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Stan wojenny

rwawa 1r1 nia 11 i!ll mu ar11

D'

:Jlontonie

Moskwa. 3 maja.

Według wiadomości z Kantonu zdoła
li wczoraj powstańcy opanować gmach

banku państwa i zawiesić na nim czerwony sztandar. W mieście oidoszono
stan wojenny. Powstańcv utworzyli
rząd. który uznał wszystkie zarządze·
nia rządu kantonskie~o za nieważne.
uratowała
samosądu
Powstańcy
wydali komunikat. w któWczoraj w godzinach popoludnioMularz, wyprowadzonv z równowaW międzyczasie o krwawvm wypad rym oświadczyli. że nie maja nic wspólwych urząd śledczy w Łodzi otrzymał gi, cisnął w nią cegła.
ku dowiedziała się już policja. Dziew- nego z komunistami. ·
meldunek o krwawym wypadku w folDziewczynka została u2odzona w czynka,
jak
stwierdzono. doznała
warku Sikawa, gm. Nowo-Solna (pow. skroń i padła na ziemie. zalewaiąc się wstrząsu mózgu.
łódzki).
krwią.
Wezwano do niej z Łodzi pogotowje
w Tarnowie
W folwarku tym przed oaru dniami
Na m;ejsce krwawego zaiścia nad- które ją przewiozło do szpitala AnnyTarnów. 3 maja.
rozpoczęto budowę jakiegoś budynku biegii jacyś wieśniacy, którzv chcieli Marii.. Lekarze '1}ają wątp~iwości. czy
Nieznana kobieta usiłowała wczoraj
gospodarczego. Roboty wvkonywali dokonać samosądu nad mularzem.
uda s•e ją uti·zymać orzy zyciu.
popełnić samobójstwo. Rzuciła się ona
łódzcy mularze.
i
Sprawca wypadku znalazł sie w groź
Mularz, który rzucił w Katarównę mianowicie pod tramwai. w ostatniej
Wczoraj po południu orzed ruszto- nem niebezpieczeństwie.
cegłę, został aresztowanv - i osadzo- jednak chwili motorniczy zatrzymał
waniem zebrała Się ~romadka dzieci, ;
P'lzostali mularze, kt6rzv stanęli po ny w więzieniu.
wóz. Niewiasta ta usilowaał zbiec,
która przeszkadzała mularzom w pra~y' jego stronie, nie mogli dać sobie rady z
W czasie dochodzenia oświadczył została jednak zatrzymana.
Jeden z mularzy odpędził dzieci, za-1przeważającymi liczebnie prze:;iwnika- on, że nie miał zamiaru uczvnić dziewPo odprowadzeniu do komisarjatu '
kazując im zbliżać się do budvnku.
mi, grożącymi im siekierami i nożami. czynce nic złego, lecz chciał ią tylko okazało się, że już przedtem usiłowała
Po paru minutach nadbiel?'ła 5-Ietnia
Rzuci! się więc do ucieczki i skryli przestraszyć, by mu przestała orzeszka ona rzuci.ć się pod taksówke. szofer JedZoija Katarówna.
się w znajdującym się w pobliżu lesie.
dzać w pracy.
nak w ostatniej chwili wyminął samobójczynię.
·
Uparta samobójczyni nie chce wyjawić swego nazwiska, ani motywów roz
paczliwego kroku.

Uderzył

w głowę cegłą 6-letnią dziewczynkę.
Policja
go od

oparta samobójczyni

j

I/' osób zgin~lo
a
Ciroźny pożar
KIP.lr.~ .1 m~fa.

Nocy ubiegłej z nieznanej przyczyny
~wstał pożar we wsj Jastków powiatu
opatowskiego.
, o g. 1-ej po północy wybuchł ogień
mieszkańcy jego nie zdołali się urato-

wać.

W domu tym znaleźli śmierć Władys

w

płomieniach

na wsi pod Kielcami

Łuck, 2 maja.
W czo raj przed sadem okręgoW}?ll
w zagrodzie Władysława Pięty. Pożar ma końmi, jednę krową, 2 c1elętam1, 5 Łucku stanęli dwaj sekwestratorzy Fran
objął tak szybko
cały
budynek że świniami i 8 pr<>sjęlami.
ciszek Kozicki i Mikotaj Demitko, oraz
ław Pięta, jego matka _.Wi.ktorj.a , żona
Zwłoki spalonej rod:tiny Pięty wydo- urz~dnik izby skarbowej Jótd otkiel,
Pięty Re~ina, syn tch Tadeusz, kuzyn · byto kompletnie zwęglone, tak że nie oskari n· o ozzukańcze ·~
acje,
p·ięty Leon 1· s1os
• tra p•ięty MU'Janna
•
woz· można było ich nawet r<>z.Pozna~. Ogień wskutek
których
skarb
państwa
lMt
straty sięgające sumy n.OOO zł'.
niak<>wa.
z chaty Pięty przerzucił się na sąSli.ednie
Sąd skazał wszystkich trzech po 3 Ja
Pozatem spłonęła obora wraz z dwo- zagrody i strawił 6 za~~ód.
ta wi.ęzienia.
•-•
•-••••••••••••••-•••-••••
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za·ścia
1 pierwszomajowe Rok~wania ~orskie f~~ncus~o-":łos~ie
.., .Eondun1e

Londyn. 3 maja.
(Telegram własny),
Pierwszy maj nie przeszedł zupełnie
spokojnie, tak jak uprzednio donoszono.
Hyde Parku doszło do starcia między policją a bezrobotnymi. Pozatem
bezrobotni starali się zbierać datki w
ttyde Parku, co jest niedozwolone. W
czasie starcia zostało 6 osób rannych,
między innymi jeden policjant.

w

natrafiły na powazne t..-udnosc1.-Angl1a posredmezy
Londyn. 3 maja.

dynie i oczekuje dalszvch Instrukcyj. Francja prawdopodobnie ooczvni na
od Mussoliniego. Rząd francuski zwołał rzecz Włoch pewne
usteostwa, nie
wczoraj specjalną naradę celem zasta- chcąc w tak krytycznej sytuacji brać na
Rokowania morskie włosko - francu
skie, które miały już być finalizowane nowienia się nad wyt\vorzona svtuacją, siebie odpowiedzialności za następstwa
która może przyczynić się do oowikła- zerwania rokowa6.
natrafiły nieoczekiwanie na wielkie trud
nia stosunków politycznvch w :Europie.
ności. Tylko dzięki interwencii Anglji
ie doszło do ostatecznego zerwania roz
mów.
Delegat włoski Roso pozostał w Lon
w południowej 8grji
(Telegram własny).
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Problem ''nl·em1·eck1·ego WS"hodu"

. 111 oś11Jietleniu orl!anu premiera flrfłninaa.
BE!łLIN. ~ kw!etnia niezależnie od ostatnich wvdarzeń w
stosunkach między Polska a W. M.
(Polska Agen<:Ja Tele11:raficzna}
Gdańskiem oraz od nowstania portu
Organ kanclerza Bruenln~a „Oerma konkurencyjnego w Gdvni.
nia" w artykule, omawiajacvm konflikt
Polska - monituje dziennik - pono
polsko - gdański wyraża orzekonanje, si sama winę, jeżeli w Niemczech coraz
że wysunięcie kwestii „niemieckiego szersze !rnła dochodzą do przekonania
wschodu" nastąpić musialobv zupełnie iż żądanie rewizji granic wschodnich i
przyłączenia „korytarza„ do Rzeszy
fll!Jl!Jl!Jf!ll!Jl!Jl!Jl!H!llfll!ll!Jl!Jr!Jlil jest kwestją palącą.
.
i~
(B
Dziś nawet te koła niemieckie doma
~ Ukazał się rtr. 1-szy (B gają się wystąpienia z żądaniami rewi
d ik
~ zji które dawniej, w interesie odpręże1.z:.s
wesołego tygo n a 18 ni~ atmosfery ogólnej bylv ·za odroqe
P• t.
~ niem tej sprawy. Rada Ligi iuż na sesji
lH [
IB styczniowej „wysłuchać musiała kilku
IB
l~f
I~ (B niedwuznacznych oświadczeń orzedsta
IB łf
(B wiciela Niem.iec na ten!at niemożliwych
ie
fB do utrzymama stosunkow na wschodzie
ł8
fB niemieckim.'.
l!::I
Cena numeru
~
W niedalekiej przyszłości forum geltJ
~ newskie stanic się b:yć !ll?że. ,widownią
IE
lE wielkiej debaty gdansk1e1. ktora konsc
[B
~ kwentnie rozwinąć sję moie w dcb.lt1,,
r;J~]~OO~~~~li]~liJli!(;lllJfil~ na temat rewizji.
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Krwawe wolhi o . wodc
Londyn. 3 maja.

Podczas

(Telegram wła-sny).
walki w pobliżu tródła

w

południowej Syrji 80 tubylców zostało
rannych i zabitych.

Ludność Svrji cier

'ff'upadeA pr~u pra,;g

Pi na brak wody od kilku tv~odni. z powodu ogromnych
upałów wszystkie
źródła wyschły prawie zupełnie. Ludność masowo opuszcza swoie siedziby
w poszukiwaniu wody. Vv czasie czeroa
nia wody dochodzi do krwawvch walk.
Władze mandatowe postanowiłv sprowadzić zapasy słodkiej wodv. aby za- .
pobiec dalszym rozruchom i oomorowi

W fabryce braci Zajher.t przy ulicy
Suwaliskiei 6, w czasiie pracy przy maszy bydła.
ni doznała cięikich uszikod'zeń cieles- • • • • • • • • • • • • • • •
ny.eh ll'obotnica, Jani,na Mądra (Tuszyń~ka 87).
'f?fif;iOł strzelał
Pogoto~re, po ~dzieleniu pierwszej
do 4łumu,
pomocy, ~rzew10:tło Mądrą do szpitala
a
olkrę.g. związku ka_sy chorych.
f!dóru c:Ac:iolusilon1oi ~i.1nc:~oft!oi szoJero
!Jr~eje,;t.anie
Moguncja. 3 maja.
Przed domem przY. ·ulicy Piotrkow(Teiegram wtasny).
skiej 84 dostała się 'P-Od koła samochoWczoraj wieczorem na nrzcdmieściu
du 46-lehua Leonora Donsałowa, bezr~ Amoneburg, jadące z nadmierna szybbotn.a .i .bezdomna. Ppgot~wie st~ierdzi- 1l~ością. auto \~padło na 10-let~ie dziecko
ło. c1ęzk1e uszkodzen1.e c1el~sne. i pr~~- ~ o~oti~1ka,_ kto re zostało przc1echa!1c na
w110zło poszkodowaną do zib1orn1 m1e1- 1stmerc. Gdy wzburzony tłum us1ło~·at
skiej.
zatrzym<ić szofera, jeden z nasnżcrów
Na uilicy Andrzej~ został<1; przej~- 1 wydobyt. i:ew~lw~r i _ch.cial strzcl~1ć: W
c~ana przei sa.~ochod 28-le~ma Maria l teJ, chwili ZJU\\'Jt ~1ę Jednak ool1cJant.
P1?trows.~a.. sluząca (Andrz.ei:i 24). U-. 1 ~tory zdoła! rozbroić owego Dasażera
dziefono 1e1 pomocy lekars:k1e1.
I 1 aresztowac go.
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paryskiego rozpoczął się proces. który
n~r. -- '1,ljrHOllJNO I ro~pusanl~fl·
- ,
w st~licy nadsekwańskiej wzbudził olb- •·
•
.
rzym1e zainteresowanie, śclągaj;~c na sa~{ozpraw olbrzymie tłumy publiczno- ' była twórczynią
. ces w Parv~a
\v tych dniach. w w1c1k1cf sau

