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n no jest normo lnie
. 'ffi(fts•ośt f o6rofl
·
zdążały Już

'•u

Jpochód zupełnie oddzielnie. Na dziedziń wczesnego rana

na wyzna· I RYNKU LEONARDA. PLACE TE ZO
STALY OBSADZONEPRZEZ POI.ICJĘ
Zakfady przemysfowe, z.airówno w!ęk
Pochód członków tych partyj o a:.
orzemaszerowały grupy robotników ze 1 nizacia ta odbyła rano zebranie, na któSwYmil sztandarami do partyjnych lokali rem wygłosili przemówienia okoliczno- l 0.30 rano wyruszył ulicami Główną, , sz1e, jaik i mniejsze, są czy.nne.
W niektórych fabrykach ozęść wbotdz1eln COwYCh· w których na godz. 9 ra- ściowe łódzcy przywódcy tej partji. O Piotrkowską i l1 listopada na Polesie
nilków nie stawiła się cLo pracy, Przedgodz. 10 rano przed domem przy ul. Konstantynowskie.
,
no została wYZnaczona zbiórka.
Na Polesiu mają wygłosić przemó· siębiorstwa użyteczności puibłicz.niej praWe wszystldch tych lokalach zaró- Piotrkowskiej 73
wno PPS - frakcJL PPS CKW. niemlec- SFORMOWAL SIĘ DOSC ZNACZNY wienia ławnik Purtal, radna Grodzicka cuiją zuipeł'nie normalnie.
Omach magistratu na Placu Wolności,
Cerbe i ławnik Kuk.
LICZEBNIE POCHÓD,
klej socJalistyczneJ Partii, Bundu ł Poa·
Wieczorem w teatrze miejskim ma udekorowano zielenią. Przed loka:laml
le - SJonu odbyły się krótkie konferen- który z orkiestrą na czele ruszył ulicaniektórych socjaHstycz,nych organizacyj
ml Piotrkowską i 11 listopada na groby sle odbyć uroczysta akademJa.
cJe.Jpkoczwiemdnastąpłl wYmarsz.
Po mieście od samego rana krątą powiewają czerwone sztandary.
a omo. frakcja PPS urządza poległych bojowników o niepodle2łość.
a
Prezydjium magistratu zawiadomUo
PPS CKW. socjaliści nlemle.:cy. Bund_ patrole policyjne.
Ze wzidedu na to, że Istnieją pewne pracowników miejskJch, iż pozosta:Wia
oraz Poale - Sion gromadzą sie na Wod i
.
B.
im swobodę co do obchodu d1zl;giejszego
lorzypuszczenla, że
Czapsk 1
nym Rynku.
Poszczególne dzielnice I orS?anlzacje. KOMUNISCI BĘDĄ PRóBOW ALI SIĘ święta.
afta•anv na 2 miesiqc:e
Kwestja potrącenia uposateń za dz·iień
od GROMADZIĆ NA PLACU HALLERA
wchodzące w skład tych partyj
ll'it:•ienia
zależyć będzie jak w roku udzisielszy
Płock, 1 maja.
władz nadizorczych.
od
biegłym
Przed sądem okręgowym w Płocku
Jak na:s informują, do pracy w magl"
stawał dzisiaj b. poseł Stronnictwa
stracie nie stawiła się tyillko nieznaczna
Chłopskiego, Andrzej Czapski, oskarli część urzzdiników.
tony o to, że na_ ytiecu przedwybor111 celoeli roliunfioll'ut:fi
%6rodnfe popełnf
czym w Trąbkach, w powiecie gostyprawca napadu na
nlflsklm, nawoływał zebranych jo prze'
•
Paryt, 1 maJa. _ wstąpili oni do StrasbuTga, gidzie Ravl'kl
clwstawlenia się zarządzeniom władz,
OrO
anie
usilóWaf · p,opełnić na swej towarz;y.szce
~Tetegram „wlasny~.':
niepłacenia . podatków i niedawania rek
do!i:VD'Ofne
na
sftasanv
AteszUJOiLDSić.
ją
on
Chcia!
moridierstwo.
Raviki,
auisbrjaokl
.
ObYW~tel
22-letnt
.
ruta.
111it:•lenłe ·
Przesłuchani świadkowie potwierdzi przyfr>yit niedawno do Paryża. Tu poz- towany przyznall się, że w Belgi.i za.morWarszawa, 1 maja.
'nar on pewną mlodą po!rkę . Po paru dowa.f już cz.tery · kobiety i ,p.rz:yiwfas·zU dane aktu oskarżenia.
W dJ:1ng!im dtniu procesu 0 m 0 rderczy
Sąd po przeprowadzonej rozprawie <liniach znajomości :namówi1l ją do wspól- czyt sobie ich oszczędności. W danym
wydal wyrok, skazujący Czapskiego na nej ja.z,dty <lo A'l.Lstrji, ~dz'ie miał ją rze- wyipadlku chciał on zrabować 1000 fran- napad raibumkowy na mieszkanie i·nż. Coro przy uil. Żórawiej, sąd przest'Ucha~ w
!komo ;poślubić. W drndze -do Wiednia, ków.
2 miesbce wiezienia. ·
da.Iszym cią.gu świadków. M. łn. przed
'
·
U jęcie mię zynaro- slu<::hani zostali wywiadowcy policyjni
Sakowicz ł Koł!baczyń:skl, którzyi Ollfsal1
dowego bandyty
przebieg dochodlzeń w s:prawle krwawego napadu ra'butttlrnwego, aresztowa1nie
.., °E•e€1ioslo111ac;fi
zibrodniairza, chara1ktery;zwjąc przytem
Praga, 1 maja.
%omosnu Aupiec rumuńsfił 06rofJ0117onu
W czo raj na stacj I kolejowej w Zilfnle sposób składania przez Ratyńskiego zePo dokonaniu irabuinku bandyici i:x>zcr (Cuchos.towacja) areszoowano Prandsz z·nań.
Wilno, l maja.
Przez ca1ty czas sklaidanfa zeznań
w lokalu jakąś lampkę z tleją ka Szymańskiego, międ'Zyinairodowego
stawHi
Grabowszczyzina
W miejscowo~cl
1
pod WHnem dokonano mchwateigo na~ cym knotem, przy·czem oświadczyli, że bandytę, poszukiwanego za sz ereg zlbrod przez wywiadowców. oska·rżony SadowparQlu bandyic'ki,ego na biuro leśne Walidls to jest bomba, która eksploduje, gdy tyl- ni przez władze nie1mieckie, francuskie, ski mienił się na twarzy, z.draJdlzając wiel
ki niepokój. Ratyński natomiast przybieberga, W godzinach 'POłttdiniowYch dlO lko iktoś z Obecnych ruszy się z mie.jsca. polskie i awstrjaokie.
rat pozy niewiniątka, iuldając raz po iraz,
w
karjerę
swą
roz:począt
Szymański
lokalu bi-u:ra wtar.gnęH 4 bandY'Ci uizlbroWśród ofiar raibusiów znaj.dowal się
że nie rozurmie kierowanyich do niego py
d<Ykonal
laty
10
prze;d
gdzie
Warszawie,
j-ęni w broń paln;i i zażądali okuipu w wy zamożny kuipiec rumu-i1ski, który przyjeNastępnie tań. Symulował również utratę pamięci.
napadów,
kinvawy.ch
kilku
so'kości 5000 z:ł.
chat do Walidis'berga w SIJlfawach handloPo na1raidtz·ie sąd wyida·ł wyrok, na mo
uciekł on do Budapesztu, skąd po wystę
P. WaJodsbeir-g nie posiaidal takiej su- wy.eh.
cy którego Ratyński skaz:my zostat na
pach bapdyckich zbiegt do Wiednia.
myi. Bandyci kazali się rozebrać całe
Sprawców zuchwatego napad~1 banAresztowany bandyrta miaf przy so- bez·t.ermi-nowe ciężkie więzienie, a Samu personelowi biurowemu, poczem dy:ckie:go doty.chczas nie ujęto.
dowski na 3 lata ciężkiego więz1 ienia.
dużą sumę pi-eniężną.
bie
wszystkich związali sznurami. Zrabowaili oni 40 rubli w złocie, 500 lei ruarruń
skich i szereg cennyich przedmiotów.
',

·

Lódt, 1 maja

Jut od same20 rana przez miasto cu domu przy ul. Piotrkowskiej 73 orga czony punkt zborny.
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Zastrzeliła kochank~ m~ża

Nielegalną pocztę

•vflrvfo .., !Jarnopofu
ułanów
Lwów, 1 maja.
Wydział śledczy w Tarnopolu wyk
więzienia
rył nielegalne przejsięblorstwo pocztowe, doskonale konkurujące z poczt!l
Starania jej zostały uwie6czone
Kraków. 1 maja
,
państwową ze względu na niskie oplaPorucznik 12-go p~łku. pi~choty ~il- myślnym $laitkiem 28 ljpca ub. roku zo_
ty, pobierane za przewóz listów i przesyfek. Konkurentami poczty są: Zalel hełm. Handel został przenies1orty. w '!isł~ stał mąż jej pr:zen·iesiony do Krakowa,
Springer, i Salomon Zeist. Klijentelą ich padzie 1925 r. do ~8 pułku ~ S~ermewi lecz pewnego dnia 'zjawita się w ~rakoby świat kupiecki Lwowa i Tarnopola ~eh. Han~el był zonaty. -~ozyc1e jego z wie LaskoWska, ktcra prrLybyła tu w od
'·
sz.częsliwe do czasu wiedziny do uko~hkego, prze\votąc zoną .~tJ~ było
Który obsługiwał solidnie,
Haadlo;wa, i
l)Owiedziała się o tem
Hand.la
pieniądze, pakunki i listy. Wedle taryfy p~ew~s1e~ porucznika
zapałała ku niej chęcią ze~ty. Handlo.
. .
stosowanej przez Springera i Zeisla, o- Skiern1ew1c.
Tam pozn~ł ~. me1aką MMJę Las- wa kochankę męża Si>atliał~· na jedotata za list polecony wynosiła 50 gr.
nej .z- ulic. Po <>stref wyinianie zdań strze
ze względu na znaczny ruch, jaki pan 1 · kowską, w ktoreJ się zakochał.
~~ tego czasu począł on. iA:tiedby- lila ~na do La.slf<>W~i~j. ~rosło w czoło.
wal na nielegalnej poczcie poszczególnych przedsiębiorców straty skarbu ' wac zonę. Zrozpacz«>na Mar)a Handlo. W kilka godzm, pozn1e1 ,., Laskowska
wa wszczęła starania w kierunku prze- zmarła. zabójczyni p'O dek~ńaniu zbrod
·
pailstwa są znaczne. '
. , ni ?~dała się ,sama w ręce · najbliższego
Przeciwko obu wymienionym wy- niesienia męża do K~akowa. . .
Był~ ona ~wna, ze ~ ~1e ~eJ: PCJl1~1anta, ktoremu oddała rewolwer i
gotowała policja doniesienie do prokuratorji o przekroczenie ustawy o pocz- j sca słuzby znow za1>anu1e między mnu osw,adczyła:
1,.Zabiłam„. poczem zaprowad.złła KO na
zgoda.
cle.

Zona porucznika

I

skazana na 6 miesięcy
za zabójstwo
zbrodni.
po-1 miejsca
W czor-aj stanęła ona. przed sądem o.

sprawę tę r<npatrykręgowym, który
wał pod przewodnictwem sędziego Pi-

larskiego.
W charakterze świadków sąd prze.
słuchał samych wyższych wojskowych
a więc gen. Józefa Wilczyńskie~ z todzi, podpułk. dr. Wertheime ze Skierniewic, maiora Władysława Połcia dowódcę 12 baonu KOP. i innych. Wszyscy świadkowie wystawili oskarżonej jak
najlepsze świadectwo.
Sąd skazał Harułlową na wyjątkowo
małą karę, zasądzając ją na 6 m1esięcy
więzienia z zawiesrz:eniem kary na prze~
ciąg jednego roku.
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Jak wygląde żołądek paryża? Anglicym~~~~:sz~ml
Chara~tervs~vczn~ wymkt

- Paryż po•
chłanla niesłychane ilości artykułów żywnościowych

Ulice zawalone

0
ft

óraml Jarzyn i innych

"

specjałów"

c1ekawe1

•

ankiety

Jeden z duty<:h dzienników

tondvń-

%ródleD1 rosflos•u poruianin a jest... jedsen1e i!: !~~::!.~!~~daftt a~!Jr::s:~c~~a;

