek w udrapo-1 ków. Dla au1ornohilistów - jedne. clntła Hennetta wywiera na ~vsmanym ze idym razie swoisty gust i smak parys-1 wanycb mode!ach. przed chwilą zapro- gie dla _ludzi interesu, trzecie - dla e:ra
swej o~czyzny, zapomntanvm przez ki kładzie swoje piętno na każdym, naj- Jektowanych przez malarza. W gabine- czy w oc~carata, Inne zn<'wu dla mło
wszystktcb
m_onarsze
zbawienny drobniejszym szcze~óle artykułów ma-1 cie dyrektora prócz niego i artysty za- dY'Ch małżonek, majace chronić Je przed
,~pływ.. stanowiąc dla nieio ooprostu soweł produkcji konfekcyjnej.
siada cale Jury. Po dłuższem oglądaniu zdradą płochego męża.
n1eocen1ony skarb.
Olbrzymie pracownie, rozrzucone po defilujących manekinów ze wszystkich
Pingwiny, jaszc:wrkl, ż.ółwie, slonie,
Sal:a Jedalna w Doorn stanowi ?1- Paryżu zajmują się tą potężną gałęzią ' stron następuje ostateczna ocena i sąd. świnki, koty, kruki - cały ogrńd zonlobrzym1 imponuj~cy apartament o ~te· przemysłu. Każda z takich pracowni wy Niektóre projekty idą odraza do praco-j glczny zmobilirowany iest dla lttdzł
1miernle wysokich bknach. o ir!adk1ch puszcza rocznie 6.000 suk'.en damskich wni drogich sukien, Inne do średnich, a prze~ądnych. Utworzyła 5:łę nawet
tółtego koloru marmuro~vc~ śc1anach. 0 najprzeróżniejszych fasonach. Licząc jeszcze inne stanowią główny przed- 1specialna 2'afaź przemysłu. Klika fa.bryk
Zdobią. Ją Jedynie dwa Włelk1e l)ortre- te na każdą suknie przeciętnie zuiytko- ' miot najniższej kalkulacji.
produkuje tyllko amulety i fetY'Sze f
ty: Wilhelm Ił w mundurze Q"alowym. wuje się 4 metry materji otrzymamy
Teraz dopiero zaczyna się praca zu,1trrreha przyznać, nienajgorzej im się poi obok niesto Jego małżonka cesarzowa 11mponującą cyfrę 2 i pół mllJonów me- pełnie i·nnych ludzi. Praca artystów jest wodzi.
Aurusta Wiktoria. Pozatem widnieją 1 trów. które znajdują zastosowanie ro-,1skoi1czona i zaczyna sle - buchalterJa., ..,.,,
tam portrety byłego kaizera ł je~o dru· icz.nłe ·w każdej z tych fabryk. Do sumy Specłalnl urzędnicy opracowują dokłacieJ tony tlermlnv.
teJ nie są wliczone niezliczone plasz- dną kalkulację. która, Jak ws7-ędzie. tak , lu zaoisuJe się i reJestruJe. tak, ie w
Posiłek składa sie . ze zwvkłvch Po· cze, pyjamy, szlafroki i t. d.
I i tutaj stanowi główną podstawę przed chwili. kledv model t n onu~zcza praco~
traw. Niezwykle wytworne fest na·
Nie należy przypuszczać. ie w praco siębiorstwa. Katda suknia musi być nie. wnie i przenosi s1e do okien wystawokrycte. Zarówno na serwecle. Jak ną wn!ach tych panuje szablonowy fabrycz tylko p'.ekna. lecz uszyta z naJm11iejszei wych. ma Już za soba całą dfugą h'sto.
1erwetkacb widnieje iodło Hobenzoler• ny system pracy. Przeciwnie. katdy Ilości materiału I musi kosztować fabry- rie· w której praca wielu lud~i o orze„
rMnych iawodach I specjalno~iacb za·
116w Stół udekorowany Jest kwteciern. 'szczegół Jest artystycznie wykonany, a kę motllwe minimum pieniędzy.
twłn~ PodJwane !est we wsoattłały~ .fasonir sukien opraoowywane ~ z naf·
Dokładne wyl!ci~nla każde~o mode-r 1zębia się wta}em o siebie.
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Powieit· sensocgjno ·~ kl'g1ninolno.
Napi~ał

dla „Expressu" JERZY BAK.

srn~s:~~.~~E-~~~!:~u z=~~~~!~~·y 1s rineł~ ~ilka Wgo.dzin. Pdo?iąg ni~ ru- go powodu i starała się mu ulżyć w mia-