sądu
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Towarzystwa teozoficznego''
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W roll bolmterńw tego ~tośnE!go pro
Małżonkowie Coulomo,
niewia.dy, Powodzenie.
M11a obecnie 100 lat od chwilj przyj_ - szłoścł t-ei nieprzedętne1
cesu występują fakir f literat Fakir
twierdzi, iż Jest on autentycznym laki• , 4da na świat Heleny Pietrowny Bł.a wat trudno uwierzyć w jej niesk1zitelną nie- , którzy występowali 'Podczas .seansu w
rem z Dałekiesr;o Wschodu, wówczas.' skoj, _ k~órej barwne .dzieie. ~miało mogą w~~n?~ć,, na którą powoływ~ła s.1~.. ona. , charakhm:~ ~edjó:V! zde~askowali . w
pewnem p1śm1e m1s1onarsk;etn oszukadgdy przeciwnik jego oświadcza iż wszy . hyc zaliczone do na1bardz1e1 roman tycz- pozn1e1 1ako kapłanka nowe1 rehgJ1·
Bławat.ska l!daie się następnie w to- 1 cze machinacje i trickj, któremi posługi
scy fakirzy. nie wylącznj<tc oskariycle· l nych i sensacyjnych historyj naszej epo.
warzystwie pewnego anglika do Ame- wała się Bławat.ska. Odkrycie to po·
la, są zwykłymi szarlatanami J oszusta• 1lti. _ .
Bławatskaja. mieszkanka Jeka tery- ryki i rozpoczyna tam swą działalność , hamowało w wysokim stopniu entu%iazm
mt.
Literat nie o~tanicza sfe Jcjvnfe do nosław~ w południowej Rosji, założy- w dziedzinie spirytyzmu, który w owym europejskich mieszkańców indyj. Dła
teR:o 2'0łosłowne2'0 twierdzenia·: zobo- 1cielka Towarzystw~ łe?z.?fów, .stworzy:! ~~asie cjeszył się wielk:em powodte- nowej w!a~y, . hind~si j~dnak mi?1o to
włązuje sie on bowłem na oczach wvso- i~ podwał.iny no":eJ rel.1g11. ,Dookoła te1 niem. Wkrótce wykryto c~ły szereg poz~stali 1e1 nadal w1ern1. . W m1ędzy„
kfej?'O sądu dokonać wszclkłcll cudów 1. niezwykle1 posta<:1 krązyły istne legeń- 1 oszustw~ dokonanych przez ruą przy Po· ctasie zyskała ona szereg nowych bo.
dctMttstrowanvch przez lakłra I w to~ ~y. Ostatnio na pólkach księgarskich w · mocy mediów i Blawatska musiała zr"l gatych .i ofiarnych' wielbicieli w Londy_ Londynie pojawiła się ciekawa ksjążka, Izygnować ze swych ekspcrymcnlów ~a . nie, dokąd wreszcie · puenio$ła aw"
soosób ~demaskować oszustw..:.
•
;_
Oskarivclelem Jest słynnv faklf' ia- któr~J autor Bechhofer Roberts na P"d- . w.ią~ala _ona wów~zas kon.takt z pułkllw 1 główną kwaterę.
W rok~ 1886 ~na1do~ało St"l„ w r6trah Bei, który odbył cały szereg tournee : sta.w1e ~zeregu au.te.n tycznych . zródeł I ~1k1em Olc?tt,_ktory .za!111e$z~iał w pra-1
's:e artyk~ły o ok~ltyzm1e, 1 w !oku 1 nych częśc1a.ch świata az 117 fjl11 Towa
po Eurooie, odnosząc wszędzie nlebywa _op1sa. ł .niezwykłe dz1e;e te1 kobiety:
le triumfy. Od wielu mlesiecy wvstepu- • Posiadała ~na .temeperament. roftlan. 187~ zało~yła ~ mm Towarzystwo feo- rzystwa Teozofów. Bław.atska Wydała
je on w Jednym z najwlększvch teotrów 1k~.• klóry odz1edz1czyła po swe1 &lalce zoiow.
1wowczf3s swe głó:wne dz1eło pod tytą..
Podawała się otta za kapłankę .,Wie łem: „Wiedta tajemna", w którem stana ,.Champs - Elysees" f dobrze jei\t , Helenie · Fadej-ew oraz jście niemieck\ I
żnanv w najszerszych kolach paryskidt, j w~trwałość po swoim. ojc~ Piotrze Hahn dzy boskiej, ,,którą .zost~ła na\c~niona ' rał~ się 'O~ryć .~ier~ob~e tród!o w~-zy.
które trumnie uczęszczają na je~ wy- ktory był z pochodzma memcem. Jnko Jlrzez duchy. Do świątyni „Lamy , wv- stk1ch wierzei\ 1 kierunków filozof1czsteov I są pełni podziwu dla Je1ro sztu- dziecko. odznaczała się ona l't;ezwykłem . poJ>ażonei w drewniane fi~ury. wyobra- nych, z którego wywodzi się •• Wyedza
kl, l1rza!liaf on również snecjalne sean- nieposłuszeństwem i pozwalała sobie I zające Buddę, wypchane małpy, sow-y, boska", któr~ została ttatchniona przu
. _
se dla przedstawlclclł świata naukowe- jut wówczu na niesłychanie ekstrawa- ; lwy i żmiie oraz ozdobionej w szw-aic:ir- „mistrzów'•.
M-me Bławats1ca rmarła w dttiu 8-go
ganckje wybryki, które wprawiały w ; ski zegar · z k'.ukułką. · 'przybywała elita
~o.
Podczas fedne~o z takich ~eant:ó'W, , przerażenie jei angielską guwetnnntkę• . towarzysl(a,- ' kt6ra priychodziła postu- maj 1891, będąc u szczytu swei sł.nvy.
zagadkę,
doszło do konłli1ctu mledzv nim a PAW• I Helena przebywała wył4cznie w towa- · chać głosu· objawlenja. Wkrótce jednak Biograf iei u$iłuje· - w-yjdni~
Jent Heuze. Konfllkt ten 1nał1d swóJ e.. i'~ystwie oficerów, jeździła po m~ku na · grunl amerykat\ski począł jej się palić która unosi się nad t~ taiemniczą niepltoS? orzed sądem. Pod wra~ef11em nie- dzildch koniach kozacldch i klęła; jak pod nogami. Wspólnik jej Olcołt, który ! wiastą.'' Sądz:i on. j! włerzvła ona świę..
Istał się w Jeł· rękach ślepem narzędiiem ' cle w- swe urt?-ienia i Jąntazie. Był.a- ona
zwvkłef nooularności. Tara ha Bel w Pa-1 feldfebel.
Maiąc lat 17 wynła ram:1t za stare- został oskarżony o bigamję, na skutek mimo wszystko ~le~w-,kle ut~lentowanl\
ryłu tteuze, znooznawszv sfe uor7.ednfo
podczas ~eansów dl"lkfadnfe z cksoerv• -~<> generała Bławatskiego. Po J-"h czy czego musieli oni opt!Scić granice Sta.. pisarką i śwfet.-ńi. e, - -.zn_ ała .dusz~ ludzką,
którą przeJ>tudio;wał~ ;' <Jo . głębi. Powo. . .
ment~mt fakłra, wvjaf niewielka hi:i~- leż 4-ch m1esia,cach pożycja u ...iekła j"ż nów Zjednoczonych,.
Stapitąd udali się oni w poszukiwa- . dzenie jej Roberts . przypisu;e tej okQke tiod tvtnłem „faklrzv f nszuści". \V ona z domu mężowskie;!o z ml odym anksiażce - tej ;iutor dokladf1ie nmr'Jwił 1gielskim kapitanem muynarkj. Od tz1'> niu szczęścia do Indyj. M.me Bławatska 1 ljcznÓści, iż w dusą - ludzkiei głęboko
y.rszvstkle ,.cuda" fakira. dowodzqc1 iz czasu po.częła ona . pędzi.ć . n1_ezwykle zdołała nawiązać k~~takt pomiędzy ~~ 1 iesl zakorzen~9na . wi.a. ~a w tai':mne mo.
barwny 1 fanta.styczny tryb zyc1a, węd- warzystwem leozofow a ..Arya S3ma1 1ce. Postać Bławatskl1lJ zasługu1e na za.
Jest on zwvkłvm oszrstem.
Jednoczefoie zaprosił He•t7.e do ~te- ł'Ująg po : całym świecie. Wys!-:pC\wała słynriem. stowarzyszeniem h!ndusk!em. interesowanie równie! i z innych wzglę
Me wszvstkich ucznnvd1. którzv hvli o- Jako wo:tyżerka w cyrkach, jeżdżąc na Dzięki ternu „_poJącz,eniur wsłępnym bo- '.dów.· P,osiadała OJt&·.: niezwykły hart
hecni na wvstenacłt fakira i .zademon- nie<>Siodlanych koniach, i odnosząc diię jem. ~obyła ~a sobie .popularuoś~ lud-~. ducha .i siłę, ,.clląra-kte~u.. -Nigdy niepo.
strował orzed nt-,ł rfrusd senas. wyste- ki brawurze i odwad7.e niezwykłe trium ności, ptzez, .kV~rą. ·z0.sbała : pr~yjęta ~ i _wba~e~i' ~ll; , ~<łe,m~skow_anie ie1 triC..
ły. Przez pewien .o!a'es była ona ko •. otwa'l'~eam: tinilonamJ. „Słynny wy~aw- kó~ nie potr~I~ło~ : zmusić ie'f do ,h;;,u...
puJ~c sam w ro!ł ~a1cirR.
A. P. Sinnel, lac11. Cate 1ę1 1estestwo było pk1e~ś
ffem:e wvwf;17-!>ł ~te 7.e ~wc~o „~d~· chanką pewne~o S·p1~waka operowego, ca dzrennika ,,Pionier
przeszedł na wiarę dziwnetn poł4czeniem z~ykłego 0\1:ustnf~ zn:tkomlcłe. fl'ł!><ił i;ł~ on "~ r1f'Yke. obywa~ela jednet!o z· kraj6w ba!kańs- . który · w CeU9nie
usl::11"a 2esto stwo+ff„i::tmł, pf7,ef,łt->ł tt!l"l1 kich.. Podczas swej niezwykle barwne1 buddyjską ' stał się gorliwym wielbi-cie- wa z nakhńionym duchem proroczym.
· I Właśnie w .tem tll.wiła taretnu.ca iej
sztvlet"'m, tańc7vł boso l"ll odhmk~c'!J karjery zarabiała ona na życie, jako lem kapłankj. - '
osoby i fasC.y,nąi~ci u~ok i wpływ, jaki
hindus.
przed
ona
Zademonstrow~ła
I
utrzymywała
i
muzyki,
uciycielka
.
na
o'h~cocz~c'1
"~
słowem
j~dnem
szk•~.
·
,
IJVC"1-t do!cmrnł wc7-.:ti;;fklc'1 ~7'.htk f"'rh·-. bljższe stosunki z baronem Mikołajem ką elitą , towarzyską szereg cudów, aż roztaczała dookąla;.' .
·: ;;,~:· '. ·· · ti
skłch TarPhit flei. 0wnc'1 ohP,..tVc!l le·· Meyendorfem. Opierając sąd na prze- pewaegil razu spotkało ją znowu nie- I
4 l.l.•ilinlllil"il•••
21
-J11••11111••-•rr••B„"*1""Mlilrumn•łil"ii•••••••••iilillllllllli
t'ffM'!?lM-Jllre'M!rltf"?"·m.-•11111:rr•rr•.111r•••
k~rzv wystawtło ~wł~de"'hvo. H w"~··' .,.... n·
-. .;·_"
-.„,. -~· -:
.
5'1e e'<S1'"'rvment~w nA "'"'Ą i<?sro nie ·u- · ··
"
'
n
ka7"'" !i:le Ji'1w„+ J<„oofa k~wl.
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I

I
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I
k
J
. a 1esc.

~t~r~s:;~~:~.·:d~i
klry~mtJ~s;n;~~kl
mote do·
wszelktch teiro rodzaju
1

szłul<
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•
d
·
L
,
.
k
·
•
_.-_. ~ ac w on ,yn1er·
mies

'f~n.ne DJSfla~óDfti

~::'Ya:e ~~t~~· :!~. posiada dostateczną
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natomf Ac;t. iż
Anirlja, dziekr swojej wysokiej walu' wic1e ubrany. PrivJezdnf. mieszkający lc 50.000 autobusów. Autobusy te Mc:iatteuze oodczas swe~o seansu. kt 6 rvm
prairnał "O zdvskredvtować. cfolrnnaf 0 _ cle należy dziś do krajów na.'droźszych w hotelach. spożywają śniadan·a prze- dają dwie klasy: pierwśza· z wy~o<lncmi
szustwa. Skonc;tatował on nilattowkle, w ~urople. Jedno z pism francuskich za ważnie w restauracjach. 2dzie herbata płuszowemi siedzcn·ami - na dole i
Iż j?Woździe. które zostały white w cle- mieszcza Ciekawe szczegóły o tern. jak '. z sucharlrnmi Jest naitańszem po7y.wlc-j drmrn na 1Xórze. sk<łd rozpościera sfę
ske mlałv steoione końce. w dod~tku 11 _ ąa.leży urządzić sle w Londynie, aby , nlem. Nawet w najskromniejszych loka- widok na oelne wściekłego tempa życie
terat nrzed taficem pokrvł oodeszwv 1Jie odczuwać zbytniej drożyzny I żyć lach podają herbatę z wyszukaną wy- wielkomiejskie.
Podzlemna kolej londvnska zat:r 1 a
specjalnvm prennratem. zabf" ... nlecz~fą. ido prz_ekraczając .swoich możli"'.ości., t~:ornością.„ Herba~'arnie. ~a~ z~a!le
Cudzpz1em~o!"·· ktorych por:tfeJe. rne s~ ,. I hee:roo.n są na.~ponularn1eJszcm1 .m· się do najlepszych- w r.uropie. Pasażera
cvm przeciw okRlec7.etti· im. Wol:>ec 11
wvżs7.eg-o. Tarah Bei clodJt'ldzł do wnio- zbyt przec1ązoue pole~ się m1esz~ac stytucJ~m1 w Anl;!IJ1. a herbata w~ nid~ wie jej obsfuvhvani sa pr1 ewain1e przez
skn. ft. arS?'f"1entv o~k:ir7 o""'"o ~ 11 in- w .ta~ zwany~~ pc~sJonat::i.ch. ktore, kosztu_· e ~szy~tk1eg-o 3 pensy. G.orz~J łlutomaty, które spr7 cdaia ·błl~ty. konpełflle b"'zoodo;tawnl". temh<irdiM. łł. nie zwartsm szereg.cm Cl_!l~ną się p~p~zez 1 przedstawm s1e sprawa z „Jun~h em . troluJą ie. WP"Szczafa pasaterów i WY-u
wyko""'' 1"'11 f~go P:łównel n 1'!>t"fę7-~t7."'f Monta~u-street•. Bendtord-place 1 Gor- Olbrzymie wytworne restauracJe pod puszcza.fa Ich a nawet prv•strien-a:ą
, wzsd~dem kulinarnym przedsta,yiaJa 7 p:zed 7'hłt>d7E"rł"'m w · labiryntach pcd·~łrfłtłcjf, która połesta na po~howanlu don·street. Pe~sJonaty t~ ~oszą o;g-ó!ną ·1
nazwe „GordmR"-House 1 wyr6zniaJą się. d,a cudzoziemca wrę~z , nedzn~e. \\ ziemnej si~cl drót. Czvstość i went via·
tyw<"e"1.
W konkluzji fakir za~adał od Heu- się z pośród ,innych domów tem, te fasa- tak1c.h re~tauracjacb nalezy b~:ć mczwy cJa londvtiskie'?ó .Mctronolitan" jest
kl~ osłr?znym w wyborze ~an 1. zama· liez zar-rutn· a T1nd wzt?l(•dnm komfortu
ze, WZR"lednie ąd wvdawcv kslażkł „Pa- dy ich poma.owane są w pasy.
Wpensjonatach można bvć z peł- wiać naJprn:st.sze potra\"Y· Sred~i ob ad i WY!!OdY stoi on -bez porównania wykirzv i oszuści". odszkodowania w wvsokości pół miljona franków. tvtułem nem utrzymaniem. zarówno jak częścio ~ lo~dynsktcJ re~tauracii ko~ztuJe nrzl'- żcj od paryskiego,
Rnzrvwki w · Lon<lvnle pochłaniają
ze skłon
wvn~grodzenia za straty moralne i ma- we~. To o~tatni~ zawiera w sobie tył: cu~tn.te ~-3 szylinl.!'ó,~. Ludz~e
ko snladame, zas do pdncgo dochodzi n?ściami iras.tronom t:zn_cmi 1 prag-n~c~ wielkie s11mv_ oienięd7.y. Luksusowe ki
terJ~lne.
Proces ten już na samvm początku jęszcze wieczorem obiad. Południowy z1cść smacznie · udaj„, sie ~o j~tlłodaJni na w śródmlc!Ec'.u .s a bardzo dro~ie,
obfitował w sensacyjne momentv. Na posl1ek, tak zwany •• lunch'' zarówno franc~sklch lub ~łosk1ch: k_tóry. h kuch miejsce w nich. kos7tn:e 6 szvlin1tów.
sali sadowej ukazafn się 12 repł'lrterów anglik. Jak I cudzoziemiec spożywa nla " porównanm z angielską jest do- Równie drol!ie są miej-:ca w t"atr::ich.
Prui;ri rzad . stórnej valerjl ko~ztułe 7 d"
fr 1 m o- l'rzeważnie w mieśFie. w restauracji. s~ona.ra. _
oraz
f 0 tg raf i cz hyc h
Owoce f jarzyny w Londyn:e są o~m:u szvling-ńw. f)fat"g-o Judzie nie 'lza
wy c h, którzy dokonywali zdję~ . z Sredni pensjonat w Londynie kosztuje
tego sensacvjneiro procesu. 7.amiar ich tygodniowo 1 funt szterlln2 i 10 szy·- nleprawdopodobrtie tanie. zwłaszcza w stajacv pieniecHrtti chod7ą ·na • ~to'~ce"
zn<:tał jedn~l< udaremnionv. Ao~r~tv zo- lin2ów, z pełnem zaś utrzymaniem - portowvch składach na Tamizie. llustrn mle;~ca numerowane na wzór liarvstałv skonfiskowane, a ich właściciele d~ 3 _funt.ów. z.a. te pieni.ądze w Londy- c!ą niech będzie. ie. 3 banany. kosztujq skich „promeno!~'ów". które sprzr'daie
tam t pensa, a kilogram wmogron 2 sie przf'd samem 'rozpoczęciem pn ed· me kar!111ą ?bf1c1e:
wyproszeni z sali rozpraw.
.
stawien'a.
Ang"1elsk1e śniadanie skfada sre 'Z ! pensy. _
Proces teu wzbudził ołbrzvmłe zaln7tuje wszvstkieiro
kos
miejsce
Takie
przed
Londvnle
w
lokomocji
Srodki
h;:r
\yędliną,
z
Ja'e~zn:cy
zupv.
owsianej.
,
nrzvczynv.
tej
z
i
teresowanie również
iż wvsteouJ 4 w nim najwvbltniej.:;i przed ! baty ze sm!etanką 1 podsmązoneg-o chle . stawiają się praw!e tak samo. jak " 2 szvPnt!i i stale jest w wielki em za!)o1
stawiciele oalestrv francuskiej: Maurice · ba z marmo!adą. An~licy wstają bardzo Paryżu: autobusy. kolej pod~iemna i trzebowan u.
Turvsta udaiacv sie do Londvnu ,vi
- wcześnie a to Pll.rwsze śniadanie. PO '. tramwaje. które zresztą zupdnie wyGarcon i Henrvk Torres.
Podczas dru(!le~o dnia rozpraw Heu- któr~m doskonale. mo7na s:ę obejść bez' chodzą z mody i są wypierane przez n'en namiętać o ł"m· ?.e „Wf'Pk-"nd'u"
. autobusy. Lok~mocja autobusowa r~i· nikt nie snedza w Londvnie. W ~obote
ze wvstapf przed sędziami w roli bi.Je-I dru~ne·go - ?odaJ.ą o 9 ra~o. .
Przed śniadam em ani;rhk bierze c1e- 1powszechn!ła s~ę w tak dużym storwu po poludniu „ca;v Londyn" udaje si•
go fakira i zademonstruje praktycznnł,l!
t>ll\ kąpiel i zasiada do stołu już; calk<l-' 1że w samym tylko Londynie istnie- „na łono przyrody-".
·
gwe sztukiOskarżvciel OŚ\'1iackzvł
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wio9no budzi w Blpko...

