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50 halerzy,

w l'tiemczech 7 fenigów,

w Qdafisku 10 groszy gdafisklch
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FAŁSZY

EZNACZKI POCZTOWE

kolportowane były w całym kraju.-Afera zatacza szerokie kręgi. Rewizje w Warszawie.-Jak puszczano w obieg falsyfikaty.

Jubileuszowe znaczki 25·cio groszowe bt:dą wycofane z obiegu
wczoraj w scodzłnach wleczorow}'ch do 'które podobnie Jak w Lodzi I w Warsza ·fałszerstw ZOSTANA CAŁKOWICIE
LÓDŻ, 9 maja.
I WYCOfANE Z OBIEGU. Miast nich
Przed kilku dniami, Jak już o tem do· konała rewizji w całym szeregu trafik wie dały bardzo obfite wyniki.
Warszawska dyrekcja poczt zawla· będą sprzedawane wYdrukowane poniosła dzisl~Jsza „Re~ublk!i"• władze warszawskich, oraz 1·w lnuwh sklepach
stwlerdzlły, ze w Lodzi zna1dui~ się w W WARSZAWIE ZNALEZIONO RÓW domiła Już wszystkie oddziały prowinc· przednio 25-groszowe znaczki małe20
obiegu olbrzymia ilość podrobionych NIEŻ OLBRZYMIA ILOśC POORO- ionaJne o ukazaniu się fałszvwvcb znacz formatu, koloru jasno-bron.lOWeJ:o.
falsyfkaty wykonane 'lą na papierze
25-groszowych znaczków pocztowych. BIONYCH ZNACZKÓW. Na ślad fałsze ków. f ALSZOW ANE SA fUB.ILEUSZO
WE 25-GROSZOWE ZNACZKI KOLO· odmien.nym niż autentyczne, m~anowlclc
Ustalon~, że znaczki te sprzedają nie rzy jednak dotychczas nie natrafiono.
Donoszą nam, że jednocześnie prze- RU CZERWONEGO. wydane z okazji na papierze szarawym. Drulc Jest nlektórzy włascłciele sklepów tytuniowych
ł składów papieru. Kilku z pośród nieb prowadzone zostały równie! rewizje I rocznicy powstania listopadoweizo. Zna- jednolity, rysunek nie ostry, szczegóły
nie wiedziało nawet, że znaczkJ te ole w innych większych miastach polskich, czkł te na skutek obecnie wykrytych rysunku nieuwydatnione, a lcreski pozło
me zlewają się z konturami rysunku I
są autentyczne.
literami napisu, podczas gdv na anten·
Stedztwo rozpoczęte w teł sprawie

~~~~~:e~o'\;i~::~r~ N1· nhnln ·1nr1nn'''"'O
w~i~~~~~
łały Juz ustalić, że w Lodzi grasowali IJ r;Ur; p r; r; ~ łł

•
TYLKO KOLPORTERZY f' ALSYFIKA
ściany
TÓW, natomiast fabryka nodrobicnych
.
znaczków pocztowYch MJEŚCILA SIĘ
Lódt, 9 maJa.
NA.JPRA WDOPODOBNIEJ W W AR·
. , Prace zwł!l~ane z umocnieniem za.
SZAWIE.
Władze łódzkie skomunikowały się z 1l so~~n~c~ sc~an domu przy ul. Nopolicji, która wom1e1sk1e1 28 1 30 prowadzone są w
warszawską komendą
dalszym ciągu w niezwykle szybkłem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
.
tempie.
Dz~ od ~ego rana większa gr!11'a
robotntkó'Y .za1ęła się po~~rowantem
KałBSłrOf
i wzmocmentem szczytowe1 sclany domu oznaczonego numerem 28.·
na fi. tilqsku
w sąsiednim do~u. •w piwnlćy: w
•ein~lo
" eórniAó111
której znajdowa!a się piekarnia Ma1ers
dorfa został dzis rano zburzony piec
Katowice, 9 maJa.
.
'
Kopalnie śląskie Pt·lskle nawiedzone
~
~
zostały ostatnio szeregiem katastrof gór

•

domow znbezp1eczone

Zarysowane

aresztowanych wczorai w Lodzi
24 osób, KILKA ZWOLNIONO Z ARE·
SZTU. Nowych aresztowat1 1otychczas
nie dokonano.
Stwierdzono, że w ostatnich tygodnlach ~rasowali w Lodzi jacyś młodzłetl
cy, którzy zwracali się do wszystkich
Mieli
właścicieli trafik i inwalidów.
oni zazwyczaj przy sobie małą Ilość fał
SZYwYCh znaczków, przewainłe tyJko
wartości 4 5 zł. Młodzieńców tych należących niewątpliwie do siajki kolpordotychczas ole
terów falsyfikatów,

.
.
.
piekarski, ~dyz uniemożłlwłał on prze·
domu trm zaryprowadzem~ ~obót.
sowane są s~ta~y srod.k~wa ! poprzeczna. Umocn1eme tych sctan Jest rzecz' k~nie<:zną i nastąpi w ciąl[U kilku
mublłtszych dnł.
. Jak n:is Informują, • prawdopod<>bttłe
Juz w pterw~zych dniach przyszłego
tygodnia cofmęte zostana zarządzenia
o częśclowem wstrzymaniu ruchu na ul. tiJęto
Władze ustaliły, ie wyjechali oni Jut
Nowomiejskiej J lok:itorzy obydwu do-,
"??w prawdopodobme będą mogli wró- z lodzi. Posiadając. ich rvsoois policja
łódzka rozesłała za ·nim.i tisry gończe
cic do swych mieszkań.
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ranskutkiem czego
s1e
ściana,
wahła
ny został górnik

Na kom.Inf
Majnk.
się fizałamały
„Heinitz i Welbrilck"
tary, grzebiąc dwuch górników Nowana szybie kopalni I
ka i Adamczyka,,,
został loko„Herman" przygnieciony
motywą kolejki górniczej rębacz Mań
czyk.

Alresziowania
_
4
.._omun•5 • 0 ,.....
' w -r-zęsiochowie
PoHcja częst~~~,%~~~!es~~~~ła
onegdaj szereg osób za działalność anty
pa~st:wową. Aresztow:ani pochodzą prz.e
wa~rue ze. sf.~ry rzemieślniczo - robot~czeJ. Są n1m1. Josek Krau~e, Berek $~1w
ka, Jakób Krycer. Znale2'4?no przy ~uch
rz:erwone sztandary z nap1sam1: Niech
lk
. k' . oh ż .
. k
. .
Yle wa a
zy1e zwią.z~ sowiec 11 rue
re~olucYJna, precz z rządem faszystow.
sk1m i t.p.

- Przed domem przy ulicy Trębac
k1 ej 8 został przejechany przez wóz
,1) -Jetni Michał Dąb.
1 ogotow:e udzieliło poszkodowanym
, omocy lekarskiej.
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Marsyl 1·1·scy mordercy ubezp 1· eczen 1·ow1··
5pa1·11·1

SWYCh

zwłok•I .

Paryt, 9 maja.

•
01·1ar W kąp·1e1·I z kwasu siarczanego

Jedna z .sióstr ul;.ezpleczyta s!e

J

w władzom o rzekomej śml.erci swej sio-.

w stry I pobrała za nlą od tow~ rzystwa
towarzystwie _ubezpleczeniowem,
•O'tlegram w!asnyJ. . .
Pod kome.c marc1 do.~cs1hśmy . jui I którem zatrudmony był Zaretta na bar asekuracyjnego wielką µremje. Władze
o aresztowaniu w Marsy!Jt .c.!wuc~ s1óst1 • dzo wysoką s~mę. Po pcwnvm czasie powzięły jednak pewne podejrzenia 1
ubezp1eczemowcgo w domu Schmidtów umarła Jakaś stara w rezultacie aresztowały obie siostry
1tdewiasta. Jedna z sióstr zameldowała
·
W czasie przesłuchania ich '-"' dniu
wczorajszym wyszły na jaw
_
_ mrożące krew w żytach szczegóły o
•obił
zbrodniczej działalności sióstr I agenta.
t
..,
,
• _A
_
'9•
za io. ae n•e «:b«:•ał sprzeda«:... krowg Mąż jednej z sióstr Schmidt leżał
wyżywit. Matżonek nie chciał Jednak na łożu śmierci. W parę dni prze:! zgoStanisławów, 9 maja.
W mlastieczkUJ Łysiec pod Stanisla- tego iuczym.i-ć. Onegdaj nieszczęsne zwie- oem, Zaretta w towarzystwe agenta uwowem; rozegrał się wczoraj krwawy rz(l, będa:ee jedyna, żywicielka: malżon- bezpieczeniowego Duriertiera ubezoie·
podjął
czyi konającego, a po śmierci
dramat W mlasteczil<::u tern mieszikali ków vaalo z wycieńczenia
również wysoką premję.
•
' ·
. kt. h . d • ,
. :k . H li
1
Młody łfaller słluident uiniwers·..Mtu
oryc ie Y
ma zon OW'le a1 erow1e,
Po tej machinacji począł Duriertler
'""' '
.
.
· '
nem źródłem dochodów była krowa.
Pirzed kHku d•niaml przyjechal do nich ~o tego stovnu~ vrzeia:l się t~rn, faktem, szantażować Zarette, aż wreszcie ten
ze napa4l na orca i tak dotkliwie go 110.
.
.
.
~ch 1ed'Yll1Y' sym, odby~vara:cy ~tud1a na turbował, że ten zmarł TJO varu godzi- zamordował w willi Schmidtów Durier
tiera i jego żonę. Obie ·siostry wraz z
1ednym z umwersytetow 11olsk1ch. Mlo- nach.
Zarettą umieściły zwłoki w wannie, na
.
dizieniec ten sam się utrzymywal, jedKwas
naikże nie mógł ipoma•gać rodzicom, ktć- . Ody .w1ad:omoś~ o morderśtwle roz- pełnionej kwasem siarczanym.
małżonrych sytuacja ma,terja,l1na coraż-bardziej ni?~ła S'l<? P? ~mastecZi~u. obywatele s~alił ciała zamordowanych
.rnie1?,COW.~ chczeJi dokonac.,.§amosotf,u nad kow, c:i. powstałą po zwłokach czarną
się pogarsz.ata.
tta1Herowa ostatnio nama.wiata mę~a: za~°.~cą. __Młodego. stiu.:denta _ur~torafa masę wynieśli mordercy kubłami nil
by sprzedał krowę, gdyż nze mogla 1e1 p,o'1lqa, ktora osad:zlła go w w1ęz1emu. 1pole.

Schmidt i agenta
Zaretty.
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Motocykl vrzebit di'todn!cę, pr. ,yczem
Kaio1picc, 9 maja.