W tej chwili zdawało jej się, że ktoś
iatr w z1er~ł się po- rę szczupłych możliwości. Ponieważ le nadchodzi. Styszata jakieś kroki.
~u. e..:k1. którv 01..:vbvł tam 11 ze swa !ona. przez szczeliny. We wszystkicp wago- żała przy nim. skurczyła się jak tylko
_ tlej. jest tam kto! :__ zawołał Ja0o~e~r_zken1e ko~da na 01ekoa tan.:er,ke. U1ze nach r~zlegały się wstrętne przekleń- mogła, by dla niego pozostało więcej kiś głos i przy drzwiach ukazała si„ syl
o:zve s~baie. br1 ;_a ood.:zas wystepu miara s!wa:
mektórzy
ci
k t wy.gra.żali •się maszyniś miejsca. Na każdy' m posto1·u mimo sprze wetka wysokiego mężczyzny.
~
11
Ordeńska 0aresztowa110
1 osadzono w wie .e. ze go za a rupią, Jeże 1I natychmial\t 7iwu. żołnierzy wyskakiwała z pociągu
1len1u Od1nówiła ona udzielenia wszelk1..:h i n.ie ruszy. Maszynista był jednak bez- 1 nabierała trochę śniegu do chusteczki.
- Kto tam? ... - zapytała. zmienia·
reznań.
·
.
silny.
Na szczęście pociąg jechał dalej bez jąc głos.
Stedztwo wvkazało. te Ruleckl siedział
Stary parowóz utkn"'ł w mieJ"scu ł przeszkód. Żofni.·erze steroryzowali' ma- To ja, maszynista.„ Gdzie są wszy
twarza
do scenv.
· ł ruszyć w dalszą
„ drogę. ·
><I
kult. zwró.::onv
która u2odzila
ito wnatomiast
ole.:v zmarł nIe c hcia
szynistę i zagrozili mu śmiercią o ile nie scy ? ···
W tvm samvm czasie opinie· publiczna
W wagonach nikt już prawie nie po- zwiększy szybkości.
- Poszli do miasta!.. W wagonach
1elektrvzowa1 mr~v wvoadek. a mianowicie został, gdyż nie można było usiedzieć
Na czwarty dzień Orden'ska sama ni"e zostali tylko chorzy żołnierze ...
aamobólstwo kas1era Banku Gospodar::ze- z powodu zimna
- No, to świetnie.„ WpakuJcie się
1to - Zv2mur1a Liw~kiego. którv zdelraudo
W
b" · 1.. k
t
.
mogła .ruszyć się z miejsca.
do 1·edne"'O wa"'onu 1• pojedzi'emy· dalej ...
wal oól mi:iona zlotvcb. Okazało sie że 1
szyscy 1eg 1 Ja opę ani, przeW l
,..
Llw~kl był krvtvcznei::o 'l':.1 eczoru w :.A1. Ikrzvkując
się wzajemnie. Odeńska sko
. ~owie czuła wielki zamęt. puls Jazda. złaź
stąd,.. ...
bambrze·· I starał .s1e o u~vskanie od Rulec rzvstała z okazji i również wyszła z walił mocno w skroniach, głód targat
- Tu leży jeszcze jeden ..•
:~~~ oo!yczki na ookrvc1e zdefraudowanej wagonu. Sądziła, że uda się jej O<ina- d~ętĆzntścfami. Nie miała si' by po- To dawaj go„.
Obronv Ordeńskiel oodefmule sle znany leźć Niki~e.
nieś g owę i przyjrzeć się twarzy Ni- Nie może się ruszyć„.
adwokat warszawski dr. Holz. którv dob eObawiała się wołać go po imieniu, ~ity .. S.łyszała tylko jego głośne sapanie
- 'Ech. ślamazara jesteś!... - krzyra sobie do pomocv kierownika brygady bv nikt nie zwrócił uwagi na jej ~tos. 1 to JeJ wystarczało. miała bowiem pe- knął maszynista. - Nie możesz go wydelekt
S.:otland
Yardu. Edwina
Bro- Ch od "ł
· o d wagonu d
że jeszcze żyje.
? ...
wna. vwów
bawią.:ego
przypadkowo
w Warsza- i wsuwała
z1 a więc
o przypuwagonu wność.
C zwartęj
wie.
głowę do wnętrza.
nocy znowu stanęli w po· prowadzić
Wszedł do
wagonu i zaświecił latark Brown w st>rvtnv snosób zwalnia Ordeń szczając. że Nikita sam ją zobaczy.
lu. Maszynista, obawiai.ąc się zemsty ze kę.
1 a z wie.zienia ood pretekstem chorob~·.
Nie mo?:ta•go Jednak nigdzie znaleźć. strony żołnierzy, uciekł z lokomotywy.
- Trupa chcesz zawozić? - zapYPewne1 nocv oo mrncznych zaułkach Po- Czego tam zaglądasz do wszvst- Szu~ano go PO całej okolicy, lecz na- tał, nachylając się nad Nikitą.
wlśla
lak1śmeżczyzna.
cień.
· ?· - ~oz I.eg I SI~
„
·
prózno ·
Bvlbladz1I
to mlodv
który znikł za kl. c.h d zmr
n3lgle przy
Ordeńska krzyknęła przeraźliwie:
bram~ t"dnei z odraoanvch kamienic na lmeJ ost~v głos Jakiegoś zołmerza.
- Do Smoleńska już niedaleko ... _ ! · _ Nie żyje! ...
Bu1?a1u W duszne!. zadvmionej izbie czekali
- Nic ... - o;iparła krótko.
radzili niektórzy. - Pójdziemy zwartą
_ Nie widzisz? ... Zimny już i sztyfui natl dwal mezczyźnl. Mi~dzy przvbyW tej chwili jednak z mroczne!1;0 k~ masą. będzie weselej.
'"ny ... zostaw "'O tu i· przeJ"dz' do pi'erw·
1
szem
domownikami
oow<>ta1e
sprze.-zka
· Sł a bY gł os N'k
„
która azamienia
sic w walke
na noże.
Pod~ I t a wagonu roz leg ł Się
I i- Jazd
· a·I .„ Kto 'd 7.l'e? •••
szego
wagonu, jazda!...
czas
bóiki
woada
do
fzbv
Brown,
który
poty~
·
A
co
zroh:ó
z
chorymi?
..
.
rywa mtndz1eńca. .
..
_.,... Antosza. to tv?..
_ Trudno. chorzy zostaną ... Na ple- Ja go tu nie . zostawię... Zabierz
~· tl-0lz odrazp ooznale owesm ~lądzień- w pierwszej chwi!I zapomnłata wo- cy ich !lie weźmiemv...
·~o pan z nami... Może go jeszcze uratu-„„\'.J"
C8· test Io Barczak. którv czvłlal ila źvcie
óJ
b
i
i
·
f
rJ
.
•,,,;,;t
h
.
h?
Ją ...
oant Liwskie! z rozkaz.u swych· kamra'tów:.-j g , e, P" sw,ęm .Przy ranem men u, ale
,_ u J... .:. c oryc . ...
.
.
.
Bro~n uda ie sie na bal do o~lacu pani .ponieważ tfozn'ilta ~łos Ntkity, włęc od- · {)bliczono,
że we
wszystkich wairo~• . - T rupa uratuJą
? ... -:- zaś1:111at s;ę . , 1:u~.
1
Rule.::.k•el. Przv oomocv narkotvku w.pro- · parła możliwie najgrubszym głosem:
nach jest dziesięć u żołnierzy, którzy , beztros~o. - Ja trupó:W me wozę ... Nie
b;t~f~~ Rulecka w stan uśpienia i zabrał ~o _._,Tak. to ja„.
•
nie mogą e , własnych siłach dowlec się ·chcesz ~ech~ć· tern lep1~j„. Parowóz prę
Bar-:-zak
odrazu Rutecka ' I stwler .
n.a sróre.
do miasta.
dzej d0Jedz1e ... Odczepram wagony, dedza. te ona widnie namówiła cala bande ze me starał się Je] nomóc. ani nie ru- W takim ·razie zostaną.„ Przyśle- cyduj się...
. .
. .
do z1tladzenła Liwskiej. Rulecka 00 odz~-. szył się z miejsca. Wyciągnął tylko rę my Im z miasta pomoc„.
- Ja go zabiorę„. N1k1ta ... N1k1ta !...
skaniu orzvtomnoścl nie chce nic oowie- kę l szepn<>ł·
·
Ordeńska . z trwogą przysłuchiwała
Dotknęła zimnej ręki. Cofnęła się
dz1eć.
tev;o detektvw
ia
· Widzfsz mnie?
w transwobec
hvonotvcznv
1 w tenwprowadza
s'posób wv- Tu ...„ tu„.
się tym rozmowom.
przerażona, a rę ka trupa opadła bezwta
dohvł od niei orzvznanie sie 40 winy. Ru- I3yli prawie sami. W drug-Im kącie Jeżeli ją zostawią z Nikitą w tym sta dnie na ziemię.
·
lec~a orzvznaJe.. fe chciała zamordować ktoś chrapał głośno. Reszta kłóciła się nie. umrze wraz z nim!... Nie mogła ru- - Ładny· z ciebie. żołnierz... Trupa
Llw~k~.~adz~~z:!:ieza;;:~~c~~n~e!~ procea z maszvnis~ą.
_
swć no?:ą ... Nikita sapał coraz ciszej. się boisz? ... Nie bój się, już cię nie ugry111dowv o zabó1stwo Ruleckie~o. Pierw~zv w
- Co Cl sle stało? - zanvtała.
Musiała przyłożyć ucho do jego ust. by zie ...
charakterze świa~ka z~z.naie właścici>?J AJ.
- Nic ... Trochę niedomagam...
przekonać się„ czy jeszcze oddycha.
Maszynista zlazł z wagonu.
bamhrv. d~ .M.aiewski.
•
Dotknęła jeg-o reki.
żołnierze formowali czwórki. Mimo . - No. kio chce jechać, niech przela\Vreszc1e czy
przewodr.fczs.cv
zwraca sle d'l
t du. pró bowa 1i zaintono- ZI ··· S zv bkol····
oskarżonej,
ma coś do powiedzenia
w
- Al e ty masz goraczk ę 1..• . - .z~w~- zmęczenia i go
ostatnlem slowie. Oskarżona odpowiada !e tafa nrzern7.ona. - Czy dawno JUZ się wać jakąś pieśń żołnierską. Słyszała w . .z dalszych wagonów. wysunęły się
chce powiedzie~ oraw~e.
'
tak tle czujesz?..
dali echo piosenki... Po chwili umilkły Jakieś skurczo?e postacie. Rozległ się
Smutna swą opowieść Ordedska r<npoOd wczoraj
również człapania okutych butów.
szczęk odczepianych wagonów.
ei.vn~
~d
pobytu
w
lt1<:hach
bolszewickie~"
J
···
b
· ? „. - za wo ta ł ma·
w1ęz1en1a dokąd wlrącooo il't wraz. z rodzi· - a tu zostane przy to le... - za- Poszli...
- W szyscy j uz.
cami. gdv miała t6 lat.
proponowała. - Pozwól mi tu zostać...
Ogarnął ją dtiki strach ... Została sa- szynista. wychylając głowę z lokomoKomendant wiezienia. komisarz Gawry- .Jabvm wolał. ale nie wiem iak in ma w wagonie z konajncvm Nlkitą. Obję tywy.
• łow. roz rzelal iej oica. a ia i matke zabrał ni bedą się na to zapatrywać ... Wiesz ła go rękoma. przytuliła do siebie I dz:Ordeńska powstała z miejsca.
do
Ordynansem
komi;;arza
· · Ja
· k. ciasno
·
·
h... Mogą ki sz1oc h wstrząsnął Jej
· wątłem ciałem.
·
· - szepnę ł a, poJest swe11:0
Nikita. pałacu.
byty wotny
banku. którego
dy- P!'zec1e
w wagonae
- N'k"t
1 1 a„. zegnaJ.„
rektoren_i był Ordeński. Nikita uspakaja Or- cię wvrzuc1ć.
_ Nikita... N'. kita... Nie zostawiaj łykając łzy. - Ja się boję zostać tu sadeń0kf 1 przyrzeka Je! swa pomoc.
Mimo to została. Po dwuch godzi- mnie tu samej„. Cóż ja pocznę bez cie- ma„. Ja tu zwarjuję ...
e.el?'at czerezwycza!kł. Toszczenko. nach pociąg ruszvł w dalszą drogę. bie? N·k't
Przez chwilę czekała na odpowledt,
11
zwrócił
Ordeńska lecz
chcacOawrvlow
Ja ściag- p rze.d od.:az d r:n ·nab:ała do chustecikl
·Nie
··· ruszył
' a... się nawet.
}
nąć do uwage
swegonamieszkania.'
a e N"k't
1 I a mi'1czat . N'ie us ł ysza ł a już jepowruJe !el ucieczke. w rzeczvwisto~ci z<1ś trochę śniegu 1 przew 1 azała mu rozpalo-:
- Nikita„. otwórz oczy... spójrz na go głosu.
k~;:~~e la pod opiekę swego przyjaciela Mi· ną głowę._ ~ikita odetchnął z ulgą. Nie mnie... powiedz coś.„ Nikita!...
Wiedziała, te gdyby mógł Jeszcze
Żo~a Mikulina wypędza Jednak Ordeń· jęczał: an'. me ~arzek~t.
. .
Pr„ez otwarte drzwi wiał mrotny mówić. napewno kazałby jej jechać da&ka w nocy na ulice. nwa! folnierze znal·
. W_1edz1ała. ~e musi ~le~ w1elk1e pra wiatr. Czarna. straszna noc rozciągnęła lej. Spłacił dług swemu panu - dyrekdu Ja la nad ranem pod płotem.
gmeme. albowiem wargi m~at popękane się dokoła. Rozpaczl iwe wołania Ordeń torowi banku Wiktorowi Ordeńskiemu.
Po:dczas starcia .m.iedzy io~nierz.aml a ro i .co chwila zwilżał je posiekanym języ· skiej odbijały się w dali głuchym .echem Oddał życie, by ratować jego córkę.
.
bo tkna.kdanm.1holrkdclis~1e1 uda!eśs.1e z~1ec. Prz~z k1em. ale ani razu nie prosił 0 kroplę lecz pozósiawały bez odpowiedzi. Reszt - Nikita„. dziękuję ci za wszystko„.
a a su:ją poi sprowadza
m1e cie. a.c. wreszc1t· dz1a
· ł• ze
· ni'kt JeJ
· . kami. sił. uniosła
.
. na łokciach i przesu- dl a cz ego me
· mog tam Cl· po d zię
· kowa ć·
Nikita odnajduje
do Git· eh. oćb Y wo dY: sr d YZ· ;vie
się
wrylowa.
111e ma. Żołnierze, siedzący w tym sa- 1nę!a ręką po jego twarzy.
gdyś słvszat jeszcze mój ?:los? ...
mym wagonie kpili z niego:
- N1kita„. odezwij się„. Nikita...
- Odjazd!... - krzyknął maszynista
- To trzeba szybko naprawić ... Zim
- Jutro już ~edzie luź.niej„. WyciąWargi jego drgnęły iakgdyby chc'ał
Z trudem wysiadła z wagonu. Lokono, Jak chnlera...
gnie kopyta za kilka godzm...
coś powiedzieć. Poruszyt tylko rękę. motywa już ruszała.
- To nie mnJa wina...
- A przeszukajcie, może ma chleb wskazuiąc na ~erce.
- Zaraz, zaraz.„ Zatrzymać!...
- Ą kiedv będziemy w. $moleńsku?. przy sobie ... .Poco umrz~kowi jadło po- ~oli cię?;„ Rar~zo cię boli?„.
Maszynlsta wyjrzat przez okienko.
- Skad Ja mo?:e ~tedzieć? .. Powin-,· trzeb.ne?.„ .N1e<::h zos.tawt!...
Odpięła płaszcz i marynarkę. Nagle - Teraz dopiero się namyśliłeś? ...
nlśmv być za dw.a dm„.
N!e :nozn~ było ~e~na~ ruszyć ręką poczuła pod palcami coś twardego. Wo Wskocz do wagonu !.„ No!...
- Za dwa dm? .. J(to tu wvtrzvma w teJ c1asnoc1e. mus1elt więc zrezyl{no- reczek !... . Klejnoty niatki !...
Pędziła z całych sił. Jakiś żołnierz
?ez chleba dwa .dni? .. Wczoraj znowu . wać z. r~wizji. W ciąg~ następn.ej nocy
- Wet to ... - szepnął z trudem.
wyciągną~ rekę.
1edna osoba wv~1ągnęła kopvta !..
I s.ta~ N.1~1ty pogorszył się. Bre~z1.t w ma. ?Iowa' t~ bardziej ją ucieszyły niż - No, wła:t !...
- ~o i lepie1 ..: :- odr~ek! cvnlcznłe hgme 1 J~zał przez sen: Tak c1ęzko c.ho mysi o zapon .nianym woreczku.
Schwyciła się za s1tangę. Ktoś ją
maszvnista. -. Lze~ bedzte Jechać...
ry sztow1ek ~:e mó?:! się nawet ~yc1ą- . - Więc mówisz jeszcze... Wyciągnij podniósł do góry. Przez chwilę zawisła
- Ino nie zartuJ zamdt?. !Y· .wei;la ~nąc wygodnie w tózku. lecz ~u.siał le- 1, się WY?:Odnie ... Teraz możesz lepiej się w powietrzu i padła na podłogę. Jecharzu zat raconv!.. - oburzvh się zołnie- zcć na twa rdych deskach. śc1smęty ze : rozłożyć...
la do Smol~ńska. a tam. w polu pozostarze. - Puszcz'1i w ruch maszynę, jak wszystkich stron, co chwilę popychany l _ Wei to„. _ ·pow tórzył ledwo do- h: ':"szystk 1e wagony i stygnące zwłokt
eł każn I nie gada j po próżnicy!..
I i skurczony. Nie mógł nawet warg zwil- · słyszalnym :.rłosem.
Nikity„.
- T? nie ode mn~e zależv ... Palacz ~yć w?~ą. ~' e i:nówiąc już o lekarstwach
Sciągnęta _;voreczek ! prze wiązała so
szt11<a defektu .•• Jak się naprawi, to po- 1 trosk l.1wcJ OP'4.~e!.:. •
•
lbte przez SZYN. ukry wal\C go pod płasz . (Dalszy ciąg ju.tr;O)a .
ie<lz!emy...
Or<lc1iska martwiła sie ogromme z Łe !' czcm.
.
·
..
··