si~

'Wiosennu
11

U!lft~

t•lm

rusunftonru „Lxpressu„

1

Pr6tno, kornie Hipek kwllł
Winna wiosna... PitJa:rilltl"
Na nic skrucha ta się przvda:
Dłoń karzą~ wmiosła Ida.„

Czem z SWJ7111 dyskiem Konooacka?
Lecz carczek, kubeł. tacka.
A wszystko (patrz foto2rafia!)
W łeb nieszczęsny Hioka trafia....

\

Obolałej duszy szeotv Kompres. - lekarz i recepty•..
I tak Hipek przeżałośnie
~kończył sen o cudnej wiośnie!.....,·
(KONIEC).

pomoc dla bezrobotnych
wa

Doraźna

Obywatelskie komitety, zorganizowane wszystkich miastach
wydają bezrobotnym obiady I otaczają opieką dzieci i młodzież
Obywatelskie komitety pomocy bez- nych, svorecznych lub na inne cek uży-lnie wszystkim m~g-ty zaipewnić obia:dy,
działaj.ąoe na teremie więk- teczności vubliczneJ.
czy wyszuikać pracę, lecz mim-0 to barszych miast polskich, ogfosJy obecnle I W ten sposób więc środlki finansowe dzo wielu osobom Istotnie 1>0111ogty.
szcreg~owe. sprawozdania ze swej dzia- komitetów obywatels1dch P:Ol11-0CY bezDa-lsza akcja tych nader pożytecz
łalnośc1 .w ciągu lllbiegfiego roku.
1robotnym bardtz<> paważitrle Zirnalał'y. 1 nych insitytucyj jest ściśle u.z.aileżniona
Komit~y o?ywatelskie mają głównie O.becnie instytucje te opierajq się głów- j od fUJJ1tdiuis·zów, jakle w bieżącym roku
za zadanie dozywianłe t leczenie bezro- me na f11nduszach, otrzymywanych z zostaną im przyzmane. W stosU1t1kOwt0
botnyich oraz c1Jfonk6w ich rodzin.
ministerstwa pracy i opieki spolecznei t najle;pszej sytuacH znajdn.1ie się komitet
Prospekty i inlormacie:
W ~arszawte, j~ wykaz.ują spra- od wladz samorzqdowych.
obywatelski wa1rszawski, który ma naJReprezentacja Trenczydskich Cieplic
WO~aJJJia, od I kwietma ub. roku do 1-go 11
Mimo tych trad:ności ·!Pitmiężnyicb, większe źródła dochodu.
Kraków, Szewska 5 tel. 157-37
kwzetma b. r. wydano ogółem prawie stwierdzić należy że komftety obywatelInne miasta polskie mniej mogą z<i'Zia.-,1.óltora mUJontż obiaddw, w innych CY· skle zdziałały baroro wiele. Nie z.dota- łać, choć starają się uczynić wszystko.
fra wydanych Obiadów jest znacznie ly wpraw<l'Złe uwiiględnić wszystkich ce jest w lch możności.
••••••••••••••••••••••••••••••
mniejsza, bo w;vnoSl zoletlwi4 po· kilkd· ' podań, wnoszonych prz~ bezrobotnych, 1
Lekarz-dentysta
·· set tysif:cy. Miasta te roZl)Orządizają bo- 1
·
_robotn~,

I

F±1f!El~ć'~11'.„.:,~i:e1m;.

To nie ·1est brat, lecz kochanek" f.

· Komitety obywaitelskie zaJmował'y ste H
r6wuież bairdzo poważnie sprawą porno- Krwowg
cy matikom i drzieciom bezrobotnych.

Wydawano wkc im mleleo, herbatq,
czywo oraz ubrania; obawie.

TJie·

.

linol kilkudgfiodniowedo

ordynuje codziennie od g. 9-ej do 2.ej.
Moniuszki N2 5, tel. 106-83.
.
, "„ „
zaidinego do1mmentu nartomiast rzuofł się
na Bieleckiego i uderzył go pięścią w '""""'"'""'"''~?VftMWt""""""l'l'fl'
twarz.
.
(I.
Rozpo~zęta się bójlka.
.
opar.zono Dr.zqtfiłena
. Weiro~11ka s.tanęła .Po .stronie An~~
W mieszkaniu przy ul. Kilińskiego
w1cza. B1elec~1 ?rom.t się r~zpaczhw1e, 50 została poparzona wrzątkiem 2-le·t..
le~ ~.Jegl w merowne1 w.alce i został do- nia Ce:sia D~ałoszyńska, córka bezrotkhwie potu·rb~wany.
.
botnego. Pogotowie przewiozło dziewKo~~a11lko~11e pozostaw11l go samego czynkę do szpitala św. Józefa.
i wrt?cih do !111asta..Rc:ninym, po pewnym ••••••••••••••••••••••••••••••
c~asie, za0imeikowa!1 się Jacyś pr~hodrne, którzy wiezwa1h doń pogotowie.
ł Ul?orczy"'.e zal?arcla stolca, katarv grubel
W rezuJltacie Aniuszewicz i Gałowsłka kkiszhki, zastóhJ dw kiszkach, wzdę~ie, bóle .w ~ot 1·
d d
l
t 1· ~1•
ac , przec o zą przy używaniu rano I Wie•
s anę. 1 prze. sąr iem zos a 1 ;:,11\.azami po czór po szklaneczce naturalnei wody gorzkiej
1,.franc 1szk a-J 6 ze fa". żądać w aptekach.
trzy tyg-odme alfesztu.

romansu

Józef B1eleckl, bednarz z zawodu,
Wszystkie komitety obywatelskie po- , zamiestkały na K~z.inach. przez szereg
siadały specjalne sekcje, zapewniające tyigodnl spotykał się z pa.nną Weron~ą
bezrobotnym pomoc w rposmilkiwan~u pra· qa!owską, ~ którą zap.oznat się na Jacy, opiekę praW1IJą, hLgjenicz.oo-lekarską kieJś zabawie. .
i wychowawczą.
miastach, w których
.P::1nna We:.oni.~a da~ała mu ~ow<>?'Y
zorf!,anizowano spedalne ~wietlice, dzie· I diuzeJ s~patJt. Bielecki począł Ją trakci bezrobotnych truJlnUy ~ szyciem lub ( tować, J.aik. przyis~fą swoją narzeczoną,
haftowaniem.
przy każxł~J okazJl obd!lirza:t dzf~ZY'.flę
Wyroby te oddawano i-eh matkom.
prezentami i nawet -pozyczat JeJ pieniąWe wszystkich miastach, niestety, ko- dze. . .
.
miitety obywatelskie stale odcrowaty
Dziwiło go tylko JeOOQ. Weronrka
brak dostatec.....,"'"h f• .....d„·~w'w
wprost nie rozstawała się re swym bra„u„ - Lllł' -~
i..~
•
d a· I k'
t .
k
Ofiarność spafeczeństwa bardiz.o czę- ~-c~ i g ~
ie ee 1 zaprasza Ją na 0 sto zawodziła. Wiele rodzi-n ,które daw- laCJę, zaibierata go zawsze ze sobą.
niej IPOllTICłigaJy komitetom, dostarczając
- C.zy tY: g? ~ak bar;d~ kochasz?- f
bądź ofiar pi·eniężnych, bądź artylmłów pytał B1eledk1 meJedin<>krotme Weromkę.
żywnościowych, czy starej 0(1'z1ieży, nie
- Baird ro - od;powiadafa•.- Od naJmoże j1ui uldzielać wsparć, wskutek młodszych lat zawsze chodzimy wszę..
Donosimy P. T. Publiczności,
ogólne~o z;uibożenia.
.
dzie ra7..em.
Ci bawiem, którzy byli nailbard.ziej
-: To mi stę ~aro~ pod~.
.
ofiarni, muszą się obecnie ograniczać w
Niedawno Bielecki dow1eózfał się ŻB
w:yida.tlkach, gdyż i Im grozi redukcja jed111ak, że diz.iewc~yna go ~u'kiwała.
orary i TJ{acy.
MężczY'zna, ktory stale Jej towarzy.
przyjmujemy ponownie
Komitety obywa·telskie· mają i inne seyt, nie bylf jej bratem, lecz kochanźród-ta d·och(lldll.1, które jed•nak w ciągu ki-em. Wied.zia.r on dosk.o~a.Je, że Bielec- we wszystkich naszych filjach
111biegikg-o rroku również poważnie się ki zalec~ się do Wero:rifkt. i 1bY1ł pawet z
uszcwplity. Poważny dochód mogłoby I te·go zaid.owolony. gidiyz dz1el1ła się z nim
elfYwną
ura•ow~n1·;
przy.nieść in!lrnso bonifikat od wyrobów wszystkiem, co otrzymyWała od a.dora- li
~
U
U
• U
snirytusowyich monopolu ipaństwowego. tora..
.
.
Ni·e~t;ety j•er!·na'k, kupcy braillżY wód cza- 1 . B1·eledki postanawit roz·prawić się z i po Ie ca my się nadal łaskawy n
r•ei n-ie wptacaja p1inktualnle od1r.owieid- ! tą ra~ą.
.
nich or.łat i od wielri z TJO.:ród nich komi- . . ~l·eczo_rem wy.brał się z 01aławską względom.
tefom, obywatelskim należq sill stosun- 1 1e1 przy1actel.em (na:zvwal s.~ Kazłkol''fl dtr'e srmzy.
mierz Anu·szew1cz) ·na przecha<l~e.
Dawniej komitety obyWate!S'kle miaGdy zna·leźll się w pc;lu, za miastem,
l:v równ·ieiż z.nacz.ne <l'Ochody z opłat, po- odbyl z n~m1 zasaicllnlczą rozmowę.
biernnyich l])'rzy WY<lawaniu paszportów
- Czy pan jest rz.eczywiście bratem
t.ÓDŹ.
zagra1T1icZ't1ych oraz za znac7.lki sprzeda- Weroniki? - spytaf towarzyszącego mu
wane w urzęid~ch naństwowych.
mężczy,znę.
F b k W'I
' k L 257 t 1 f 210 Ol
0
żr0"to to ierl1na'k ust<"·ło przed rokiem.
- Oczvwlścle! - otrzymał odpo- a ry a:
czans a ·
• ee·
· ·
gdy wt?dz·e ohrlżyiłv opł~tv wnll~?:T"Mty wl~dź. - Przedei tyiJe razy b)'lła o tem FILJE: Ul. Ptotrkowaka L. 4. L. 87, L. t47.
Z<' ~r:i. '"'i·~rn°i
j1e1d'nocz.eśnie zab 'Ta.tv. 1mowa.
I
ftarutow(cza L. 27 • C!ł6wna L. 48.
r v zał:.itw'.::i,,,i 1 1 S"t?W ra~7nnrt,...•"v·ch,
- W t?kim ra7fe pros-zę paka·zać •
l'fap•ór!:ows&:iego
L. 39, Rzgowska
L. 47.
1P
ro' :„r(1,.,;fl ;(11.:r,1·1-nl•••:Q" n"''rrf rfr-nrrłt·n- pas7~rrt. ('t,cę h~·ć p-:'\"·...v ?.le bl{ i?c.-t.
wych na rzecz instytucyj. filantropij· i
Aniuszewi-cz nie przedstawił jedtuak
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Dziś

następnych!

na Zachodzie
Według

Bez ·Zmian

słynnej powieści

'f. M. Re·
Ten gigaintyczny epos.
zaczerpnięty z prawdziw~go
życia w
całym bezmiarze realności i potęgi U·
ttieśmiertelnion:v na filmie, żyć będzie
wiecznie i jako film wywiera Jesicz1:

marque'a. -

większe

wrażenie

l<em~rqur•a.