I

„„.Balssaf Balssa!.„„ -Ani chwiU wa 1 na przy.bycie kote~k z tyWn~clą. Noc. ~cy ~rza ,ary-tanina zapal:b gorą- żdw. .Of!oowiedzl wyvatJa/y nuażdtqc.
llanla 1" "Przy tak niskich cenach nic na ta praca sprawia niesamowite wra- cef zupy cebulowej i kapusty. Dookoła dl'! anglików. Wed!11g ~ej ankiety an·
fenie. Od czasu ero czasu słychać ja-kIS stołów zasiadają mężczyźni w niebies- gli~y ~ naJgor~zymi mezami ~a świeci1
was nie zdoła odwieść od kupna!''
Obcy przybysz odnos.f w pierwszej, okrzyk, rżenie konia tl.ib też hałas kót. kich t"oboczyeh bluzach i zielonych ko- , Na1ostrzeJ l na1~godnlej o.k reśhtv swych
chwili wra!enle. te znalazł sle na alef· Mrówcza ta praca idzie nlezwyikle . szula<:h flanelowych. z czerwonemi sza- ; ro~aków. cztery sJa'o/ne literatki. a~glel
cł1lo łub teł w mleJsca, idzie odbywa sprawnie f odJbywa się w bardzo szyb- Ukami dookoła szyi, kobiety w koloro- sik1e fJłl>. Ethel Maunm, Ellen Wl'lkmson,
Mary Bdington i Strom Jameson.
wych fartuchach.
11, llcytacJa. Napisy te Jednak zdobia tę kiem tempie.
f thel Mauttln stwierdza te an~ltk
Me~
gwar.
i
śmiechy
węsofe
Słychać
są
przygotowywane
sposób
ten
W
pa·
bulwary
tulące tyciem 1 zrlełklem
ryskie. znajdujące sle zdala od ełeganc- zapasy żywności, które nazaju-tirz mają czyźnl ocierają pianę od piwa z wąsów, jest najgorszym mężem _ ;,,o.;e gorsi
ktefto śródmieścia. Tu bowiem koncen- zaopatr?J.yć ol.brzymi ParY'i. Powoli ca· I kobiety poprawiają sobie fryzurę, zigar- ! od niego stt tylko przedstawi;iele dzt„
truJ" sio olbrzymie scentralizowane ły towar zostaje wyfadowny i na olbrzy 'nłając wł-0sy z okryte:go potem czoła. ' kich szczef)dw Anglik zaniedbuje zont:
aklepy artykułów tyWnośclowycb Pe- miej przestrzeni cal~ Jezdnia i chodrnMc Wsz'!iscy ~ą zadowoleni, gdyż zakończy dla interesów. ·ara sportu l swo/tt milo~
I citt do 5110rtu zanudza la śmiertelnie
łłksa Potfn. Coute I Innych. Tłoczą słe zawalone są olbrzymią masą żvwnośct. Il swą c1ęzka prace.
Prace przy~otowawcre na tern ~~ Jest w.prost okrutny. jdeill tona Jego nie
olbrzymie tłumy kH.Jentów. sprzedawcy, Rozpościera się olbrzymi ohszair, za,pe.1„
sa olbrzymią rórą Jarzyn I konserwów ~i~ny sałat~, . inna znów uli~a pokryta jednak Jeszcu nłe kończą. Nasta:p1lo, posiada umlejętnośd w żadnej dzieidd·
obsługują te olbrzymie masy konsumen Jest całkow1c1e pomaratkzaf1!I. Całe la- Jedynie zawieszenie broni przed genera}, ·nie sportu. Zmusztt /Q do nieslychan.vcli
tów, pracując bez przerwy 1 wytchnie- sy bananowe, góry kartofli, i:><>środku nYm . atakiem. Pirzez całe miasto su11ą wysifków l zadr~cza ~iczeniaml goUoolbrZYmie procesje wozńw oraz włelkle weml l ten/.soweml.
których krzątają się armje l'lldzl.
illL
DoJ
Przed dwoma godzinami siedzletJ onł auta największych firm paryskich.
\V wlelktcb tych składach fyWnoścło
Mary fdln~ton t:w'ferdzi, ie anstllk
tani
zakupując
rzeźnicy,
przyibywają
hal
podrzedswych
w
remiąc
r
d1
Jesz.cze.
wycb motna otrzymać wszystko bez
wvJątku. co tylko może ·ste pomie~ić w nych knajpach tub kawiarniach w oczie-l całe wieprze, woły !td. Jecf.nocześ.nie nie wte. co to jest milość. Pod tym wzlełoładku ludzkim. PocrynaJąc od kwaszolkiwaniu na kolejki tY"Wnośc1owe. Powoli 1przybywają drobni hand7arze, którzy dem identyczną odpowiedź daje. f.!leu
aych orórków do szampana moina sle zaczyna się rozwid·niać i znajdujące sie kupują po kilka skrzynek sałaty lub In- Wilkinson Włn~ teg<?. ponosi wy'Chowa...
nie chłopców w AnglJ1. Od małego dziec
. nej jarzyny.
ta iaopatrzye we wszelkiego rodzaju dookoła lokale poczynają się o!yWlae. 1
uczą łch „miłości" z punktu widzenia
ka
wyspocząć
zdążyli
kt6rzy
Wieśniacy,
I
ahy
muzyki,
jieszcze
tywnoś6. \Vzorem krajów J>Ołudnio-1 Niema wprawtd·zie
.-ych· cafy ten handel I ruch rozrrYWa nie przerywać bfogliegn snu poczdwych jut w knajpie po swej nocnej pracy przy medycyny. Stad zimnok rwfstość anidiobywateli. tern nie mniej w knajpach teJ I st~pują do spr:zedaty swvch towarów, ka, stąd kobieta prredstawla dla 'lleiro
tlo bezpośrednio na ulicy.
panuje ~fość wesoły i oż-ywfo.. 1 poczem z opr6inlonemf wozami wiracają tylko morno wykalkulo"'any rach11nek
dzielnicy
ol·
zawalonf.
Chodnik Jest poprostu
bez ci.enia romantyzm11 I dlate~o miłość
•nymla masa artykułów tywnMc • na- ny nastrój. Dymią już maszynki do ka- do swej cichej wioski.
an~lika Jest pu!;tą f fle2'tnatyczną. "
ezynlaml kuchcnnemf: ujrzeć tu motr.a wy. z kuchni przenika aromatyczny n~
tównld całe składy meblf. przerótne to
wary, dywany I t. p. Wszystko to necl 1
towaru
przechodnie ł dotykają
••pran•.Jesro
.
.
lfatunek Jakość. Nikt im
badaJae
absolutnie nie przeszkadza w tych czyn
artystyczna
braf
międzynarodowa
grupuje si•
kto' rum
Hotel '
nokiach. Sprzedawoa obserwuje wszy•
•
• •
•
-,
~
stklcb i»rzenlkliwym, bacznym wzrotra1n1ngow
I
ćwiczeń
do
e
harmlder.-Sal
Krzyk i
klem I podnosi sle dopiero na znak Ja,
klegoś kt!Jenta. który własnoręcznie wy

I

I

I

1
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Arty 5 tyczny h 0 te I w Berlini.e
w
Przu ho:fela

~:r: 1!~:ad~b~~i.ednio,

IDO

powsiot : curk

przekonawszy'
W Berlinie znajduje sle niezwvk'e mu. z Dok.nJu nr. 48 rozle2'a ~le w Jezy- ' zwłnnnem ..salto • mortale„. I ukatd•
Zarówno kob'ety. fak metczyfnł ł
naw~t dzieci - wszyscy z niezwykłem oryginalny hotel, zamieszkały wyłącz- ku an~lelskim tądanfe „porr2gc''. W Jąc swe połyskujące białe .zeby, ~pl"'°
1am1łowanlem rrzeblą wśród teJ masy fnie przez artystów. Dawniej poJobnv pokołp nr. t6 zamfeszkuJe rosyfska tru„ wa Jaku pfosenke. Potem. iakbv "•
nairromadzonych środków tywnośclo- hotel oosiadał również Medjolan. został pa Qllput6w. 'tdra na śnlad3nl" !\>OŻY· ·dany sySlnał, rozpoczyna sle or.twd1twych. Wursc7 francuzt.. nlezal~tnte 1on Jednak zlikwidowany jeszcze przed wa oleczone kartołfe. W pokoju nr. S we widowisko. Zwłerzeta zostają wy.
od stanu posiadani~ i przynależności spo wybuchem wojny światowej. \V wiei· atleta Ali Mohamed, należącv do ze5po- prowadzone z klatek. Jeden z i<1>le~ów
leczneJ. ' ' wyrafmowanymt smakosza· kłch stotlcach świata znajduje 5.le sze- łu akrnbatvczne~o. żąda W·>dv do płu- 1siada orzv fortepianie. Wszyscv ~rtvś
ml.
1rest pensjonatów, którychb goście we kania ust. Woaja on w str<L~z!1a pasję, cf biorą udział w tern powszechnem u I
Jedzenie stanowi dla nich wielką at· 11w1eJ eześcł rekrutują sie z arwstów. gdyt służąca nie rozumie jego murz~·1i- J dowisku. PanuJe niezwykle wesoła I
rakcfo. Jest tródł~ naJwlększycb rado i Berlin posiada Jednak Jedyny na śwle- skie~o · dJalektu. Zorientowawszy ~ie radosna atmosfera.
jcl I roikoszy. Wiedzą o tern dobrze kup cle hotel. przeznaczony wyłącznie dla wreszcie. i:! nikt 20 nie rozumli!. usoo- j Jest zupełnie zrozumiałe, łt żaden
Ikaja słe nagte i oonawia swą Pf'lśb \ w cudzoziemiec, wyłączając brać artysCY• którzy zaopatrują ludno~ć Paryża artystów.
niezwykle- uprzejmej formie łamaną tyczną. nle zatrzyma słe w tym icdy-zajazd11,
małego
z
obflcle w~ wszelkiello rodza1u t~wność . Hotel ten powstał
nym w swoim rodzaju hotelu.
1taraJac się zadowotnlć na:b~rdi:1ej wy- w którym z niewiadomych przyczyn nlemczvzna.
Zarówno w nocy. Jak t w Jzfe't o
brtdnych smakoszów. W naimn.feJszych ooczelł zatrzymywać sfe arh ~~~. Oo~-1 Po tvm pierwszym ataku J>OczvnaJą
porze panuje tu nieustanny bar·
każdej
na
przeznaczond
sale.
zaludniać
sle
sklepikach. odpowiadających tnaszY"1ć. ;imdarz. przekonawszv c; e. li h· ·tc.l·k
kra.mom Jarmarcznym. można 0 rzyma . Jego · w sferach artystycznvch zJcby- trainlng. Niektóre zespoły przyg >•owu- ! mlder I wrzawa. Ooścle czują się tu,
łw1etl\ rotowaną Jarzynę, iotowane kar j wa coraz to włekszą popular1111śt. PO- ją sie do swych najnowszvch .,tr.cków'' Jakby byU członkami Jednej wietklei rołofle, strą~zkł. Wszystko to otrzymu_Je stanowił ~o odpowiednio przebudować inni uprawiają swe. codzienne cwicze- dzłny, wszyscy są ze sobą ,,per. t) ••
.,. f rozszerzyć. Przedewszystklem wvbu- nia ~imnastvczne. Jednocześnie 'lcłbv\\'a wszyscy popierają sie tam wzajemnie
ale w stanie zupełnie fl:hotowym. "
, W tak zwanych. ,.c arcuterten. sprze dow.ał on olbrzymie piwnice. gdvi są sle kart1Jięnie zwierząt. Artvści podda- jeden dru2iemu udziela pomocy, uważ~
dawane SI\ wszelkie wyroby z wieprza- artvścł. którzy woią ze sobą olbrzymi ją dokładnemu badaniu swe kostJurnv i Jąc to za rzecz zupełnie naturahą. <..:ewłny. Równlet ł w tych zakładach mfe- .bagat, dochojzący niejednokrotnie do rekwizyty, pragnąc stwierdzić• .:zv ~le ny są w tym hotelu dość umiarkowHne
1nvch sprzedawane Jest wsiystko w sta 5000 ki1oJl;ram6w wast!· W piwnicach nateżv cze2oś uzupełnić lub naorawtć. przystosowane do stanu materialnego
tych ustawił on specJalne klatki dla Koło g:ojzinv drugiej wszyscy goście gości którzy przeważnie zatrzymuj,'.4
ale Jut rotowvm.
ste t~ maksimum przez z tygodnie.
O godzinie 9 wieczór. w porze r;amy „czworonożnych artystów", te.warzy. opuszczają hotel.
kania sklepów w dzielnicy teJ nastcpuJe szącvch wedrownvm zespołom. wyhu- j Udają sle oni do kawtarnł Central" I
ten zasłuJ.ruje jeszcze
Pozatem
niezmącona cisza Ulice po uprzątnlec!u dowal również specjalne sale tio ~wł- 2 dz1e o t eJ porze spotYk aj ą s1••ę wszu„
ól nahotel
. • wrażenie nł ezwy kl e czeń dla zespołów muzycz11wh, wiei•
ze wz21~ d11 na
uwa~ę
szczeg
na
v
k
d
1.
towaru sprawlaJą
1
8 1
~brak•
ar,tyt c 't m1a1f1asrWerZY. yret to~zj. 1 swój wybitnie międzynarodowy
nnnure \V rynsztokach motna Jeszcze ' kle bale tralnlnnowe dla akrobatów cy
, ...rn d
. . is\\
·
· tym naJwymowm~!
s a wia ~ sree te r. 0 fa.kcie
szvscy
n • świat
eanaraapel.
Istk...uW sałały. zaooatrzone w naJróznlejsze w1yrządy aienc
I
•
„....
artvstvczi~v
Jak
tam.
I
uJrzeć k lka samotnych
Z oświetlonych okien domówfwyłan.kfa ; ~mnastvczne .. Przedewszvst.kiem zaś orezentowanv jest tam w pełnym kom. czy :tdzk~ przyjez~nrch h0 f 01ści: r~
sle od czasu do czasu Jakiśk raą7us f l J>Omvsłowv hotelarz . zaansrazował por- plecie. o ~odzinłe 4 udają sle oni do ka ~~~ k~n'e PP~r:sz: P~e rok óe u J;s hza
. dz z ab ryt ~n w, v •• omieszczuch, .który po sutej o1 acJt• za-,tJera. władaface~o dobrze mnóstwem włarnf hotelowej I przesiadują +am aż 1 d zó
' do ~odzlnv 7. Wówczas opuszczaj:\ e~ r w, Je ner.ro o ywa e a szwaJ':arkraplaneJ winem I 50-di.tesląłym papie- różnvch Jezyków.
Podczas dnia osobtfwv ten hC\tel oj wszvscv hotel ~dyż Jest to pora po- ~kieJto, Jednego mar?.kanlna, .4. rosJan,
rosle spoczywa na łonie rodziny,
!Jednego serba, ~ chmczyków .1 _Je~nl.!go
st Ów.
Na bulwarach paryskich Jednak nłe- rótnła sle nazewnątrz od zwvkłych ho- cz tku
artys~e. z NoweJ ZelandJi. .M1e.:.zkał tu
„ ,
wy ep
dtusro trwa ta ponura cisza. Wówczas. ten Jedvnle mnóstwem afiszów włdo- i· a
W .opuszczonym hotelu .oanuf..., ." 6'?' rówmez słyn~y atleta Mac1ste,. znana
gdy poczciwy burżuj paryskJ dawno Już 1 wlskowvch. kt6remi szczelnie wvkleJnspoczywa w objęciach Orfeusza, rozpo- 1ne sa Jego mury. Oo oołuónla w hotcitt czai; mezmacona cisza. Słuzba _u~aJe ste kapela mur~ynska z Sam Woo.ding, zes
panuJe niezmącona cisza. ~dvż wsiys~y na zasłutonv spoczvnek. lłczm mst~I~- pół „Nelson • które~o ucz~stmk l rban
czyna sie tu nowe tvcfe.
są wówczas Jeszczd po~rążeni w torzv. stolarze i ślusarze. naprawia3ą W!Tiieszany ~ył w ~ens~cy3ną afe;e kry
P<>'sroścłe
sun•
miasta
stron
Ze wszystkich
szynach tramwaju elektrycznego małe.I ~łebokim śnie. Dopiero D.l południu roz s~k~dv. kt.óre w tern ory~ma}n~rn przed mmałną, I wielu wielu mnych ar ~" stów
. I reprez~ntującvch wszystkie kraje cakolejki. Na platformach tych koleJek i poczyna sle tam ożywienie i ruch. Ze 1 stebiors~wie są stałem zJawiskiem.
Okofo godziny 1t hotel znowu hu:lzt lej kuli zlertlskiej.
znaJdulą się góry kalafloru, kartofli ł wszvstkłch stron PO korvtarzu rozłc~a
Przedsiębiorczy właściciel t~~8 ~e
przerótneJ Jarzyny. na których fetą za· !Ja sle dzwonki. trdYż każdv .z artystów sie do iycła. W kuchni .czynione są ,'l~•- 1
na świecie hotelu ma n1ezm1er
dynego
;t.)dz,me
O
przv~otowama.
raczkowe
zamawiaJectm
życzenia.
&Panł meiczytnl. Jednakże już po kllku ma specjalne
chwiJach budzi ich świst małej 1okomo- Ją 3 jajka na mlekko ł su-.'.h•.7 chleb. In- 11 ł o6ł hotel napełnia sie znowu ~o~ć- nie szerokie plany na przyszłośl~ . Po·
tywv. Sa on.i u celu swej podróty. Ory- ni pra~ną ~orąceJ wody ~ temperaturze ml, którzy przybyw~ją z orzed.;taw1e- stanowił on w pierwszym rzędtle za·
rtnalny ten pociąg- zatrzymuje słe na te-- wrzatku. Jakiś izość zatn'ł\\.fa funt Jecz nła zazwvczaJ w mezwvkle wesof\.'nt łożyć przy hotelu własny cyrk, w któ·
~le wielkich hal tarR'owych, znaJduJą... mienia :łta swych llOłebł. dnud zaś pia nastroJu. Wszvscy tądaJą natvchmłast rym orodukowalłby się bezrob1ltnf ar·
cych się mlod•zy elegancką dizle1nlcą 1sterkł cytryny celem usunlecl:1 pozosła ooshku. Po skonsumowanej kofocU od tyścl. Tytułem wyna2rodzenia otrzy„
Kełnerzv l słutą~e w dała sle oni zwykle przy kubku płw~ mywalłby oni utrzymanie w hotelu!
badlową a Louwem. Ludność nazywa· łoścl szminki.
tę dzielnice ze wzigtędu na Jej przezna- clą~łem podnieceniu pedz:\ we wszyst- wsoomnlenfom o dawnych rninlonycn Pra~nie on w ten sposób przyj5.; z p0kich kierunkach. muszą oni spełniać naj czasach, opowła.daj~ sobie o różnw'i mocą ubol{iej braci artvstvcznej, gdvż
czenie „żołądkiem Pa·ryża".
mana~e„ jest przekonany, iż panowie
w llOrze nocnej roopoczyna się w bardziej ory~lnalne żądanie ~o~ci. wv- ciekawych przezyc1ach f przv~odacl;
cvrk i
ten
vłedza
od
dyrektorzy
i
rzy
kulm1nunkt
swój
tam
osiąga
Nastrój
Jezymożltwych
wszelkich
we
tym żotądku Paryta" szafony ruch t raiane
!z oośród występujących tam oozbawioInacyjny zwykle koło godziny 2-ef.
srtełlk który trwa aż do wsehodtu stoń„ kach świata.
Alt. który przychodzi zwykle bar- nych enga~ement aktorów będą wybie.Pok6f nr. Z4 doma~a sie w Jezvka
ca. ~ wszystkich krańc6w przybywa1~
1)6tno wita zebranych kote2ów rać dla siebie odpowiednie siły.
dzo
.
ru
l
cukru
dużo
oru
herbaty
setkl ~ ~ców. którn oczekuj• rosyJsktm
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.Wyrafinowani oszuści uwodzą służące, zamożne wdowy
i posażne panny•.- Władze policyJne otrzymują stale mel-I'
.
dunk1 o aferach matrymonjalnych
Władze śledcze większych