JOstał .orzemvslowiec warsz wsk1 zvi:munt za z mieJs~a.

l

f',

ooznałe

I

~drapała ~lę.

Dzhvtło Ją.

1

k1 1

1

I
I

I.

1

„
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Dźwlę·

ko we
; 'DhlłtlroWy Teatr awletlny

rtarutewlcza 20

,Cł\BlnD''

OSTATNIE 2 DNI!

DZiś I DNI NASTĘPNYCHl

uKlrkołomne

· . Sevilla.
miast!I miloSai

I!. M. Re·
UlarQue•a, ...., Ten gigaint:VCZJJY epos,
tYcla w
zaci-erp:ni~t'Y z prawdziwego
icaty.m be~farze realności i potegl u-

miłosne zako·
Matrymonialne
klopoty ministra dworu. Nadworny detektyw „Pipa,c'' prześladowany przez
niepowodzenia. - Wspaniała imponuniewidziana
jąca rozmachem dawno
Aparatura dźwiękowa
wystawa. Western Electric. - Początek seansów o godz. 4 pp. - Passe-partout
prócz urzęd-owych nieważne. - Dó
godz. 6-ej ceny miejsc zniżone.

ŁA''.

W ro.Ii głównej: Ramon

Według słyttne} powieści

Najweselsze przygody

·w/g zna'komitei powieści „ZEW CIA-

Novaro, Re-

nee Adoree, Eraest Torrence~

Nad program: Przyjazd Maszałka Pił·
sudskieg<1 z Madery.

dni uaatmwch I

Bez Zmian

l rDl~Hn Kii~inin~i

żyć będzie
jeszcz~
większe wr.ażenie niż głośna pow!eść

ru~miertełniony ńa

księżniczki.

chańej

t

na ZBGh,OdliB

lncognlto. - Najnowsza
para kochanków filmowych, pełni ten1
i;>eramentu i elegancji LUJana Harwey I
Henry Oarat w uroczej dźwiekowef
operetce filmowej wytwórni „UfA" pt.

Wielki film cyrkowy 1>· t.

Ramon nDVftRRO

Pz'ł

Miłość

filmie,

wiecznie i jako film WYWiera

- Póczątek seansów o
godz. 3.30 I>o pal., ·w sobo\y i niedzie;e o godz. 12-ei w południe. - Ceny
miejsc mimo wysokiego nakładu knsztów nie podwyższone. - Passepartout i. wszel!cie bilety ulgowe, premjowll I bezpłatne nieważne aż do odwołan1,a. - Przedsptzedaź biletów V;
ka'słe kinoteatru codziennie od 12-2.
Uprasza sk <> pr:tybYwanie na wcześ
rtiejsze seanse ma untknięcia natłoku.

l(ematquę<a.

P.ocza,tek o go<tz. 4-ej po poi„ ostat··· "
o godz. 10.15 w. - Ceny miejsc zniżone: u
•
1.50 I 2.50.
nie~o

Jezeli ~tJ>isz lub crect!>isz
moralnie •• NAPlSZ nat.Y<:'h~iast imię, rok i datę tttGiłz-e
ma otrzymasz darmo atlali~
Swojego losu życia.
Nfn,fejsze 1!1gloszenie · 1 '95
groszy znaczkami pocztowemł zal:i;czyć na ptz.ll
sylke. Adres:
Wacław Pyfiełlo, Warszawa, Bednarska 11.

monumentalne arcydzieło
produkcji polskiej osnute
na tJ.e noweli ttenryła Sien·kiewicza

~ie<lkie
dźwiękowe

Przyjęcia osobiście cały dzień.

Za okazaniem

"'"
•
niniejszego

SCENA ORO.Jl PLJACKfE.1- - SCE·
NA W LOKALU NOCNYM- - EP'I·
Zoo W DOMU NOCLEGOWYM...

lilliibMUiY~ani
glówny~h~
ełuipe~ I

ogtosunla kaidy
a takow.v prty·
nosi szczesc1e, powodzenie i wpływa na oto·
czenle ltlb osobe koc.bana..
otr~ytna ap~let • taJizma~ -

„

I-

To SĄ ~gniska sllri go dramatu, ujęte
lli1astycznie, niekiedy aż bolesne w re·
alistycznem zacieciu.

Marla Malicka
W ro.Ja.eh
WJt&ld Conti, Dymsza • Krulmwski i
znany. z w~stepów w Łodzi Żabczyński ,
Rezyseria Ryszatda Ordyńskiego.
Muzy~a Grzegorza Fitelberga. - Tek:sty p1os<!nek Konrada Toma.

1'11e czyficle
ł
ze zdl'owłeml
Nie deicie s~~ oa nie innefo, r2lekomo równte dt>l'>11e~ uamówić
O ~Jl.
"
to ma rk a wvprómiwana w d 4 1fu
dzieJi~łlców łat.
Takie anłl srptycznie spreparowane ,

CASINAIł

kowa o ł!ażdel oełnel s:odzinle ooczawszy od 8

I

·

.........MMeoeeeeHM•••Ml...I••„
Doktór

·

Dh

-....t1.

' lBllUDIWJ"ł.

Kl 1nger
e ·

.

Tei. lSt-ł~

A•w

. ·~

Tel.

•

"'8

Prz~1m~1e <?d 9_-11

W

ntedz1ełe

I

JLeczetiłe t"'lałłeftl:

I . 5-8.

j protnle1Jfałlił

ŚWlęta Od 10-12

9.!~~Y. f>iot.rk~~"~ -~!„~e::::~:DOKTóR

.

.