Wczoraj rano wydarzył s1<: na 11!. /,im, sicdzacv w aucie pasażerowk dnieśli
z
kowej w Katowicach kata~trofa moto-, lekkie rnnv. Moto<.:yklista wys dl
cyklowa. Motocvklis~a jadacy oJ s!ro- wvpadku bez szwanku. Natomiast p;;.sa
mo ocyklu
nv Królewskiej Hu!:v nk zauważył na żer . .iadącv w pr;wl..'.zepce
\V stanie. beznastrony, odniósł cicżkic ra11 v
zakręcie idącego z przeciwnej
::-amochodu. z całą sitą wpdat n<l auto, d:·:ic.ill\ m prze\'. i•_.,. :1' ·;·1 Llo szpitala.

01„ 0

Tragiczny powrót z wesela
Drai zasirzeli• braio
K.ielce, 9 maja.

I wolwer w ręku stanął w obronie brato-

We wsi Czerników pow. Opatowskie I wej -

Józef Adamski jednak zago powracający z wesefa .Józef Adam-• bronił bratu mieszać się w jego sprawy
swej żonie małżeńskie, czem podrażniony Jan A,_
ski po-czął robić wymówki
Anieli, przyczem doszło między nimi do damski strzelił do brata trzy r.azy.
AdamJedna z kul trafiła Józefa
os•trej sprzeczki. Brat jego Adam, do
wiedzia wszy się o awanturze przybiegł &kiego w oko, wsikutek czego z.marł on
do niego na podwórze i trzymając re- na miiejiscu.
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Stalin . synem szewca Amerykan~~leją się
~s;~:!:;s;:ir:::;,e

Obecny dyktator był uczniem semlnarjum duchownego
I należał do najbardziej zaciekłych rewolucjonistów

gar?ki~~~fez~f:r~! ~l~k~~~ó~~~i:~:
uxa sa1tera pod tytułem: ,,s minut w
AmK~::~·~ ta niezwykle żywo i barw-

"' ban·ku
WTyfliSiB dDkonaI sensacyJnego napa dunn kas1era

Wszechwładny dyktator. posladaJą-1 przedmioty wart-0~::łowe I ~otówka ! Na14le z bramy fedne~o z domów wy nie charakteryzuje . prawdziwe . ob!icze
cy nie mniejszą władze. mż byli caro-1 wpływały do kas partyjnych. Radykaf- skocivł młody człowiek, biegnąc w kle jankesów I_ daje _świetny obra~. Z_YCta w
wie Wszechrosji, który trzęsie obecnie ny ten środek jednal( stosowanv był runku wozu z transportem. W momen- i ?tanach Z3ejnoczo~yc~. PomzeJ podanieliczni cie 2dy został osaczony przez kozaków Jemy w streszczemu mezwy~Je_ ch~rak
losamł gigant~cznego państwa, nie jest. bardzo rzadko, gdyż tyl~o
na rzucił on bombę. Nastąpił wybuch, ko-1 ter;':styczny ~ozdzlał tych wi.eke ciekardzennym rosJaninem. Józ~f Stalin po-: członkowie partji dei.:ydowaii się
rozszarpani na strzępy.! w~ ~h. w:azen pod ty~i:!em "fempo, kichodzi z Kaukazu, rodzice Jego byli gru , tak ryzykowne przedsięwzięcia, połą- zacy zostali
.
cudem ocalał, nie od· no 1 zvc:ie towarz~sk.ie ·
człowiek
Młody
rabunkiem
i
oospo!itą
zbroqnią
ze
złnami. Stalin był syuem poczciwe20 · czone
jego 1 Wówczas zwrócoM się do najbardziej nosząc naimnłeJszcJ rany. nronląc się . -- Nigdzie na S\~iecie, !11e wyłącza
naz\visko
szewca, właściwe
brzmiało Józef Wissarianowicz Diuga-1 dzikich i zdecydowanvch na w3zystko strzałami z rewolweru przechvko o-'. Ją~ naw~t Neapo~u 1 Paryza, który<.:~

I

I

do-' mieszkancy słynm są ze swej werwy l
str.zeliwuJącej go policii, zdołał
szwlli, następnie w ró~nych okresach . aktvwistów kaukaskich.
nastcouie temp~ramentu, nie S!yszałem tak szczcStalin oświadczył w 11wym czasie, trzeć do płonące~o wozu.
przyjmował on rozmaite na;.;wiska, jak
Koba, Dawid, NisseraJże i t. d. Zmie- lt nie coinie sie przed niczem i l?Otów wvrwał martwemu kasjerowi torbę z re2o 1 ~erdeczne~o smi~c~u, Jak w Sta·
niespostrzeżony nach ZAedn?czony~h.. Snuech .a~erykawyko· 'pieniędzmi I zniknął
nial on Je ciągle, zmuszony nieustannie jest na czele swych rodakbw
! nina so~aw1a wra~eme rad?śct mezepsu
ttikoJ.?o.
przez
.
\vy
Stalin
pnrtyJny.
rozkaz
do ukrywania się przed prześlaJowa-' nać wszelki
Całe to zajście trwało tvlko rieć mi j tego naiwnego dziecka, kt.ore ~s~yst~o
konał swe orzyrzeczente, v..rywiązując I
niem władz carskich.
cieszy i bawi. Ame_ryka.mn śmieJe się
Jego barwna, awanturnicza orzesz- się znakomicie ze wszystkich powierzo nut. i kosztowało SD ofiar lu:lzkich.
Tym mtodym czfowiekicm h.rl Sta- podcza~ pracy, na uh~y, Jednem słowem
które
jego: nych mu misji. Wyprawy jego,
lość przypomi!1a losy obecnych
przebieg, Iin. Miliony rubli, łctóro wówczas zrabo wszędzie we wszelkich <?kolicznoścła~h
współpracowm~ów, t<tórzy w okresie miały przeważnie krwawy
o<•kaine wał po dłuższych. neo·p. ~tJach dotarły 1 _warun~ac_h mamy okazJę obserwow!lpartyjnym
kasom
caratu prowadzili z nim wspólnie ak„ przyniosły
ma r~zesrruanego petnego pogody obh. do kasy partyjnej w Paryżu.
;urny.
cję wywrotową.
1
Jankesów. Ta charakteryst~czna
cza
jeden
tylko
skonfiskować
Zdołano
Sfvnnv był napad dokonany l'a kas-!
zaciekKaukaz, który po drugich
1~echa obywateli. Now~go Swiata przego
który
Qsl)bnik,
rublowy.
banknot
Tyflisie.
w
oaństw~we~o
banku
jera
·
c..panoostatecznie
został
łych walkach
Urzędnik ten, nazwiskiem Kurdjukof, okazał. został natycitmiast uwi~ziony. !a~ia się w cał~J P.ełm w porze wieczor
wany przez władze r1.1syjskle, był ~nła·
podjąć wiekszą sumę nadesłaną z Był riłm komunista Waltach. Obecnie neJ. ~dy a~1eryKamn wolny od pracy i
miał
rozI
zdem wlecznei?O nłezadowolenła
ruchów. Tern sle tłomaczy fakt, łż ty- Rosji. Wóz, w którym zn'1idowato slę nazywa sie on Utwinow ł Jest minist- trosk codziennych, ojdaje się zabawom
.
.
sł8!ce mieszkańców te!lo kraju przecho- kilka milionów rubli, Jechał pod ochro- rem spraw- za~ranicmvch w Sowietach i rozrywkom.
Wo~cza.s wszystkie lokale atrakcvJj Ekspropriacja w Tyflisie nie była
dzlły na stronę rewolucjonistów. „Góry 1na natrolu kozackie~o.
Wtem nagle z dadm jedne~o domu ostatnim dziełem Stalina. Była te bez- ne i w1dow1skowe rozbrzmiewają spon·
są ojczyzną wolności''. Maksyma ta ma
wyprawa tanicznym, nie znającym żadnych gra·
bombę. Jedno~7cgnie przechod przecznie je~o najwięk.sZl
rzucono
stosunku
w
szczezólne zastosowanie
do mieszkańców K~ukazu. Dzika, pet- 1nie zaczęli ostrzeliwa~ kozaków. Pow- rabunkowa. PostawinnD wó\vcz~s na nic i hamulców śmiechem I radością.
na nieokiełznanego temperamentu lud-! stała straszna panika, która opanowała I nogi policje całej Rosji. mimo to wszel- yY~zędzie w~buc.ha żywiołowy śmfech.
ność testo kraju niR"dY nie potrafiła po-1 zarówno przechodniów, jak kozaków kie poszukiwania za sprawcll nie dały Jakim potrafią się śmiać jedynie ludzie
o pierwotnych nieskomplikowanych nażadnych rezultatów.
godzić sie z niewolą I uciskiem. Na sto' pollcJę.
Wl!M turach. Niema wówczas ludzi doros·
szczytach
kach gór o nlebotvcznvch
łych. Gdziekolwiek się wejdzie. odnosi
kwltła wyższa szkoła terom. Powstawrażenie, iż odbywa się zabawa dla
się
wały tam coraz to now~ związki rewo
lub dziecinny teatr marJontek.
jzieci
tucvJne, zakła~ano Jrukarnie, które wy
Od czasu do czasu w tej powszechJl
oraz
puszczały mihony n!ele~alnych,
sądoweao tej symfonji śmiechu następują krótl~ie
nawołuJących do przewrotu ulotek, tu
antrakty, lecz nawet podczas tej chwilo
znaJdowalł sie równi ei ludzie, którzy
Głównym dowodem, przemawlaJa- wej ciszy rozle2~fą stę wybuchy śmie•
Przed sądem paryskim toczy sfe obec
rozpowszechniali te zakazaną blhułe po
nie niezwykły proces, nie posiadający cym za winą oskarżonych, na którym chu niektórych. me potrafiących sle pocałej RosJt.
Carska po1łcJa byta tu zupełnie bez' w historjl sądownictwa żadnego prece- oparł śię· w swej ekspertyzie rzeczo- ~a'!lować. wl~zów, kt6ry?h nagle rozradna, natraflafąc na nłeprzezwycleio· densu. Przeciwko spadkobiercom rze- znawca, była chusteczka, którą owłąz~- smi~szył _lakis ruc~ c~y tez gest aktora.
ne przeszkody zewnętrzne. Dzika na- czoznawcy sądowego została wytoc?o- na· była setowa ofiary. Podczas doko- Takie poJedyńcze smit:chy rozlegają sie
tura górzystego Kaukazu &przyjała nie na sorawa 0 odszkodowanie w wysoko· nywanych w mieszkaniu oskarionelro perlistą gamą po cał~J sali: zaraż~Jąc