na ZaGhOdZiB
Bez Zmian
Według słynnei powieści

E. M. Re·

miast pot
Gdy dowiadują się, te któraś z nie· młody" sfałszował metrykę i występomarque'a. - Ten gi~aintycz.ny ~pas.
sklch niemal dzień w dzień otrzyrnuh włast ma trochę grosza I pra«ułe wy 1.;ć wał pod przybranem nazwiskiem.
j zaczerpnięty
z prawdziwego życia w
""
"'
całym bezmiarze realności i potęgi ume Id unkl o mniej lub więcej pomysło- zamąż, wciągają ją zręcznie w swe
Podobne fakty zdarzają się dość czę .
nieśmiertelniony na filmie, żYć będzie
wych aferach matrymonialnych.
sidła.
sto.
·
wiecznie i jako film WYWiera leszcz~
Poszkodowanemi są niewiasty. zaDrugą kategorję stanowią oszu.~ci
Oszuści w wielu wypadkach wyszuwiększe wrażenie niż głośna powieść
równo młodsze, jak i starsze, rekrutu- matrymonjalni, . grasujący wYlacznłe kują sobie ofiary za pośrednictwem
~~ri.~'~ 0 ~;,t 0~~t~~otys~a~~dzle~
jące się ze wszystkich sfer społecznych wśród wdów I rozwódek, posiadających swatów t najrozmaitszych Pokątnych
ie 0 godz. 12-eJ w południe. - Ceny
Wpadły one w sidła wyrafinowanych jakąś realność, sklep, czy Inne przedslę kojarzycieli malżeństw. Pośrednicy mą
miejsc mimo wysokiego nakładu kooszustów, którzy wyłudzili od nich pic biorstwo.
„ '
trymonjalni zazwyczaj nie wiedzą z kim
sztów nie podwyższone. - Passenlądze pod pretekstem ożenku, lub Już I
Głośną była swego czasu hlst.1rja maJ·ą do czynienia. Oszuści przedstawia
partout i wszelkie bilety ulgowe, premiowe
i bezpłatne nieważne aż do odnawet po ślubie I czmychnęli ze swym pewnej właścicielki sklepu z \\'arsza- ją się im bądź za jaki.chś rzemieślników, 1
wołania. - Przedsprzedaż biletów w
łupem.
1 wy, która padła ofiarą podobnego oszu właścicieli skLepów. domów. czy majątkasie kinoteatru codziennie od 12-2. ,
Oszuści matrymonjalnl dzielą się na sta. Niewiasta ta, starsza już wiekiem, ków ziemskich i
żądanie służą wszel
Uprasza się o przybywanie na wcześ- ·
kilka kategoryj.
wyszła zamąż za młodego. ~r<l7o przy kiemi papierami (oczywiście sfałszowanieisze seanse dla uniknięcia natłoku.
Są wśród olch tacy, którzy grasują stojnego i eleganckiego mężczyznę.
nemi).
wyłącznie wśród służby domowej. Gd~·
Po ślubie ulegając namowom męża
Wielu z pośród ,.zawodow~ich narzezawierają z dziewczyna znajomo~ć. o- sprzedała skieo i wręczyła mu cała u~ czonych", J>OSiada prawowite małżonki
:Jlr,.,onru nopod
biecują jej ślub i snują plany wsoólne~o zyskaną gotówkę w sumie 45 tysięcy i nawet korzysta z ich pomocy przy zaNa ulicy Zachodniej na Szmula Góldpożycia. Dziewczyna przeważnie świę- złotych.
wieraniu znajomości z upatrzoną ofiarą. steina (Plac Wolności 11) napadlo kilcie wierzy ~kiemu „n~r~eczonemu".
Małżonkowie wyjechali ze stolicy.
Istnieją wreszcie oszuści rnatrymo- ku drabów. Zadali mu oni szereg ran
UmJe on bowiem zdobyć JeJ zaufanie.
udając się do rodzinengo miasta pana njalni, polujący wyłącznie na bardzo za grubemi pałkami. Goldstein upadl na
Po pewnym czasie naiwna służąca młodego, do Kielc.
możne niewiasty. Są to Już międzynaro bruk uHczny i stracił przytomność. Zaoowlerza mu swe wieloletnie oszi::icdn')
Po drodze, na jakiejś stacji. niewia- dowi hochszta1>lerzy. podający się prze opiekowali się nim przechodnie. ktqrzy
ścl. Oszust znika ze swym lupem. vrze sta poprosiła męża, by przyniósł jej bu- ważnie za hrabiów. czy baronów. Za- wezwali doń pogotowie.
nosząc sie najczęściej do innego miasta. telkę Iemonjady.
wierają oni znajomości najczęściej w
Sprawców napadu nie ujęto.
Niektórzy „zawodowi narzeczeni" okra
Mt ody mężczyz.na . wYSiadł z waj[O· miejscowościach uzdrowiskowych, .lub
dają Jednocześnie chlebodawców swej nu. Wszedł do budynku stacy)nęiro i~. też posfugują się informacjami między!łrzeie€ftonie
wybraneJ. zdobywając
w ten sposób więcej już nie wrócił.
narodowych biur matrymonjalnych.
Na ulicy Pomorskiej pod koła wozu
częstokroć poważniejsze sumy płenłęl·
Nieszczęsna małżonka była pewna,
W ostatnich czasach polskie władze ciężarowego dostał s i ę Antoni Buhaj.
ne.
że padł ofiarą jakiegoś wypadku.
bezpieczeństwa osadziły w więzieniu kil bez sta?ego adresu. Pogotowie stwierCł sami oszuścl grasują również
Policja wyjaśniła jednakże dość szyb ku aferzystów tego typu. karanych już · dziJo, że doznał on ciężkich uszkodzeń
wśród robotnic fabrycznych, szwa.:zek, ko, że młody mężczyzna pQprostu zwiał wielokrotnie za najrozmaitsze przestęp. . cielesnych.
krawcowych i innych niewiast, zara- do Gdańska z 45 tys. złotych. Małteń· stwa.
. '
Woźnica został pociągnięty do odpo..
-· pracą
...._,, . .na życie. „„ •--....
....,.... w~óle nieważne,
1,.,,,,_ _;;,
_ _„pan
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____
_ _._ _ _ _ _ _ _ __
bi,aJących
wtas~
stwo _.było
cdyż
dzialności
karnej
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pierwszych 10-ciu

u:w

latach

Wi osna wymaga starannej

winna każda matka dziecko swe my.!
i "•pać 1y:ko za 1,1życiem czyst~o

NIVEA

Przez zlmow' odzie! st.ta si• .ltóra nesza· nadzwyczaj wraźliw' ł mało od-

)

,

I

..

po{n11, dlat1!go na\eży PJZ~~ . wyjściem na powietrze dobrze natrzet łwart · '~"!
i rfłce kremem N ivea. Skutkiem zawartego w nim Euecrylu - iaden
inny krem nie zawiera Euc:eryłu - wnika krem Nivea szybko i całkowicie
w skórę. Tylko krem wchłonitły przez skórę wywrzeł. może sw4 dobro•
,c:zynnfł działalność.

DLA DZ1ECI
....
„
Diiecko b'łcłzie jej zo to wdz',czne
gdyi .Eaoszczędzi sobie w pr:iysdoiei
wiele kłopo ów o a::howanie dobrej
eery. Mydło Nivea jest wyrabiane
według przepisów lekarskich sp0cJalni•
clle wrailiwej .~kóry dziecka.
Cena: Zł. t .SO
• I

skórlJ

'KREM.EM NIVEA

łago ~nego

MYDLA

pielęgnacji

"''

Uiywajcie świotła, powietrH r słońca, lecz nigdy bez kremu Nivea.
W pudellc.di po zł. o.40 ~ 2.60 I w tublcach . ~ &ł. 1.35 I 2.25
Wyr6b lcrajowy ł'mny PEBECO, Sp. Akc. w Poznaniu
_ ..!!!!!_

.• :r

Sgrzedał zegarek ł skradł. go

naby\Vcy
łaódzki oszust aresztowany wlirodnie
hradziea

Poszkodowanv siwierdzll
I zwró€1ł się do poli«:JI

.'

·

- Czy kupilbyś ode mnie zloty ze· I W ciągu następnych miesięcy nabyw
garek? - spytał Jan Kottowski swego ca spłacił wszystkie raty.
znajomego. Ludwika Cieślaka. - PoW parę dni po uiszczeni.u całkowitej
trzebne są mi pieniądze, więc wezmę od sumy. spotkał Kotłowskiego na ulicy.
,·ebie 65 złotych
Gd
ó ·r d d
t · d ·r b k
ci _ Kupiłbym :.._odparł Cieślak.
złoteg~ ~~ac;ka. 0 omu, 5 wier zi ra
A1e ni~ mam takiej sum~. .Mógłbym ci
Pobieg-ł wówczas szybko do restauzaptao1ć w czterech. miesięcznych ra- racji, w której zastał Jeszcze Kotłowtach.
skiego.
P. Cieślak otrzymał natychmiast
- Czyś nie znalazł tu mego zegarzegarek, Kqtłowski zaś 15 złotych.
ka? - spytał go. - Musiałem go zgu••••••••••••••••••••••••••••••• bić w restauracji.
Diwlfłkowy Teatr ~wietln' ~
- Nie, nie widziałem - odparł Kotf owski. który pił przy bufecle z kilku
~
młodymi robotnikami.
-·
·
Cieślak zwrócił się do właścłcłela Io
''
kału i kelnerów. Okazało się jednak. że
·
· .„. nikt zegarka nie widział.
Dziś liłeodwołalnle Po raz ostatni!
P. Cieślak musiał sł"' pogodzić z po-

I

_lj

·-e-

CI\ SIlt D'ł

Wielki Ulm c:vrltow:v p, t.

H

w

KarkołOmne

zakręty

roił 1ł6wneJ

ulublenlca

·

niesioną stratą.

fJ

narodów

[LAIA Boi I ll·cbard lrlen

Rewelac:vlnam~~~~!iic:n~l~lmłce

ldne·
Dla uprzystępnienia treŚ(:i dJalogi
'l.ngielskie - zast~plono dlaló1ami poi
likle~~cyclokawa treść! _ f'rapuJ~ca
gra! _ fmocJonuJace momenty _
Nadprogram: Dodatek dtwłekow:v 1
aktualności kraJowe!
Początek seansów w dnie powsze·
dnie o iodz. 4.30.

Im

"

Upłynęło kilka tygodni.
Pewnego dnia p. Cieślak !twierdzit
że niejaki p: Bolesław Oebski r.>oslada
zegarek. przypominający do złudzenia
zagubiony.
- Gdzie pan go kupll? - zagadnął
pana D.
- Sprzedał mi go Kotłowski. Czy
zna go pan? - brzmiała odpowiedz.
Cieślak zrozumiał wówczas wszystko. Kott owski sam skradl zegarek i
sprzedał go innemu.
.
1 Dochodzenie pollcyfne iatal!ło, że
przypuszczenia Cieślaka najzupelnlej od

I

!Jodo0111ł si~

sa attenta fa01ar•ust"'o asefturocul·

nefła • fałsso111ał "'eftsle
.
·
~rzed kilku miesiącami Jed·na z Mdz... przyjmować ubezpieczenia. Zd·ob:v'l on w
kich firm radjotechnicz.nyich doniosła po- ten sposób znów kilkaset zlotych.
licH o poważniejsrem oszustwie. Do firJedien z kupców, którego ubez;pleczyt
my tej z,gtłosit się ja:kiś młody mężczy- ustam, że miał do czy1nienia z osrus.tem
zna, podat się za kwpca z Malopolskł · I i zwróci~ się do wfa.dz.
kiwpit aparat radjowy, wartości 600 zł„
Sred·nicki zostat wreszc!e aresztowaregu1lu.Jąc należność wekslami, wy;stawio riy. W toku śledztwa wYszly na Jaw
nemi przez dość znanych ł cieiszących WSZY'stkie jego sprawki.
się zaufaniem kU1Pc6w łódizlkich.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Weksle te nie zostaty w tenninie wY •
Diwlękowy
kupione i wówczas wyszło na jaw, ie
wszystkie były sfałszowane.
...,.
łłBmD
111111 - Policja ustaliła, że ofiarą oszud•s ta pah„ •
. •
dity jeszcze dwa i·nne ·sklepy ra jotec niczne, w których nab}'i za fatszywc - .
•
weksle detektory, głośniki l lampy radJo
we.
Wystano za nim listy gończe, lecz tą
drogą nie z.dobyto żad:nych konkretnych
dany.eh o jego miejscu pobytu.
Wielkie monumentalne arcydzieło
dtwiękowe produkcji polskiej, osnute
Dopiero przed paru dniami pomY$łona tle noweli Henryka Sienkiewicza.
wy osmst wpadł w ręce wladż w OródiWolna przeróbka Perdynanda Goetla.
nie. Jak się okaz.ato, nazywa~ on słę
Roman ~rednioki i pochodził z Wat'sża·

1

wY.