•

,

Pnyimllie od 8.30

.

.

•

(Dawniej Ceglelnlana 38)
Specjalista chorób skórnych
I weneryc.znł'ch. Elektroterapja
Leczenle lamlJą kwarcową.
Przvim.uie !'dg•. 8-~ przed P• i odS-9
wn1edz1ele 1 ś~1ęta od godz.. ~-1
"Dla pań oddz1eh1a poczekalnia.

D r. me d •

L U b IC

w.,

10-i. ota ~3' '64 .
dzielna poc~ehlnia

o,,. ••ilłi.

telefon 216-90

w

a

powr6tłł

dlospecjall•ł•
r6b l!dt6rapcti

~ft·erpu:nych
Aaa· r-ła

„,...

Z

"'~

7

· BLb-BR
H

M. ROZENTAL
•

k I

""""ROT #

a k uszer g1ne o og
ll~go Listopada 19 (Konstantynowska)

pr~!:i od:9it!~o
11-s

dla ~ań sp„<;. od4-5 .
]'el. ZZ,3-34, przli~~ie 9d 4-:-6 po :f.Ol. w nmi~.od U i pp
od. l

iłAl!ksa:d:~~.f.~~oc

tj

likornvch.

WIHfJ[fDJCb

tł

o

Dr ' med

W. la' 11·[~0

"· ft DK
d
me •

~UM

I

i

łosniki

. taclny l~łtał

ha . dł~wy -

·w ttajlepszYlU pu1lkcie ul. Piotrkowł~ste piętro. na biuro. lub skład
Z'llraz {l-0 ·odstąpienia. Może być z

skiej,

nrząd:teftl~.

i

WiadótnMć teiefon 208-29, od 9-2

it~t.

-~~~

'--··~--

··----·-

·'--·

do ·'reperacii

NE RwoL

kłuciu z 'j)ofltiu pt.zeti„He:nia, 'Pt>ilnał~W4·
ischb.sowi itp, L.ądać w aptekach i składach ał't·
Wvt61,l i główna spn-edaz

nit ,dla1~rmią dja· bach skórnych i wa
termokoagula-cill o- oerycznych tylko
faa łamp1' kwarc, kobiety i dzieci od
1 do 3 i od 7 do 8
MONIUSZl<I 5
po południu.
p~:n,!reo o/~i

- Kn MIKOLASCHA
APTE

tntrarz dnotysta' •
I
• r;
r;B

do 1 pp. i od 5-8
od b
1
po
do

iiiiiiil

~·.,,_

:Jlló,fJd
~····
O_%o'dod~fra

Reum
· il tYZ mo\V 1·

(róg Pusteil
'horobv ~li!6rnew chorolecze- przyimuje
Wł!letyczne.

..., nie<ttlelę

,' •• ~', • •,.

POl.ECA

Chemika dr. Fra1uosa 1'edvn"'' radvkaln~• i W"'
próbowany śródęk {naeieranie1 prze.c iw

d ·t ,
prze1nowa zt a się
li

Lwów, Kopernika 1

PR'nillĄKAl.. s'ie t>ies w:vżel bronzo\VY, O~<ln obCietY. Odebrać można za
u
k
u;~~~:łc. oszww. Prz:vdrev."!lowska 9,
DO WYNA.JĘCIA lokal frontowy l poko.jawy z duża, wystawa,, wejś.cie
Przei slclt!p. Oferty do „R~ubliki" "od
"'
W J
na
i>anienke
praktyk~ która ma zdolnośd do ryso. 0 lówna 67. front,
Wah'" z, ł
~ i asza ć s1e:
Il

PRŻY.~~Ę

energiczn~

· _ __
...!!!.ro~~-A...__,__ ___ --

UOiORY meskte. damskie, obuwie. swe
tt:\I na \VYflłatę.. Piotrkowska ;n, Ili
wencie. I l>iełrb.
;uk~ie ślubne oraz

WYPOiYCzAM

bal~we

:~.

i>O ce?ie niskiej. Piotrkowska
24
t>rawa oficyna. m p

n~i~~~~w~t~y l~l2s
~~~JŃ·!~r::Fo~~~!
D·Ja,,, Marii LłWłDIOOl\ł@j
kDllHłJtlDe
Korn
ft.ftUHAUMOWA
wórtu.
w
t
:
._... C .•
•

poł.

ea.·~·n~~na u, 'fr~n

ł P1otrkowska51
J

' ·~1:n; •i•~·~h ł-UCXXXJC„ l'
1

słuchawki

nł. Plotrknoaws"ą 200

L tłłl
C

.. 't

.•El.EH.TR05 RtlD.JO•

,

Przvimuiemv

&ł'ekłroterapja.

Oddłhh1a poczekałń
ni dl

„

KAPflR:lf BAMn1E I

KOMUl'llKAT DLA RADJOAMATORÓW
Ninieiszen:i komuoikujetnf. te 2 dniem l Maia ptzyjfiluretny do
PhUłp&a,
sprzedaży. komisowej aparatv i l!łośniki używane
Telefunken, l'łora I illnych firm
l powodu te!lo będcą P. T. w możnośei zaopatrzyć się u nat po
cenu:h okaz1'Jnirch we wszel~ie radioaparaty 'światowvcb Tinn
Daiemv pdną itwarancię 1a. takupiooe aparaty. gdy! takiilvt~ tósła
Dll dokładnie zbadane i vtyprobó'°/lbile,
Ś"6dmlejska 5, trel. tł;fł.t;g {dawniel C~'j!iefoiar1·a !~)

Ozlelna Ne 9,

ł mOC:zopłdowych

T-1. 159-40
Pnyhnuje, ® 8-n.
•
specjalista chorób skórnych,we 1 od5-9,wniedzienerycZn)IC:h I moczopłclow,lłth 1~ i święta od 9-1
·
~~~l~aia~!„.
·OIUluaa
a.fft
_..
Q
n::
(Dawniej Cegielniana 43)
011o llłW.
telefon 141-32
Przyjmuje od g, 8-10 12-2, 5-8 w
niedziele i święta od 9-1 Dla pad od ·
cłł«• •ll6 rne
dzielna pocżekafoia.
l weneeyeaM
Dr. med.

ceg „lel nl"a na

Ił

wyroby skó-

I ,,TEMPO''
'

med.

i mt>czoplcio wvc h
1
tł· łemif. l-'Skf lłrzvim. t>d s-10 1 s.s1

u•I

.

Ró"annr
l)r.

tel 1~~-98
w nie•
ddelę i św&ęta od Specjalista ~ chorób

d() 8.30

·ceg1eln1ana Nt 4

H

i najlepiej redllgowanv poranny dziennik
„REPUBLIKA" - kosztuje w sprz„daży ulkzne~
15 groszy za egzemplarz, a w prenumeNtcie miesięcz.nej zł. 4.- (z odnoszeniem do domu zł„4.40) wraz
ze wszystkiemi dodatkami i numerami niedzielnemł.
„REPUBLIKA" jest najfanszym dzienmkiem porannym
w Łodzi i na bardz•ej rozp, wszechnionym. - „REPCJ,B LIKA1'
, ! ,
f
·1
ma na1 epsze 10 .)fmllqe cra1 0 we 1 za.grantczne.

ł

H Wołko wysk•1 ~~tg..;gr~::' . o~d !
'

·

Najwi~kszy

1

~~!ie

r1101 \V:B Szewc ii'i .

w Łodzi -

l

„')Si ieyQnJJd• 1 mo•
~-"- i czepłd~h.

131

I

ki. meble :>raz

minut.
.
Nasze ceayc meskie zelówki zł. 3.75
damskie zelówki zt 3.-. Męskie obca~ zł••l.75. Damskie obcasy zł. l.-.
~~!Ówk1 szyte o 50 g'r. drożej .

--------·--

. -ko.w alta'70 •
Piotr
!r6l!. Ttalli"l!11fta)

kosztem azyskaó nowe óbuwie
t~ lifa:rbui swe %ń'oszone w mechaniczn~ł łatbla'rn:i obuwia i wyrobów skóntn~li .,JEDY~A", ł.6r'ź,; Piotrkowska 116. tel. 184.50.
l>ou..ito łarhufemv lorebki, teki kurt..

lłtłit PlOl'ltl(OWSl<A 79, tel. 217-16.
Nłpr~nv~ 'Obuwia w eiągu kilkunastu

J·est na tan" sz· a• "!

p

· SPEC. CHOR. WENERVCZNVCłl, .Spe-cjałitia ,th.' 1r6b
. j•k6rnycht wene
SKÓRNYCH J WLOSóW.

-dr••i·- 2

I

'

ł

przy uJ. Wólczańskiej Nr • .2l2. doJa?d U11lD11'a•
J~m IL Czas przelazdu I codz. 30 min.

·

.

Pkllr·

tano dG 20 wiuczói z Dworca Połu-Jn~wt10

•eślł «:1t1tei7r. . ·

t~łln

będzie prawdziwym triumfem

!'.L-P.;..J...,,,,,,_TANIEC SZ™!Q!V,...:::_.,

JI
i\:!~::~i~~~:.~~1:·1'.::_
··:D:·d„·„z~.::::,p~:71."o::t·:,::k:„•.
~ ł 1•llllilmPmrlllt!rmnmum:lllil::::;!fł ep ';' bf ki,!!
~.„"
na oowvmel Roll odchod„

oddz. 170.

Chłopczyk

Nmli>rogram świetny dodatek dtwleko

-i!