-

niż głośna

Początek

pow!eść

seansów o
godz. 3.30 po poi., w sotioty i u1edzie·
ie o godz. 12-ej w południe. - Ceny
miejsc mimo wysokiego nakładu kosztów nie podwyższonP.. - Passe·
partout i wszelkie bilety ulgowe, pre.
mJowe i bezpłatne nieważne aż do od·
wolan1a. - Przedsprzedaż biletów w
kasie kinoteatru codziennie od 13-2.
Uprasza sic o przvbywanie na \\ aeś1111.:jsze seanse dla 1111iknię„1a nattuku.
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Papier „filmowy"

Mądrość życiowa

stanoDJi re01efa€fe ..,, d~ie•
da:inie n.runolo~fiófl'

1.
odwiedzi, sam nie wled'ląc poco, Ja·
kiś przyjaciel I będzie siedział trzy godziny, zamęczaJąc clę rozmową, naclśnil nogą dzwonek,
speclalnle w tym celu zainstalowany pod sto·
Iem„.
A potem zerwij się z krzesła, pobiegnij do
drzwi frontowych, wróć I powiedz:
- Ach, co za przykra historia.„ W piwnicy
naszego domu dozorca znalazł piekielną maszy.
nę, która powinna wybuchnąć za pięć minut.„
Ale zaraz, dokąd pan ucieka?„.
2.
Ludzie podczas snu zachowulą się zazwyczaJ
tak samo, Jak na Jawie, nie zmienlaląc ani swego chiirakteru, ani ogólnie przyjętych form towarz!1c 1<ich.
A przecie tylko we śnie człowiek mote sobie użyć dowoll! We śnie, naprzyklad, motna
zbić na kwaśne Jabłko swego wierzyciela, mo·
żna pocałować napotkaną na ulicy niewiastę,
łub weJść do banku I skraść 100.000 dolarów!„.
Po takim śnie człowiek czule się odśwletony,
Jest pełen sił i nie traci humoru 1>rzez cały dzień:
Jeśli clę

Jak 1•e

będ

Zie e

lato?.•

NajodpowiednieJszym miesiącem na wyjazdy
b d i
•
• '
ę z e s 1erp1 en

3.
Zazwyczaj. choć nie zawsze. po mro towa lipca obfitować będzie w upały.
Gdy plotkulą na temat twel osoby I opowla· źnej zimie następuje upalne lato i w
Najodpowiedniejszym miesiącem na
dalą różne głupstwa, nie zaprzecza!, lecz od· . myśl prawa równowagi opadów atmo- urlopy i wypoczynki ma być podczas
wrotnie - płotku! najwięcej! Jeżeli powiedzą, I sferycznych _ po okresie wielkich opa-I nadchodzącego lata miesiąc sierpień. Na
naprzykład'. że podczas pobytu w P?znaniu za· i dów. bez względu na to, czy to będzie leży się spodziewać w tym miesiącu
mordowałes swą gospodynię, stara1 się do· deszcz. czy śnieg, następuje okres wzglę
.
znacznych upałów
wieść, że zabiłeś nie jedną, a trzy.
dnej posuchy.
I stosunkowo malej ilości opadów atmoGdy plotka powiększy tę liczbę do 12, wtedy
Zbyt mroźnej zimy nie mieliśmy w sferycznych.
każdy zrozumie, że to nonsens 1 będą clę uwa- tym roku, natomiast opady ,atmosferycz
Lato tegoroczne trwać będzie dłużej
żali za człowieka o kryształowym charakterze. ne uprzykrzały nam czas przez cały niż zazwyczaj. Meteorologowie przewi4•
niemal marz e c. Dlatego też należy się <lują. że jeszcze we wrześniu będą ·w
Jeśll żona twola (albo nie żona, w szczegóły spodziewać. że
tym roku upafy. W każdym razie jesień
się nie bawimy) !est w złym humorze ~ nie opo
Iato bedzie ciepłe I wz2lędnie suche.
ma być pogodna i ciepła.
nul, gdyż to Ją bardzie! Jeszcze rozwścieczy. Po
Wediiug- przewidywań meteoroloOd pierwszego maja TOZ'POCząl s~ę
mięta! również o tern, że w takich wypadkach gów mai będzie jeszcze m i esiącem nie- Już ofic!alny sezon w polskich uzdrow1s
nie należy milczeć, gdyż to Ją doprowadzi do zdecydowanych pogód. W każdym ra- kach. Matki. posiadające maf e dzieci.
szalu. I nie przytakuj Jej, gdyż przyjmie to Jako z ie będzie to pierwszy
nieuczęszczające jeszcze do szkól. wyje
lronJę.
wios~nny miesiąc.
chały już z początkiem maja na wieś.
Sandro.
jakkolwiek w połowie maja naleiy się
W związku z wydaniem nowego, uspodziewać poważniejszych chłodów, a rzędowego rozkładu. jazdy z ważnością
w niektórych miejscowośaiach nawet od 15 maja r. b. m:nrsterstwo komunikaśniegu.
Jcii wydaje, jako bezpłatny dodatek do
Pierwszym. letnim miesiącem będzie I tego rozkładu, ilustrowaną broszurę. za
czerwiec. W pierwszej połowie tego I wieraiącą
.
TEAJR MTE.JSKI.
miesiąca meteorologowie prz.epowiada· opis uzdrowisk, zdro~wlsk. letnfsk oraz
W Rocznicę Konstytucji 3-go Mafa,
ją
mi-efscowości godnych widzenia.
Dz.'ś w llliedz.ielę wiec:ro.rem uroczys.te pnedkilkudniowy okres burz.
w celu utatwienia kuracjuszom i tury9taiwie.nie dla uczczein.i.a KO!llrlytucii 3-go Maja
Lipiec podobny ma być do swego po storn wyboru na lato miejscowości kura
oraiz 10-lecia ?OIW.S·~nia gómo$ląskiego na które
z.łożą się: przemówi en ie Olkoliczonościowe preze- przednika, tylko oczywiście, tempera tu 'i cyjnej lub letniskowej.
sa .rady m.iefskJ'. ei inż Jana Holcgreh~ra. wie,s2 ra będzie wyższa. Szczególnie druga po
Mieczysława Jagos.z,ewsokiego „ Powstańcy śląscy"
oiraiz ba.rwna poJ„;ka komedi-0--01pera BoJ!usław·
skieg10 i Kiam~ńslkiego _,Kirakowia.cy i góra.le''.
Bilety w kasie za·m a ki.ań .
W poniedzi".a!eik i wtorek próby z , Ten.
kupu'ą wszvscv tv'ko w firmie:
Bfile1y w kaisiie zamawiań.

Nie wszyscy wiedzą chyba o tern,
jak trudno uzyskać w filmie _naturalne
efekty dźwiękowe. Sfilmowanie naprzy
klad, życia wielkiego miasta. ruchu uhcznego, nastręcza ogromne. trudno~c!.
Efekty dźwiękowe osiąga się w takich
wypadkach
sztucznym sposobem.
Wielki klopot mieli reżyserzy dźw!~k<>:
wi ze scenami. w których aktorzy p1sah
listy lub depesze. Dotknięcie lub przesu
wanie p:-pieru listowego wydawało. tak
potworny huk. jakgdyby cała bate~Ja ar
mat data naraz ognia. Aby tego umknąć
rolewano zazwyczaj papier wodą. Obe
cnie wynaleziono bezszumny
papier ••filmowy",
który jest suchy, nie wydaje trzaskńw,
a wyrabia się z pewnego gatunku bawelny.
Rewelacyjny wynalazek został ~ ~a
dowolenlem przyjęty przez techmkow
dźwiękowych.

Nowiny

I

I
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Występy Wojciecha Brydzińskiego.
W środę pn~m.iea-a g!.ośnej sztuki Andreiewa
,,Too, k>tór~g.o biją po twa.rzy''. Główną aotra1kc.ją
&ztuki tej będą wys-tępy świ etnego artysty Teatru Na•r ofowe.g.o Wojdeeha Brydz i ńsikiego, który kreo.wać będzi',e }edną z najba•rdziej popiso·
wyt'h swoich ról. Ob()k mi.sina w rolach waż;
niejoszych! Niedźwi ecka, Horecka , Onechow&lcl,
Wima.wer. Orygmal'l!e dekvr:i.cje B. Kudewicza.

s A llU EL w

s. WEll'łBERCi Is. ~~SMArt,
kupno i
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Wesołag"
li ~

„,.,. „,.,. . , , . „,„ ..,„„ „,.,. if

l!kranu
li

VALIER
M!lll(;l[O
[HE
U (j
&łośny

E'"' BER Go

sprzedaż

wielomilionowy spadek, mimo to me vorzuca swego zawodu.
N!jpopularnleJszy

Piosenkarz Paryża
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MILJONY WYG :':.' AnYCH wypłac111śmy już naszym graczom.
T~mże

Do-

lores del Rio występować ostatnio w fil
h
b
·
komita artystka
mac •, 1_ecz. ~ ecniezdz~~wia i w na .bliżpowroc1la .Juz do
.
• . J
szych dmach rozpoczme zdte~!a do
swego nowego obrazu „Colomba •

D.. o 1- s ze 1="*K=L
·i. AWS• v'pa! postać kelnera. ~tóry od_zledzłczyl

Kantor wvn:iianv
wr.

filmowe i teatralne
Dłuższa choroba nie pozwalała

walut zajfr.

złota,

srebra, Hstów

zasławnvch

zaraża ludtl beztroskim humorem.

i „dolarówek"

llollo! Tu .rodjo!..

TEATR KAMERALNY.
Teatr moskie~ki przed wyjazdem z Łodzi
wystąipii po T1az ostaotni w Tea,trze Ka.meralnym,
diziś w ni.edz.ie!lę o go.dz. 5-ej po poł .z ur~czą
sztuką Dickema
„św ier~cz ui kommei_n
a
o go.dz.iinie 9 wh?c.Lorem da1e pożegna•lny w1.eczó1
humoru zł>0:bo•ny z nafcelniej.szvch utworów Cze.
chowa ze słynnym P. Paiwł•oweom w kilku odmłiie=ych krea.cjach.
.
W poo.iedz i·ał e'k i wtorek ostaitme występy
ulubieńca Lodzi Michała Znkz.a w pneza.ba.wnym ,Interesie z Ameryką" .
.
W próbach poo reżyseTJą E Żytecluego
.Ro!Z!koosz ucz.ciW10ści" L. P"'1'andella z Wojd.echem
Brydziń&kiim.
TEATR POPUL.\RNY.
Dzi!.ś w niedz.i,elę o godz.:nie 8.15 wieczorem
uroczyste jl'!'z.e.dsta.wienie dla ucz.czenia Kons~y
tucji 3.go Maja i 10-lecia p()w~tainia gómośląsJdego, w~:zY'stkie miejsca pe 1 zł
.
W poo.1edziałek po raz oistaitnii powo-dzeni~()\Yj'
mel.o•d·!'aimaot T. Wal'Chalowski.ego , ,Dziewczę z
faibryki'',
,
We wt>oorelk pre>mjera skrzące>i się .werwą 1
humorem komedji-wodewHu W. Ra.pa.ckiego _,Ja
tu r·ządzę•'. Rdyseruje R. Urbański.