-zmiernle rozwojowi ruchu rewolucyj- ścl mllJona franków. Skarga ta została oględzin· rzeczoznawca stwierdził, ii wkr?tce całą widownię; J_ui po kil~u
nego, tworząc dla ''7vwrotowców tysfą 1wytoczona na skutek rzekomo fałszy- wszystkie chusteczki pani Nourric b} ły chw1lach w~zyscy ~becm ooczvnaJą
ce bezpiecznych krv jó~ek. Stalin Jest .wej ekspertyzy zmarłego rzeczoznaw- wykonane z lndentycznic tej samej tka· głośno .mamfestować swą radość i za"
cy, na mocy której 3 osoby, oskarżone nfny, którą znaleziono na głowie zamor dowoleme:
orawdzlwym synem dzikich gór.
W klme ._,Capitol wyświetlana J~~t
Pewien kaukazczyk, który osobl~cłe.10 morderstwo zostały skazane niewln· dowaneKo.·
Po dokładnem zbadaniu włókien tef jakaś komedJa. 100-procentowy mów10znał Stllna Jeszcze z dawnych czai;ów, nie na cleikle kary więzienia.
Skarga ta została wniesiona przez tkanny, rzeczoznawca stwiedził, iż po- ny film. bez muzyki i śpiewu. Same djaodosll obecnie pod pseudonimem pamletnlkl, pośwlecone obecnemu dykta- małżonków Nourric orzecfwko spadko- dobny wzór Jest bardzo rzadki i pos'.a- logi: Banalna scena miłosna. Odbywają s1e zareczyny zakochanej Pary. Z~blercom eksperta sądowego Ba:i,•le. Svn da go bardzo niewielka no:;ć chustek.
torowi Sowietów.
Drugi rzeczoznawca wrókienniczy, 1kochan! obeJmuJą się, usta Ich łączą ste
Stalln był uczniem seminarium du· oskarżvcleti został w roku 1928 na mocy Jedvnie wątpllwvch poszlak skazany do którego zwrócili sie państwo Nourric I w długim pocałunku. Wte"'! nagle nacbowneRO w Tyfllsłe.
Mimo wielkiej pobożności lntereso- na dożywotnie ciężkie roboty za zamor po procesie, był Jednak odmiennę.~o zda r~e~zony wyczerpany nadm1er~ym WY·
wal sle on bardzo teorJą Marksa i ma- dowanle w celach rabunkowych urzed· nla, twierdzaąc iż wzór ten jest ścg}e sitkiem pada zemjlony na ziemię. Wów
uwarunkowany gatunkiem użytej prze- j c~as Jeden z obecnych gości staje o~ok
rzył o dojściu do władzy I ~otesd•. 1\~ło nłka bankowego.
Pod tym samym zarzutem stała dzy, czyli podobne tkaniny można na- 1mego I poczyna odliczać, podobnie, Jak
„herczJe soc1ahsdy St~!ln został za
tyczną wraz z wielu swymi kolegami wówczas pani Nourric, która została potkać bardzo często. Zdaniem jego, się to praktyku.ie podczas matchu bo!<ser
wydalony z sem!na.rjum. Wśr~d rewo- skazana na 10 lat więzienia ł szwagier okoliczność ta bynajmniej nie wskazy- . skie20, gdy Je?en z zawodników, udeI r~on".' knokaut 7m ~ozciąga .sle na ringu.
lucJonlstów ros~Jskich uch_odztlł wów- jeJ Duquesne, którego skazano na 20 lat wała na winę oskarżonego.
Niewmny ten zarcik potrafiłby na twaobalił
również
ten
Rzeczoznawca
ujawniła
nie
Rozprawa
robót.
cłetklch
czas za najbardziej niebezpiecznych ~kwówczas żadnych konkretnych dowo- bezapelacyjnie Inne obciążające jowo- ~zv naszych widzów wywołać n~Jwytywłścl kaukascy.
KonsplracyJna dzlała!no~ć Stalina z Idów, świadczących 0 winie oskario- dy skazanego. Opierając się na powvż- zeJ uśmiech. W sali kina amerykanskłe·
szej ekspertyzie, rodzina oskarżonego ko rozsz~lał prawddwy huragan we·
owego okresu naogół mało Jest znana. , nych.
sołoścl I smlechu. Cała sala dawała wv
Urzednlk znajdował sle wprawdzie wytoczyła skargę o odszkodowanie.
Wiadomo tylko tyle, lt przez wiele lat
raz ~~ej żywio~owej: pełntlj dynamiki
senolbrzymią
wywołał
ten
Proces
mieszkaw
zbrodni
dokonaniem
był on zatrud~lony w tajnych, podzlem 1 przed
przez
nych drukarniach, które wytwarzały ·n1u oskarżonych, jednakże teczka jego,! sacJę. Od wyniku procesu o odszkod1- r~dosc1.. Pojmeceme to trw:it,,
Przez wiele 1zawierająca 25.000 franków nie została wanie zależne są również losy skaza- kt!ka minut, poczem z małern 1 przerwamaterJał propagandowy.
1
. odnaleziona. Trup zamordowanego z(J-ł nych na cieżke więzienie, gdyż, ~dyby mi po kilka razy z rzędu n:.is~~Nwały te
lat bvł on z~pełnie n!eznanv.
.
W pótnleJszym okresie swej .izlałat , stal odnaleziony na brzegach Marny; sprawa miała przyjąć pomyślny dla mał same burzll.we wy~uchy..
naMdonaJróżme1szy.;h
Zbiorowisko
musiałaby
przebieg,
Nourric
żeństwa
przetam
on
został
stwierdzono,
jak
czele
noścl rewolucyjnej stał on na
wości i ras z całego globu ziemsk'.ego
słe odbyć rewizja procesu karnego.
transportów literatury wywrotowej, nie !transportowany na wozie.
utworzyło tu nowy naróu pełen mlo·
Jednokrotnie był uwl1;zlony, zawsze Jed
dzieńczości, werwy i nadrrir..ru sil iy·
nak wypływał na p(Jwłerzchnle, wykawotnvch, które muszą tnaleźć sobie
był
iując niezwykłą energJe I odwagę. nalujście w silnych wvbu\.ha..:h i -ekscesach
••• l i ·
Przyszły lata 1906-07. „kres
sllnieJszeJ reakcji. Lenin ł Trocki mieszkają w Parytu, znajdując ~le w ~kral nlezwjkła demonstracja nad grobem wlelklego pisarza
Donosza, te fort Yuchun pod Kanto' •
'
db f
S df
•
•t..• • d
kły
b •
WT
Qej nędzy. fama głosiła, lt POSladal(
.„uc.z01.1 ~e aw pisarza • t;a ort o. ,Yo s1~ w m1e1sc0 nem wyleciał w vowietrze. 10 · osób zo•
·w sp°:'ó niezw:y
oni razem Jedną pare obuwia. Kasa par·
tyJna była pusta, usłowanla produkcJI no . rocz.n1cę urodzin w1elk!ego pia~rza 1wym k0$Ciele nabotenst'!o załobne, Po- stało zabitych, a wiele rannych, w tem
fałszywych banknotów doznały fiaska. ang1elsk1eg<o Schakespeara }eden z 1ego czem grupa osób udała SJ.ę na cmentarz. 8 znaJduie sit: w stanie beznadzieinvm.
Gr~b Scbak.espeara zarzucony został Wszystkie zabudowania fortu zostały
.
Również nie udało sie przeprowadzić „wiedbicie~i".
kwiatami.
utrzymuie
osób
wiele
zniszczone. Bliższych szczegółów W.V·
wiadomo,
Jak
tern
na
polegał
eksperymentu który
W ~odzinach popo!m:lniowych, kiedy padku narazie brak.
aby młodych' komunistów tenlć ze sui ie autorem , ddeł, które przypisu.re się
remi bo~ateml wdowami Uzyskane po Schaikespear owi był nie Schakesoeare, 1w kościele 9becnych Jeszcze było kilka
sagi miały zasilić kasy p~rtyJnc. Twór· ale znakomity DJ4:I: stanu i filoz<>I Fracls I osób, do świątyni wszedł nagle jakiś
Bacoa. Wprawdzie teoria ta przez wie-· mężczyzna. Po chwi1i udał się również pierwszej obwili z.ebrani nad grobem
ca teRO pomysłu był Lenin.
Postanowiono wówczas celem rato- lu wybitnych historyków literatury zo- na cmentarz i stanąwszy obok grobu pi- wi"erbidele pisarza do tego stopnia byli
\\prowadzić w -czyn stała już obalona, tem niemniej jednak sarza rzttclJ między kwiaty biały karto- oszołom'.eni wybrykiem fanatycznego
wania finansów
prvwatnych majątków. w Ang'Lji z.najduje się feszcze wielu jej nik, czemś zapisany, p0czem, ku k<>n- zwolennika teorii Bacona, że nie zdoła!!
ekspropriacje
stemacji zebranych zawołał: - „O- go zatrzymać.
Komuniści powołani do zrealizowania gorących i fanatycznych wyznawców.
Niezwykla demonstracja nad grobem
.
Rocznica urodzin Sch~kespeara, by- ezust"„.
mieli dokonywać wła•
lego projektu,
wywołała w: An~lii nieiwJ
Shakespeara
szyb
Schakespeara
wr6g
Taiemniczy
w
obchodzona
t'oku
tym
w
i
t'ówniet
ł•
mlemań do sklepów tub prywatnych
azkad. Wszelkie zrabowane klejnoty, sposób u.roezyaty. W mielcie r.od.zbmem ko skrył •it w tłumie. Oczywiście, w kłe poruszenie.
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„ Garncarzy, piernikarzy, pilnlkarzy i koszykarzy wy•
parła produkcja fa~ryczna.-llość krawców, szewćów,
fryz.jerów I rzeźników wzrosła w niesłyehany sposób
Rzemlosfo POlskte przet:ywa. ostry Polsce zupetnie zamiera.. WYI>iera fe
kryzys. Sprawozdania lzb rzemteślnł~ produkcja fabryczna.
W pierwszym rzędzie znilcaJą iam
czych wszystkich miast polskich wykazują znaczne zubotenie sfer nemieśl carz~ których przed ll"Oirut w każdym
nlczych oraz upadek bardzo znacznej Imleśclę była duża Ilość. N'- nton on!