W Warszawie był kilkaikrotnłe karrany za krad·ziete ·1 ~y straclł Już tam
grunt pod nogami, przeniósł się do Łodzi
Znalaztszy się bez posady, Srednickl
'J)Oczął
dokonywać
najrozmaitszych
oszustw. Gdy się już przyzwoicie oblowił, czmyichnąl do Grodna.
Po 'kilku tygodniach oszust zna.lazł
sle prawie bet grosza. Zabrał się wćw-1
powi adały rzeczywistości.
czas znów do „pracy".
i
Kotłowski został aresztowany i staPosiadając już w Orodinle pewne· zna
I nął przed sądem, który skazał na 4 iomości, począt się Podawać za agenta
I miesiące wLęzlenla.
· ·
. Jed·nego z. ._ t<:rwarzystw a~kuracy~n~h· l

I

I

go·

I

1•

I

Jan~1 MnlY~ant

W rolacli rłównych1 Marla Mallcla
Witold Conti, Dymsza • Krukowski i
znany z występów w Łodzi Żabczyt\ski
RetyserJa Ryszarda Ol'dyflskiego.
Muzyka Orzeitorza Pltelber1a. - Tek·
sty piosenek Konrada Toma.
Nadproirram świetny dodatek dtwlęko
wy p. t. ąT ANIEC SZKIELETOW';.
Początek w dnie · powszednie o 4.JO.
astat. seansu 10.15. w soboty I ntcdzlele o 1-szeJ, ostat. 10.15.
.

• „.
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6dg si~ wiosno llu-zi w lliphil...
'Wiosennu lif m rusunA0111u „€xpressu··

"Gwałt, sensacja!"' Chłopiec drze sle -W kamienicy wybuchł skandal·
. Uwodziciel' świntuch, wandalI
I artykuł Jest w uEXpressłe",

Z famlilJnych swych pleleszek
Panią lde to ubodło
Wprost na komisariat śpieszy,
Boć zdrada Jest sprawa „odłą,
Toczą esie Jak kula szybka„„
u•oJr mych
iekła „Wziardził kształtem.Boże, lllłeJ 'W opiece Hipka!•••

Przecież żone miał - zrozumcie!
.Jak to Hipek popadł w szał ten,
syczą kumcle.
chciał dzlewcze, zdobyć gwałtem! A bezwstydnik!"

Ze

(Dalszy ciąg Jutro).

A do lnnei brał sie gwałtem!"

Informacje dla wszystkich

~/mk r'J~~

Przygotowania do „Tygodnia Dziecka''~
Nowe meble -szkolne. -Wyc:i ec1 „ia dla nauczycieli -do Danji i Szwecji

!'I.I hln/Jlet61. <„
Jeanefłe

Plac Donald

Polski Komitet Opieki nad Dziec- J Wydział budownictwa szkolne~o ·w
klem organizuje w tym roku od dnia ministerstwie oświaty rozpatrywał oswychodzi zamqż za bankiera
która tatnio nowe modele stolika, krzesełek I
24 do 31 maja włącznie akcję,
·1 n·1słra ma z~ zadani~ przypo?1ni~ć każ?em~ o ławek_ dwuosobowych, przeznaczonych
Przed kilku iniami prasa polska zaobowiązku opiekow ama się dzieckiem do użytku szkolnego.
1
. . wia9omość, zac~erp.nięt:J, z pra
mieściła
wszyprzede
polega
mod~lu
.Nowość
bied.
zarówno
pomocy,
W pewnem padstwle, no„. powiedzmy.„ w potrze.bują.cem
znanej
Kabanakukl, minister kanalizacji zamierzał od- nem, Jak 1 bogatem. Popularyzacn ha- stk1em na tern. ze meble wykunane są sy belg1JskleJ o samob6Jstw1e
by~ podrót ze stolicy do prowlncJonalnego mia- seł odbywać się będzie w ciągu „Tygod z żelaznych rur giętych i z kilku gwiazdy filmowej, bohaterki „Parady
i 'Miłości" i „Monte - Carlo"
sta. Jako pełnomocny minister zadzwonił do swe nia" za pośrednictwem odczytów, PO- warstw dykty. Nowy model ła\.\ ek
.Jeanełte Mac Donald.
więltstolików umożliwia młodzieży
·
go koleKI ministra komunikacJt, prosząc go o kazów, aka:iemji i t. p.
W l~nych óismach natomiast ukazaW związku z powyższem Komitet . sza. swobodę ruchów i ułatwi utrzyma1>1'ZY10towanle całego przedziału 1-eJ klasy.
ła sie wiadomość, . Jakoby Jeane~te .\\ac
Życzenlu. ministra kanalizacJI stało sle za- prz.y gotow. at szereg materjałów pro. pą-,! nie podłogi. w czystości.
Donald nie popełniła samobójstwa. lecz
...
·
do~6. Na dworcu czekał nań specJalny wagon z iandowych z najrozmaitszych dziedz!n
Mazowiecki Związek Młodzieży Wlej wskutek wstrzykni~cla zbyt sllnych da
' życia dziecka.
zareierwowanym przedzlftłem.
Niek tóre · z tych materjałów zawfe- sklej. Warsza\va, ul. Wspólna ł.3: -or~- wek. atropiny Na 'naJblłtszel Jednak stacJI óiwouyły się
oślepla·
nacie drzwi prze~zlalu I do wagonu wSllledł la• rają najważniejsze przepisy z dziedziny '. nizuJe 7„dnłowa wYcieczkę do Oanji I
Obydwie wiadomości - Jak się oka
wychówania ·'niemowl~cia, inne w for· ' cz~śclowo do Sżweeji. Wycie~zka wv-~ '
klś obet leiomo~ć: ·-. ·
prawdlie.
nie odpowiadały
na rusza w drujliej połowie czerw ;a. Koszt zało - Przepraszam pana.„ - rzekł minister. - mle przystępnej zwracają uwagę
sprawę wychowania dziecka starszego wyciectki wyniesie 250 ztotv.;h. Zgło- Przypuszczalnie był to sprytn v maTen przedział Jest zarezerwowany,
JeKomość skinął głową ·na znak, te przylął i · po~a. wska~ó.w.kami higjenicznemi. r.- ; szenia przyjmowane są do dnia 15-go newr ~eklamowy, albo też. złjś:!wa in
synuacJa . wrogów bohaterki „Krola Żeb
to oświadczenie do wiadomości 1 rozsiadł sio wr maw1a1a. wazmeJsze podstawy wycho- maja r. b.
Pierwszeństwa w wvcłecz~e mają raków".
Centrala Komitetu
wania moralnego.
.
godnie na mlękktel kanapce.
Obecnie fe:ino z pism paryskich do- Panie, ten przedział Jest zarezerwo'Y(a- mieści sie w Warszawie przy ul. Jąs- . qaucżyci~le szkół rolniczy..:h i oownosi o sensacyjnych ·
sze·chnych.
nej 11 .
ny! - rzeki głośnie! minister.
zaręczynach Jeanettf z bo1tatym przeJl.
Je1omość nie ruszył się z mteJsca.
mysfowcem I bankierem p. Rlchl.
___.
- Pan chyba nie wie z kim ma do czynie·
w wywiadzie z dziennikt4T?;Cm panla! - roz&nlewał sio minister. - Oto mola ,wł .
rvsklm Jeanette Mac Donllrl Ud.liclita
zyt6wka!
o sobie następujących dany~ft:
• ••
Jesomość wziął wizytówko I schował Ją do ,
. -:- Czuje sie ogromnie szczęśliwa.
t•tycz:ny I.SG z: 'W.wy, t6.30-17.15 Mufyka z:
PROGRAM ROZGLOśNI ł.óDZKIEiJ
I
kieszeni.
pJyt gramof. z W-wy 1715-17.40 Odczyt z:(gdyz k0cµam swego narzeczJr1ego 2
„POLSKIEGO RADJA".
·
Tego Jut było zn wiele. Pan minister kanall- wzajeinnościc\ i mam nadzieję, że r.ie be
Kraikow.a. . „O pr01nienioiwaniu k?6mi.cz:nem" 45
PIĄTEK, dnia l mafa 1931 roku. .
zacJI wyskoczył na naJbliższeJ stacJI z pociągu,
17 45 - 18
dzieiny sezonowem małżeństwem. NaZa.~~~e~$ki,
11:58_:_12.os. S~g~ał czasu z W-wy, heJnal ~ygł,~ł. ~;aa.slanty
podble1d do Żawladowcy i rzekł:
· ·1 b
d. ó'
· ·d·
i
z Wreży Mar1ack1e1 w Krakowie. 12.05-13.15 p.one..,.-. ;)!' 1 estry man 00 .n1~-tów pod dyr A.
raz ~ wv1ez zamy w J?O r z pos.u na
Roz:ma.ito
45-19.
18
.wy),
w
z:
{tr.
egłowa:
~
s.
Piotr·
- To niesłychane?- Do zarezerwowaner:o Muzyka z płyt gramof. f. A. Klingbell.
specJalnle dla mnie przedziału wdarł się Jakiś ko?-"ska 160. 13.15-13.25 Odczyt~nie proir;ramu t11eilł, l~~it:t?.25 Kom.nn~ka.t Izby _Przem. gdyz korzystam obecnie. z urlopu.
matże(1stwo
dziennego i repert. teatrów i kin. J3.a5-IS.M Haodl w 1..'0Qm 1 od~z:ytame pro<gr. na dzieli n.a- \ - Czy przyszłe patu
Impertynent I nie chce wyJś~t."
- Zaraz to załatwimy- - odparł zawladow- • t 4.SO-l5.l5_ Lekcja języka francuskiego z War- -14WDY 19 2S-19·p40 Muzyka. z ~łyt gr<ł'!'1ofom.o- nie oznacza zerwania z pracą filmową?
·
d ·
. szawy. l.:i.30-15.50 Odczyt dla maturzystów wy, 19 40-19.55 raoowy dz:1ennik radiowy z:
ca I zostawlaJąc ministra kanallzacJI na peronie, · pt: ,Wielka Emigracja" _ wygi. prof. H Moś- 1W.W"/, 20.00~20 15 P.>gand:uika muzyczna (tr - zapytuJe ziennikarz.
-'- Wykluczone! - brzmi kategolekki (tr. z W-W)), 15.50-16 to Odi-zyt 4.1.a ma· ~,W-wy), 20.15 koncert symfoniczny z: Filharm:
skierował sio w strono zaJętego przedziału.
JeKomość na zwróconą mu uwagę nie odparł turzysiów pt. „Wyspiaflski" - wygł, p. T. Ma- i wanz.tw~!clej. Wyko.nawcy orkiestra Fiłh pod 1rycina odpowiedź - Zbyt mocno uko· ··
· lk j
b t
p.
kowiecki (tr z: W-wy), 16.10-16.15 ,Kctmunikat dyr.. G. Fitelberga i E. Fi.scher (fort) Po kon· eh l m .
a a . m,ą racę, z y wie ą ~ IlleJ
ani Iłowa. tylko wyjął z kieszeni wizytówkę, a dla żeglugi i rybaków, 16 15-16 30 Kąciik arty- ce.rcie· komunika-ty: PAT, m~teorol. polk. sport
przyw1ązuJe Wagę, abym mogła Ją pooraiz: retra11smisie u staeyi ugra.ni·cz:nych. mianowicie to samą, którą przed chwilą otrzy- .
rzucić„. Nie . wyobrażam sobie me~o ży
SOBOTA, dnia 2-go maja 1931 r.
mal.
. · ~z .l. 1.SS-1~.o.5: Syg.nał . c:z:uu z: W~- cia bez . filmu„. Na szczęście mój przy.
1_.szy Ot\\ iekowy Kino · .Teatr w ł.odd
Zawiadowca przeczytał nazwisko, zmieszał
1
1
w Krakow~e.
Maria.ekiei
z: Wieży
nawy
si•· kulturalnym
·
· f c~łowiekiem
br- · ·szły mąż jest
gr.amofonowych
z: płyt
15: Muzyka
1U>5-13heJUł
..,. poprosił o wybaczenie I powróciwszy do
przeciwko
me
ma
me
i
ym
wyrozumia
l
1
160
Nr.
Piiotl"kowska
I{tist.gbei'l
A.
my
rzeki:
ministra,
peronie
na
czekalące10
3
13.ZS: Odczytanie pr-!lira.mu dz:iennego i r~er- zawodowi aktorskiemu. Zapewniam pa
Narutowicz• 20
- .Nic sio nie da z.robić, proszę pana.„ To
I tu.at' teatr 6w i ki.n. 13.25-15 30: Przerw~. 15.30 · na - kończy artystka - gdybym mialest ten Idiota minister kanallzacll. zostawmy a;o
lub
szczęście domowe
;;-t5.50t O;d'O~ P~ t •.Pra« .W'y~w~lemowe w 1 la do wyboru
DZJ$ I DNI NASTĘPNYCH!
leplel w. sPokoJu- _
ł b
. l"ołsce l otgaa:eac1e pn~ wo1ną św1a.tową" - fil
druto
·~ dt. Wadaw LiJpil1slci (tr. z Wa.rszawy). i 1 m, wybra a ym stanowczo
Miłość lncolftlto. - Na.inowsZll
15 ..30-16,.fO; Odczyit &a maturz:ystów p t. , Trz, gie„.
para kochanków filmowych. petnj ten1
~
•
~Slub Jeanette Mac Donald ma sie_ o1
.· • - wygi.osi pulk .s Eile Ctr. z
I peramentu i elegancji LUiana Harwey I , k~tytµcie
,....Qlf?p,~
; irnWT). 16.10-16.ts. Kom~mkat dla te)?lugi 1 Ibyć w piarv. .rLych dniach czerwca \u
Henry Oarat w uroczej dtwiekóweJ
•
„ " „ ·„
• '
· :~
• • l ·
rvt>a•k6w. 16.15-1640: Kl\Cik dla mf.odvcb ta- t
operetce filmowej wytwórni „UPA" pt.
uoadaJą
lellllów muzytl:nych. P. Eltbi~ta DMlkiewi•:i6wna em ?S~1et emu wypadk?w
TEATR .MIEJSKL
rówmez wszelkie poszlaki co do rze1<o
(9(1opf'aa). Na . foń towa-rz:yszy prof. L. Urs-tein I me~o
r~l,Hlll K~1·~1·
Jutro, w sobotę o godz. 4 po poi. po cenach
z księciem
romansu Jeanetty
(tr, z. Wansz.) , 16.40-:-'17: Skr~y~ka . P~cz~wa
znltony.c:h kapitalny „Rewizor" M. Om::ola w
techuiema. K<tret1> b1ct, omówi 1 udti.ch porad Humbertem
rewelacyjne! Interpretacji słynnego Moskiewtechmc:m_ych kierownid< Wydz Pracy i Propa ' ••••••
I
skfego Teatru Artystycznego.
•••••••••••••••••••••
•
gandy P.R p; Wai:ł.aw Frenld~I. 17-tlJ: Nabo·
Jutro wieczorem po raz ostatni frapująca
tet\stwo z Orl.rai ·Bramy w Wiln.ie 1'!-19: PrcNajweselsze przygody miłosne zakoutuka Bułhakowa „Biała OwardJa„.
' Dr med
fram d1a_cbieci i młod:z:i.et,y. 1) Słuchowisko p,
ksletniczkl. Matrymonialne
chanel
t ,,Wyeoko u d-z:w·:ll!UCy, _ pióra K Konu.·
kłopoty ministra dworu. Nadworny deTEATR KAMERALNY.
1
,
lld.eio. il KOoeert dla młodziety (tr. i Warsz.).
tektyw ,,Pipac" prześladowany przez
Dzł!, w piątek. ora7 w Jutro w sobotę dwu
_
' ·
•
19-19~: ~·ito-śoi. 19 20-19.35: Komun. ·kat •
niepowodzenia. - Wspaniała imponukrotnie: o ir;odz. 5 po poł. (po cenach znlżo„ „ .J_,
H„-..J~
J-t. p
niewidziana
Jąca rozmachem dawno
-T rziem.- 'jllUUil w L<><lLi i odczytini.e pro.
wystawa. _ Aparatura dtwiekowa
nych) I 9 wieczorem zasłużone laury zb"era
Choroby wewnętrzne ł Allerglczne.
di;iel1 ·nastW1:y· 19.40-19.55: _Prasowy
Western Electric. ._ Poczatek seanMichał Znicz w arcywesołe1 komedii rranka