PROGRl\.M ROZGł.OśNI ŁóDVCIEJ
fS'tępny komun~kait sportowy łódzki 20-20.30.
„POLSKIEGO RADJA".
Słuchowi&ko z Warszawy 20,30-22: Koncert poNIEDZIELA, dnia a-go maja.
pufa.rny w wykonaniu ork P. R. pod dyr. J Oz1Miłość
lnco11:nlto. - Najnowsza
Godz. I0.15-11 .45: Transmiisja nabożebtwa mińs.k:e:go ~ udziałem. Stan :~ła.wa Gruszczyński~
para kochanków filmowych, pełni ten1
z Kośdorła Na·jśw. Marii Panny w Krakowie. g•o (teno<>r) 1 L Urstema (a~omp.l. W. progra?1'·-e
i;>eramentu i elegancji Liliana Harwey i
11 58-12 ·15: Sygnał c:zaS11 z Wansz.awy he}nał muz~ka pohka. W przerwie - kw~.drans htez Wieży· Marjack"ei w Kra.kowic, komunvkB't me- I rack.1 (tr„ ,; Warsz.) .. 22-22.15: Fel1~to!1 p t.
Henry Oarat w uroczej dźwiekowe!
teorologkz.ny, odczytanie programu dLiennego 1 '„3-ci Ma,a - wygłosi pr·of.. H .Mośc1;~1 (trans
operetce filmowej wytwórni „Ur A'• pt.
reperluarr teatrów i ki'll 12.15--14: Poranek sym· z W~z.a.wy), 221~22.~:. P1eśi;-1 i;~lsi<1e w wyfoniiczmy z Filharmonii Wa'l'szawskiej, w wyko- kona'll!U Matyldy Pol· ńsk1e,1-Lew1ckie1 (tr. z Warnainiu ork"c·stry Filh . pod dyr. J. Ozimińskiego. 11~awy). 22.~5724: Komumika~y! Pat meteoroloWanda We·rmińska-Różańska (SOlpr.), Mieczysław ' g1cmy._ P"'hcy1ny, spo:towy 1 l:llile oraz muzyka
Srtyglk (skrz.) i L. Urstein (a.komp.). 1) Mooiusz- l~kka 1 f.ainecz·na z Warsz.a.wy
ko: Uwertura do op ,,Hrabna" 2) NQ&.kowski:
.
Najweselsze przygody miłosne zakoWaria·cje symfo.nkz.ne „z życia ńa.rodu" . 3) Wi..ePONIEDZJAU!K, dnia 4 mała 1931 roku.
ni.awski: Koncert skrzypce>wy d-moll 4) Pieśni
chanej
księżniczki.
Matrymonialne
11.58-12.05 Sygnal czasu z W-wy, hejnał
5) Nosk()wski· Odgłooy pamiątkowe. 6) Ch01>in: z Wieży · Mariackiej w Krakowie, 12.05 - 1Jd5
kłopoty ministra dworu. Nadworny deWatc, mazurek . i tarantella. 14.-15.10: Przerw·a. ' Muzyka z płyt gramof. f. A. Klingbeil. Piotrtektyw „Pipac" prześladowany przez
15 10-15 40: Audycja góralska (tr. z War6zawy) kowska 160. 13.15-13.25 Odczytanie programu
niepowodzenia. - Wspaniała imponu15.40-16.10: Progr~m dla dzieci: 1) Felietoo dziennego i repert. teatrów i kin. 13.25-15.5!1
prof. L. Ryg"era p. t , Dzień dzisieis.zy". 2) Opo- 14.50-15.15 Lekcia i"ZYka francuskiego z War .
jąca rozmachem dawno
nie\\ idzian:1
wia<lanie J Krzewińskitgo P. t ,Pierwsza iaz- sza wy, 15.30-15.50 . Odczyt dla maturzystów pt
wystawa. Aparatura dźwiękowa
da mego syna samolo-tem" (tr z Warszawy). ,.Legiony polskie i Polska Organizacja WoiskoWestern Electric. - Początek seansów
16 !0-16.30: Skrzynka po-cztowa łódika_,_korc- wa na tle wojny światowej" - wygł. dr.
o godz. 12-ei w poi. - Ceny miejsc
spon<leincję biefacą omówi red. Ja.n P;otrowski . . Wacław Lipiński (tr. z W-wy), 15.50-16.10 Oddo godz. 4-ei 75 gr, 1.- i 1.25 zł., od
16 30-16 40: Muzvka z płyt gramofooowych I\:.ZYt dla maturzystów pt.: „Polscy w rewoluc16.4()-16055: Odczyt ze Lwowa p. t ,.Czy: fstn·ie- • jach europejskich XIX w." - WY Jd. prof. H. Mo
godz. 4-ei zł. 1.-, 1.50, 2 i 2.50.
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
je 'tylko to co widać'' - wv~łooi prof. K. Adju- ścieki (tr. z W-wy), 16.10-16.15 Komun ikat dla
Piotrkowska zg5,
k." ewicz 16 055-17.10: Muzyka z płyt gramof żeglugi i ·rybaków, 16.15-16.45 Program dla
Dziś trzy przedsita.w:·enia przebojowe-i rewJ'I 17 JO-i7 25: W iadom o·ści przyjemne i pot"ytecz- dzieci. DJalog pióra prof. St. Sumińs kiego pt.:
.tu odsł·~"a·ch p. t. ,Na zacho<lzi·e te_ż brak nę " (tr. z Wa.rs~.J.. 17 25-17.4p: .Feljelon P • t 1„!ak ~rzą?,zimy na.s.ze akwariu m i co ?.edzie \~ Przem. Handl. w Łodzi o odcz\·tanie programu
W 16
~·
h J t
,,Po lafach dz'es 1 ęc:.u" - wyg1o~;i p Jan Win- mem zyło . .2. _FeJ1cton Wł. Stępo ws~1ego pt„ na dzień nastę ptJy, 19.25-: 19.40 Pł y ty g ~amo f.
gotówki''. Udział n01wo-za.;i,n,gażowa.nyc s. ac Y· nicki (tr. z Warszawy} 17.40-19: f<oncert l?o.~ .•~OO kim. ka1ak1em po wodach polskich (tr. z z ".Varszawy,
19.40-19.:>5 Pra ~o wy dz1cnn1k
stycmyich,
d
. ń· "50 d 41S po poł pularny w wykonaniu reprezent ork:es!ry,_1;>ohcp1 W-wy), 16.45-17.15 Muzyka z pły t gramofon'>· radiowy z W-wy. 20.00-20.15 Oucz yt aktualny
P.ocza.tek prz.e stawie .? . rz.
'd nń 0 ań.&twowej pod dyr Al Sielskiego (tr. z W-wy). w,vch z Warszawy, 17.15-17.40 Odczyt p. t.: z W-wy, 20.15- 20.30 Pogad anka muzyczna z
7.15 i. 9.15 wieoz.orem We.1scie na wi .()w ę
9_ 19 25 : Rozm aitoś ci . '19 25- 19 4~: Felieton p.t; ,.Swiete mia5to Proroka". w~11:ł. prof. B. Rich- W-wy, 20.30-22.45 :· Upro wadzen i.e z . Serai!J '.
każ.de1 po•rze.
d0 ł 50 a I Prz ecl 'utrzn:a " _ wy<S'osi p W S'eroozewsk1 te r (tr. z .W-wy). 17.45-18.4:> Muzv ka lekka z! opera Mozarta. ze s,u dJa (tr. z \'v -wyJ, 2!.4:i Ceny b'.klów tyl~o od 50 g~ ' U.:
· nd~ Itr z Wars;~wy) 19 ".'.0:.._20: \Vo-; e wó dzki komu· k;iwiarn i „Ga <tronom ia'' w \Vu-;zawie. 18 4.'i- 24.00 Komun ikaty: Pat. meteo rol., pul ie., sport.,
bYY;' ać .i!. • w kas.e_,lc·'t!·i ~ °': 11°" · -eJ
i~a.t rad owy 0 .Jc zyia.n.:e programu na dzieńna- . 1 9. 10 Roz ma itości._ 19.10-19.25 Komunikat Izby l eraz muzyka lekka i tane~zna z Warszawy.
9
1-eJ r:; : - . , r.:1 2-ei uJ ·"J wie c ~
1
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Powieit sensot:gjao · krg1niaolao.
Napisał

STRESZCZENIE POCZATKU POWlfśCL

dla „Expressu" JERZY BAK.
jednak
uciec?„ Nie
trosk.
sie
b' . d
.
Iw jego
d . l k
. r
t
ie mg . Y ani . ~rosza. . . . praw zie. e. arze zapewma
1._ ~e san

Dr. Hob; odrazu 1>0znale oweio młcdzłe~-1cieczce. Dokąd
'czyną
Obawiał
śmierci.
ca: lest to Bar.::zak. którv czyhał na tycie ' ł
7
pani L1wskie1 z rozkazu swych kamratów. mia a prz~ SO
Ru.e.:k1. którv 01..t~·bvl tam ze swa tona.
Brown udale sie na bal do pałacu pani
Rulecki chcąc ją bardz1e1 uzalezmć 1Jego płuc: me Jest o tyle i.rrozny, aby
Pode1rzen1e pada na Piekna tancerke. rnze
Rute.::kieJ. Przv nomocy nark?tyku wpro- od siebie, umyślnie wydzielał jej każ- można byto się obawiać w naibli ższym
Ordeńska. która podczas wystepu miara
wadził Rutecka w stan uśple~1a i zabrał do dy grosz.
czasie katastrofy, mimo to Richot b ył
1>rzvOrdeńska
sobie broń.
hotelu.
Or dens
, ka nie
. zrazi·z a s1e
. Je. dnak ogromme
·
· przeczulony na tvm nun k cie
·
aresztowano t osadzono w wie
Bar ..:za.k noznale odrazu Rulecką I stwler
złemu. Od..nówtła ona udzielenta wszelkl.:h
dza. te ona. właśnie. namówiła całą bando tym faktem. Nauka Lenczera nie posz- i nikt nie był w stanie wvtlumaczyć
zeznaó.
do z11:tadzen1a L1wsk1ei. Rulecka 1>0 od~y- ta w las. Przez kilka dni śledziła u- mu że nie powinien z powodu swej
Sledztwo wvkazaro. te Ruleckl siedział
skan1u przytomności nie chce nic powie· •
·
'
.
0 I
twarza zwró..:onv do sceny. natomiast zmarł
dz1eć. wobec tego detektYW w11rowadu la wazn1e "'u eck1ego,
chcac zbadać, choroby tracić humoru.
od Kult. która uirodzila sto w ple.:y.
w trans hypnotycznv I w ten sposób wv- gdzie on przechowuje pieniadze. UdaOrdeńska zawdzięczała mu bard~o
W tym samvm czasie opinie publiczną
?obvł od niei ~rzvznanle sic do winy. Ru- ło jej się skonstatować, że Rulecki po- wiele. Opiekował się nia nie 1ak kochazelektrvzowar mnv wvpadek. mianowicie
,e.;ka przvznaie. te chciała zamordować . d
.I
k tk
b' k
l
k l
. k
ł
d b
. .
samobó1stwo kasjera Banlrn aGospodar;:zeLiwska. za to. te zabrała Jej meta.
Sta a specJa ną s ry e w
!Ur u, n e- ne ' ecz Ja
CZU y, o rv Oll:lCC. W yJtO - Zve:murta Liwskiego, któl'v zdelraudo
w m;ędiyczasie ro•poczyna Bię procea widoczną na pierwszy rzut oka. w któ starał sie dla niej o ładniejszy o,1kój, a
wal Pól m1;jona zlotvcb. Okazało sle. źe
sądowy o zab61stwo Ruleckiego. Pierwszy w , rej ukrywa wartościowe papiery oraz rćżnicę ceny sam
pokrył Z własnych
Liwski był krvty..:::nego wieczoru w .. Alcharaktene świa~ka z~znaie Właścici.e;l AJ. . gotówkę.
funduszów sprawiał jej
kosztowne
bambrze„ I starał s1e o uzvskanie od Rulec
bambry dyr Ma1ewsk1
K
'
kiego poty.::zki na "okrycie
zdefraudowanej
·w
'
•
d
.'
si
do
orzystając
z
dwudniowep:o
wyjazstroje
do
występów,
choć
sam
nie po"
reszc1e czy
przewo
mczacy
zwraca c: w.1
· du R uI eek.1ego d<> Ł odzt,·
· da l za wie
· le p1emę
· · dzy, a la t em, pod
sumy.
oskarżonej
ma coś
do powiedzenia
ot worzy ł a s1a
Obronv OrdeńskleJ PodeJmufe sie znany
ostatniem slowie. Oskartona oc.powlada, te skrytkę i wykradła stamtąd orzeszło czas urlopu razem wyjechali na Rivieadwokat
Holz. którybrygady
dob.e· dzie
· ć praw.dę.
100 dO1·ar ów. Na szczęście Rulecki za- rę.
ra
sobie warszawski
do pomo.:y dr.kierownika
cbce powie
detektywów S.:otland Yardu. Edwina BroSmutną •wą opowieść Ordeńska ro~po- 1 trzymał sie jeszcze w Łodzi na kilka
Był to bodaj najpięknie.fszv okres
wna. baw1a..:ego nrzynadkowo
w Warszaczyna
w le>chachą bolszewłckieg:>
dn·i, a g dY wr óCl'ł do W arszawv. Or- w zyc1u
· · O r dens
· k.ie.j Za1ec
· ha l'1 do hot e„ "
więzieniod
a . pobytu
dokąd wtrąc<>nG
1 wraz z rod.iiwieBrown w sprvtnv sposób zwalnia Ordeń
cami, gdy miała 16 lat.
deńskiej już nie byto.
lu „:Excelsior" i tam spędzali czas przy
ska z wiezienia qod nretekstem choroby.
Ojca jej zamordowano•. a ona po wielu
Rulecki był wściekłv. Zawiadomił zamkniętych drzwiach i spusz~zonych
Pewnej no.:v no mro.:znych zaułkach Potar<1;patach przedostała s1e do Wars.zawy, , o wypadku kradzieży polkJe. lecz wła- storach. Cały pokój usłany bvł różami,
wiśla bladz1I iakiś c1eil.
gdzie rozpoczęła hulasz.czy tryb życia. W' d b .
, t
.
.
d . .
Bvt to mlodv metczyzna. który znikł za
krótkim czasie stra~ila wszystkie swe 1 .ze ez~ieczens wa m~mo wie lk.1cb wy któ re ogr? dm'k. pr~ynos1·1
co z1ennie
brama 1~dnei z odrapanych kamienic na
pieniądze i została czlonkinia bandy wła- sitków me mogły przyJść mu z nomocą zrana na ządame Richota.
Bu11;aiu. w dusznei. zadymionej izbie czekali
mywaczy, do której należał również Bar-j
Ordeńska po przezwycieżeniu wiePrzed wieczorem
wvchodzili nad
Już nań dwat meż.:zvźni. Między Przybycza~.ewnel nocy właŚ<:iciel mieszkania.' do , lu .Przeszkód dotarła wresz.cie do Pa.- morz. e, wybierali. najodleglejsze . us trori~~ ~a~~~~;'~~~a:i vJ'a~k'est;~e n~~~~e 1I~~3~J
którego się zakradła w celu dokonania wła-,· ryza. Gdy przybyła do stohcv Francji, nie i tam spędzali czas do oóźneJ no~y.
czas hóik1 wpada do izby Brown, który 110 •
mania, przyłapał ia na gorącym uaynku. miała jeszcze w kieszeni kilka dolarów,
Czasem wyjeżdżali motorówką na
rywa młodzie1ka.
które wystarczyły akurat na wynaję- morze. Była to ich największa orzyjem
y,
.:ie skromnego pokoika na Montnar- ność.
L4
trze.
W dali cichły odgłosv miasta. styso: _ _
Szczęście dopisywało Jej Jednak, chać było tylko szum fal i monotonny
gdyż po kilku dniach została zaangażo stukot maszyny. Dojeżdżali do najbliżwana do teatrzyku „Mimosa". nie stoją 1szej wysepki i tam kładli sie na trawie
cego na zbyt wysokim po.ziomie artys- jw cieniu rozłożystych drzew.
Blask
tycznym, lecz nieźle prosnerującego. słońca, świergkot ptaszat. lazur nieba.
Ody obudzili sle z długiego snu. sze, mo~esz liczyć na moją wspanlato- Dyrektor „Mimosy" ocenił należycie wszystko to napełniało ich serca niezśwleciło Już słońce. Ordeńska chciała myslnosć
· · d k
się wymknąć z łóżka i uciec z mieszka
Próbo;afa sle jeszcze bronić. P~zez ~~~~k~~~zei uro.dę 1 zaa~,g-a.~ował ją w mierną radością. Ordeńsk~ teraz dopienia. lecz on obudził sie w porę i ookrzy kilka dni mieszkała jeszcze w swvm pa s
„pnmaballeriny swego ze ro. P~~ wpływem prawd.zi~ej, potęznej
żował jej plany.
i łacyku, lecz gdy dłużnicy zaczęli ją P0 lu.
.
mtłosc1 nauczyła się cenić 1 kochać na- Nie odchodź, odprowadzę clę„. - na~abvwać I znikąd nie mogła wysta- ' Balet~istrzem w ty~ teatrze bvt Oe turę.
.
..
rzekł. przecierając oczy.
I rać sie 0 pieniądze, musiała się wresz- orge R1chot, mt.ody, mez~Ykle zdolny . Cztery tygodme pobytu na Riv1erze
-· Dziękuję„. Sama pójdę„. - odpar cie przenieść do swego przygodnego t~ncerz, który ni~ .m?~ł s1e Jednak wy- minęły jak sen. Potem znowu Paryż,
la, ubierając sie szybko.
opiekuna.
1b1~ z powodu c!ęzk.teJ chorobv . płuc- ~ontmartre występy w ..• Mimosie"
- Powiedziałem, że odprowajzę...
Lenczer nie zjawił się Już wi<;cej. neJ, pr~eszka~zaJąceJ mu oi.rromme w i wspólne przechadzki w alemch.
Nie lubię sprzeciwów! - krzyknął nie- Nie chciał nawet wiedzieć co się z nia. zrobiemu kar1ery.
Pewnego wieczoru podczas przermal.
\ stało. ,
I Richot. ~iększą część ~oku nrzeby- lwy, gdy Ordeńska przebierała się do
Nie pomogły jej wykręty. Chciał się
Ordenska starała się również zapom wał na R1v1erze z polecenia lekarzy a następnego numeru. woźny podał jej Ja
dowiedzieć gdzie miesz~a. jak s,ie nazy nieć o swvm. szalony~ wy~ryku, któ~v wła.ściciel :•M:imosy" trzymał p:o ~a- kąś wizytówkę, zaznaczając. że pewien
~a .i t. d. Próbowała k1tkakrot!11e zmy- tak fatalp~m1 sk~t~am1. zaciążył .1a Jej cze1 ~ ł~sk! mż z. potrzeby, 2'dvż poży:.. pan chce sie z nią zobaczvć. Na wizyhć 1ego czujność, lee~ za
ka~~ym ra- przys.złosc1. Ale JeJ ~>Plekun nie. oozwa tek, Jaki miał z mego, był bardzo nikły. tówce widniało nazwisko Leona Cara1
z~~ wykazywał, że Jest o.d meJ spryt- lał J~J o t~m. zapom1!1eć. Ciągle Jej przv I
Ordeńska została partnerka Richo- utier, jednego z największych orzedsi~
me1szy .. Nie ?dszedł, dopóki się nie one pom1.nał: .ze J~s~ w Jego. władzy, ciągle ta. Razem odbywali próby nowvch nu-' biorców teatralnych w Parvżu.
konał, ze mieszka we własnym pała- groził JeJ poh.CJą, czyniąc z niej bez- merów, a pierwszy ich wsoólnv wys- Poproś go„ - odparła. wciągacyku w Alei Róż„.
I wolf!e narzędzie w swych re~ach. Przez tęp wywołał na widowni O!Z'romny en j
bk
·
- Ho. ho„. - rzekł. gdy weszli .d~ dłu~n czas ukrywał przed mą swe naz tuz'azm
ąc
szy
?
pen.JUar.
1
przedsionka - Przyznam ci się, że nie wisko. Nie wiedziała nawet kim Jest
·
Caral.!tier ?1e zab:ał Je~ .dużo czasu.
wierzyłem twym słowom, lecz teraz jej opiekun. Ale pewnego dnia znalazła I ~rdeńsk~ "'.stępnym. boiem ~dobył~ . - Wiem, ze ~ te1 chw1h tr.udno bę
wijze. iż naprawdę uprawłataś zawód na jego biurku ranna poczte. Na koper- , sobie f:lZnanie i syn:ipatJe Publ .czności dz1e. nam zała.tw1ć tę sprawe. 1 dl.atego
włamywacza z nudów. Bardzo mnie to tach widniał nasteouJący adres: , ·
pary~kiej, która U!Dle okazvwać wdzle pro~1łbym panią o 'YY~naczeme 1m spot
cieszy, wolę mieć do czynienia z ama- 1 „Zy~munt Ruleckl,. Warszawa'. , cznosć swym pu~ilo~.
.
kama celem omówienia sprawv kontorem niż z zawodowcem„. Mieszkasz
Taki był początek ich spotkania~ któ
Po przedst<\wien1u wychodz11l pra- traktu„.
bardzo bogato„.
I re w następstwie zaprowadziło ' 0rdcń- wie zawsze razem. Ooodal teatru mieOrdeńska z wielkiego
wzruszenia
Zwierzyła mu się Jednak, że spłaca ska na ławe oskarżonych.
.
Iściła się maleńka restauracyjka. dokąd nie wied~iała co odpowiedzieć.
jeszcze długi i że ostatnio winna jest · Rulecki był już wtedy zamożnym zawsze udawali się na skromna kolację
- Więc może po spektaklu?„ - za
kilka rat.
, człowiekiem. Lenczer wiedział do ko- Zajmowali w kącie oddzielnv stolik, sie pytała.
Przyjaciele skorzystali z jej naiw- R'O ma się wybrać. Gdyby Rutecki wy- dząc· przy nim nieraz do drui.riei w no- Bardzo proszę„. Będe czekał na
ności i. zabrali jej wszystko niemal co jechał owej nocv naprawdę, w ręce zło cy. Potem udawali się na spacer w a- panią w „Champignon"„.
do grosza.
I czyńców wpajfyby pokaźne lupy.
leje lub do parku.
Natychmiast pobiegła uradowana do
- W takim razie doskonale się skła ·
Ordeńska czuła sie w m;eszkaniu
Byla wiosna. Cieple wieczory na- . Richota.
da„. - odparł na to. - Przejdziesz do Rult!ckiego z każdym dniem ~orzej. Na strajały szczególnie do spacerów pod
Wiesz kto byt u mnie? ..
mt1ie„. Sprzedar;iy
pałacvk I n:uazie każdym kroku spotykały ją orzvkrości . zielenlejącemi drzewami.
Aleia była
Richot nauczył się już troche po polstarc~v nar;i moJ? mieszk~nie„.
ze strony jej nowego, desootv.:zuego ·prawie pusta, tylko gdzienie2'dzie na : sku, a w każdym razie znał jezvk o tyN1e chciała się zgojz1ć, lecz znowu władcv . który uważał ja za niewolni- ławce siedziała przytulona Jo siebie ·Je, że mógł się porozum i ewać bez trud
zagroził jej poll~Ją.
. . cę. P1en;ą:ize,
jakie otrzvmała przy parka, prowadząc szeptem taiemne roz ' ności ze swą partnerka.
- A wczora1?„. - P!ZVPomnfało JeJ sprzedaży pałacyku i mebli czekiowr, mowy.
- No, gadaj już!„ Kto bvł?.•
s.le: - Czemu wczoraj me przyszła po- posz.ły. na ~płacenie dł.ug?w. r~sztę za~
W powietrzu unosił sie oszałamia- Carautier!.. .
hc1a ?..
.
b ł ,
Rule~k1 zabrał do sweJ kieszem.
Szli
-:-: 1:-eon Carauher?„ Czei.ro ch:iaJ
1 Jący zapach rozkwitającego bzu.
. -: .Dlatego,. ~e
Ya<; grzec~n~m
Wszyscy dawni przyjaciele zerwa!. środkiem alei, trzymając się pod rękę, : od c1eb1e?„
1z 1 e~ktcT.„· Je7:e~~ b~~ 1:f:g:nie S.Lh„ha z nia wszelkie stosunki. Rule..:ki bvł upojeni wiosną. aromatem drzew i ża- Chce nas zaangażować„.
a, ~e W~~en~ d.iwoniłeś?„ „.
panem jej zycia i śmi erci.
i rem ~rwi młodzieńczej, pulsuiucej w
- Jakto? .. Mnie również? .•
- nzwoniłem. tyJkn... przvtrzvmaP ;1 kilku miesiącach Orcenslrn by- skromach.
łem p cil"e m widelki... Nie za11w1żyfaś ła j11ż ta 1< prz:vbita i zniedlecnn.l UO
Richot był naogół bardzo mahmów (Dalszy ciąg jutro).
tego„. Ale uprzedzam cię, że nie zaw- 1;yda, że t.aczęla na scrJó tnvśleć o u- . ny. Ordeńska wiedziała, co bvt0 przy-