SOK CZOSNKOWY
W'Y'Sf;ce ~konorni:czny odda wna 'NY·
ptóbowa1ly środek <lomowy prze1.1w
zwapnieniu żył i wsivstkim chor.:ihom
Phełfliany ma tetii. I but. 7 zł.. 3 but.
1'8 zł. Dr. CASP ARY & Co, Gdańsk,

, tel._ 121-23.

..

„ ..

InforDJat:łł ' za~1sv codziennie

WJfl:.z ,

I p.

od 10-8

lJDZłt:lAM lekcyj elektrotechniki. ma:
tematyki i ieivka niemieckiego. Pwtr30
tOJ. m. 3'1.

odd~f!7 i;r:~itr llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiilllllllllUlllHllUlllllUllłlllllUllłlHlłlllllf1kow'1<a

0

Nr.

us !!!!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1981

fidg sic wio9aa budzi w Hipka...
'Wiosennu film

~usunfloDJu

„€xpres•a••

I

Józko brał jak ksi~żę z bajki
W Jasyr damy. sziksy, szwaJki.
Hipek z nieśmiałością w 1łosie
"Jak to robisz?" - pyta 10 się.

Odrzekł Józko: „Jesteś klep

ty,

Chcesz, dostarczę cl recepty:
Miłość bierze się naiczęściej
Nie sercem, lecz siłą pięści 1~

Wypróbować chcąc w ten
Na jakiejś z przechodnich

Hipek czai się, Jak żmija:
Aż tu Iza się nawija.

Homerow}rch trzeba tu plóri
Niby z Dflssetdorfu UJ>tór.
l\tóry szarpie. rwie i gryzie,

sposób
osób

Hipek

•

a

~!n1~1tni

o

,

·
U:~atszy.cl!lg Jutr~lg

ku lite!-

W mies?Jkaniu przy U'lie.y

targnęła

-.13

Niecałej

życie 32-letnia A.nna
Napiła się ona jakiejś nie

się

na

Trzeciatkowa.
znanej trucizny.
Prz.y.czyna obu zamachów sam<>bóldowy i naprawy dróg polskich. należy robotnicy pozostający Już od dłu!sze~o
przypuszczać, iż prace będą się odby- czasu bez pracy, zareje~tI J ""an· w r>at'J czych - ciężkie warun!kl materjalne.
wały w szybkiem tempie i wz~d~dy fi stwowych urzędach po~rednictwa pra-Wgpodł s oftno
nansowe nie stana na przeszkodzie re„ cy.
W najbliższvch dniach lapewne ualizacji na szeroka. skałę zakrojonych
1 t pół toczny Old Jano~Ri. poz()..
każą się już »iczeg-ółow~ ohwieszczenla
olanów.
Władze przypuszczają. że w końcu o warunkach przvjęcl-t do pracy oraz o stawlottY: w tnl.eszkaniu rodziców ~~'y
sezonu Jesienne20 zdotaJ!\ doart>wadzić 1 okręg'ach terytorja1nv ;h w których bę ulicy Wi·znera 2-4 ~ rtależytego, .dł>zo
ro, ~paidl z okna 1 dózrtat. dotkhwych
wszystkie poważnł~js.2e artC'tie ł.•lm\llłl dzie się odbywało przyjęcie.
ł Władze są przekon,me. że .r~~lłzacf:.'ł pot iczeń: Po~toMe oozliehf<> chtoipcu
kacvJne do należyteKO stanti.
Przv robotach zienmy ~" znaJdde za olanów bt1dowy szos · poclągme ia so- pomocy IekarskieJ.
.
trudnienie poważnleisr:a l!\'zl•.i beiro„ ba ożywienie w różnyc'1 działach ł-'rże
~r~ejec:r.an°' ·
botnvch. Ani:!ażowanie robC'tntków roz- mvsłu, związanvch z tr. imil\:t dr.o~'''"• ·
poczni~ się już w oocz:.ttk~dt 11rz~1łe- i w ten sposób wpłynie bardzo powat~ . Na ulicY, Targowej diostał się pOd -ko
la ciężarowego. wozu 32:-letni Ale'ksan.
g-o miesiąca. Przyjmowani będą tylko nie na zmniejszenie sit: bazr<>boda. .
'der ,Or~li~i. Doznał on dężkicll usi}c.<>' .
.= r
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d:zen cielesnych. Pogotowie, Po oo'Ziele·
,
·• •
• .·
pomocy, przewiozhgo d·o
ńiu,yiern:srej.
łodz1anLąl·
Pr2g"'ę
im. Prezyid. Mościckiego. Wot
ft uw .szpitala
U U
nice pociągnięto dio ódJ>Owi,edziałności
_
_
tł
·
karnej.
Pmerwsza ka.adudoflca na

_Wprowadzenie w życie ustawy o
drogowym, napodatkowe
kładaJąceJ pewne ciężary
na właścicieli autobusów, taksówek i
wszelkich innych pojazdów mechnlcznych. wywołało pewne protesty ze stro
ny zainteresowanych.
. Właścic.iele autobusów i taksówek
tw1erdzą, ze nowy podatek uniemoźliwia im wsz~lką kalkutac~ę. Władze oświadczyły, ze W 1ntlyw1duałnych wypadkach będą stosowały wszelkie ulgi,
Jednakże nie moga zmniejszyć wymłarów poda.tkowycb.
Chodzi bowiem o to, że fundusze,
'które skarb . państwa tlZySka z tego -po:.
datku, mają być całkowicie przeznacz-0ne. na budowę i naprawę szos młę..
dzymiastowy~h.
Stan dróg polskich :rest tak fatalny,
że fundusz drogowy z pewnością nie
oka•ała sł_, złodziejką
· "".Ystarczy i włajze, zakreślając szero- Nie podobają misie wiejskie dzie- wał sobie sprawę z tego co się dokoła
kie plany rozbudowy szos, będą , jesz'
d~~ z~~5;ż0n~e s~me wyasygnowac bar- wuchy - skarżył się Józef Matrysiak, niego dzieje.
Na ulicy Pomorskiej Matrysiak znakmiotek z pod Koluszek, który w jednej
d
D~bre dro i mY;
1 P~~~kf. 0\{7 ~ Ko Pol-I z kn~jp t.ód~ki~h wytrąbił całą butelkę lazł się nagle zup~tn~e sam..Towarzysza.
sce tylko b. z~bórs
sówce szczególnie w niektó y~h n~re wódki z Jakims przygodnym kompanem ca mu para gdzies się ulotniła.
Kmiotek post~nowił zaczeka~ na
,woJe- - Jes!em dotychczas kawalerem i gdy-,
r
wództ~ach nie oż
swą przyszłą l!la!zo~kę i ułożył się wy
normalnej, ' młęJ;yu!i!s~~~j m{os~;oł~ bym się ożenił. to tylko z łodzianką.
- Racja. święta tac.ja - odpal" mu godm: w bral!li~ Jak1e~oś ~omu. Gdy. się
kacił samochodoweJ. NielepieJ również
przedstawia się sytuacja na Kresach, to:"'arzysz zabawy. - Tu ·nledaleko obudził·. był~ 1uz ,i:rodzma siódma rano.
Stw1erdz1ł. wowc~as br~k 250 złogdzie w okresie wiosennym wszystkie mieszka, sympatyczna panna, która w
.
zupełności nadawałaby się na zonę dla tych, ~t~re mtał w k1eszem.
droiti zamieniają się w bagttlska.
PoltcJa przyJ)usz7za, ~e pten1ad. że
Dla przykładu warto poświęcić kll-1 szanowneg-o dobrodzieja. cz·y mam ją
b!ała przyszła maizonk~, która naw~t
ka słów omówieniu stosunków komuni- sprowadzć?
- Koniecznie i to zaraz! Potriebna nie podała Matrys1akow1 swego nazw1kacyjnych pod Łowiczem.
panst~o~ym funduszu

rzucił słę
n
$

(Cz.ęstochowska 17).
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W bramie domu pr.ty 'utUcy W6lczd.
s«dej 63 w ceiu samobójczym napiła się
truclżny 37-letnia Helena Czerwińska

odbywały

bt:dą

•

%amac:liv somo&itlde

~u~1w1e nH
1ny
rnirn1 rntru~nienie
sitt
w dn!u 18 maJa i

Roboty rozpoczynają się
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Zatruc:ie offto6olern