Mości poważnych. od kMkud-zlesięciu lat walczyć z konkurencją fabryc~ną i są
.
zmuszeni szukać innego ~~ta.
Jut Istniejących warsztatów.
Dotklłwy kryzys odczuwa!~ rów·
Podczas gdy ~ednak w przemy~te 1
hand.lu w ofąg:u kilku ostatntcą lat tłość nlet piernikarze. których Jłcxba ciule
przeds!ebtorstw zmnieiszyta s1ę prawie maleje. Dawnych maJstró.w plernlkaro polowe. ogólna Ilość warsztatów rze· skicb wyparły fabryki błsik.opt6w, ozemle~lnłciych nłetyłko się nłę zmnlej· koladek. cukierków itd.
Przechodzą wreszcie do przeszłości
szyła. lecz nawet w bardzo powatnym
b' rze.foiarze w kamiemu. Pilaikar~e i ko·
stopN~lu fwztrotsłaf.•d k d .
e es o e na z rowym. 0 Ja: szykarze.
okresie zmnfeiszoneJ
W obecnym
wem.
Hość war·
dotychczasowa
konsumpcfi,

Władze starają sie nie dopuiKZać do
rzemiosła uieJdpow.edzialin cri. ni~fa-

.;bowych jt:dnoste'-' Jak w'<iel•>mo. ~·vc
g.) cz.im wydane zostały sz.:u~óbwe
priep1sy o egzaml•nach, obow:.;zuJą~ycb
\\'UYStk~ch majstrów i cze~ad(llków.
Przel);sy te wszędzie są h~~dz, ~et.
ste prustrzeg.'łne. Właśc!ciele warszta·
tów. ktt.rzy cbcinają sie przv l.'~t~:n!·
na.:h, łub \\'(1q:Cle do nich nre pr.wm~
ruJ4, tracą r.rawo prowadienTa sw.vch
przedsiębiorstw.

D:fwlłt·

ko we

Dzlł

PrzebóJ

I dni nastepnycb
NaJnowszy mm!

s~onu!

rnnaun

Manri[e

p. t.

„ KAWI AREN KA"
ON Jef czule szepcu w usziko.

ON to ,,złoty chłopak" Maurk:e Cif.
valier.
ONA to łlłezna Ivon.na Vallec
.OBOJ.e iraJa. role główne w weso•,
lym przeboju sezonu filmowego.
Początek seansów o 10<1z. 4.15, ost. o
sodz. 10.15 w„ w sob. I nłedz. o 1ods.
12-eJ. - Ce.ny miejsc na plerwu.e
seanse Qd zł. l, na POranlcach p0 7~
1r. i PO zł. 1. - Passepartout I bile·
ty wolnego wejścia na przeclu li dftt.'
niewatne za WYlątkiem urzęd-OWJ'eh .
ll;o or cze on •

Władze przypuszczają. ie ta dro~
zdołają w dużej mierze skierować rze~
miosło polskie na właściwe tory. .
•••••••••••••-•-•-••••
·

5§~J~~:~i! ~fi ~ml1~ liny fi~nin~10 towauy~twa lilantro1iin~10
5

Bezrobotny biuralista szantażował kupców
zmusza ląc Ich do składania ofiar
s1e, wytwaria sobte coraz większą rcon
do mini·
I
::y~~~:C":1~:i~~~:~e~:dr:~~T~
kurenc)ę

łódzkich,

·

obniża ·rentown~ć

kolei Ust, w którym towarzystwo „Oby
Treść listu tego była nastepuJa,ca:
W lstot>adzle ubioiłe10 roktt kuptecf
mum.
-- Szanowny Panie! Zdilwiła nas watelska Pomoc" posługiwała się Jut
Nowe warszta!Y tworzą nlemal wy· łódzki, Salomon Kranc. samięszkaly
tącznfe niefachowi rzemfe§lnfcy. Ludzie przy ul. Piotrkowskiej, o.riymał n~stę- bardzo tak skromna ofiara, Zawl•da· groźbami.
Pisano mu wyratnle, te Jeśll nie zło
mlamy Pana, że w naibllższ~1 cb dniach
et przewatnle <lo ostatnich ciasów. pra~ puJący Ust:
- Si.anowny Pdnle! '\ nnJblłis1.)".:b znów przyślemy naszeito pnedst~wlclo : ży większej ofiary, to władzo zostaną
cowali w zupełnie Innych ~ziedvnach
wytwórczo§cł, lub tet zaJ!fIOWali sle dniach Zli!losl sł~ do papa pr4edstawl• la. ProsJmy o wyasygnowanie większej · poinformowane o pewnych nłedoklad·
handlem, czy tet byli na Jakichś pos.a- del naszego towari)stW,.. mbleł:JJące· sumy. Prowadzimy bowiem teraz bar· nościacb podatkowych, Jaklo rzekomo
dach, a gdy straci~· wskutek kryzysu, 2 o pomocy materJalneł t>enoltntn~m ro„ d%o szeroką akcję I potrzebne nam są miał na sumieniu.
P. Kranc, nie obawiając si~ żadnych
to źródło utrzymania. rzucłłl się na rze· botnlkom i pracownikom uau~słowym. fundusze. Zaznaczamy Jednocząśnle. te
pogróżek, tym razem zwrócił sle do pomlosło, w łeb mniemaniu. bardziej łn- Otrzymaliśmy już bardzo wiele oU;iar i mamy również duże poparcie władz.
P. Kranc nie przejął się w\!ale tym licji, której przedłożył wszystki~ trzy
prosimy i nleodmówlenlo w~r,rda.
tratne.
listy. nadesłane przez towarzystwo fi.
Pod listem tym znajJowaf..l słe pte- listem.
Niefachowcy ei wpłynęli ws2ędzie na
obniżenie cen t og61neio poiiomu rze· ciątka towauystwa „Ob" •ntelska Po„ . Gdy zjawił sie ten sam inkasent, nie łantropijne.
Okazało się, te towarzystwo „Oby·
otrzymał ant grosza.
mo.c" i jakiś n'ieczytelny t>Odpls.
mlosta polsk1eigo.
- Dałem panu tyle, fle modem! - watelska Pomoc" nigdy nie było zare·
W par~ dni póiniel do p. Kranca
Wiele starych ffrm rzemieśłn~czych,
pot10SZl\CYCh ~cznie wteksz.e wydatki zgłosił się istotnie pewien mtodv męt. oświadczył mu k\Jpłec. - Prosze ml Jestrowane I władze wo~óle nie wie·
ntt nowopowstałe, n!e zdołał~ utrzy:IJ!~ć czyzna, wywierający dość podeJrzan~ nłe urzysylać żadnych listów, bo nie działy o 'ego Istnieniu.
Wdrozono dochodzenie.
będe łeb nawet czytał.
się na· powierzchni 1 uleglo l1kwdac11. wrażenie.
P. Kranc podał :iokładny rysopis łn- To Już pańska rzecz - odparł mu
Przedloiyl on kur>cowt :łłup llste
Jak wykazują statystyki prowadzo·ne przez izby rz~mieślnlcte. w clą2u ofarodawców t zaznaczył. te katdy z nieznajomy. - Ja to wszystko zakomu· kasenta. który mu dwukrotnie· złożył wt
zyte i na tej podstawie polkja zdołała
kilku ostatnich lat najbardziej wirosła nich zaofiarował mu pr~ynafnm!ej 50 nlkuję panu prezesowi.
Wkrótce n. l(ranc otrzymał trzeci z go odszukać.
ilość warsztatów krawłecldch, szewc· złotvch.
Młodym meżczyzną okazał się SteP. Kranc, nie maJl\C Jbvt włelktego
kich· stołarsłdcb, łrYzltrskłch masar·
fan Worczak, beztobotny pracownik uI zaufania do nieznanej mu zupełnie 1n„
sklch.
mysłowy. Stwierdzono, że był on Jed·
P IE Q I
.
W k~lku wfeksZYch młastach. Jtk ' stytucji, dal tylko S złotych..
naprz. ~arszawie, Istnieje obecni.e t~k j Inkasent wyraził z tego Powodu s'?'e tółte Dlamy, oualentzne. liszale. prlf$;cze. "~· nocześnie prezesem, Jedynym człon·
znaczna łfość krawców, szcieg6łn:e nre 1niezadowolenie I siybko potegnal ofta„ irY i wszelkie lnne nieczystości cery usuwa w klem zarządu I inkasentem fikcyjnego
p!erwszorzednych. iż trudno sobie wyo . rodawce, nie dziękując mu nawet za cillru kilku dni P<>d swarancJą za skuteczność towari;ystwa.
Kazał on wydrukować blankiety, ob
Krem .,A D A"
·
brazlć, by nawet połowa mogła się 1otuvmane pieniądze.
j W tydzień później p, Kranc otr~ymat Cena stoika zł. z.- do nabycia w aptekach, stalował pieczątke i zwracał się do kup
oprzeć obecnemu kryzysowi.
ców po ofiary.
składach apte-c.zn~h i perfumeriach.
W Lodzi w niesłychany sposób wzro drug! list „Obywatelskiej Pomocy• ~
Niektórzy zaofiarowall mu po kllkasła Ilość zakładów fryzlerskłcb I masar
naście zł. Warczak uważał p, K. za zasklcb. W Innych znów miastach naj.
1 wiedział. że kuczłowieka
możnego
w!ęcej przybyło siewców. ciy stola- Włamani·e
dość wyjatnie kilka
ten wspiera
piec
,
rzy
wobec czegÓ
filantropijnych,
instytucyj
iednocześnfe stwlerdilć nafoty. te
wyłudzić
cenę
wszelką
za
postanowił
słoc•uńc_,
lłrojnedo
RJłe•lenfu
szereg- fachńw rzemteślnłci eh w cateJ !lolłcfa osad•lła nr
od niego większą sumę.
Na sprawie sądowej oszust przyznał
W lutym b. r. dokona.n() włamania I Ody go aresztowano, przyznał się do
SeNSACJA JUTRA!
d~ mieslJkanla 1:n!ynlera Smolaka itriy krad>zieży dokonanej w młesi.lcainiu lin· słe do winy.
Sąd, oo zbadaniu świadków, skazał
( tyinlera Smolaka.
u.Ucy KMlńsklego Nr. 114.
.
- Mam na u~riymanłu tone ,l dwoje iO na rok więzienia.
Któregoś wieczoru o. lttłYnler n„
• .........
szedl wraz ze SW'I\ małi~ na mt.asto 1faletl - ttumaczył się. - Nie cholałcm. • • • • •
+t
l zamkimd mleszkamłę na 'lftim. Ody po.- kraść. 8Jle nie moglem inałetć t e d m e J • • • • •
- oto tło nlepywafe lat•~suf e,cero fil·

•••••••••••••••••a••••••••••••
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TBLBWIZJI\
mu polskiego, który

wkró.k• ukate

na dcrani.

się

Kina Gran.d

„

t.

ŚWIAT

BEZ GRANIC
w rolach

cł6"'1!7ch

A.DAM BROOISZ

MARJA DABROWSICA
JózEr Rf.DO