w variete _Alhambra" tamordowany
został przemvslow1ec warszawski Zygmunt
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IEGO
WOJNOWSK
Oskara
unłwersyt.
Dr. mBd• z • K o e I ner długoletni współpracownik

Piątek, 8 maja r. b. o godz·

9-eJ wiecz.

w oświetleniu nowoczesnej medycyny, wygłosi
1)
Bilety po

Wyjaśnienie metod Oskara Wojnowskiego.
zł, 1.-, 1.50 i 2.- wcześniej do nabycia w

w

Berlinie i we Wiedniu.

Oskara Wojnow•k!•go. Hosp. kli!1ik,
Były lekarz marynarki &kadry 0~1ek1ego
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Gwarancja

n:ź~
parę
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100 PROC

ffi
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tcyumłalnie

przeszedł Europę

HESKI~ T,.,.

~ DAMSl(li;

:J

czeskiego filmu, ktry

-Tl

ńrajoweqo po "1tlaefi jednofitydi

~

p. t.

Chłooczyk,PIEśA żYCIA)
bżWIĘKOWIEC

Bogusław

Samborski
Marja Malicka
Adam Brodzisz

MOWIO-

NY PO CZESKU.
mra-llki i piekło udręCH'li.
pllDez. kitóre bmie pol"Z'ucxm.a prz.ez mę·
ża tona i matk.a. Orgia piiacika., tycie
lo<k.adu in-oonego. Oblaiwa polilOji obyc.u..
)owe«. - Epizod w domu noclegowym
To og111'twa siln~o draanastu., ~ęte pia·
styi:z11Óe, nie1k1ooy a.! bOtlesne w reali..

P<()lfęga uczuć

w

W rot.aich gł6wn1"Ch Magda Son.la.
8-Ietm Jaś Feher (iei 6yn) ora.z Ja :a-o·
sław Kocian, słya.ny skrzypek1k czaki.
Nardiprogram: MICKY NA ARENIE,
groteslr.a rytltl1Ilikowa i akitua.loośoi. kra.-

dzżedeceąo,,, fetnieqo

·tandalduJ i tó.

joiwe.

4.30 w soboty i
niedzie-le porMllki o godz. 12-3 po poł.
powisrzed!liie o godz

PRZY.IDŻ osobiście

a przekonasz sle - te naf·
dusz ludzkich Jest
popularniejszym
W. PYff'ELLO. • Widzi przyszłość katde10
1

znawcą

--fi
~

miast imie. rok i date urodze
nia otrzymasz darmo analizę
Swojego losu życia.

I~
6S II
Piotrkowska
kO\VSka 63 ff„IS''
P.otr
Telefon 141·23
W
Telefon 141·23

Niniejsze ogłoszenie I 95
groszy znaczkami pocztowemi załączyć na przu
svłke. Adres:
Wacław Pyffrtlo, Warszawa. Bednarska 17.
Przyiecia osob~~cie cały dzień.
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Wyłączna Sprzedat Naazel!o Obuwia na ł..6dJ i wofew6dztwo ł.ódzkie w Firmiei
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ChorZJ na ruptury ilńine lalettwalll H

wO O\Vysk1·

Cegielniana No 4

konieczne.

Kl I nger

I

· SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH,
SKÓRNYCH I WLOSóW.

I
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dębowe,

w-Lny.~
.D~~~-.~
~
ł"""'
y•---- ...~ i ~61'

•• i eden pok6l ot0bn0 i ogródek ma..

17 Uł. Tokanewisk• Nr. 10.
SPRZEDAM ok.Hyjni-e eł.w.a nowe wo~. nadaę~ się do robót budowla,.

;E\c:-°!:°;~u !:'P~'
8;~łt'° W~o.mość: K.iili:Mki~o &;,

SU*acb i Rvdzie Pab;a.niclkie.j oka:zYlf-

~tywcrzy_ Drew~~
HaltrBcht ~~~+:---:--:------,,._
e..
.!dep

Dr. med.

Illm••••••••••••I

SAMOCHóD w dobrym et.am

oka.-

~y;inie do spnedama. Nowa U, r~

k6

Ch

:!~e:yc:::· Nawrot
Plotrkow•ka 10
Przyimuie 8-lOra·
no, od 12-2 ,opeł.
i od 6-8.30 wieq.,
w · d i 1 I ni f

4.y

Lokale

Li ,.,POKóJ

umeblowany fmntowy do WT·
n~e ~e
. Ordv:uie w le~znl- f;'j~ :1· 28 pulftw St.r. KanioW'8kidi
1
CV "SANIT AS" u l , d
P~K(JJ um~blowc:ar~ frontowy do wv·
Sr6dmieislra a
codz. od 2- 3 """ n~1ęc~a. Wl!tlldomośc: SZllootn.a Nr. 8.
mie.s?Jk. 1.
Or. •n.a„.
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Ubezpieczonych w Kasie Chorych
m. Łodzi przyjmuJe.