Przyk·ry wypadek
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t!:~er~~p~lt~:i~k:;ty~~~ą to ostatnie występy

TEATR POPULARNY.
Dzi!. w piątek Jedyny występ Moskiew~kiea;o Teatru Artystycznego w sztuce Oorkila „Na
dnie„. Ceny znltone.
Jutro sobnta "·leczorem po ru ostatni
.J>atewczę s fabryki„.
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Ul 6•"0.s·.11rpn1a

I
p.
f t
(lr. z W~zaiwy) n.:--zz t5: .• Na widnokregu". I
lro~
•
2'2.,S-:-22.35: i:<"on.cerl chopin~~k.i z Wa_rstŻw~. 1
piętro
.
!I
Utw«y c~ w wvdt. Zof11 Rah:ew1cz1>wei
1) ~Wa F-mol!l.. .2) Preludium A-dur. 3) Pe- 1T.e l. 164·21. - Przvit11u=e w dni powszednie
Jones Fi1~1. 12.35-23: KCll!llu11~ka.ty: PAT godzi11y od 6-ei do 7-ej, - w niedziele i święta
od foch. 11-ei do 12-ei
m•h~:wolOiicmny, sportowy :>olicyłny. 23,00: ~ ·
ceś tfcrd s płyt tf&m<>fonowyeh.
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·Powieit senso€gjno·· krg1ninolaa.

.· Napisał dla „Expressu" JERZY BAK·

STRt:SZCZENll POCZ4TKU POwtlśCL meJ zawodowej pracy ..• Dwa razy 110 ro
~ Gotowa Jestem Jut pójść z pa- pomoc, ale będziemy musleH sami to
varlete ..Alhambra'•
zamordowany
· · dzam
·
·
sostalW Drzemvslowtec
warszawski
Zygmunt ku . WYJCZ
zagranicę.
a wt edy s ta- nem„.
sprawę za ł at wi'ć „.
Rule.:kL którv D'-'Ybvł tam ze swa toną. ję się innym człowiekiem.„
- Czy zdaje sobie pani sprawę z te_A gdzie twoi towarzysze? ...
Podetrzeoie ·oacfa na 01ekna ·tancerke. Uize
- To pan swych zdolności nie eks· go, co pani · mówi?„.
_ Jeden wyjechał do · Kalisza, drul!
Ordeńska. która· podczas · wystepu ·. miała portuJe? ...
- W zupełności.„
..i
przvOrdeflska
sobie brod.
.
O
I
p
uj
tylk
k
j
J
t
kl
ł
sieuzi...
ar~sztowano t'o$a4iono w wie
' n e... rac ę
o w . ra u.„
- es em zwy ym w amywacz~m.„
- Kto sl·edzl?„.
_. · n.1-ó
· 1enut
· -•
nie tkn„„ nicze"'o
i sam
nawet
- Wiem o tern.„
a1eOIU.
~ W ił a ODI Ud.tle
wSZCt1k1 ;: h za,,.ranicą
"'
"'
.
- T en nlS kf, k rępy... Barcza1(.„
se.inall.
padłem ofiarą mych cudzoziemskich ko·
- M·ieszkam na przedmieściu w pi$ledztwo wvkazała. te Rulix:kl siedział legów...
wnkznef Izbie. lada dzień mogę wpaść
Po raz pierwszy w tyciu usłyszała
łwar.ia zwrócony do scenv. natomiast unarl
_ A proszę ml powiedzieć, czy... w w rM"e policji...
to nazwisko„.
od kulL która ugodziła ltO w plecy.
....... wpa d•'w ręce Poll•
w tvm samvm czasie op.inie .PUbllczna waszej bandzie nie pracują kobiety?.,. . -Y"' To mnie nie przerata... Wręcz
- W jakl sposuu
selektrvzował tnnv wvpadek. a m1anow1cie
- Kobiety? ... A cóżby kobiety u nas przeciwnie - bardziej jeszcze zachęca ej!?...
samobótst.wo kasJera Banku Gospodarcze- robiły? .„
do zrealizowania mych planów„.
- Sam s'fę wpakował... Wszcąt po
IO - Zv11:murta Llwsktego. któtv zdefraudo
,_Czy na nic nie mogą się wam przy
_ Muszę jednak przyznać, te spot- pijanemu bójkę na ulicy... Sprowadzono
L~s~fł b;!: 1 1c~~ty~~~a:~h. w~:~zz::~ ~e:.11~ dać?... Kobieta łatwiej nawiązuje sto- kala mnie naprawdę oryginalna przygo- go do komisariatu, no a tam go poznabambne•' I starał sle o uzvskanie od Rulec sunkl. wybadać grunt, przygotować od- da •.. Przyszedłem tu w celu dokonanta no„. Nie martw się. Barczak Jest spryk1e2o patyczki aa 11<>krycie zdefraudowanej powiednio teren pracy...
· kradzjeiy, a tymczasem znalazłem tny„. Długo tam nie posiedzi... Ale tymaumdbronv Orde~sklel podeJmufe sle znany
- Może pani ma rację. ale nie zasta- wspólniczkę do Interesów ... Czy nie u- czasem sami musimy Jakoś sobie raadwokat warszawski dr. Holz. który dobie- nawiałem się nigdy nad tem.„
waż.a .pani. ie to jest bardzo zabawne? dzlć ... Jut mam wszystkie szczegóły„.
ra sobie do pomocy kierownika brypdy
- Szkoda...
Możebyśmy. w takim razie rozpoczęli za Trzeba się będzie wcześnie wybrać„. O
detektywów Scotland Yardu. fdwina Bro·
_ Jak to mam rozumieć? .„ - ząpy- j~a praktyczne od pani mieszkania? „. dwunastej::: Ws:z;y.stko załatwione.„
wna. bawtaceio przypadkowo w Warsza- tał, patrząc jej prosto. w oczy.
.
• O.rdeńska . roześmiała s!e głośno. Za- Wfaścłciela mieszkania nJema w domu ...
wleBrown w sorvtnv sposób zwalnia Orde6
- Bo, gdyby pan się nad tern zasfa:. po.mniala zupełnie. że rozmawia z wła- Wyjechał.... Grubsza robota, rozumiesz?
1ka z wiezienia ood pretekstem choroby.
nowił... kto Wil'?... Możebym zośtala mywaczem. Zdawało jej się. że siedzi
Sldnęta głową. Nle pracowała jut
Pewnej nocv oo mrocznych zaułkach P.(>- pańską wspólniczką...
.
naprzeciwko
dobre"'O
znajomego.
z
któbe.zinteresownie.
Pieniądze wYCZe'""ały
wl§la bładzil laktś cled.
""
•"'
Bvl to mlodv metczyzna, który znlld za . - Pani? ... Ależ to podstęp!.. .. Albo rym zna się już oddawna.
s!e, trzeba było z czegoś żyć. Lenczer
brama t~dnel z odrapanvch kamienie na zart!...
.
- Może się pan czegoś napije?.„
pfacU uczciwie zą każdy .,kawałek", zaBu2alu. W dusznej. zadymionef Izbie czekali
- Nie. łaskaw-y · panie. nie żartµJę...
- O, nie ... Dziękuję... Tego byłoby leżnie od łupu. Mimo to Jednak miała już
tut na6 d.\llaj metczvtnl. Miedzy pr.iyby- Czuję wokół siebie 'jakąś pustkę której Już za wiele Jeżeli pani pozwoli wróc„ dość te"'o podwójnego życia Dwa trzy
szem
1 domo~nikami 11owstaje .s1>rzeczka. J .
·
ł ·
'
dł 1
·
···
'
"'
···
'
która zamienia sie w walkę na note. Pod- m.~zem me
mogę ~ape mć... Zbrzy Y I na chwilę . do swyc~ to~•-arzyszy, którzyv'I eksperymenty
wystar~zyły w zupelno-

czas
WJJad·a·do .lzb.y B
. rown, k.t6.ry.·p·o.-~m~
aw
.. antury
miło. ~ne, . mam
Już d.o~ć,jut -są. Pozwolę
pewnie ~opanu,
.mn. 1e ale
m.espokoJn
. .t... wa . waczy
ścl. abynie
Ją przekonać,
te życie
włamy·
nro: b61k1
tf'Fz~ńca. . . f
te1 już
salonowej
· paplaniny,
aż do cbwtl!•'· „
pod Jednym
Jest tak bardzo
przyjemne.„

11
test 0 t! t;r1~!t't~~r~ ~;~r~~ił
~Yo dlj~zpł,am pana, zdawa~o „mf - s!~· że !unklem.r-a mianowiGie, te wróci. pan_ tu
oanl Liwskie! z rozkazu~ $W~ch kamtatów, niema JUŻ na śwlede nic ciek~weg<>; że Jutro„, ··
·
·
Br?wn udałe· sie · na bat dó bała't!U.;'J>lńf v.:s;z.y,st,kQ--,fęst szare•. bę~barw!le i -0~rop , . --:-!' Ąlet· Q'P~-~!~I~ .. Bf\rdzo chętnie.
!~~~i~'~ur:g;-: 0!:~tiś~~~t~t~k~ab;:yr3~ . me nudne ... Teraz widzę. że się, my~1łarn Tak m1 było.. milo, że ... ~apewn? skorzy
hotelu.
·
.
Są Jeszcze pewne emocje: które mi ·impo stam z .okazJI i zgłoszę się osobiś~ie.„
. Barcza.le ooznale odra~ Rulecka t st~ler nują_, Naprzykład pański zawód .... ,
Wychodząc . ~or!11aln!e, drzwiami. a
dza. te ona wla.~nie namówiła ćała bandę · · - Jestem zaskoczony pani szcz~ręm nie oknem, wy1111emł swe nazwisko:
do za:ladzenla Liwskiej. Rulecka po odzy. wyznaniem... Wlec pani doprawdy?·„.
_ Tadeusz Lenczer
skantu . Pn.vto)ltnoścl . nl.e chce nic PO'o/i~·
·· . _
~ . . ..
·
·
··
·
.„
dz1eć. wobec te1ro
.
.
detektfVo'. .· wpr~w;td~a :ta. - . .
Ł
'
w trans hypnotvcznv I w · ten soosób wv· .: .
do'>vl od nlel , i>rzvinanle· sic · do winy. ·Ru- ·:
·
•
le.;ka przvznaJe. te chciała zamordować
,..
LJwska. za to. te. zabrała lef met~
W międzyczasie r1npoczyn.a elł proc„
••dowy o zab61stwo Rulecklego. Pierwszy w
"

· _Może odłożymy?.„ _ zaprópoń~

ca:

I

Roz·o··z'IA'

.. x ·xx
· . xv
·

cza rn·a .--am
d
a ''

c:ha.rakteru · 6wiadka. 1er.nał• wtUc:ic&« Al'umbry. dyr. Mai•w•kł.

.

,

.. ..

.

Wreszcie przewodnlcz•cY zwraca sle do
Lenczer dotrzymał słowa. Następne• J· . Lenczer zachowywał nara zie wszeloskar~onel. CZY ma coś do pow~dzenla w go dnia przybył po południu. Ordeńsk~ kie ,środki ostrożności i nie zdradzał jej
ost~tniem słowie. Oskartona odpawiada, te.I nie przyp.uszczała już że przyjdzie.„Po' ani nazwisk kolegów, ani swego miej-

cb'śrn"u~:'~ed.~~ć :;!!~~·~ .Ordeś.tu

odeiś~iu cała t~ . przygć>da ; wy.d.a -

wała.