~~~~Il.

oOOtnocy .- drzw• były ~hY.. praJ~w~:kt n~ś~:~~y~~n~() ::;~~=i

Oka-za?o się, t,e w międzyczasie ~o. srebro Michałowi Klafnowl, którego na
fy(ł mu w1zytę w1amywacie. Otworzy!ł slmtek Jego reZ1t1ań a.resitowano.
Wczoraj obaj stanęM przed Si\dem.
ord dnwd przy pomocy wytnr~hów !
KłaJ·n na S1t>rawie nie przyz:nal sł~ do
splądrowaill cate mle.s,;ka~e ul)fera.Jąc
Jedynie srebrną iastawę ł ~~ mone- winy.
Przewód s~dOwY nie ustalił. lt kupił
l ty, ogólnej wartokl 3.300 iłotycb.
,. Palfl i1nJtynder natydimłast lkomiml· on u Ja.worskłeigo srebru~ zastawę,
S~d wydał wy·rok, mocą którego Ja~
kował ~e tetefonlet"łe 1 połlcJA.
Początkowo pooefruinte na(ffo na worskł zostar skaza'tly na .z lata cłęt..
Isłuitącą
państwa Smr>ta·k, kMr.a · była Jut , kłego wiezienia, Klałn za~ unlewłnnłon„,
u nich trzy lata. O~tatnf(). speftrtłała ona \i)(ill;J~lił~OOliJ~li1(;łliJlRiJlł
swe obowląz11d niedbałe ł 91)1'ty1cała się
~ Jakie.miś 1'>odeJrzaneml lnd)"WłcWam!. \Vmlm POCZVNANlA OSKARA WOJNOW•
SKIEOO I Dr. 1<oe~RA.
Dziewczyna został• am~oWUla,
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„
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dror• parcell nowoczesne Mluto-0gr6d ....
Oskąr Wo!nowskl 1 Dr. med. Kocl111cr
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Dramat oparty na wypadkach
powieści

J f
018 a Conrada Korzeniowskiego
t

·zwyclASt\VO
'-I
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główne

role

"sy

kreują

fllmu

polsklego
Adam Brodzisz

Wta<lze w toku ś1ecbtwa, dosdy do zna~zny teren I Przystąpfll do bll<fowy wfol·
Marja ~allcka
Sz eścioletnia ZofJa N!klówna (Młe· wniosku ie wtarnanla dokcmał Z'!1nny kle(o Sanatorium Przyrodo • Lecznfczero. We
dluw; Wolnowskle11:0 „Raf11Mwka'' fest ldealJawor~kl • nem
~ I"''
k. '-"'
k I I
I
ł
'
Bogusław Sambor•kl
m!el ~~l'111 zdrowotnem I dlatego p0 tlczn~:cłt
dzi!ana 7) pozostaw ona ~ m esz an U , tód x i w1amywaei, • e. rl\S
rodz iców bez naletytej opieki poparzy. 1 ·dw.11Jkrotnle fut karany za wystepy zło- Jłoszuklwanla.-:h terenu w y brał te mleJscowcśd.
Zatnte re~owante tem Sanatorium Jest bardzo
ła sie wrzątkiem. Po~otowie stwier· dzfejskie.
ft
na1'btłtszy przebój CASlrt ,,.
parceli w Łodzi. Pfotr~l
dute. Bmro sprzeddy
t>Odef·
-rzednfn
Jut
h,rł
Jaworski
I
cl„żkich
doznara
dzito• t.e dziewczu..a
Szl)talna t
h kowskl $5 oru w Wars;iawle,
· ·
.,.,."
'
• v •
'7 ••
uszkodzeń cielesnych ł przewiozło Ją rza•ny o udział w całym · I~ lnnyc tJtt 1)'t1rul• . lkzrM za1>ttan11 w aprawie t•J l>u· .-.CIMMMl~•lDtllMMDCMB•UM1
~~
n
·
dovy, k.'\'ra tot 'ntcbawcm aut4pl.
wtaman.
do stp ;tal a Marjl - Anny.
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G orąco ! „.

Oorąc0ł"

I ttoby to

przJ1tUllZCzał

dlo

odpoc:ui" nil JaklemA

I
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w maJul- Poci lło człek bez powodu, a na!·
d6wałełsze, te nie ma czem oddychać. Tak bar

chclałoby „.

(

łaluJą-1

Ołlll łonie natury, ale natura z.mądrzała 1 teraz !
lrałe 10blo płacłd u iwo części ciała doAć po- I
watno lamkL Katdy wloc łJ'łko wstępuJo na .

lub
,,... „ dlwllecm„ wolną niedzielę,
trocho pozba.
d&lod łwlątecmy, nabiera do
w

1IV

p1uc

'mII Jinni'nlJ

wloaqo dymu Powietrza 1 Potem poci sio przez

ab

tvmled,

pnekllnaJ'°

więzienne

mury 1

I
Poco fednat łat sio mQCZyd?- Poco nosimy I
ał7woe kołnlen:yJd, clętklo marynarki, twarde

Kła

mlalta.