_I

m0<dny 1a..
ba.rcbo eolidna iobota i a.paa-ait
f~:cmy do momentaJo.ych zcijęć,
Lagiewn;oka 1:1. FotogA1.ł.
1

toG

Za okazaniem ninlei:zego
otrzyrr:a amulet • talizman -

KINO-TEATR nSLOnCE"
Naplórkowskieir:o zs
Dziś 1 dni nasteonych! Kosztem wielkieio wysiłku I pleniędzy zdobyliśmy wyłaczne pra
wo wyświetl:rnia najpotęż!liei·
szego przeboju wszystkich cza·
pod tytułem:
SÓW „Kobieta na księżycu"
Szalona podróż powietrznym tm
pędowcem na ksieżyc. W rolach
głównych niezrównani:
GERDA MAlJRLIS i WILLI
FRITCH.
Kobieta na księżycu swym ogro
mem nakładu i pracy przewyż.
sza wszystko cośmy dotychcza,

pol

I sprzedał

SPKL.lillAM sz.a.fv

każdy
ogłoszrnla
a takowy przy.
~~~~i:z1~~ś~;~bepk~~hd:;:ie l WPływa na oto·

~~·~
DłOkKTóR

POMOC I SKUTEK BEZ OPERACJI!tl
•
RUP1 URY. jakotet kalectwa nic
~ol:io .zame_dbywać, gdyt s~utki dla
mehezpfe·
zyc1a 1 udzk1~:p sa bardzo
(Dawniej Cegielniana 36)
czne. Ruptura staje się wielki\ Jak gło
,
telefon 216-90
wa lu<lzka i konewka spowodo\'!lĆ
Specjallsta chorób skórnych
może śmiertelne powikłania kiszek..
wenerycznych. ElektroterapJa
Specjalne lecznicu ba~ om•
Leczenie lampą kwarcową.
pedyczne gumowe mofej atatod:v esuPny1muie od Il· 8 • 2 przed p. 1 od 5 ·9
waią radykalnie naJnlebezpiecinlejsze
1
wn1edziele i święta od godz. 9-1
i najzastarzalsze ruptury u męUzyzn.
I.
Oła paó odazielna poczekalnia.
kobiet i <lzie<:i. Na skrzywienie krę•
- - ---goslupa, przeciw tworzeniu się sarDoktór
bów I gruźlicy kości le~. gorsety
ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg, płaskich
8
i bolących stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne
nogi i ręce. Zakład ortopedyczny Spec. I. RA·

:~:Jiań~~~:r~~ .:~!~Fe~~~;i:'et~:Zrfi~· ~:::

Kupno

lub cierpisz
człowieka pn.eznJaec;e~:ie.watJ>iS2
moralnie - NAPISZ natych-

··---~

filmie

7• 7• 7•

wej~c;ia niewame do
Począitelk seansów w clm.iie

Meiy wolneg-0

odwoł.ania.

najpol~!niejszym

skim sezonu bietącego

sty<:mi.llllll z.a.cięciu.

Wiefńi wyóór aluwia

~

Wschodu.

2) Chemja nieorganiczna czy tyl.\a tkanka. 3) Sugestja w lecznict..vie. 4) Nowe drogi w medycynie.
Kasie Filharmonji codziennie od godz. 10.30 rano do godz. 2 po poł. oraz od godz. 4 do godz. 7-ej ~ieczorem

5-el po poi.. w niedziele i świe·
ta o godz. ł·ei. w sohote o g.
3-ei po poi. - Na p1erw~ze se·
anse w soboty i nledz1ele w~zy.
stkie miejsca po 50 i 30 groszy.
W niedziele od godz. 3-ei gra
orkie s tra;..
I.a•-.
;;!
- • u- •

PEWNY i dobry zairobek gwaram~emy intdigenłllym energ'1cmym Paniom
od 25 lait w~yż Fai:howość i kau<:oja
Tei. 13 ~ -28
'ndrte ~G
WPanu Ortope<lyśde J RAPAPORTOWI. ~nie wymagaina. DLa swui.ennie pracu·
·
cjaliście dla bandaży ruptur~wych obecnie w
jących ata.!a posada i p~Ja. Ztgła1S1Zać
I
Przyjmuje od 9-11 1 5-8.
Łodzi ul _ Wólczańska 10, składam ~rą.;e po·
· wponi«iZli ~ ł.e.k od
· z dok
IZ 62.
IOod
i świ.:taPiotrkowska
niedziele
w
sp<?Cfał·
mi
załotmie
dziękO>Wanie...... za· umiejętne
. umentami.
m:
Lecznicy,
w
1-2
Od
·
·
·
t
k t
10-12 1 3-5 u krerown ika F:illll!>1aika.,
nego b Mld a.„„ 1 za s u eC0ne ws rzyma4'llle mi me1
8 I · t
Ceog' iai·
ciężkiej zastarz.ałej i dwukrotnie bezcelcnYO Olpe·
fa.
Dr. med.
rowanej przepukliny we Wiedniiu i we Lwowie,
hoowc:a, W
pą kwarco
łł
co zgod:iie z prawdą oświadczam
Wkład
uszt.at z toka.mi.a„m!-6,
00 Wat3 0 kc
Dr. Med. MAKSYMJLJAN MUNZ]tR.
Oferty pod „ w5pólaUk
a:prt.ału ll!~Ybd.
Specjalista chorób skórnych d~zv103~1 e
Lehre KoleiOWI;
0
l r.do~ś':::-IU&a!ll11~::'1";1o;o!'--:--.,..-....,.......,...__,,-,,• rano.
I wenerycznych
Przyimuie od 3 6 i od 8-9 wieczór ~o0 82·330 op., od. 6 POSZUKUJE się pa.n.ienki do chod>:1ie·
k ą na s.pa,ce.r. Zgla.sa:ać
'
· z d mewczyni
w nie•
w„
'
"
ł
2
11
d
·
·
·
:izielę i święta od n.1a
- po po
niedziele i święta o
Specjalista chorób skórnych
11 ram.o, m. ~1.
PiotrłiowsKa 99 tel. 144·92 10-t. Dla ..,u. od łlę: Riadwańska 17,
I wenerycznych.
dzielna poc1eklllltia ~I~ dfubukJ~ sIomłkowe, fil·
•
Leczenie d aterm ą. Eleldroterapja.
co.we """'l'""""·ze a.ms 1e z oraz no.
we łao·iio. Lidzbarska. Zielona 6 w po·
LnTOłll g• Dr.'!'•:·
Południowa 28, tel. 201-93
Po powrocie z Paryła uprzejmie
I
ciw6uu.
Od 8-11 rano i od 5-9 wiecz.
proszę Sz. Panie ()łaskawe pofatygowame
WVPOżYCZA~ su_kn~e. ślubne oraz
powr6cił
REFORMY. fisti. kombinacie. haleczki
W nie ~ziele od 9-1 PP•
s 1 ę w niedzielę, dn. 3 maja w godz.
dia dorosłych 1 dz1ec1! Po cenach ba· specjalista cho balowr PO .:eme nisk1e1. Piotrkowska
Dla aiezamożnych ceny lecznlc.
od IO·ei rano do 6-ej wieczorem, celem
24
- - - - - -- - - - - iecznie niskich z nailep~zych mate11a- rób skórnych•~. Orawa oficvna. III D.
obejrzenia najnowszych modeli
I lów poleca W~TWól<NIA. P1otrkow- ,„enerycznych AKUSZERKA Kasowa l prywatna M.
•
' ska 71. w podworiu na pr.a wo. Rt>pera- i moczopłciowych Kaliska. Kościelna b przyjmuje zamó1·
~r
paryskich naJ l ep:;zyc h m~g„zynow.
Annrze·•a 5 wienia, porady bezpłatnie, tel. 123-72.
c1a wszelkich wyr. tr~k 1 dz1any.:b
powalaniem
:a
ul.
-- - 'Tel 159-łO
r1o u~11n
Pn · ·. ci 8 11 NA WVPLATĘt Eleganckie dllm~kie
.
I Poło!nictwo. chorobv kobiece
•
;Jl'„
ol~u~e.,: l'le4z . : płaszcze I ko•tjumy. Meskle uhranla t
Jeśł i «:łt
orzepro\~adziła sle
ul. Zachodnia 23, m. 10 tel. 202·13
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ , 1 G D A J Q S K A . 57'. I 01ctro •. telef<'n _IOS-01. tanim kosztem uzyskał nowe obuwie le i świę.la 011 9 : 1 płaszcze. Wielki wybór jedwabnvch I
j to ufarbuj swe znoszone w .nechanicz· Oddzielna pocze- wełnlanvch towarów. Wzorzyste etaPrzy1mu1e od 3-eJ do 5-eJ.
miny. Materiały na letnie suknie. Riały
łls;;lf;llW!IWllWllWllWl!Wi!WllWllWI" nej farbiarni obuwta i wyrob.>w skó- k- nia dla pad
Dr.
d ' towar. Pitanki. Kapy. Kołdry. Damska
"
;.Jl.WJl.A.ll.WJLWJLWJLLJLM.ILWJLM.ILWJL~.11•.J rzanych „JEDYN .•", Lóclź,. Piolrkow~
~
l me.;ka bielizna. Pończochy. Swetry.
Ur. me •
ska 106, tel. 184-50.
>i
Z
Pona.dfo farbujemy torebki, teki, kurt-J nl~f Obuwie. Sakiewki. Wyżymaczki. PoleZDROWIE TO SHP.RB.
~O , • fi
ca Leon Rubaszkin, Kilińskiego 44.
skówyroby
wszelkie
:>raiz
meble
ki,
<:
Uwaga! Krawiec damski i meski na
rzane.
•
Chor. ak6rne,
io<
Stałym kllJentom nawet bez
I
•
-·
··
-wepnłecrlyo~e".•
... okazy1n_ie dŁiUspCrZzel'łdlaKn_}a
wkładu.
· mlelscu.
OD·
.,MILLOGRAPH''
POWIELACZ
_
1
akuszerj~ I - - . · - - - - .
81.IA BEZ KLISZ \\'OSl\OWYCtt.
", 0DS1Bn1JD"Wlk8
ii,~ markt "
Zawiadamia się P. T. Zaintert:sowa- , horobv kobiece ZGUBIONO teczkę. za.wiera.jącą nalepldfQll'Ja
nw!lran[ła
fO
antvsepłycznie
a Tel. ; • ,
150.
zł.
cena
1
ki 3 ma•ia zezworlenle n'ł SIP1"zedat l
Przvimuie
nyc:h. że V.'szelkie zlecenia na apJraty
H
l .
!ł 11
i Wiadomość Szara Nr. 7 (obok Pnyfmaie1 5ot;ł529 _ 1 apreparow~ne.
„Mi!lograph''. n~1e~y przes} lać na od 3-5 i od 7-8 legMY!IJ.'.lcię" n:i nazw!~,Jro Bran'.dta Ada.
Wutrz&J!ątl . się naślado\\ u. chf• .
i 6-8,
~ włu•
' placu Reymonta)
ma.. Staro. WólczańE1ka 20. la.sk an.li'?
r;f a~rcs }- {;cbrzyusk1, Warszawa, Pa·
. ..
cie e a dnmu od 8-10 ralłO I 5 7 w ' Dla n!ezani~taycb 1
0
6
tel. 121-84. ł ,:;~r;! P:z:::~. Jest zwrot pcxl i -·
'
~~ CENY LECZNIC. f!ll!U!J~i!]00~1!1ifliZJf!l~.a wia i.,, m. '
PODZIĘKOWANIE.
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skórnych, wene
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promieni ml

I
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Zabawne legendy sportowe
Jlain •o6il Jl61a

111 c:•aSłe Ble(SU

rueft6Q••.

I

Był to pierwszy w historJf · wypadek
Nikt chyba nre podjąłby si~ hronlć te- 'mah-"Ch P<)tomk6w zapomnianej 9rY w
zy, ie sport Istniał w czasach biblijnych.! jobłka. podając im d.o wiadc9ati I za- wtargnięcia publlcznoścf na bol~ko • cia ~
a początkiem sweg"o Istnienia ~fę~a ol\ re- !stosowania pierwsze prawidta rt'tf• lbło sie meczu rn'l.rby. Kiedy minął tntftl'. 1
su życia pierwszych naszyich rodziców to niewątpliwie mgby, aczkolwłdt rogby Kain zawstydził ste swe~o czynu I.targa I
ny rozT'aczą oraz wyrwt~mi sumienia bardzo „biidne" i prymitywne.
w raju.
Nic specjalnie sensacyjne~() z teJ dtle porzucił swe miefsce rodzinne.
Oczywlśde, ale to nłe przcszkad·zh:
Oczy\vlście. Kain '1'ó!nlł sle f'()watnle
wcale sl1'11lĆ na ten temat lt.~end. tembar- : dzlny bihlja nam nie przynosiła przez
od dzłslejs-zych „poirromcńw" arhltra. cl
dziej, ~e WYR"lądają one naprawde ba·r-1 dh.11.l!'I szere~ lat.
A przyszła wreszc~ stra$zna historia bowiem po zainterwenfowonlu na boisku,
dzo zabawnie.
W dziedzinie owych ,,:łJ~nle ,.przed- Abla I K:iina. Bvło to nieco łnnczeJ. ni! chod·zą dumni i 1wsznl z siebie.„
I tak rngby powoli słe rozwlfafo, a
hłstoryicznych" lei:end srorto\\·ych celu- ,1 chce oficjalna bilhJa.
przepisy !:tawały ~fe corai lepsze ł mad-!
W owym ciasle roz~n-"Wano
je prasa francuska. W Jednym z tvi:odnl
k6w francusl<ich znaj.d·u.lemv właśnie In- ~o dnia mecz n1g-by romlcdzv plem1.0na- ~zejsze. Przez wiele lat kos7.tnwało wie- 1
teresującą I wcale dowcipnie ujctą kgen ml rvwalizującemt. W meczu tvm Abel tu trimfów, ale ta·kże prz.ciyfo niejeden
1
I
I' był arbitrem. a J<:iin widzem. Abel ST'fł- ciężki knizys.
d( sportową.
TradY'cłe pr1edhlstoryczne n.t·.itbY clą
SfJrawtedtt
bard.z.o
sęjziego
rolę
swą
nl::lł
Drto to tak...
żą na chwilł obecnej. Oto dlacze1ro tak
Adam t Ewa noozłli słe w raJtt. Osła· wie.
Zwyc!ę!\two r.dnlosł<) pleni~. znłena- często wi<litlmy w czaS!-e roz~rvwek n.t~
tecznie motna nic nie robić tydzleti. dwa
no - miesiąc. a wreszcie rok Ale nlc : wld·zone przez J(atna. t oto Kain, me~- by fakty brutalneJ 1rry I nadużywania :
nie robić ca~eml dłu~ieml l:itt1mł - te~o . kłv porażką swej ulubionej <l'f'lt'Ź~"lly, opu I prrez graczy siłv fizyc;i;nej. co zawsze ,
zaiste nikt nie wytrzyma. Pewnei.ro dnia ~dł trybwny, wpiłdł na boisko ł ~ł 1przeclei przynosiło I przynosi szkodę du
chow! ~nortu.
ktooy slec'7.lełf smutni I zm~d-zenl zauwa- ' Abla.

I
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ukaże się
poniedziałek po poł.

Rekord

Jest pierwszem poi•
skiem p ismem spor.
· łowem dostęp nem dla

I

I
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fyttw~llh~nąjahlo~
Marhmatn~ ewa

najszerszych warstw

Rekord ·

kos:;~~: IOgroszy

zerw3fa Je-dno Jahtko

~i5~:~·~re~~~:~~··.~ ~:~~~~m: Prrn~ m1ton~l~wtm rai~~m ~ook~ła P~li~i

Rekord

n
_.
rull?'hv. Ołu~leml J:O:fat11aml Adnm I F.wa
zabawiali słe rzuc~rnlem Jabłek. Ale - i !Rald md Cftaralłfł'I' mfcu11unorotlo1'1'Q. - ;,raso "
mlore uprawiania tel <tY w loblka - ~ 6ief!nie pr•e• •••Vtłftłe ośrodfti sportu motO"'.O· ,·