,
_ Nie motna.„ Jutro mote przyJC...." :~
chać i wtedy co? ... Musimy skorzystać
z okaztt ... Robota pewna... Nikit clę nie
„zahaczy", nie bóJ się.„
ł
·
Posz a. Była ciepła., kwletntowa noc.
Lenczer czekat sam na rogu.
Przez dłutszy czas szli obok sfe.ble .
W mJJczenltL
- Wiesz.„ - r'zekla nagle. - Mam
fut dość tego psiego tycia.„
SPO j rza ł na ni- Z ukosa."'
Znud:zllo cf się?
._ Tak.„
_ Siłą nie mam zamiaru stę brać
Nie chcesz to nie
„.
'
···
z dzisl~J~~~Yj ~;aypwraał!rbym nawet chetnł·e
y.„
- Dziś nie mogę cię Jeszcze zwot...
nić ... Sam nie dam rady... Barczak lada
dzień wyJdzile na wolność ju! ja s· o
t
t
wt d
•
ię
o pos aram. a e y„,
.
Zbliżyll stę do wielki ef kamienicy.
Lenazer. nacisnął dzwonek·
- Nie obawiasz się dozorcy? ... -

„.

sca zaniieszkania. Spotykali stę na Buga
jej s1ę mocno n.iesmaczna. Cóż on ju. na Kamiennych Schodach. w zakonwię~enia. d~kąd wtr11c<>t1.o ;, wru z„rodzi-1 o nie] mógł pomyśleć?...
.
. . · „splrowańYch . pokoikach zamleJsklch
camt. gdydauała .16 .•t.
·
Nie powinna była puścić · płazem, tej knajp. · gdiie zbierali się zazwyczaj na
ant Włez1enla. komisarz Oawry.
ś .
j j
.
. 1
rowKomen
rozstrzelał Jej pica. ą la i matke zabrał napa CI na e m1esz kan1e. 1 ten pomys ł nara dy . prze dstawicie
e odłamów wieldo swego pałacu. Ordynansem komharza 'j z przystąpieniem do szajki włamywa- kiej rodziny przestępców.
Je~t Nikita, były wotn.Y b.a~k.u •. którego dy- 1 czy byt również nie na miejscu. Przez
Zbrodniarze chcąc wykorzystać zarektoremI był
Ordeńsk1, N1k.1ta uspakaja Or-, całe przedpołudnie myślafa tylko 0 tern . ł O d , k.. '
. na na jme
. b ezdetiska
przyrzeka
Jef swa oomoc.
.
• pa r ens teJ, posy ła1i. Ją
Po li<:znych tarapatach Ordeńska ucieka . ~by Lenczer potraktował to wszystko pieczniejsze pozycje.
wraz z Nikit'- do Smoleńska.
Jako żart i nie pr~yszedł. .
·
Lenczer był Jednak zawsze przy niej · ~apytał3:.
Ale. po J?Ołudnm ok.azafo się, te. los Przychodził po nią w nocy i razem wY
- Nie bój się ... Załatwione.„ - od·
_ Szukałem brylantów, klejnotów, inacze1 po~1erował temi sprawami. .
chodzili na miasto. Na rogu czekali parł spokoJnte.
'1!enledzy.„.
- .A widz:! pani... Nawet włamywacz wspólnicy. Czasem szli tylko w dwóJkę.
W bramte rozledy się szybkie kro- A !?'dyby zaszła potrzeba. zabiłby potrafi brć czasem słowny.„ - rze~!· czasem wybierali się z nimi dwaj towa- kl. Zgrzytnąt klucz w zamku. Dozorca
mnie pan?...
· .
witając s1.ę z nią ruchem, pełnym gracJ1. rzysze Lenczera - przystojny wysoki otworzył brame Lenczer pociągnąt za
- Nig-dy w życiu, łaskawa pani... - Rozmawiałem z moimi towarzyszami blondyn i jakiś młodzieniec o 'at1etycz· sobą Ordeńską. Tym razem była Jakaś
Brzydzę się krwią ... To nie mój zawód ... w sprawie projektu...
·neJ budowie ciała.
ospała I niemrawa. Dodawał Jej otuchy.
- A gdybym z~częła krzyczeć. wzy
-. Jakie~o projektu?„. . .
Nazwiska jej nikt nie znał. nazyWano
- Ostatni raz... Spisz sle ~acko.wać pomocy_?.„ ·
.
.
- No. niby wstąpienia do naszej Ją poprostu . „Czarną Damą". Twarzy Wszak potrzebna ci forsa. tak?.„
- Potr~fllbym .może zmus1ć pamą spółki...
.
jef również nie widziano: gdy wychodzi
Weszłl na ciemne schody. Dozorca.
do milczenia. me więcej...
t - Aha... N~, I cóż_?...
la z domu. nakładała c1.arną maskę ł gę- nie pytając o nic, wrócił do swego mle- Czy pan Je~t żonaty?...
- Przyjaciele mm chętnie się na to sta WQalka zasłaniała Jef twarz.
szkanla. Lenczer wycfą~nął z kleszeni
U~mlechn~ł się znowu I odpar:l po zg-odzlli... Możemy nawet Jut zadatko·
Pl
t
d ł -'
k pęk wytrychów. Błysnęio mocne św! _
chwili wahama:
wać pewną sumę.„
. erwsze wys ępy u a Y ~·e zna o- tł I t k. M . t
1. b
a
- Nie
Ue pani sobie życzy?.„
micie. Ordeńska nigdy nie przypuszcza- 0 .a ar. 1· . a1s rowa i o oje przy
- Ro~~~mlem. ma pan kochankę ?.„
- Pieniądze są mi nłel)otrzebne„. - ła; że .zdobywanie cud~ej w.łasności przy drzwiach na pierwszem piętrze.
Zaprzeczył ruchem głowy.
odparła nieco skonsternowana. - J~śli chodzi z taką łatwością. Nte odczuwała
- Pchnij.„ Na lewo... O. tak ... Goto- Też nie?„. - zdtfwila się. - to czynie, to z amatorstwa. a ·nie dla pie nafmnie_Jszesro stra~hu. plądrując cudzelwe?„.
Więc dla kogo pan kradnie?...
·1nlędzy...
. biurka i :szafy. otw1.eraJąc zamkl i ~rzwi
- G~to!'e...
- Dla nikogo ...• a raczej tylko dla
- Bardzo przepraszam, nie chelatem wytryclia.m1. zganlłając. d_o . spec1alnej
Drzwi Stę otwarty. WeszM na kurysiebie„.
·
' ·
pani . urazić ... Więc moiebyśrny pr~ystą. ·~<?-fbY kle1noty, pap1e!y .i Pieniądze. Do-I tarz.
.
.
- Nie móg-ł pan znaleźć innej pracy? pili do opracowania szczegółów?„. '-·· n1ęTo nad ranem ,wracała do domu, od- Znam r~zkład ~1eszkama - rzekł
- Nie próbowałem zająć się· czemś
Cofnąć się już byto z.aJl'óźno. Ordęti- czu~ała_ pe~n~ ~męczenie i spala ao po . Lenczer. - .N~kogo ~ 1 ~!11~· może1!1y gJo.
!nn('m ... Może mpgłbym pracować ucz- , ska brnęła więc dalej. I:ecz)m dłuż.ej-. ł~dma.
.
.
1ś~~;gz~aÓidc .. ~ Za1mi1 się poko1em na
ciwie. ale nie chce mi się póprostu ew- rozmawiała na ten temat. tern · więcejl ...P-ewneg-o ~n!ia Lenczer przybył do P
• j P j e a lewo.„
n'ć doświadczeń w tym kierunku.~.'. Po-„ przekonania nabierała do .s:w.ych ·szalo;; ·meJ w połudme.
(D I
•
.
co? ... Lubię luksus<)we życie, .podróZe, nych· planów. Projekty były fascyniilą 7 l
Mamy dziś <?lekawą robotę ... a Szy Ciąg JUłro).
przygody, a to wszystko osiągam dzięki• ce.
.
. , · r.zekl P<? _1>rzY.w1tanm. - Przydałaby się
a.yo.a

r'O%p(>„

jesto

od pobytu w lochach bolnewickiego . wała
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„.„
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Sensacja nad sensacjami! Najnowszy wielki film dtw i~kowy z genjalnym komikiem

Dzli·
wielka

Buster Kealo11e111

--

pr1mi1ra I

''

TYSlłlc•

Hr. 120

,,

1truza1tawnych •••Y•6d człowieka kl6rY ale nlctdY nie ś111101e. w rolach głównych:
Rezuser
FRED NIBl,O.

Buster Keaton, Anita Page

Koz·om·1e n·1e kłam~~"
pikantnej farne erotycznej
t'fan lau rei I. 01·IVer B
ha
natc:żeniu humoru ,,m~ n
UuYił (fi.IP .I fi ap ) wo niebywałem

Ponadto: Nierozłączna Pl·
ra znakomitych komików ~

J

ZO$tał

~A OROJI

PIJACKIEJ- - SC~·

„ 0111Isb

sllaeeo dramaCU. u!ote
plastycznie. nle1dody at bolesne w re-

To

.„

I.

pra....Ułwym

apowodować

mote śmiertelne powildanla kiszek.
Specjalne lecznicze bandate orto·
pedycz.ne gumowe mofef metody usu.
waią radykalnie nalnlebeZ11leeznlejsze
i najzastarzalsu ruptury u mężczyz.n,
kobiet i dziecl Na skrzywienie krę·
aosłllłJa. przeciw tworzeniu sto 1ar•
b6w I srutlley kości leczn. 1or1ety
ortopedy-cznt!. Dla a.krzywionych nór. płaskich
I bolących stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne
nori I rcce. Zakład ort01>edyczny Spec. L RA·
PAPORT ortoped. ze Lwowa. lódt, aL W61·
czadna IO, front parter, tel. lll•77.
UWAGA: Osobiste Jawienie się chorych fest
koniec.me. Ub~ieuonych w Kasie Chorych
Łodzi pr_!.yjmufę.

POOZIĘKOW ANIE.

Ontopedyśde J .

RAPA/PORTOWI.

~·

cja.liścde d1a bandaty ~ł:u1'owyoh obecnie w
ł..oclzri ul WóLozdska 10. 41..Gam COr~ po·
~ za amiiejętm.e alołcssie mi 1pecjai~
nego bam.dain. i za skuteczine wwtną1au1ol• mi mej
cięilkiej uistan.ałel i dW111aotini• 1>ez.cel'O'W'O O!płl·
row.a.nej pr~pu:kliny we Wliedrmu i we L'W!Owle,

co zgodnie z: pra.wd2' Mwiadc:um
Dr. Med. .MAK.SYMILJMf MUNZER.

wkM« Koteim·

mnwleka I
•

pneznaczeałe.

•

watpls:z t~ ciefl)Lsz
moralnie - NAPlSZ natycllmiast imię, rok I datę urodze
nia otrzymasz darmo a11alize
Swojego losu bda.

Jeżeli

NlnleJsze oiłosnnle I 95
·
stroszy znaczkami pocztoweml sałttccrć na pnw
svłke. Adres:
Wacław Pyflello, Warszawa, Bednarska 17.
PrzyJecia osobiście cały dzłe6.

•••

Za okazaniem niniejszego oiloS1:Mtia kaidy
otrzyma amulet • talizman - a takow:y J>TZY·
nosi szcześ<:ie , powodzenie i wpływa na oto·
czenie lub osobe kochaną.
__,

.....,.

01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111m1111111111111unmmn

Od

dziś · wielki

przebojowy

Matowy
Pro•łl111
re"'jowe
Nadzwyczajne atrakcje i

czopłclowych.

Leczenie światłem:
I promieniami
Roentgena i lam

siły

~:!g:f ~!-i~ii1~„Ig:~:m

Pił kwarcową.

Przv1mu1e oci 8.30
do 10,30 rano, od 1
1
I do 2.30 pp.. od 6
do 8.30 w„ w nie·
1
1 dzielę
l święta 06
I 10-1. Dla pd od
dzielna poczekalnia