•wte I lkarpetkl?- Cą bez teso wszystkiego 1
alt bJ'łoby nam Hel? W towalT}'stwlo razi, gdy 1
Jeden aoff l•t 1or.zeJ odziany od drugiego, ale l
IQ WBYICJ' q bez smoklnzów

nikt na to

-

-.,

•
il ZI"U h dZIB

n Bez
·

j oryginalne pomysly amerykańskie

o·

Zm1·an
,

chłodzona

bez ogar·

Znaną Jest rzeczą, że nigdzie „bluff"

j reklamowy

nie

święci

tak

wielkich

I triumfów jak w Ameryce, gd:zie ludzie
f na reklamę wydają

I

miljony

dolarów.

Oczywiście. że tak wielka dziedzina wy

d 1 z I.

Sala chłodzona
30 po poł.
Poczatek .0 _godz. 3·
w soboty 1 medz. 0 g. 12 w poł.
Sala

1

O

e

2

Jak sic raklamuja filmy?

•
.
C
eny na pierwszy seans

mst···a''
W

I dni nastęrtnycb I

musi zobaczyt
arcydzieło filmowe -

,,W s1·d1ach

1

-~wltf!_~A.
h1nh1efo
•

Kaidy

_ l _

~

twórczości, jak przemyst filmowy,
pozostać w tyle. to też ameryka
Imogla
nie wydają ogromne sumy na reklamę
obrazów kinematograficznych.
Mistrzem reklamy Imprezowej w
I•Ameryce
jest zinany przedsiębiorca ttar

nie

: ry Reichenbach, który przywędrowat
Am:ryki jako _biedny chto~iec, obec
me zas Jest -posiadaczem mebywalej
fortuny.
Największe wytwórnie amerykań· skie dobijają się o niego, ofiarując mu
kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcz- nej gaży. Przyznać trzeba. że Harry
posiada wiele sprytu i umie zabrać sle
do rzeczy. Jest to prawdziwy artysta
reklamowy, który potrafi zainteresować publiczność najbłahszą nawet rze-

11

Paskarzom letni· skowy m

J d?

uwql. Dlateso wydaJe nam się. te
cołd bez mar:vnarld na ulicy wyglądałby co·
nalmnleJ Amlesznło. SprobuJmy Jednak wszyscy
Jedneco dnia wył" bez marynarek, a nic nam
więz1en 1 a
Jednokl siła!
nie •ob'-l
złotych
NaletałObJ' wloc stworzy6 co• w rodzaln
czą.
.
„Towarzystwa racJonalnego wykorzystywania
Do najkapitalniejszych jego pomy·
Pobyt w mieście latem również koWa]ka_ . z paskarstwem letniskami
Pol'J' letnleJ„. Ciłonkowle t'>warzystwa nie
s~tują. - myśli ojciec rodzii_ny - a. <Mi~- · sł~w zaliczyć należy w pierwszym rzę
pła(:4 ładnych składek, małą tylko obowiązek stara się JUZ u nas przyslo;viową,
c1 P.O całorocznym pobyci.e w m1eśc1e dz1e zareklamowame filmu p. t. „Tawalką z wiatrakiem.
stosowania ale do przepisów, wydanych przez
urz•d. A przepisy to wyglądałyby następuJąco: 1Każdego roku :1 tej porze ukaLuJa się mus~ odetch~ą_ć .ś'Yieżem powietrz~m. r~an wśród ~alp". film ten ~ie cies~yt
l. - Mot.czytnl ch0th4 Po ul!cy b~ mary· groźne rozporządzenia władz 0 karach Rodzmy wyJezdza_Jące s~al~ 11:a wieś, si ę po:"odzemem l wytwórma dolozyla don około 25.000 dolarów. Znalazł
i grzywnach. które będą nakładane l!a zaoszczędzaJą bodaJ na w1kc1e i
a1rek.
się jed'Ilak pewien przedsiębiorca, który
gorzej się odżywiają.
właśc !c'. eli mieszkań na let:i:skach w
2. - Bez tołnlemyków.

... swnca

grozi kara do trze c h . Ia t • •
grzyw ny
i 20.000

w

•

I

razie przekroczenia normaiaw przyję- byle tylko wynająć mieszkanie na wsi. film ten odkupił na własność i postanoWlaścicie!e l~tnisk nie _maj~. 'Yięc po_ wił poraz drugi puścić go w świat.
tych cen, lecz groźby te pozQstają be?.
Przedsiębiorca ów wziął sobie do
wodu ma_rtwić się 0 •:letmków 1 z ka~
I) - Wszyscy apowładaJ• sobie hlstorle. . ~ Kutku.
łlarry'ego, który zarezerwopomocy
I
pokOL
ceny
pod,~zszają,
rokiem.
dym
są
droższe
tern
asy,
:
L.
-:.
mrotąco krew w tyłach.
1 Im gorsze S'.'\
1 Zawar t.o
· bi e 30 pro~. ZYHU.
dl
ł
W swych ,.willach ·
•
·
·
1
·
k
L
" - Chwytanie koir;okolwlek aa 1orącym
~ s1~
Przeżywamy obecnie ciężki okres wa
i:n esz a.ma etmskowe, Jakgdyby św:euczynlta ww.bronione.
ze powtetrze należało u nas d_o rzę~u gospodarczego kryzysu. z dobrl'.>- odpow'iedmą umowę 1 Harry zabrał się
• _ ~ pocałuml wzbronloms.
7
artykułów luksus.owyc~. A naJbardz:ej dziejstw wiejskich korzysta przeważ- do pracy.
Zaczął· od teg9, że kupił. wytresowaL - Kał.dy obowiązany lest do posiadania p~radoksalnem zJawlsk1em fest fakt. że nle ' klasa średnio _ zamożna oraz sfery
małpę ł po ·k_ilkutygodmo~ych p~óną
o·
odczuły
boleśni·e
które
urzędnicze,
mm10
kleszonkoweao weotylatorL
statnią zniżkę pensyj Pozatem nie prze bach w hallu Jednego z naJwspamaldro!yzny mieszkań letniskowych
Na prezesa Towarzystwa prop0nuJo 1oścla
gospodar~e nie mogą się . uskarżać pa brzmiały jeszcze echa wielkiej - akcji, sz_Ych hotel! nowoJors~ioh ukazał się pe
STOP.
o U&wllb Zlmnawoda.
brak ło~atoró~ l Vf por~e. l.etnlej ~a wszczętej pod hasłem obniżenia wszel- v.:1en dżentleman, odziany wedtug ostat
wszystkich wsiach pod!111:1sk1ch panUJe kich cen. Wszystko to przemawia za mch . wytnogów mody. ale„. nazbyt o.
.
włos1ony.
tern, że
s tale ogromne przepełmeme.
wszyst~1e
obchodz1~
~~
Je~omość
zaPakt ten możi:ia sobie wytłumaczyć w tym ·roku należałoby energicznie)
--: „~
!(~~
~ , tylko, tern, że większość mi·e~zka1i.ców Jąć sle sprawą cen mieszkań na letni- stol!k1, zostaw1aJąc :wszędzie swa. wizy
tówke:
skach.
miast nie uważa bynajmniej odpoczynTEATR MIEJSKL
- Tarzan, człowiek leśny.„
Dz&I t fułro o ~;. '-eł po poł. po ce· ku letniego za luksus, łecz raczej jako . Przypomnieć przy tej okazji należy,
Oczywiście, że trick ten wywof al
na.eh niałnd~ wyetę.pT Wu.bidQ todizi Ml- pierwszorzędny warunek utrzymania iż w my~! wydanych swegó czasu za1z.tala Za.lcz:a.~ ~9' kiome.d;i Fraoka swego zdrowia. Szczególnl·e liczniejsze rządzeń, winni przyjęcia lub żądania olbrzymie zainteresowanie i przedsi~
rodziny. składającej się z kilkorga dz.i~- nadmiernej ceny za letnisko ulegają ka- biorca zarobił na tym filmie 125.000 do„ eri;,~,PY ~~echa BrychMakł$
larów, z czego Harry w myśl umowy
Zna4oomiitT eirtyirta jubilat W<>6ciech Bry- ci i nie !JlOgące J)Ozwolić sobie na pobyt rze więzienia
<hA6mk:i wretl!JP.i ;ut łyilk<> tRT razy: w głośnej i w pensJonatach. uważają stuszni·e zre- oo trzech laf I grzywnie do 20.000 zł. otrzymał 30 proc.
No, ł cóż z tego? ...
llńlloe Aodir•lewa .•Ten. którego bił" po- łlwa- 1 sztą, za konieczność tyclową wyjazd
nry" a toi cbł.ł w .obot" w nieidizł.t, ! w po- na letnisko
. -t.•
I
~ałeok wi•OIZIOll'em.
AprtZeboitu
rw ~ promdeT•

s. - w sandałkach.
., - Bez skarpetek.
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llOlltrin•
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~ (.A:bł. lńlh R.oee) Około 20 ~ I

'l:'f
przemta'W'fie4 w młutadi am·~ R..ty•llr'Uf• l bcenbu.Je K.omł.aoty taitaddewiicz

Hallo! To rOdjo!..