Przed domem przy ulicy Płłsudskfe·
go 49 znaleziono młodego mężczyznę.
zdr~dzającel{o sł.abe oznaki życia. Pogo
łowie ustahło. ze uległ on zatruciU aJkohol~~·. udzieliło_ mu wię~ pomocy IekąrskieJ i następ~ue przewiozło do Sżl;>i.
tala.
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zdąż.ają do Warszawy, stale grzezną w zrobi.
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W kilkanaście mmut t>ótntej zJawtta
w knajpie kandydatka na
posiadadwaj
tj ~
Nie była zbyt mloda ani piękna i mia
jący przy szosie swe gospoda;stwa; ma
Ją monopol na wyciąganie z bapa sa- ta tak jaskrawo nakarminowańe usta,
·m todaieW.t:d.
Zronil no~
mochodów i wozów, przyczem od każ- że p. Matrysiak wyraził jej z te~ J)OWO
aresziowwanle' ;
'
de20 w~bikułu pobierają po 40 groszy. du swe niezadowolenie.
·
Władysław Mi"<:hlewski został po:- krzywdę 1
.- To głupstw.o - od~rta 'mu z uZarabiaJą on1 w ten sposób po kitka.
·
•11. ·h lewsk1
j
· d · 1 ś t k
· t d0 d
śmie·chem dz1ewo1a. - Mot chłopc:y' bar ·
dzlesiąt złotych ty2odniowo
Wkrótce zupełnie zapo. m1c
.aro~
~ powie zia n_ó c
Podobne stosunki panują ·i w innych dzo lubią czerwone u~ta, ale falc 'panu ciągmę Y
się to niepodoba. to mogę wog~le pt.te- za sor~ed~i kilku paczek przem~con~; mniat o t~ch ~roźbach.
częściach kraju.
Tomas!k n:e rzu.cał słów na wi~tr. .
go z N1em1ee !ytumu. Sąd skazal go na
.
Władze. chcąc raz na zawsze ure- stać się malować.
O?y dow1~dział się .'pr~yp~dkowo, że
- Tak. właśnie mnie o to 'CłtodzH - czterr tygodnie are~ztu:
g?lować naszą mfęjzymiastową komuMichiewskl . odsiedział tę . karę, a ~1chłe~sk1 nabył u Jakiego~ przemytmkację samochodow~. ogłosiły Już wiei krzyknął zac!1wycon.Y ~eśnfak. .
Okazato s1e. że niewiasta !est zaPt\- gdy .wy~ostał się na wolność, starał się n!ka niebanderolowany tyton, zakomu•
kl przetarg publiczny na budowę około
~to .go zadenuncfowat n1kował o tern władzom.
450 kilometrów trwałych nawierzchni !oną miłośniczką trunków alkoholowych ' dow1edz1eć.
. ...M.1cblewski po'stan.o\VU z nim się roz
. .
władzami.
przed
!
ttoklfka
Włec
zamówił
Maryslak
państwo
drogach
nowopowstających
na
,~
.
,
P~ pewnym czasie udało mu Sit to prawić.
wych w t:vch częściach 'krafu. które do- wych k.oleiek. postanawiałĄc ba'\\Tić 'Si~1
Któregos w1ecż'Otu na ulicy Gdań•
, . .
'Usta!ić.
tychczas były najbardziej upośledzone. do samego rana.
M1chl~;-vskl. stw1erdz1.l, że ttteMun~k skt~J ~pótkał Toma'sika samotnie l'OOkoło północy p!Jany ~arz za
Przetargiem tym zainteresowało się
wlele firm zagranicznych i krajowych. pałał gwałtownem uczueietn do ~wej to do pol.icp wmósł Bronisla.w toma~!k, wracaJącego do domu.
- Tyś na mnie naga'Clał w polieji,
Termin uruchomienia prac począt- warzyszki f oświadczył jej. te 't\tgdy na którr JUZ oddawna żyt z n1m na wrogiej
- suytał go.
t>rawt1a?
..
stopie.
t<>nle.
lepszej
o
marzył
nie
wet
kwiet30
na
wyznaczony
kowo został
-- Nie, to niepraw.da.
- Ja tet nit: chciałam mleć ł~teg-o Tomasi~ był swego cz~su .za~zony
nla. lecz obecnie pr.zesunłęto ~ do do.
- Ja mam na to dowody.
męża - odparta rnu drżącym ł'łósem- z P· J.anmą Tederó~ną i miał żatnlar
18 maJa.
P()kłóciłi się. W pewnej ch\\iłi Mi·
Przesunięcie tego terminu umożliwi Chodźmy stąd, potnówintY o tnłło.ści na POJąć J~ za ~onę. M1cltlewski odbił mu
Jednak tę dziewczynę 1 spo\Vodował chlewski wyciągnął · nóż zadał Tóma>sl
dokładniejsze zapoznanie sle ze stanem świeżem pówietr-m.
kowi cios w ramię. Rannym zaopieko·
.
wszvs~klc.h dróg polskłc~ oraz ścisłe I Matrysiak uregulowar . t~~unek I zerwanie .zaręczyn...
wafo się pogotowie.
Toma!l1k zaprzysiągł mu zemstę,
rozwazeme prac. które Jeszcze w ble- ' wyszedf z lokalu w towatmtWi-e swej ·
Mi~hłewski został aresztowany
przyszej żony i sympatvozne~o :swata. I - Zobaczysz! - groził Mfch1ew•
tacvm roku ma}a być dokonane.
Dok~d " 1a-<c:wie id7!~my1> ...... pv- sklemu - nie aziś to . za miesiąc. łjih Sąd sku ł ro na trz•1 mieshlCł wtę~
Ze wz~ledt1 na :3u1.e zainterei;owa- 1
·
• ·
nie sfer przemysłowych sprawą roil„u- i tar kmiotek, który już bardzo .s·łabo zda- nawet za rok grubo zapladsz za'.moJ:i nla.

błocie. z którego nie mogą się wydostać
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Innu Keaton
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Na ucho

iako „Impresarfo" śpiewa, mówi I prze
żywa tysiac przezabawny~b przyiród
przy boku swej partnerki, zlotowldseJ
AnJty Page. „Człowiek, który sic niirdy
nie śmiele". naJwlekszy komik ekranu.

Król

Wesołego

Ekranu

1łośny

Manrite CHEVALIER

*

Rzą.d litewski zamierza wy.dać usfawę, nakazującą wyświetlanie w każdym

pro·g ramie 400.metrowego fjlmu lHewskiego. Właścjciele kin znaleźli się w
przykrej sytuacji, gdyż na Litwie . niema
ani jednej wytwórni filmowej.

*
TEATR KAMERALNY.

. Dziś, w środę. czwartek I piątek. zasłuż1me
laury zbiera ulubieniec Łodzi - Michał Znicz
w arcyzabawnej komedii franka „Interes z Ameryką".
W niedzielę

nisławskiego

o godz. 5 po poi. dale Teatr Sta
„Swierszcz za kominem„ Dic-

kens'a.
O godz. 9 wiecz. wieczór humoru, złożony z
kilku utworów Czechowa z słynnym Pawło
wem w kilku odmiennych kreacjach.
Dziś,

TEATR POPULARNY.

w środę I czwartek ostatnie powtórzenie wybornego melodramatu T. Warc;1alows1Ciezo „Dziewczę z fabryki".
Na ukończeniu pod reżyserią R. Urbańs"de
go, przezabawna komedia - wodewili W. Rapackleiro „Ja tu rządzę".

11
1
Kto • zwyci~ży
'~!~!!
!!!!~~!~K'!c~
niedziel~?
w
.
b • .k h I k• h.
b · 1·
·
s1e nieco maczeJ.
.
W drużynie Warty nastąpiło odro- lonja.
Wvnik tego spotkania. Jak wogółe
dzenie i w przeciwie11stwie do poprzed-1
nich ~potka~ Wart~ potrafiła zaimpo- ~szvstkie mecze Ruchu, stoją pod wiei.
nowac polskiemu światu sportowemu. ktm znakiem zapvt~nła.
Ruch Jest. wciąz jeszc~e czofowvin
Czv jednak doskonała forma druży.
ny poznańskiej wykazana w meczu z ~esoołe~ w hdze. dotąd. me z~łamał S!~
Poironią utrzvma się na długi czas trud Jeszcze ~ dlatego PolonJa moze stracie
w . niedziele dalsze dwa punkty.
no przewidzieć.
Czv nasze przypu~zczeni.a ~P~awdza
Trzeba jednak pamietać, te Warta
lla swojem boisku gra o klasę lepiej ani· sie. zobac:wmv za kilka dm. Dziś. wyżeli na boiskach obcych i dlałel!o trud· tworzyła się te~o rodzaju svtuacJa w
1tidize, że nie s11·osób Je~t przewidzieć
no uwierzvć w zwycięstwo ŁKS.u.
Jednakże drużvna łć:faka Jedzie nie zwycięstwa nawet stuprooentowego, fabez szans i ma możność wvwalczenia worvta a cóż dooiero mówić o mecza~~
sob1e w Poznaniu chociażby jednego w którvch ni") walki staią dwa mmeJ
wiecej równorzeJne zespoły.
ounktu.
nr •fLU»M# Z
•?
d
tfti!WWP,...,.."EfiW+·• •

W najchodzącą niedzielę roze5rrane
w Wars.zawie spotk~nie bokser
:sk1e miedzy druzynami IKP 1 Mak~abi.
Spotkanie to zapowiada się bardzo mteresująco . gdyż Makkabi uchodzi za najsilniejszy zespół bokserski w okręgu
·
warszawskim · ,
Drużyna rÓdzka walczyć bęjzie w
Warszawie w następującym składzie:
. : w. musza: Leszczyński i Pawlak
(dwa spotkania w tej wadze).
w. kosrucla: Spodenkiewicz.
w. piórkowa: Wojciechowski.
w. lekka: Banasiak.
w. półśrednia: Chmielewski.
w. średnia: Garncarek.
w. półclętka: Stahl 1..
Spotkanie w wadze cieikiej prawdo·
podobnie nie odbędzie się. ponieważ
orzedstawiclel Makkabł w tej wadze
Finn został zjyskwalifikowany przez
·
WOZB.