ffftł tł ftrof u
Adam I Ewa roz~rz.cwalf ste. nabierali za
Ja~ . juf ~onosiliś'!1Y· Potskł Związek; d!a naszych d;óg, !"otocvkt.ach. naletvpał~J~:~~;j;~a sfe płcr·\\·~za kon,rnren• 1.
cJa I plerw!'za żą-O·ui zwydętenfa. Pew- 1 Moto\:.:} kle wy orgam_zuJe, zsrodnie z re cie orzy~o~o\\ an~ eh. d~ ra1du.
~o udz1alu w ra1dz~e bcda ,dop~sl !
nega lJ'azu Ewa nte zbpała tn\' rnzv z gula11!,ncm „federat1on „ lnt~rnatlonale
rzę::'u rzncon~tro Je! tabtl<a. \\'śdekia z des L-lubs Motocycllstcs miedzynaro- 1c~cm wszyscy za~·odnu.:y. pos1a~aJqcy 1
racji SW'O!!O nJ.epowoJ·zenla, r.wa ze zin- <.!owe zawody .sportowe motocyklowe 1międzynarodowe hccnde >Za\\'?'!_nik.a na
Tak J)Owc;t:ił fakt ooli n~zwą „Pierwszy mledzvnarod'?.: 1rok 1931, wydane prz~z I olsk1 ,zw11lzrk
śd w~ryzla Jnbl'ko.
mnv oanstwowy
wy r~1d motocyklowy naokoro Polski Mo.tocyklowy lub
pierwszego z,łam~łTila prawldd i:ry„.
- w.
związek motocyklowy, zrzesz.on
y ArbH... c ,,,..,,.;,;, "f~·;.l. llctUl. w .dmar.;h od l7 do 24 maJa rb.
.
t
N al wy sz ·
Federat 1on lnternationale des Club Mo
„r "·" ''"' w Y • 1Trasa raid~ Jest n~steou~aca: \V~r· t~cyclist~s". Do raidu doousz1;~p~ bę ·
ste dotknl~ty I chelat odra.zu skazflć Ewe
na banici~ z terenu raJskl~o~ Ale Adam. sza\\ a, Grudz1ądi, Gdańsk. Odynia, dą również teamy fabrvczne lub druży
broniąc swej współzaw~·nkz1cł .ooc.t'"lósr , Bydgoszcz. Toruń. Gniezno. Poznań, I n klubowe.
bumt I wńwczas to Arh1tcr Na1wyższy · Ostrów, Czestod10wa, Katowice. Cle-I Y Zgłoszenia do raldtt przvjmuie sekkl „ I
· k
I k" ,
j ·
·
wyma~a!~cy cflla !'leble absolutne)!o po- 1
1 szyn. Bielsko, Biała. ŻV'\\'icc. Zakopane
słuchu skazał obóje na wnrnanł-e z raju • . Kraków, Kielce, Piotrków. Łódz, War~ retar nt po s . ie~o .zwiaz u motocy o ,.
wego w War.sza wie, ul. u.a~~tela 3. •
Po:::r1 a żeni w cfeikleJ pracy. ktńrą wyko- sza wa
Dla zwyc1esc6w w ra1dz1e 1 ąrze~1- 1
•
T •
n~""Wać musieli, by zdobyu'ać środ•kl . do I
tycia Adam t Ewa zapomnieli wkr.ót~~ 0 .· Na po.czątk~ 1 na z~kończentu tałdu, dz!ahe są liczne uagro~v zar<>v.:no.. Ala_.,.
··.swej ~r~ w Jabłka. Pri~"nOmnleli so• odbcdą. s!ę dwie o~ow1azuJace próby 1poszczególnych ?sób, Jak ró_.wnję-p ,<fru· _,
· ble 0 niej dopiero \\'tedy. klec.lv d7.lct:i kh szybkosc1 w te_ren1e ~łas~fm nod Ra- tyn klubowych 1 te~mów falfrvcztly~~~ ,
·
"
·
1
ukonktórzv
zawodmcv.
Pozatem
próba
po-!rnsłv f psotami przeszkadzać zacze- szynem oraz n1eobow1azmaca
j szybkości S!Órskiej pod Zakooanem. Cel czą raid, otrzymają plakletv namiątko-1 .
ty ·kh. pracv.
-.
Wte-dv Adam f r.wa nntrczyll swvch Iem raidu jest wvrói.nienie doskona- we.
• • • • • • • • • • - • • • ·m łych zawouników startuiacvch na naj- 1 Ogfoszen'.e wyników i rozdanie .nag'
bardziej wytrzymałych i odoowiednich ród odbędzie sie w dniu 25 maia rb. J

·

I

„

mimo swcl niskiej ceny
zawiera najclcka wszy ma
tcrjal aktualny.

I

f

I

I

posiada naJbardzlcf rozS?a
łezloną sieć

korcspondcn

tów.

Rekord
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Jłalfli .O puftar 1Ja11iso

n;e~~~Y~~óz ~~:~:}ęs~~ń-

nicy

-Rekord
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Tenisowy obóz tre-

przynosi na!śwlcisze wla
domoścl z kraju i za1:ra-

·lako pierwsze ptsmo poi~

skic przynosi

frapującą

powieść sportową.

ekord

podale w boirntym dzła
le łlustracyJnyna naJdekawszc wydarzenia spor
to we.

:fufl~esQ :Jliemlte~. "e~ec:lioslo111at:łi ł :Jrlondlł
czyt sie w ub:eR"łY czwartek. ProickW Dilsseldi0rfle ropoczął sie w piątek 1 W Pra<l.ze rozpoczęło się w piątek
towane początkowo eliminade nie odbyly się, a skład druivnv na mecz z •mecz te-nls(1WY o puhar Davisa między spotkanie o puł1ar Davisa miedzy Czestanie sie nieodłącznym
NorweR"Ją w Oslo na podstawie wyni· j -reprezentacjami Niemi.ee I Południowej ; cłwsfowacją i tiiszpanją. Po pierwszym
każdego
towarzyszem
sootkań oraz Afryki. W icprwszym spJtkanlu zmie- 1 dniu walk Czesi prowadtą 2:0. Mentzel
ków dotychczasowych
sportowca polskłeR;o.
p. 1rzyli się Klrby (Poludn. Af.) i dr. Buss (Cz.) pokonat mls~rza HlsDanji Merera
soortowe~o
obserwacji kapitana
16:3. 6:2. 6:3 za~ Hecht (Cz.) pokonał
(N.),
Meyerhoffa ustalony bcdzie 4 maja.
Cena numeru
j
Dalsze rezultaty spotkań w obozie 1 Nieml·ec gorał bardzo nerwowo t uległ , Alfosno (tt.) 6:3, 4:6, 7:5, 0:6, 6:1.
treningowym są następujace: w grze w stosuirrku 6:t. t :6. 1 :6. 3:6; W drugimi
W gru:płe europeJsk!eJ rozegrane zo- 1
podwójnej para Jerzy Stolarow i War spotkaniu zmierzyli sle Nu1rmel (Niem.)
miński pokonała łatwo pare Tloczyński 1-Remond (Poł. Afr.) Po zaciętej walce ~taty w piątek Jeszcze dalsze spotkanla.
j zw,•cięży.t Remond w stoi-unku 3:6, 6:3, P.o pte:wszym dniu. walk wvnlkl pr?ed- 1
Nawratil 6:3, ó:3. 6: t.
4·6 6·4 7·5 Po p~erwszym d·nlu walk stawla1ą sle na~tepuJąco: Węl?'ry-Wfo- 1
•
.
łchy, 1 :1, lrlandJa-SzwaJcarJa 2:0.
Pot~<li~i~w~ Afryika prowadzi 2:0.
zwy
Tłoczvnskf
g-rz~ P~J7d~11czeJ
cięzył \\ arm1nsk?e~o 6:1. 3:6 6:3. 6:4 ł
po grze stojącej na wysok im noziomic.
•
.
U Warmińskiego. zmęczoncl!'o nrzedpo. Pokaz •• konkurs
. Przvgotowan1a do
Przed wylazdem
łudniem. tren_in;l!'ie!fl zawiodła f~rma fih
d
· d
I kk tl ł k
zyczna 1 wc1ąz mepewnv serwis.
piękności samochodów
mi~ zynaro o~yc
e oa e e
w drugim meczu Hebda nokonał
p
.
zawod6w strze/ackich we lwowla
volskich do Florencfi
niż
Wittmana 8:6, 6:3 grając słabiej
olW dniu 10 maja automobilklub
.
zwvkle.
\V związku z wyjażdetn polskiej R'fU- • One~daj od~yło sie we Lwowie po- , ski onwnizu)e. doroczny pokaz i kun·zaangażowany w tvm roku trener
p. Stubbe jest bardzo słabv. tak. że za , py lekkoatl~t}"CzneJ na ~oblece zawody s1~dzeme komitetu organlzacvinego 28 , kurs .olęknosc1 samo\:hojów. l<tórv zamicdzv sobą i we FlorencJ1 29-31 maJa, zarzad PZLA międzynaródowych zawodów strze- stęp. ttJe u nas wystawę samochodową,
wodnicy wolą walczyć
ori:!anizuie w każdym ooszczestólnym o- leckich przy udziale przvbvłvch z War ; co . też cieszy się zwykle wielkiem o•I·
niż _ uprawiać gre fren;n.l!'owa
Tegoroczny w ·bór P~lsklel.1'~ lwią kre~u eliryiinacje o charakterze k~res- 1szawy: ~iceprezesa komitetu optk. ~. 1 wodzeniem. lmoreza ta odb~dzie sie w
zku Lawn Tennis~wego bvł całkowicie Ipond ency_nym. Prot!ra~ za~kodówd. 60: Ostrowsk1ego1 oraz red. Tomaszewsk'.e park~ im.. Pa de.re wskiego: . p~zyczcm
naip1ęk111c1szvrh
premJowame pięciu
. 1100. 200 m.. 80 m. ofotk1. sko i w a1 l go
.
• d k
. f t
n·c or unny · Je ~a przv an\!'az~wanm zwvż. r;i;utv kulą. dyskiem I. oszczepem. 1 ·Tegoroczne tawodv zMo\\·iadają samochodów odbędzie się przez jury na
glosowania publl~znośd.
trenera zawsze Jest i;;wne rvzvko. . Bleg-u dłuższego we florcnc1I nie będzie , sie jako nah"iększa w ·Polsce między• podstawie
Prócz tego dalszych pięć maszyn bę
~l;JOO~~~~i;J~~OOi;JłilOOfi.I~ natomiast rozegrane zostaną sztafet~· , narodow.a impreza sportowa.
dzle przez jury wyróżnione. a takż~ je
.
.
.
4X100 I 20lJ - 100 - 75 - 60 m. Okrę~!
Strze!mca reo~ezentacvma nietylko szcze pięć za .. karoserję krajową".
mo~ą or~an ' zować eliminacje tylko w
niektórych konkurenc„ach, ale nawet o dorównu1e ~tr~elmcom f~nvch oanstwl Zapisv w sekretarjacie komisji spor
. .. ,, towej Automobilklubu Polski, Aleja Szu
ile tylko jedna zawodniczka sie Ziłosl ł lecz znaczme Je przewvzsza.
· : cłta ·10 do dn. 9 maja.
'
zawody muszą dojść do skatku..
'
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Caropie

Do Bertlna przybylt w tych dniach członkowie jednego ze szczeoów afry.
kańskich, dotychczas naJmnJei- ucywilizowanych. Afrykańcy będa demonstro
wani we wszystkich wiekszvch ogrodach przyrodniczych Eurooy.

122

%aDJofenie si~ mosfu 111e !Tranet•

We francjl, w fontaines • sur • Saone, zawalił się olbrzymi most, Istniejący
już 100 łat. PrzeJeżdtający w tvm momencie przez most wóz z nara koni,
wpadł do rzeki. Konie utoneły, woźnicę zdołano
jednak utatować.

analua,;uineł

Jeden z najsłynniejszych dtokiejów
europejskich A. Skerhut, który zdobywał stale pierwsze nagrody w wielkich
wyścigach konnych, zmarł obecnie,
wskutek ciężkiej choroby w Berlinie.

PREZYDENT DR. MONCADO.
przywódca ruchu nłepodle1doścłowego
na wyspach fłłipińskich, odbvwa obec

I:

W Holandii zastosowano oo raz pierwszy do robót kanalizacyjnych nową ma
podr~ż ~?n EiuropJe·srrogaiuJ~cJednłd:
szynę o borowania kanałów. Maszyna ta stanowi kolosalny postęp techniki, czoenrwycahn ai ogłospznenoia nieanzałewżnel repub
ł t i b
J
k mi i
u a w a ow em zna 0 c e pracę.
liki.

__________„ ........................_

!1arada DJofsftoma. .., 'Wiedniu

Roztopy wiosenne, które soowodowały katastrofalne powodzie. nawiedziły
również Kłajpedę. Wszystkie Przedmieścia znalazły się pod woda wskutek
podniesienia poziomu rzek.
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Minister spraw wojskowych Austrji, Vaugoim, obchodził w tych dniach 10lecte oiastowania swej teki w mini~terstwie. Celem uczczenia tesw rzadkiego
jubileuszu w Wiedniu odbyła się wielka parada wojskowa.
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Redakcla 1 AdministracJa: tódt. Piotrkowska 49. Tel. Administracll: 122-14, Konto P. K. O. „Wydawnictwo Republi·ka" Nr. 68.814
Tel. Redakcil: 127·24. 136·43, 136-44, 189·00.
-----·
ODDZIAŁY: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „ttaga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17; LWÓW! ul. Zimorowicza 5, tel. 277; POZNA~:
Piekary 20121. tel. 22..46; SOSNOWIEC: Biuro dzienmków Józef lilawski, ul. 3-go Maja nr,28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Iilawski. ul. Małachowskiego 1; DĄBROWA GÓRNICZA• Biuro
dzienników J. lila wski, 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian Joniec, Krupówki 30; GDYNIA: Pension „Victoria Regia". tel. 19.02; WARSZAWA, Próżua 7134, tel. 768.89; TARNÓW. ulica
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KAUSZ: Złota 14; RADOM! Żeromskiego 23. tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza 46, tel. 171; SKARŻYSKO: Iłżecka 16, tel. 40;
~
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Qarncarska nr. 3.

Prenumerata: zkosztami

pr~esytki

pocztowej z1. 3 gr. 50 miesiecznie

Ogłoszenia:

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz .milimetrowv (na stronie 4 szpalty);
. . .
. nek~olo1t1 40 gr. ża wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 i:;rosz:v.
na1mme1sze zł. 1.50. Poszuknvame pracy: za słowo 10 groszy, najmniejsze zl. 1.20.
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