Paca P.reizydenta Rrz;~ .r; Za.mik.u
K1"61ewsk.iegio· z oikart.ji „Tygod111ila Cz.e.rw-011~-o
Kmyża. 12.30-14: Poranetk symfonfuomy z Fiil11.vmonji 'WMSz • . w w1'lk ork. Fiilh. pod dyr.
B. Woilr.tada, :r. udz.ia.łem E. Feinistei.na (fort)
1 R. Wafn«: a) W.tęp do Oip. „Lohem,grin",
b) Szmer I.uu, c) PożegnaJil'ie W.otaa11a d) Wstęp
i 6ml.-rć hondy z oip. ,Tryst.an i lz.oiLda". 2. F.r
Lm.tai a) Fantuja węgi~rska na fort. i ork
Wspaniałe arcydzieło dtwlekowe osnu
b) Poemlit 11Jmłoaliicmy ,,Pł"eliudja" 15-15.20:
te na tle hulaszczeio tycia I awantur
Padame cl.o wia.domo$ci W}VOku w 9\Praw.ie sąOO
miłosnych magnatów urocze! krainy
o iwiPoo ltoa.ia w lliW.icu z wdyoją w dniu 191
upoJneso ta111a
kwietnia , p. t. .,5pr~a •e,dotwa i omówienie
Mfichał Zob MątrJ&GT a r~et\tua.rem Teaikoaletm.u - wffł mec Nadra1towsdcl i dyc. Steh ~ego O!(l1DZCQ w tych cbrlia.oh naae
Wi Męd·Nedk.'i (tr. z Wa.rea:.) 15.20--15.35: Po- 1I
ma9flo. Piopułamy ten ut,.ta WJ'llł~ fut tyilko
iadamb dla dzieci p_ Zolj.i Sz-yma'llOW'Sk~ p. t.
c!ń6w llObott w nMdmelt i w ponfueclzłele<k wie,św.iillt DJJi«ika''. 15 35-JJ 40: Płyty gnmofoozorem "' pr.zewybMoed kome4{ Fll'ALDlkia „Int.ziowe. 15.40--1610: Progiraim dila dzieci. 1. Dwu·
r.es z Amerydu,•'.
tnfOdniik Nd.jawy ,.CO się ddoe}e na świeci~··.
W środę premf- fu.cyauJ~e'f atu/kił
.Romans miłosny młodeir;o ma.rkiza z
2. KiwuirUllS lJteraclci w wydc p Miarjana Maaubora
~ego draimałurga włOllk.iiego
011:nistą pełna tywiołowei namiętnoś c :
'~ (łirams ' s Wa1"9zWy}. 16.1()-16.30:
,_Sześoiu postaci w posz.Wciwaa!u a.utora" L. Pf.
'Role główne kreują :
tancerka. ·-~ pocd<>1Wa łMlllka" - ko-t'eep bie-t.
eikaadzl.e
!11111dei1La .,R~ OClZIC!ilwo6ci" w
Ramon Novarro, Dorotby Jordan. dokonrunym ti orygima.bu prza Bo4est':a Gor- 18.45-19.10: Rmimaiiibo«:i. 19.10-19.25: ~- O!Jl6wd red. Ja«i Piotr-01WSki. 1630-.16.40: Płl'ly
c:.zy6slk.iego W roM po.płsowq WIOljcłech Bry- ni&at L.z:oy Pn.emywłowo-Hadlldfowej w todizi 11 gt1amofuaowe c W„wy. 16.40-16.55: „ZWliedz.a.jNadprogram: Swietna komedia dtwię
wygł~i magor A. ~eir
odozytanłe prqtRmU 111& cbie11 nas"tłPny 19.25 ciie po~,t'' ~ Re.tyserufe E 2yt.C'k1
kowa p. t. „Precz z taksówkami". ·
19,40: Płyty fram0.$onowe. 19 40-19.551 ~ (k • W~.) 16 55-17 05: Muzy\ka a t>ł!'l gr!°_
TEATR POPULARNY.
Dzd~ w wbOltę., w niied.melę ! w ponfed.zi'lia- vry dllieMiilik raid;owy z W-wy, 20-20,15: Fe}Je. mol~ ,f Wamszaiwy. 17.05-17.25: . W1111.
Ceny miejsc popularne. Początek w
łek Mooz.o.rem baiw!:ć będzńe pUlblliiiom)~ć W)'IDM- ron p t. ,,Rmiwdama niie nau:ko-we''~ł<l!ił hem i &iza - wygł. prot A. Cea.rtkiOwslu
dni powszednie 4.30. w soboty i nie[>. Beńedykt Hertz (łr .z W-wy). 2015-.20.l'.): (tir .z Wo<WY). 1~ 125-17.40: Fell.iefoat p l ,,Fa.
m lromeclii•a W. Ra.pacikie.go „J.a tu Ne,chę".
dziele o godzinie 1.30 po południu.
Jutro o godz. 4-~ po poi. po ra11 <matni Skazyn.ka .poc~towa tecłmicz.Da - k~. biet. chowość .mrówek - wygłosi'i dr. M. Jal!'06łaiwwykonaniu
w
poipularoy
K0111ceti
17.~19:
ald.
PCQplfaad.Tl
i
, omówi •ldierowmk W.,.» Pruy
,Płęikoa H<lllen.det1lca".
P R _p. Wac.łarw F1"eokii4d (w s w-) 20 l'.l Repc-•enit. °'1k· P~. Pattstiw pod dy.r. Ał. SidTEATR POPULARNY W SALI n.1l'Vl:"D a.
~!bad '1>tf.~ Ni&<>i\an Ma~i. N.a ~o (ibr 11 ·' W-wrl. 19-19.25: Rio1J1D.a.a~
Ploltkowska Nr. 295. ~a--.....
D7.łił o lloda:Jci.e 8 1.5 w!eC7JO:r'«D t jutro 0 go. focrt. to~ pro.f. L. Umein (łT s Wanz.) 19-2.'5;;-19.40: Feilf~ton t>. t. „ ~ k'T'a!&e kont.ra..
KONCERT BRONISLAWA HUBERMANA
ddmie 4.15 po poł. ł 0 8.15 wtieoz po ru Ol'tał- 21~2: Kioncerl mu.z}lld 1~ z Warezaiwy w st6w - wygłosi p Z. Tt'Ollll!ewski. 19.40-20:
Br~taw Huberman nałe-ży do tych ~ie
n.t po cenach aa.f<n~~h wodewi~ w 4-ch a1k- wy1k0111.an1u CK"k. P.R. pod dyir. St Naiw:rota., M.ar. Wojewódzad ~ilkiat l'adi>owy, odczytaaifue
ja Dwio.ińsk.a (piosen~~ i L. Ume&n (ak""""" ). programu n~ dzi.eń naistępny kiolilJUnilkat ~- ~iicz:nych wyhra;nvch ar>tystów, którzy głęboko
B' ł F
t
· 1· ,_„ --•
• ·
t h
iarimz- 22-22,15: ,Na widookTęgtt". 2;Z 15---22.3'5: U~o- rowy , ł6dailci_ 20-20, 45: ShichMYfi.slm „JOMma 1 W1SZeChst.r0«m1i? 0ipane>wadi tecbniikę swego in·
.......o"'1lll p. • ' Ja •
aJC .ze „paeiwaaru
~··~; ~;:al52iJ'ia lw.zL:ii,'{; ~a~ gir. i. ry Ch0<pioa w wy\kiooamu J. SnndO<W:icza (tT d'.Au' - B. Sh·aiwa (tT W-wy). 20.45-21.35: ~tru~u. W gme _tt;~o naqwiększego, nafge.nMAŁKA SZWARCENKOPF'• rw TEATRZE z Wanz.aiwy). i2.35-23: Komunika.ty: Pat, m~; R~itaJ Zoilitan.a S~eikely .(u. .z. \~ -wy)„ 21 ~ Ja:tnlieiszego ekrzyit)ka J~ taki ż.a.r namiętności,
...
toorofo.giiczny po.Jicyjmy i spor-to.wy. 23.00: Kon- 21 §-0. Kwadra.nis Liiteraoki . ..MLł<l1!ne11dzJie dziec. tyile . słodyc.zy U0ZA1cia, soczys.tości i intea.syw·
•
GEYERA, Piotrkowska Nr.
295 w sa!li cert tycizeń i płyt gramo.foa1Joiwych
ka -;- ~;agmen.1~ z pow1iieści Karin Miich~diis n.ości ton.u, ż': żad':° ~ żyiącyoh obecni.e skNyipW oowaritetk p-Nysz.łego ty.godnia
. (itr. z W,.;-:~:l· 21 50-22: Ko.mumka- k?w z nim rQWlll>ac się nię może. Koo.ce.rt Bro,,<?-upnh.ru.d
maf
o
g·
to
dnia
EDZIELA
NT
c1'-'-••••a
m"..,.,.,..,..,.'-'e
b-.:1.:_
w·....ław1·~·
..,.,,,,.a
Ge , ty a4. 22--Z3.30: lW'Il!Cert symfoaticZI!}'_ z W1u- nmŁ":~a l_lube.rm-a.n.a odbęda.de się w sali Filhara.
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_' ~ -1 1.15: Naibożeń.stw? J>Onitył~e &z·a wy 23:~4: Kon.cert s:iJiis-t6w z W&r'SZatwy. mO!IQ!l "!. nadchodiz'.lcą kodę_ dnia 13-g'.l b m,
Goh
atuka GaibrjeiLi Zaipodsłci.eij ,...Mallkia. Szwarcemi- .
kop_f" która pnze<d trzema laty aie schodziła przed f ·· · . " W1Je ń&ką z ka.zamem ks. B1Siku- 24--:-t.OO: · MttL}"ka lek;k.a w wykonaiińu 011k~esU-y o fodzinie 9.45 wiecz.or.m. Będzie to u.raizem
12-12 3(): P~e-mówienie R6że·w iciza z WU1Uawy
·1·i 2go
pa r
11 &fieza Teaitru PopuJ.armego przy ul. Ogrodowej
l'lalk06czettte H7JOII1U koneeritoweco

·
Występ Władv-fawa Waltera.
DZIW w .00-otę' 0 ~1in1e 11-~ w nocy WT.tllPl .w Teaitne. Mleti;!k1im ~etny eatyryk P..
wędzi!ien ,_l'OIZIDla.~ci p.d}sJde.go Rad;.,. a.a czewłun.go zesipoŁu Wł. Walter, jałro aaftęł$1&
am& t...WU .~ Olro'• w Wamza.~ ~est
nięnieclętinl\ postaci" l<l'lt.,..ły=ll. a j.ef:> mefruoblbwy h'\lllllO!' •a.wis. Li wyrtępy t~ zna·
kom~ lllctoreo adei, cl.o r.weJ.&cWn.ych
·
ałNbjt.
T~ATR KAMERALNY.