.n 01 ia• rl•i~tuna !1Jnr·llocfl6g łód$ftief
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Zainteresowanie „Motocyklowym 'sportów motorowych · o. Z. Gomołiński .
Zjazdem Gwiaździstym. do Łodzi". urzą mistrz Polski p. Leon Sztern, zawadodzonym przez sekcję motocyklową„Bar wa szkoła kierowców samochodowyc~
Kochby", w n'.edzielę, dnia lO·go maja Pr. Grętk iewicza, firma K. Ktlsster 1
lest wielkre. Poc : eszaJącym. Jest fakt u- ~·wie reprez. motocyldi B. S. A. i B. M.
fundowan ia bardzo cenych nagród dla W., firn1a „Granit" ven. reprez. mo,to-c:v
uczestników tej na szeroką skałę zakro k! . Nor~c-n", A. Mei~ter i S ka reprcz
!„Ariel", inż. J. Kiisster warszta~y rece
jonej imprezy sportowej.
Jak się dowiadujemy do dnia dzjsiej racyjne i wytwórnia orzyczepek rr.oto
szego następujące osobistości, związki i cyklowych, firma „Berson" sprzeJaż
firmy ufundowafy nagrody: Okręgowy ; części samochodowych i motocykloUrząd Wychowania fizycznego i Przy wych oraz opon, Łódzki Związek Han
sposobienia WojskO\ve~o, WszecMwia 1dlowy reTJrez. oliwv „Oaltel" i benzyny
towy Związek ,,Mak:rnbi" okręg łódzki ' „Lot", Va<.:cuum Oil Company, Schell,
firma „Naftocent", „K~rpa. t.v", Centrala
Magistrat m. Łodzi, prezes Ł. Ż. T.
firma Oriffel
·s. „Ear·Kochba" p. Jerzy Wolf, czło- Opon, Dun!op Rubber Co.
d·
1
··
nek_ Zarządu .,Bar-Kochby" sympatyk rep re z. opon Pirelli i In fa:
,
........_..„„. --·-···

W sobotę odbył sle w Barcelonie
kon~res olimpijski pod przewodnictwem hr. Baillet-Latour. Po przeprowadzeniu dodatkowych wyborów zastana„
wiano sie nad kwestją dopuszczenia kobiet do Igrzysk olimpijskich w Los An·
geles.
Postanowiono utrzvmać nadal pierwotny stan rzeczv, t. zn. me rozszerzać programu olimpijskiego dla kobiet,
które wezmą udział jedynie w jeździe
figurowej na loJzie. pływaniu, lekkiej
ailctvce. gimnastyce ł szermierce.
Najważnlejszvm ounktem porządku
dzienneR;o bvła sprawa powierzenia lgrzvsk olimpijskich w r. 1936. Póstanowiono w drodze referendum zasięgnąć
ooinji państw w tej sprawie. Warto zaznaczyć, , że najpoważniejsze szanse n1
urządzenie Igrzysk w r. 1936 posiadaJa
Niemcy.