Codziennie wydaje

~~~

1"i:!'J~6~~~i Uwaga!

się ~wiete

smaczne obiady od

.

W nowoutworzonej kolonii, %najduiącei się

•P::J•:~ta eh:·

zł.

2.20

Place nowa-Chojny Uwaga!

w pięknem cen trum

~en:ryc='~~h w sąsiedzt..vie Ss-r~'V MdJera, koło kolei mote kat<iy nabyć
t moczopłciowych place na budow4 domdw I plantację ogrodów po ce
,:
. ąach b. przJ•t~pnych
uL Andrzeja 5 ~ ,. " . ·
11 Wiadomość: tel. '21·70' lub uL Narutowicza Nr. 3, m. -ł, front,
Ip re1.115
I piętro, w godzinach od 10--2-ej i od 4-7-ej.
:Cl~9~:~;edzie:

9:4:

„„..•..............„. .

le i święta od 9-1
Oddzielna pocze-

Doktór

I.......„ •••.•.•••.••.

1i nger ::: :;:: RBICHBR!
K
Ro1tła~ Jal~J
w. IBIU~B
SPE~ CHO~
·

Dr•. med.

~

powrócił
pneprowa~a się rpocł.U•I• oho'6b o~ómyeh
rvcznvch
na
Tt'I. ł31-28
Południowa 28 tel. 201-93;
Przyjmuje od 9-11 I 5-8.
Od 8-11 r i 5-9 w, W niedz,od 9-t'
(róg Pustej)
w niedziele I święta. od to-12
ceny lecznlc.
Od 1-Z w Lecznicy, Piotrkowska 6Z• .przyimuje w choro· Dla niezamotnvc;h
bach sk6J'1lych i wa
DOKTóR
I
Dr. med.
neryczaych tylko
I
U)Dż -

WENERYCZNYCH,

SKÓRNYCH I WLOSóW.

Andrzota 2.

I

I-

lDl. Piotrkowska 200

Komunikatii Aut~~ui~ w~i

I „URSORUCH"

·
ROZENTAL
H. Wołkowyski ~ ~~:~;:1~:!~ ~ M.akuszer
ginekolog
Cegielniana N2 4
na.
Haltrecht
00

0

Dr. med.

(Dawniej Ceglelnlana 38)

telefon 216-90

Chor. skórne.
Specjallst• chorób skórnych
weneryczne
I wenerycznych. ElektroterapJa
Piotrkowska 10
Leczenie lamp11 kwarcow11.
Przyjmuje 8-10 ra·
Przyimui• od g, 8 • 2 przed p. i od S .9
Ino, odl2-2 po_poł.
wniedziele i święta od godz. 9-1
I od 6-8.30 w1ecz •
Ola pd oddzielna poczekalnia.
W niedziele i świę·
ta od 9-1,
Dr. med.
I Ordynuje w lecznicy „SA NIT AS w ul
Sródmieisl:a a
•
apecJallata chorób skórnych, we codz. od 2-3 pop
nerycznych I moczopłciowych

.C Z
N2 7

MARYSIN - PABJANICE.
Odłazd :z PabJanlc1 godz. 6 min. 10
rano, następne co 20 minut, ostatni z
PabJank: o godz. 23, min. 30.
ll·ro Listopada 19 (Konstantyuowskal
OdJazd z Lodzi: godz. 6 min. 40 raTel. 223-34. przlimuie od 4-6 p0 pot.
na.stęl)'lle co 20 mmut. ostatni z Ło
od 1 do 2 w ecznicv „POMOC11,
dzi 1odz. 22 min. 45.
Alek•androwsk• 1.
Cena biletu 80 groszy. Dzieci do lat
5 bez>Płatnie. Dzie<:i od iat 5 do JO pła 
ca potowe. biletu.
Specjalista chor6b •k6rnych
I wenerycznych
l.óDż - RUDA PABJANICKA..
Przvlmule od 3-6 i od 8-9 włecz6r
z Rudy Pabianickie) o godz.
Odjazd
niedziele i święta od 11-2 po pol
3 min. 45 rano. Następny godz. 5 min.
PiotrKowsKa 99 tel. 144·92 30. Dalsze autobusy do Łodzi co IO
minut. Ostatni z Rudy - 23 min. 35.
Dr.
Or. med.
Odjazd z Lodzi: o godz. 4 min. 10
rano. Następny o godz. 6-el. Daisze
co 10 minut Ostatni z Łodzi - O min 15
Bilety miesle-czne Łódt - Ruda
I weneryczne
Chor. •k6rne, Pabianicka zł. U.OO.
NAWROT 2
wene.,,cane
Bilety miesięczne Łódt - Marys in
Tel. 179·89.
I . płciowe.
zl. 7.50.
przyjm, do 10 rano
DYREKCJA
.
i od 4-8
KBBSłlltJnllb
dla pań sp~~. od 4.5
Tel. SSMł,
~
w niedz.od 11 2 PP• Przvjmał• o4 9-1
dla Diezamotny eh
_ _- · ... ... . _ __
. ·_
_
i 6-8.
ceny lecznic.
Ola DiezamoUlycla DAM 500 zL temu, kto mi ofiaruje PO·
CENY LECZNIC. sad~ stałą. lub wypotyczę 2.000 z ł.
Oferty pros.ze składać tylko zaraz do
adm. ,;Republiki'' pod „Samotny".
POTRZEBNY podreczn:v szewc.
1 MIESZKANIA, w starych i no wych do
'
na 54, W. Pawlak.
mach, lokale handlowe, fabr yczne, skle
WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz py, pokoje z klatki schodowej p0l eca
balowe po cenie niskiej, Piotrkowska biuro „Polruch''. Al. Koś ci uszki 27, te294• i>~~-~n~yna.
i-s
241eton 141--01. _
J).

Dr. SOł'aDWIEJCZYK

.
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PRZY.rot osobiście a 'Przekonasz ste - te nal·
~pU!arnieisZYtn znawca dusz lu4zklch !est
W. PYf'ffLLO. • Wlcbl Pl'ZYuleM kddero

;

I

„SPLErt OtD•

RUPTURY. ł•koteł kalectwa nie
wolno zan1edbyw11.ć, rdyi skutkt dla
tycia ludzkiti::> •• bardzo niebezpieczne. Ruptura staje sio wielk- Jak 1ło

\W.aaa

czeskim

OC T. I(. feldmanchall)
WUótce w klnie

POMOC I Sl{UTf.I( BEZ OPERACJI! I

m.

dtwlękowcu

lllarszałek

Chorzy na rupful'J i10i11 kałetłlatn
ludzka I konewka

IU~IAH

I

p0konany lll'Zez nową gw!azdekomlka

fałszywy

,,CASINA''

wa

er

z tycia wojskoweio

trtumlem

Piotr kowsk• 70
(ról! Traul!utta)
Tel. 181-83
Specjali•ta eh , rób
skórnych, wene
rycznych I mo•

li

10

w przepysznym

alistvcaem sacloctu.

l>ocble

•

UUU

NA W LOKALU NOCNY M.„ - fPI.
Z0D W DOM.U NOCLEOOWYM..

Dr. med.

' ta~nnowi~i

Pamiętny

ax

Tragifarsa poczwórnej zdrady

Dr. med.

I

~!11.~!ą ~.lewkOWitl

Różan~r
__ __
Wener'[Ily[b
~···
S. Kantor

(D•wnleJ Ceglelnlana 43)
telefon 141-32
P9'Jimuie od Ił. 8-10 12-2, s-a w
ałelźłela i łwięta od 9-1 Dla pad od
dzielna pocze kalnia.

..,....

Dr. 111ed.

Dzlel... J1t 9,
tel. 128-91
Spec1.al1'sta chorób
skómvch.
i moczopłciowvch.
Przvim. od 8·10i 5-8

Elek.troterapJa.
necJallsta cbor6b wenerycznych. skór Oddz!elna poczekał·
nych. włosów l moczot>lc-iowvch. Lema dla pali.
'czenie lampa kwarcowa l promieniami
Rentsteoa.

PIOTRKOWSKA 144. ROO l!W ANOf
UCKlf.I.
WeJścle EwanseUcka 3. Telefon 29-45.

· Przyfmuje od ~2 ł od~
oddzielna ooczekalnła.

w.

Dla patl
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LeU'..

m
lekBFZ • deotysta1
fryzjerski firmy Halber• POKÓJ słonecz~Y•. frontowy~ umeblofBAOMOWA PERSONEL
stadt, Poludniowa 5, zawiadamia, Iż wany do wyna1ęc 1 8:· N.-Ceg1.elniana 7,
8••nu~
• dniem 1 maja za<:zyna pracę w fir. m. 15, Ul p. (obl!cnie Śródm1e1,:ica 39).
mie Cederowskl. Południowa 4, idzie MLODA oanna. wykształcona, zdolna,
oadą.I się poleca względom Sz. Kli!ett• pracowita. posiada pewną praktykę
tel. 121-23
biurowa. szuka Jakiegokolwiek zajęcia
Godziny przyję~ teJi; Ceny przystępne.
~~~·~~
~~~~

P1otrkowska5JI

-

•

piłkarska

Niedziela

w

łlodzl do Z.P.T.K.
Łodzi Profast
sprawi11 szosowych mistrzostw
w

Polski
Cf eka we mecze o mistrzostwo klasy A i B
Tegoroczne szosowe mistrrostwo Pot
ą16dmy tydzień spotkań plłkarsklch 'spotkan!a o punkty. Dru!yna t TSO io. TbJanicach miedzy drużynami Turyści i ski ~od·nle z :ka·lendarzyikiem. Zw!ązk~
o mistrzostwo klasy A przyniesie znów ścić bedzie benjaminka klasy A Kaliski IBurza. Turyści. którzy do meczu tego Polskich Towarzystw Kolarskich ma sie
kilka Interesujących meczów. które Ju! Klub Sportowy. który tydzień temu tak wyStąpią z Michalskim winni odnieść ~d'być 12 Hpca w. Ton11nht, a organizacja

dziś są bardzo zaci.c;te. pełne emocji. wspaniale J>Opisał się w spotkaniu z dru zwycięstwo tyrnbardzief że Burza wy- Je:g.o zos.tała p_ow1erz~na WKS. ~ryfowl.
Od s1edmmu lat me odlbyła się na teprzynosząc zwolennikom footbalu dużo :tyną Burza. Mecz ten zapawiada się kazała tak skandaliczną formę w spotrenie Łodzi żadna impireza kolarska s:zo.wrateń. W sobote na boisku ŁKS .zmie bardzo ciekawie, niemniej jednak w:nien kani.u z ŁKS-em.
sowa organiwwana przez naczelną ma„
•:
rzy s!e Hakoah z. gospodarzami. . . p~zynieś~ zwyclęst~o drutynie. łódz-

I
I

Klasa B rozellra równi ei kilka cieka
\\alka d wuch czołowych drutyn ·w . k1ej. zasilonej ostatmo Królewieckim.
O tej samej porze drużyna Biegu go 1wych spotkań. Pogromca WIMY Sokół
klasie A zapo~iada sie bardz.o interesująco Jut chociażby z tego WZj?Jędu. że ~ctć będzie Pabjanlckie Towarzystwo pab:anicki zmierzy swe siły z Hasmozespól ŁKS lb składa sie z całego i;ze- Cyklistów. Pechowo grająca od dł\lisze 1neą łódzką, która jest nadal jednym z
, ro czasu drużyna Bleru winna tym ra- niaf'oważnlejszych kandydatów do tyregu nowych pierwszorzędnych nabyt- 1
ków I trudno przewidzieć co przynl.eść zem uzyskać dwa punkty, tymbardzleJ, tufu mistrza. ·
Sokół prawdopodobnfe zdobędzie w
jte PTC wykazuje' bardi!O słabą f,ormę.
mote każdy mecz. LKS-u. 1
tej dalsze dwa punkty.
walice
się
zał)QwiadaJą
i·nteresująco
Niezwykle
za
bardzo
nlewątptiwłe
A\~z bedile
rozegrane zostaną w sobo·
Łodzi
W
c~ety, rdvt Hakoah bynaJmnlej nie zre- 1 spotkania dwuch czołOwycb zespołów
te dwa spatkania o mistrzostwo drugiej
iygnowar Jeszcze z pierwsze~o miejsca w klasie A Orkanu ł WKS-u.
w tabeli I walczyć będzie nadal zacię- I Należy Hczyć sie ze zwYciestwem 1klasy a mianowic;e SSKM - Zjednoczo
cle o każdy punkt. Kto wygra trudno 1WKS.u. który w spotkaniu z ŁKS.em ne I WIMA - TUR. Jeśli w plerwszem
spotkaniu wynik meczu jest niepewny.
nrzewidzieć. Ze względu na to. .te mecz wYkazał bardzo ładną for~e.
Ostatnie spotkanie z serji meczów o to w drugiem Pczyć się należy ze zwy
odbrwa sie na boisku ŁKS-u mają gospodarze więcej szans uzyskania dwucb mlstnostwo klas:v A odbędzie się w Pa ciestwem drużyny WIMA.
cenn.> eh punktów.
w nledzłele ufrirmy w todzł at 3

I

I

Mecz drużyn
robotniczych

tenisistów
naszych
Treningi
przed mec:zem Norwedlo-Oslo
Tennłsowe

elimtnacyJne'szym poziomie gry nit poprzednie.
W ostatni-ej· parre Hebda łatwo wvWarszawa-t6di odwolanv mające na celu wyfonienfe repreJentacji
z Wa.rmiński!" 6 :3, 6 :2, 6 :3: Hebda
gra~
Da
puhar
o
NorwegJ•
z
M lędz~'mfastov.-v mea druty,. robot polskiej na mecz
niczych Warszawa-Ł&ff młał slę od- vi·sa rozpoczną się l maja. Niestety zna1<!uJe się w świetnej formie I Jest nie~
być w nadchodząc:a sobotę na bots~u Wł Maks Stolarow otrzy111mJe urlop i woj- ma! pewnym ka.n<l~atem do reprezendzewa. Miało to hyt spotkanie ,el!mina- ską dople-ro 3 maja. dlatego Jeg;o ud.zlał tacJI w grzie poJedynczej ! podw6Jnej.
G?rował on przedewszystki.em_ ~ad War
cyJne przed ustaleniem składu reprezen~ Jest wątp~lwy.
tacJI pił.karskiej dru:iYTI irobotniczy<:h I Obecnie odbyurafą się trenł·n21. t>rzy- 1mmsokim tempem i przy wlelk1eJ pewnoPoli;lkl która ma pojechać do Wiooinia czem wobec nlenadzwyczajne.J klasy tire 1 śd uderzenia z forhandu I backhandu. U
.· 1 nera uczestnicy 'kursu rozigrywafą mie- Warmińskie~o zawiód~ wcfąt słaby for.
na Ollm.pJadę robotniczą
Termfn meczu t.ódt...:Warszawa był d'ZY sobą spotkania o charakterze poka- hand, irównież zwyikły jego atut - ser" ,,
wis.
naznaczony I prznotowanła do niego 0zow~
D~ego d111a odbyfv słe ~wł~ gry
były 'fll pełni. w ubiegły wt~ek'*' tnlalL... _'V1tma11. łatwo llC>k°'!ar slabe.iro w ~
się odbyć mecz pornledizy reprezenfacją „:du Nawrattlla 7:5 I 6.0, zdooywaJ~<.. podwóme. St.olarow i. Wa,rmmsk1 łatwo
Łod.zl a drużyną Biegu. S'kład drniyny l>?"lkty i'fównie wsk11tek błedów przeciw pokonalt Sttlłbego I W1tmana 6:3. 7:5.
6:3, przyczern okauto sle. te Witman w
tód'zddeJ byił }ui ustalony tymczasem m'ka dzieikt swej re~larneJ girze.
Ta1kl sam charakter miało spotkanie ipodwójp.eJ jest znacznie słabszy niż \\I
mecz sobotni został odwoł~ny t prawd<r
,
, Tłoczy~S'kl ł Jerzy Stolarow wYgrane pojedynczej:
podobnie nie dojdzie do skutku. ·
W drugiej parze Hebda ł .Tfoczyń~kt
Wątpllwem 'Jest' tei udział polskłeJ ro prze.z pierwszego 6:1, 6:4. pokazał on
, ~otnlczeJ. dmiy.ny pił-karskiej na Olimp. lepszą Już fo~, ~pak mjal prac;.ę uJatl OO'kcnali .stub:go .1 Nawrattfa r6wm~ż
Jad1zle wiedeńs'keJ. a to z powodu niskiej wioną wobec. nfoook'ładtlleJ gry Stola ro- łatwo 6 .3, 8 .6, 6 .1. Oba ~e ~potkama
klasy gry 1 braku opowiednlch •a ftłn cel wa. S.potkame to stało na im.teznie wyż statv na dość wvsokLm poz10m1e. , ·.
rozgrywki

I

gistraturę tej gałęzi sportu. W r. 1924
~bymłY1.stsrlzeosptowraazPooslstaktim(· wwygŁodral z1i„ swzo6.sw:°:
"'
w"'

czas H0chsman z Cracovji),
Stusz.nie wi~c zaprotestowar przectwko lekceważeniu Łodizl okr~gowy zwła·