DaIsze Inł eresu1ące

OJe 1gowe na 015 ac po s IC

b
Niedziela Pi~cłu spotkań hgowv.~
Izamknięta
zost:J.Je meczem Ruch - Po-

Najbliższa niedziela ligowa przynle· k_o p~wne~o zwycięzcę, dziś sprawa ma 1

sie nastepujace spotkania:
Lesda - Lechia, Garbarnia - Cracovia,
Poi;toń - Wisła, Warta - LKS i Ruch
·
- PolonJa.
Me~z warszawski miedzy benjamin'kiem Ligi Lechią a Le~dą winien przy.
nieść dwa punkty zespołowi stołecznemu. Trudno sobie bowiem . wyobrazić
możliwość powtórzenia niespodzianki z
przed jwuch tygodni, kiedy to Lechja
nadspodziewanie uszczknęła dwa punkty Polonji stołecznej.
LeJ!ja wykazała w Krakowie w spot
kanlu z 'Cracovią bardzo dobrą formę i
winna wynieść z walki tej dalsze dwa
punkty.
Mecz krakowski Garharnia - Cracovla zapowiada się nad w.v raz interesująco. Cracovia po ostatnich niepowodze
do reNależv spodziewać się ze strony Cra
covjj dużego wysiłku na tvm meczu,
aczkolwiek wynik spotkania krakowskiesw stoi pod dużym znakiem zapytania. to jednak nie będziemy zdaje się
odosobnieni jeśli typować będziemy
sympatyczny zespół Cracovji na zwy.
ciezce.
Niezwykle Interesujące spotkanie ro
zegrane zostanie we Lwowie między
Pogonia a Wisłą. \Vista krakowska O·
oromieniona całvm szeregiem sukcesów
jedzie do Lwowa PO pewne dwa punkty
tembardzieJ. że Po~oń fatalnie zawio·
dła ubiegłej niedzieli w Po;r.nanlu.
Drużvna krakowska jest powafovm
faworytem tego spotkania, mu$i się Jcd·
nak znacznie wysilić, bv zdobvć dwa
punikty, ze znaną ze swej ambicji Pog-onią
Ni~ nalefv T6wnf et .zapomnłeć, te
mecz odbedzie się na boisku Poii()ni. z

~~~sit~~{i_yć będzie niewątpliwie
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Prz·ed motocyklow·ym z1·azdem· Kongras oimp JS

odbvl się w Barcelonie

O.,

Polsko wiród poicJt

łódzka
Kadi
schodzi japokonana w Brzezinach
W Poznaniu zmlerzv swe slfv tT<S
Na otwarcie sezonu piłkarskiego w
sporda plgwac:hiedo
z zeszłorocznvm pogromcą Pogoni War
Brzezinach, Brzeziński Klub Sportowy
Organ ofl.cJatny m!~dzynarodowej fe 1 pattJą i Finlandią.
ŁKS Ja' tą. Tvdzień temu typowaliśmy
5
:-..ewh„... deracii pływackiej FINA - .La Nata-j Bezkonkurencyjne są oczywiście zaprosił łódzką drużynę „Kadimach". z
*
®łWWW
tlon" oirlosił ostatnio Jiste 10 nailepszvch Niemcy, ma'ące w każdym punkcie po którą rozegra mecz footbalowy w sobo
l.bll·z•
w r. 1930 pływaków Europy we wszyst paru i to dobrze uplasowanych renrezen tę dnia 25 kwietnia.
t1
li
Itantów. Dalsze miejsca zajmują Węgry. Zawody prowadzone w szybkim tern
pil/carskie 0 puhar .Expressu• kich konkurencjach klasycznych.
Po'ska na liście tej za'muje trzy m!ej Austrja. Holandja i franc:a. Holandja i pie od początku do końca przy dość cie
Poniżej podajemy kalendarzyk spot sca: Bochcriski zajął trzecią lokatę na ! Ang!ja zwarcają uwagę tern. ie posiada ka wym przebiegu przyniosły wspaniakań klubów fabrycznych o tm~ar „Fx· 100 mtr. stylem dowolnym za węgrem . ją doskonałe lokaty w konkurencjach .ko łe zwycięstwo B. K. s-owi nad gośćmi
oressu". Kalendarzyk obejmuje spbtka· Baranym i francuzem Tarisem i 4 miej- i biecych. lecz ani jednego punktu w męs· w stosunku 4:2 (t:O). Najlepszy na bois
nia niedokończone z ubicgłeR;o rokt.1 i sce na 400 mtr. stylem dowolnym za Ta kich.
· ku kapitan drużyny B. K. S-u Pinkus
spotkania roku 1931: 2 maja: Wł MA- risem Costol'm i Heinrichem. Pozatem Oczywiście zestawienie takie nie j.est „Wolf", który zdobył wszystkie 4 bram
JKP. 3 maja: Oever-Kruscheender, 9 jako ósma na 200 mtr. stylem klasycz- miaroda_jnem odzwierciadleniem stanu ki dla swych barw.
maja: Gever-WIMA. Zjednoczone - nym znalazla się Jarkuliszówna. ·
z gości wyróżnił się prawy obrońca
1sportu pfywackego w poszczególnych
łKP. 14 maja: WJMA-Kruscheender i
ł
t 'k s d ·
Dzięki temu zaszczytnemu wyróżnie 1 krajach· jednak bardzo pocieszającym'. ś dk
Geyer-Zjednoczone.
nlu dwuch naszy<:h asów, w ogólnej kia jest to. ie Polska znalazła się na honoro I r? owy napas ni • e ziowa pan
syfikacii narodów wyprowadr.a .,La Na- wem miejscu. wyprzedzając takie potę- asin.
on" Polskę na ósme miejsce przed gl pływackie. jak Szwec:a, ojczyzna .
żuz1011•ego taf
_
.i
Belgją, Czechosłowacją, Szwecją. tlisz- Arne Borga i Czechosłowacja.
W
il
~~ó~~~~cr::g!o który zespół

łła

l'ZB

mah

mec'!f.e

I

B

nudowa toru

w Helenowie

n

.
Jl. • re19U I ure

do narodowego biegu na prze/a;

ft
~ Q
Union przvsfąplf Już do budowv mo;.a. 4 •
tocvklowego toru iuzlowego w Helenowie. Prace prowadzone są bardzo ener
dzleraawg boisk
gicznie i w orzvśpieszonem tempie. InaW zwiazku z pitkarskimi Imprezami ; czart za boisko oraz określający prawa
uguracja wyścigów na nowvm tor7.e na
stan! w dniu 31 maja. Wvśclgi motocy. międzypaństwoweml. które się w roku i obowiązki wynajmującego i najemcy.
?ależnie od wyniku ~eferendum. f!lr:~
klistów I kolarzv odbe:fą sie Po raz bieżącym odbędą_ w Pot.sce przystąp:tj
oierwszv w Łodzi na torze żuzlowvm Polski Związek Piłki Noznej do unormo gą Jeszcze nastąpić zmiany co do m1e1i betonowym. NO\~V tor ~vzlowv w H~- wania sum. pobieranych przez kluby za ' scowości. w których !iipotkania międzylenowie c1cszvć s.1e bedz1e nlewatnliw1e wydzierżawianie boisk. co było połą· narodowe mają się odbyć, gdyż jest rze
czą niedopuszczalną aby najwyżsr.a
dużem oowodzemern w. sferach sporto. czone z zatar"aml
·
•
.
.
·
·
··
I t N"
ma~1stratura piłkarska akceptowała wy
lidze wniosek.
zaoo- I w tym celu"' przesłano
a. ie.. na 1ezv
wvc·h n!lsze~o mas
"'!nieć. ze jazda na torze zuzlo~vm Jest który zostanie poddany głosowaniu górowane pretensje pewnych klubów
me~wyk.le trudna. i wvści~i takie dostar . „per referendum". ustalający stały ry- 1ligowych.
• .
.
•
··-·~---~·-·•
.
czaJa w1dzo~ duzo emocji.

..I.

sprOllJf;

I

HI1zpan il - lrlandfil 1:11'.ursu "lreneróDJ p1lftarsft1ili
·enomenalna gra bramkarza
irlandzkieqo

I

•s•a•ec:•n•e P•s••nowi•n•

Projekt Polskiego Związku Piłki No-,i we Lwowie.
Celem ułatwienia kuristom opanow?.
mecz piłkarski ro- żnej w sprawie kursów trenerskich bezegrany między reprezentacjami Hisz. dz!e urzeczywistniony, gdyż Państwo· nia materjału teoretycznego zamierz~
panji i lrlandji zakończył się wynikiem wy Urząd Wychowania fizycznego Polski Związek Piłki Nożnej wydać pod
remisowym 1:1. Na ilepszym zawodni- · przyrzekł już swoje poparcie. chodzi o~ ręcznik gry w p i łkę nożną (7aprawa. te!dem na boisku był bramkairz irlandzki, hecnie o usfalenie szczegółów. Jeżeli ua chnika. taktyka I pedagog:a), który zoktóry bronił fenoi:nenal~ie. ratując dru- ~z.e władze piłkarskie postąpią, w .myśl st~ł już opracowany Prie~ z~anego pol:
:tynę swą od dużeJ porazkt. Mecz odbył zyczeń PUWF. to będzie!UY m1elł J~d.en sk1go g~acza Józefa .Katuzę 1 wzbogaci
sie w Barcelonie. Widzów zebrało się czterotygodniowy w stolicy oraz po Je· naszą biedną dotąd hterature sport9wą.
i dnym dwuty~odniOWYllt w Warszawie l
na meczu przeszło 50 tysięcy.
.Międzypaństwowy

!

Zglottzenr·a lodz!an

Na ble~ narodowv na przeJaj w dniu
w Warszawie . zgłosił K. s.
zawodników:
Oever nasteoującvch
Krawczvk. Deka. Trzciński I Szczectński._ zaś Ł.KS , z~łosll Wróblewskiego,
Jan1sz~wsk1ego i Polaka.

3 maja

Wycieczka kajakowa
do Czechoslówacii

Polski Związek Kajakowy organizu· kę ka· wyciecz
d 23-ao
d
·
ma:a
o Piszczan.
w n. do
Je
udziela
lnfomacji
ja. kową
sekretarjat Państwowego Urzędu w p
' •
·

oo.P.P. Karaspondanfó\V
Koresp?nden~i

~lala

naszeto
' PP.
sporto~ego ktorzy me. nadal• wyników
proszem są o wysyłanie
tel~fODJcznie
sprawozdail z odbytych imprez natycb.•
miast po zawodach, najpóźniej w nle.

mielę wieczór IJsteM dworcowym.
korespondencję sp-Ortow•
Wszelką
kierować należy na następujący adres:
Redakcja „!xpreseu„. Łódź. id•. Plotrłl~

mka 49 u ręce red. Stefa.u 1'11~.
-:.r,_
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%dofJvn·1:0 puliar•
HindenfJurf!a

!lapiei 111uieidsa s 'Wai

Zbrojenia morskie
·
Niemiec
:fpus•c:•enie na DJodę
pan.:ernifta .. Jl„
Berlin. 28 kwi.etnia.
(Telegram własny}.

W dniu 19 maja zostanie spusz~zony
na wodę krążownik pancerny „A". Obecnie jest już przygotowany program
uroczystości, które potrwają dwa dni.
Poświęcenia krążownika dokona prezydent Rzeszy, który przybędzie do Kilonji. Prezydent Hindenburg znajdować
się będzie w ciągu dwuch dni na krą
żowniku „Konigsberg". Wieczorem w
dniu 19 maja odbędą się ćwiczenia morskie. W programie ćwiczeń znajduje s!ę
atak drugiej flotylli łodzi podwodnych
na krążowniki .,Konigsberg" i „Koln".

Dostawy
dla

Pubar Hindenburga za rok 1930 za naJ·
ładniejszy lot powietrzny zdobył słyn·
ny pilot niemiecki Scblerf z Mannheim.

\Elillllllll!I!Jllllłlli1Iilllllllllllilllll!l

włoskie

Ofiara prernfenł

1

!lłosii soDJiec:Aieł

ftoenfśena

Rzym, 29 kwietnia.
(Telegram własny).

·

l

W tych dniach nastąpiło podpisanie Po raz drugi dopiero, od wielu wieków wyjechał w otoczeniu swej świty ce- sowieckiego kontraktu, na mo- Papież opuścił mury Watykanu. W Iem poświęcenia nowej świątyni w
cy którego Włochy dostarczą sowietom tych dniach bowiem Papież Pius XI
Rzymie.
rozmaitych fabrykatów na sumę 350
miljonów lirów. Bliższe szczegóły pod&
ł
4- a
pisanej umowy nic są narazie znane.
włosko

uder!~~r!nwtea~
·

4
trnld&I
ne. Jl4„enac••
„ H ero6 ••v .n111a.ucv

· ·· . ' · ·

·

·

·· \

wier~ni.:zq
:Jłlojster •o6itu
Barmstadt, Z9 kwietnia.
(Telegram własny),
pobliskiej miejscowości

Bovern
W
prowadzone są roboty wiertnicze w celu odszukania źródła ropy naftowej. W
tym celu wzniesiono wieżę wiertniczą.
Wczoraj powstała wieczorem burza. Je
den z piorunów tram w wieżę. Z czterech zajętych na szczycie wieży robotników został zabity majster Richter.
Trzech pozostałych zdołano uratować. '

Profesor dr. Gwido Holzknecht z Wiednia, w czasie przeprowadzania doświadczeń naukowych z promieniaQtł
Roentgena, tak silnie poparzył sobie
prawą rękę. że musiano Ją amputować,
by uniknąć ogólnego zakażenia krwL

Zamach bombowy
.., %aerse6iu

eaoro611 lłar•u

Zagrzeb, 29 kwietnia.

(Telegram W'łaisny).
parku Tonisława dokonano

nala

wczo- .
W
raj zamachu bombowego. Nieznani spra
wcy podłożyli w ciągu nocy 5 paczek W Atenach rozpoczęto w tych dniach wielkie roboty inwestycyjne. które manowoczesne.
tnaterjału wybuchowego. W godzinach ją zamienić stare. nawpół _ zniszczone dzielnice. na zupełnie
rannych nastąpił wybuch 4 ładunków.
k·t óre jednak nie wyrządziły żadnej
szkody_. Policja prowadzi w sprawie tej
·
dochodzenie.

·t1aaapłfł

-al..ufrofa lefnlc•a .., Ameruce

.l

Katastrofa samolo
towa
Rzym, 29 kwietnia.

(Telegram własny).

Dziś wystartował z lotniska w Cam
poformio samolot. Na wysokości 200
metrów. wskutek wad1iwego sterowania. aparat spadł na ziemię i rozbił się.
Lotnik poniósł śmierć na miejscu.·

księża
seslani na :fv6ir

3

Kardynał

Moskwa. 29 kwietnia.
(Telegram

wła.sny).

Donoszą z Tyflisu. że GPU. aresztowało trzech księży katoHckich i oskarży

Pompłli,

dziekan kolegium

kardynałów, zachorował bardzo poważ
nie na influenzę.

,
le ich niesłusznie o przemawianie z am W Ameryce miała miejce w tych dniach straszna katastrofa lotnicza. W pobony przeciwko sowietom. Księży tych wietrzu zderzyły się dwa samoloty kierowane przez pilotów - amatorów i ru- XXXXXXXXXXXXXXXJ
nęły w dół. Obydwaj piloci POnieśli śmierć.
zesłano na Sybir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......:.~~~~~~~~~~~~
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Konto p. K. O. „Wydawn1•ctwo Republika" Nr. 68.8f4

OPI?ZIAŁY: KRAKÓW, ul. Piiarska 4, tel. 1~5.00; ~AT.O'Y\TICE: Biuro dz!enników „Ha.ga" Wi~centy Szczei:ianiak, _ul. ~i~stowska 9, ~el. 7.17; LWÓW~ ul. Zimorowicza 5, tel. 277; POZNAŃ:
Piekary • 20/21. tel. 22.46; SOSNOWIEC: Bmro dz1ennikow Józef Hlawsk1, ul. 3-go Maia nr. 28, BĘDZIN: Bmro dz1enmkow J. ttlawsk1, ul. Mała cho wskiego 1; DABROW A GÓRNICZA. Biuro
dzienników J. tllawski, 3-go Maia nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; GDYNIA: Pension_ „Victoria Regia''. tel. 19.02; WARSZAW A, Próżna 7/34, tel. 768.89; T ARNóW. ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota 14; RADOM~ Żeromskiego 23. tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171; SKARŻYSKO: llżecka 16. 'tel 40;
.
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki

pocztowei

zł.

3 gr. 50 miesiecznie

I

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz _milimetrowy (na stronie 4 szpalty);
. nek;olog1 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,
1.50. Poszuknvame pracy: za si owo 10 groszy. najmniejsze zł. 1.20.

Ogłoszenia:

. . .
naimnieisze

zł.
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