zek kolars'ld, który domaga sfę. rozegranla w roku bidącym mistrzostwa Polski Odps~~dn~:rep~!~ do ZPTK z m°'"

tywami zostało już wysłane f w dniach
najbliższych spodziewana jest Qdpowiedt.
Łód•zki okiregowy xwlązek kolarski
ma zamiar mistrzostwo Polski roze~rae
na szosie Łódt-Warszawa. a śdśleJ m6
wiąc Krzywie-,.Błonie i z powrotem.

Rapłd wiedeński

pokonany
We wtorek odbyły sle we Włedntu
dalsze spotkania p'lkarskie o puhar.
orzyczem sensację wywołała ł'>Orazka
Rapidu w spotkaniu ze Sportklubem 2:3

Nowy rekord
~wiatow.v

·

pobitv

W mieiscowoścł Captown w Połu
dn!owej Afryce mfodv zawodnik Youbet ustalił nowy rekord światowy na
łOO yardów, przebywając tę przestrzeń
czasie '9.4 sekund. Poprzedni rekord
na tej oriestrzeni należał do Tolana (9.,S·
sekund).

w

acJa
R1nr1z1nf
I'

I

już

ftuslrll

usta !ona

o mającym słe odbyć
niedziele międzypat\
stwowym meczu piłkarskim Austrja ~-.-. „..,. . _ __,__,_
f.uinduszów.
Wegry we Włednlu. W dniu onegdafszym kapitan Wiedeńskiego Związku
~ ~
Nożnej ustalił następujący sklad
Piłki
ff·:.
r~nu1•
Q. '°r~··
Lekkoatlecl kaliscy · · ·
drużyny austrjackiej: franzl. Schram·
Wolł
....,
~
"....,
..,
seis. Blum. Mock. Smistik. Gall, Sie~el.
do mec:zu z Poznaniem
organizu;q się
Na dlz!e:ti 31 maja naznaczone Jest f Na treningi pow}·ższe wyznaczonD. Adelbrecht, Eschw.eidl •. To~gel. !"Jorwatb
Łódzki Okręgowy Zwią.zek Lekkoatlet~czny w~kazuje ostatn:o ~adny roz- pierwsze międzymiastowe spotkanie bok . nastę.pujących zawodnióków: Pawla.k Mec~ ten wzbudził wi.elkie zamtereso.
~óJ. Obecnie Jak sle dowladuJe.tny t.ą. J serskie drużyn Poznania ł Łod1zł, a więc. OKP), Pietirzyńs'ki (Sokół), Mtynarczy1k wame w si.erach sportowych Europ~.
OKP), Cez. L. A.• pragnąc ~oz~zerżyć s.w~Ją dz1a ;dwóch najsUniej<SZY1Ch ośrodków polskie (Kmschender), Leszczyński
talność I na prowmcJe• ?rg-an!ZUJe .pod- I go pięściarstwa. Mecz ten odbędzie sie g'ielskl (WLma). Bucz (Union), Kustosz
.
o!uęg w ~ahs.zu. Or~amzacnne zebra· w Pozna·niiu ł obudził w najszerszych ko.. (Sokńoł), Spondenik:ewl-cz OKP), Cyran
o odznakq P. ~. l. A.
lach sportowych kraju kolosalne zainte- (Zjednoczone), Zieliński (Wima), Szczeme odbędzie s1e w dniu 9 ma1a. .
Jak się dowiadujemy Okręgowy Zw.
panlaik (Sokół), Gawin (Geyer), Chmiei:resowanle.
Oba związki okręgowe mobi11zµfą . lewski OKP), Klimczak (Sok60, Lipiec Lekkoatletyczny Organizuje w dniu 10
Czwórmecz gier
swe najJC1)Sze siły. aby wystąl)ić godnie. (Oe~r), Bartosiak (Zjednoczone). Se- maja w Piotrkowie i w Kaliszu zawocJy
sporlow ych
W zwhtz.ku z tym mecr..em, tódikł !weryniak (Sokńł), Oarnczarek OKP), o odznakę PŻLA. zaś w dniu 17 maja za
T. K. P. - Hasrnonea · Okręgowy Związek Bokserski organizu-1 Baranowski (Wima), Wude1 (Union), wody takie odbędą się w Łodzi i w PaMaj.eir J. (Oeyer), b'.anicach. Po zawodach odbędzie sie uje specjalny trening przygotowawczy w Trzonek (Sokół),
W nadchodzącą niedziele- rozegrany sali Ośrodka wyctwwa·nla flzY'Cznego Stahl I OKP), Rosław (Zjed'tloczone). roczyste rozdanie nagród;
.,~ ostanie na ~olsku IKP o g?dz. 13-ej 1Treningi odbyWae sto ~ą dwa razy Szklarek (Wima), Uleżałka <Sokół). Ko
~zwórmecz g~er sportowych między drJ.t ty1godn·iowo. "' ponleq.zlałld l czwartld narzewski (IK.P) i Stlbbe (Union).
u
zynami IKP 1 Hasmoneą. Odbędą sle kaiMego tygodnia.
-...-:.---.
·
spotkania w koszykówkę !eńska, ł memistrzostwo Pabianic
.
ską, w siatkówke i w bazene.
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Donosiliśmy już

w

nadchodzącą

.

I·zawody IBkk oa11BfYIZDB

I

I

·anla ~. K. S·u ·Honk•rsu_
Podz(•kow
Ilf

KrUS"hBBDdlr zdobywa

plasrlg«:zne
„

ry

~r:t~~o~~~~ ~~~:~~:~:c~~~1~ ~:
0

bjanic. Do finału stanęły drużYnY Kruscheender i Makkabl. Tytuł mistrza mia
O aem9:1eie ~por.owu m
soortowej todzl ·. . <:i.:-„._., . .
Zarząd ŁKS.u nadesłał nam na$łe· .. · Jn.sfytut Pr'?f'a«an<łY Smtikł ogłasza I watnyc~ 11.llb lokalach sportowych„ d1ate: sta Pabjanic zdobyła drużyna Krusche·
puJący list z prośbą 0 zam!eszcz.~nle: .; dwa konikursy. ma1Msk1 ł graficzny o go powinna ona mleć wartości 1dekoracyJ ender.
, ne. W kon~ursle mogą brać udzlal wszy
„Zarząd ŁKS-u składa $erdeczne pod.tlę 1temRcie sportowym.
kowanie wszystkim tym. którzy p.rzy.I · Temat ten mote by-6 uijęty szer!tJ w 1scy artyści polscy. Nadsyłać . moina · Hymn nlemłerki
k'
t d' . I
czynili sie do zwycięstwa ŁKS u w kon ten sposób, fe przedmiotem konkursów prace dotąd w Polsce niewystawione.
w s a Tome rancus 1m
. urs!e ogłoszonym przez Prze~ląd Spor może być takż.e wYsportowane ·ciało lud~ I Na nagrody ministerstwo W.I~. i O.P.
W uiblegfym ty.godnłu, poraz pierw„
kle w ruchu I S'POCZY11ku. Jak r6wnlez przeznaczacza: na konikurs girafłczny
towy na zeg. boiskowy Omega.
I4000 zł•• pny:ezem nagroda plerwS'ta nie szy od czasu Sedanu, t. J. roku wojny
portrety znakomitych sPotr1ow~6\V.
zarząd LKS-u:
W konkursie malarskim tćchnlka ł ; mote być mniejsza jak JOOO zt, nagroda mled:zy Napoleonem III ł WHhelroom I, a
Konopka wiceprezes
InaJnl!sza nie mniejsza niż 500 zł.. na włęc od '?'oku 1871 usłyszano w Paryta
Wardeszklewlcz, sekretarz. rozmiary są mpełnfe dowolne.
W konkursie graficznym: technfka konkurs malarski 12.000 zł,, przyczem „Deutschland, Deutschland iiber alles"·jest dowolna (drzew~n·t, tfto~afja·, mle- najniższa nagrC?da nie wyni·es!e mniej niż hymn narodoWY niemiecki. Wyikonała
.
•
.
;,,tan mistrzostw I-ej Ltgf wiedeń- dizioryt we wszel1k1ch ocl-m1anach tych 1000 zł. Teirmmy nadsyłania prac kon- go orkiestra w sta<ljonie Colombes (stad
skie~ przedst~wia sie następująco: 1) technik) wiel!ko~ · ograniczona tylko co kursowych: graficznej do 30 czerwca rb. 1ji0n olimpijski), cr<ly do meczu rugby sta
Adm1ra 05 gier. 24 punkt.). 2) , Rap·ld do-kr6tszetgo boku, który nie m()ie byf lgod:z. 12 w Połoo,nie, malarskiej d:o 15-g-o : nęła drużyna niemiecka. . · .
nazdizierniika rb. godz. 12 w pot Ad. res: , Spotkaniu temu zako~cwnetriu zwy-.
(1522). 3) Austrja, 4) Wa.cker, 5) Niebo! mnłeiszy, .ntt 25 ctm.
Przeznaczeniem 1>raey rraflezneJ lnsfyltuit t'roipa~and~ sztuki, Stare Mia- cięstwem franouzów w stosunku 34:°'
son. 6) WAC. 7) Sportclub, 8) f AC.. ~)
przyglądało sle okoto 20.000 wł·dzów.
1 fest ozdoba ścian w mi~zkanta.eh J)r?- $to 32, dom Bairyczków.
Slo"on.
łl
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Ratastrolałna pnwódł

Spadkoblerc„

w Wilnie

·

.

80 milion6w?

Trot:hi

o•.rzuma po.zwo·
lenie osiedlenia
si~ w Hiszpanii
Madryt, 1 maja.

(Telegram

własny)

Na zapytanie dziennikarza oświad- .
minister spraw zagranicznych Lerroux, że rząd hiszpański nie będzie miał
z pewnością nic przeciwko osiedleniu ,
się Trockiego w ttiszpanjl. Rząd poczy- :
ni jedynie zastrzeżenia w tym kierun- :
ku, aby Trocki nie prowadził na terenie
I:Iiszpanji żadnej propagan:ly. Pozatem
opowiedział się minister LerrouX za uznaniem Rosji sowieckiej.
Bourbon, szwaKsiążę Ferdynand
gier b. króla Alfonsa został wykreślo
ny z armji. Na wniosek ministra skar- \
bu, rząd postanowił sumę SO.OOO pesetów, przeznaczonych dla rodziny królewskiej, użyć na pomoc dla bezrobotnych. -

czył

I

trwa w dalszym ciągu. foto2r.afia nasza, dokonana na mleJ-'
Powódźscuw Wilnie
katastrofy, przedstawia widok zatopionych ulic W I I n a.

.tlo111•fanle .na ~adene
Przed kilku miesiącami nadeszła d()
Europy z Ameryki wiadomość o olbrzy.
mim spadku, jaki pozostawiła po sobie
Elła Wendet z New Yorku. Obecnie donoszą, że jedynym człowiekiem, który
zdołał udowodnić bezspornie swe PO·
krewieństwo ze zmarłą miljonerką, fest
adwokat dr. Wendet z Kassel.

Powstańcy

na Maderze

pertrofttufq • rsqdeDI
portueofsftiDI
(Telegram

Londyn, 1 maja.
własny)

Dzienniki dzisiejsze donoszą, że po- .
wstańcy na Maderze uzyskali za inter- ·
biskupa Madery 24-godzinne
wencją
orze:lłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na ultimatum portugalskiego
ministerstwa wojny. Powstańcy uzgodnili jut między sobą, że gotowi będą się
nie bez pewnego u- 11
poddać jednak
wzgTędmenla fen żądań. Pertraktacje z
rządem . portugalskim toczyć się więc
będą nadal. Strefa neutralna, którą staPierwsze zdjęcie nadesłane z Madery - wojska rządowe, które przybyły cenowią trzy hotele, znajdujące się w run
lem wzięcia udziału w tłumieniu powstania, przeszły całkowicie na stronę
chalu. broniona jest przez krążowniki powstańców. Ludność na ulicach witała ie z Wielką r a d oś c i ą i zapałem.
angielskie „London" I „Curlew.".

I

I

Wyrok

W'u6acft .., f a6suce .., !lrad••

śmierci

111 :Jflona~lijuna

W Londynie zmarł w wieku 90 lat adwo
kat sir Edward Clarke. Clarke wsławił
się między lnnemi prowadzeniem procesu przeciwko Oskarowi Wilde, w wyniku którego poeta skazany został na

Monachium, 1 mafa.

(Telegram

własny),

swego czasu o tern, że
kupiec monachiJski :Erich Tetzner zamordował swą teściową i jakiegoś osąb
nika, w celu uzyskania prernjl asekuracyjnej.
Sa.d skazał Tetznera na karę śmierci. Skazany wniósł prośbę o ułaskawie
nie. Dziś o godz. 7 rano zawiadomiono
skazańca, że prośba jego nie została uwz~dędniona, wobec czego wyrok stał
się prawomocny. W dniu 2 maja Tetzner zostanie stracony na podwórzu wie
zienia w Regensburgu.
Donosiliśmy

karę więzienia.

Finansista hiszpański
wv t:liwvifi pr•elirat:•ania eranit:U
Paryż, 1 maja.
ffeleg-ram własny).
Według wiadomości z Madrytu, na
granicy francusko-hiszpańskiej przytrzy
mały posterunki graniczne hiszpańskie
W Jednej z fabryk w Pradze czeskiej miał miejsce w tych dniach katastrofal·
znanego finansistę Juana Marcha, w ny wybuch kotła, który spowodował zawalenie się dwuch olbrzymich kominów
chwili, gdy usiłował on bezprawnie
fabrycznych. Na szczęście ofiar w ludziach nie było.
Pod e- .
przekroczyć granice państwa.
•
~°"
·"',„,
'
,
'\j;•
•
•'
~
skortą policji przesłano go do Madrypono-1
Marche
prokurator
tu. Generalny
si odpowiedzialność za spadek pesety.

ares~towvanu
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Król przemytników amerykańskich I le·
den z nai1itroźniejszych bandytów Jack
Diamond został w tych dniach napadnie
ty i poraniony przez członków konkurencyjnej bandy.

Konto P. K. O. „Wydawnictwo Republika" Nr. 68.814

ODDZIAŁY: KRAKÓW. ul. Pijarska 4, tel. 165.00: KATO~IC~: Biuro dz!ennik6w „Ha.ga" Wincenty Szcze~aniak•. ul. ~iastowska 9, .tel. 7.17: LWóW.~ ul. Zimorowicza 5. tel. 277: POZNA~:
Piekary 20/21. tel. 22.46: SOSNOWIEC: Biuro dziennikow Jozef tt1a:wsk1. ul. 3-go. Mai a nr. 28: BĘDZ~N: Bn~ro d.z1enm~ó;Y J. ttlawsk1. ul. Ma!a chowsk1e1!0 1: DABROW A OóRN;CZA. Biuro
dzienników J. Hl a wski, 3-go Mai a nr. 4: ZAKOPANE: Walerian Joniec. Krupówki 30; GDYNIA: Pens1on. „V1ctona Reg1a , tel. 19.02: ~ AR~ZĄ W A, Prózna 7/34, tel. 768.89: 1 A~NóW ~ ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48: KALISZ: Z!ota 14: RADOM~ Żeromskiego 23, tel. 31: KIELCE: ul. S1enk1ew1cza 46, tel. 171: SKARŻYSKO: Ilżecka 16, tel. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Garncarska nr. 3.

Pr.e numerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zr. 3 gr. 50 miesiecznie
'

t

Za

wydawcę

· \ Ogłos·zenia:
. . .

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz ~ilimetrowy (na stronie 4 szpalty);
. nek~olo21 40 gr. za wiersz m1hm. I?robne: za s!owo 15 groszy.
naimnieisze z!. 1.50. Poszuk1wame pracy: za słowo 10 groszy, naimniejsze zl. 1.20.

i druk.: Wydawnicl wo „Republika" sp. z ogr. odp. i redakw1 edpowi edzialny: Jan Orobelniak,

Łódź,

Piotr ko wska 49.
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