!!

°*

SOBOTA. dnia 9·fo mllłL
Godz. 11,58-12.05: Sygu.ł czuu z Wunawy i hejnał z Wiety Matjacki~ w Krakowie.
12.05---13.151 Muzyka z płyt framofooowych flr'·
my A. K!mgbeil, PloiM-ko~ Nr. 160. 13 15--13 25: Odczytanie progr.amu cbiien.nefo ł repertuu teait.r6w i kdin. 13.25---15301 P~. 15.l'.l
-15.SOr Od~ dila maturrz:ywt6w p. t. .Naclca
o Pobce W'S!P6łozeene1'' _ wygł-o&i .p rof Af. J~
n~ (w s W&rSZ111WT). 15.50-t610i Odc%yt
a · Kmowa.. Ldeo-logja cblii'l1~ m~" ..:...
wygł.oei dr. .f'6zef Reiu. 16.10-16.15: ·Kioaianlr
kat dla te~ l rybaków. 1615--16,201 Wla.domołcl kooiperait-ywitów. 16 20-16.35: , Kf,C11k utysłyomy L.S.G." 16.35--16.415: PMy pimo!onow. 16.45-17.15: K~ dla młOd-,.ch Went6w ~h (tr s W -wy). 17 15--17.40: ()d.
czyt a W.ha „Ojoz)'&ta ćemia Ta.deuea Kośduddi'• - wy.głosi prof. M. Liman~ 17.45
-~.8.1~1 Słuchowittko diJ,a cbieai ,Powrót ..w.o..
ny , -i6re. M Modraik0>W1Ski.e...,. (tr. a Wa-.).
(łr. a
181~18.45: K<JOCe:rt dla
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Napisał

SI'RESzCZENlE POCZĄTXU POWIEśCl

: kawalerem, starczyło

dla „Expressu" JERZY BAK.

więc mleJsca dla} Zubowa. załamała ~on~
mnie i dla niego...
- Więc„. więc poradź, c.o mam czyRuei:Ą~~~b.,r::w::'
-A czem? zmieniłeś nazwisko?„. nić„. Może uldkwjesz mnie w Innym h<>p~ P&da • piękni\ tuiic~, Gaę .
Zm1esz~l się na chwilę, poczem oj- t~lu.„ Może.„
~ łtt6ra. ~ rwywtępu młda · oarł z uśmiechem:
- Nie rn<>U.sz zostać w ŁodZI dłu~
bro4.
Sam mi to poradzll ze względów tej ani chwiUL Odde maJSz pleniąd!ze?...
m.a:iu. e~~~~wsa:~il , taktycznych.„ We~ług jego zdania, wy- Miwsimy zniszczyć pr~e"W$Zystiklem
~' maga tego dobro fmny„.
dowody„.
&tedmtwo ~o. tie Ruileoki &ech.W
- Rozumiem.„ Nie chce, aby mówlo
W'Y'jela z waalzkt dwie ·pacz.'Jd ban~ cwr6cooy oo eceiny n.ait<>mi.asit ir:marl no, że francuz kieruje jego fabryką„.
knotów,· !które Smith rmcl~ do pieca i
od \V1i.;:.6r:am~az.a!~ ~cy. bib.n
Przyjrzała mu się uważnie i gładząc podpaiI!l.
cel~ł .mny wwadek.. a '~ 1! jego mizerną twarz, dodała:
- A teraz ubieraj się szybko ł uclo-.mob~tiwo lltasjera -B.imnw ~- Ale mój kociak dziś tle wygląda„. kamy.„ No?„. Sz.koda czasu„ .. - spofp6~~iefo.
zdefra.u- Tak, gorzej się dziś czuję„.
rzał na zegarek. - Za p~ mlm:uit o<f,..
~ L._._. ......., 1.-„
~c .
to •i1.]J•
- Nie cieszysz się wcale, że mnie chodzę ~tąd...
~~'i ~~I°:O""";
wreszcie widzi~z?„.
~ I zostawisz mnie samą?„. - z.aleclue-iO potycakii 111& ~ .iidefrauclo- Ciesze się, bardzo się cieszę„.
pyitała zroZU>aczonym glt:>sem.
'"1D~~- OrdemrkieJ pocłeiJ •
Przylgnął wargami jo jej pachnącej
_ Trudno.„ Nie mogę łnaczeJ„. Blaia ~
'INkli dr
kiteię m~ szyi. Przymknęła oczy i pierś jej poczę- gam cię, ·nie U!tradnlaj ml pracy... PobT~a 90bJ.e d:,~ ~ 6~ ła szybciej falować.
winno d na tej ucieczce tak samo za[edT deteikityw6w Soorlllamd Yardu Edwina żeć jak mnie„. Pomyś'l: przecle.t to byt
Brow;u.. baiwia,cetto prąpe.dk.oiwo w WuByła Już godzina druga, gdy wycho- twój ipomyst, żeby przyjechać do tego
szaiwti;e~ IW' llp1"y;łizry tlpOS6b mwallnia O.r- d~iła z willi przy ~llcy Nadleśne.J. Wró- przeldęte·go mi<l!sta„. _ spojrzał znów
~118k, • wiię.ziienia pO.d priete!Qtem choroby 1c1ła do hotelu. Sm!tha jeszc~e me było. na zegarek. _ ZbJłża się ósma ... Palkw.i
~ewneii nocr ~ .i;m1oarmyiob u.uililtaioh J~szcze r~z zwróciła się do J~go wspól- szylbko nasze ·r.zeczy.„
P°irla błs.icbił ;aikriił meli.
mków, mieszkających w sąsiednim poStanęła IPI"
otrnr
t
be
·śl
· b~MD~
:i~~ t!t~~ kSomiJut,h lecz dotrzlydm~ła oldpowldieidt, że nym wzirOlkie~.Y w -0.·:i ~llc~ąSmiitli,;i;
Blli!a.tu .W ~ u.dymion . fil/Me
a prze po u mem n e w z ano.
gat i 'k ~t
_,,,,,. ,,,;
mt
uu ;.u sw1 dw-" -...1:1oi
~'-dz c:z.e.
Sama zja1la obiad w hotelowej re- . · a "'1Y't any po vun.O.ru, iprzYlJ)O •
1
~ • dom.~ ~ ~= stauracji i położyła się w swym pokoju· naiJąc jej co dhwHę:
.
kt6ra zamteD!a e1 w walkę na note. na kanapie.
- No, ubieraj się... Za.paBc;uJ waOzkf..
1
;:;:::: ~da do Jmby B,--owa, lató31 ~ Nie pamiętała, kiedy zasnęła, lecz o- Raidzę cl .stąd udekać„. Za dzlesl~ mln.. Boh odn:m ~
...
budziło- fą nagle pukanie do drzwi
nut motie Jut być zaa>ófoo„.
~b1 f.t to .B~ ~r;v:~af.:1:
Zerwała sie z . kanapy. Do pokbJu . Od:wrócliła się ~agile I zadecydowała:
1
tyici• paoi Uwa1u-ei .s rOIZlku.u ~ kam. wpadł Smith. Był blady i zdenerwowa· · Wyjd~ stąd,
by nlie W';Pa~ć w rę™6w
ny
ce tego łotra - dete!ktyiwa, aae :i tobe,
BrOMt uclafe
aa b q do
-•---·
· dę 1·
RWeokiel
p~ a1ę
pomQ<:y B!ll'
lldr.J.;&:'
1 pamd •·- Widziałem go!... - rzekł drtą- nie IPOJai
'W'Młz!ł R:uteok, iw .a- ....,._. l :%:ł 1 cym głosem, rzucając palto na kanapę-. · - Potem pomówimy,„ na iraz.fle
do bote4Q.
- Wiedziałem te tu Jest!
wyd~my s•tąid„. - od!Part zadowolony,
Bairozaik ~ odrua Rutecki\ '
_ Kogo ~idŻlałeś?„. o kim nió- ~ przynaJnmleJ 1.lldało mu się stdon·łć ją
~~ :w°:i..w~e1namitfe!ic.a~ wlsz?„.
do ®USZCrenta hotelu. - P~zyig_ot:ulj tu
odzyskiaruu pt!Zyltoimn'CJŚCi me ·chce me ::'- No, o kim?„. Jak cl się zdaje?.„ wsz.ysfflro, da tymczasem uiprzied-zę na..Wechi>e>ć. wobec teiO detedc,tyw wprOIWadu O Brownie!...
szych są·slaidiów.„
.
~obw
nhYJ»lO!łycmy i rw ten 'łPoaM> wy_
Jest w Łodzi?„.
- Czy Im irównłe:t g-rozł nlebe1.a>_j~
~ ~~~'i 00~ Ruć
- Wijzlałem go przed chwilą na ozeństwo?„.
· .~
Lłwskl\ za ~ ł• abr.ała led męta. OIWa Piotrkowskiej„. Bylem ostrotny I umyśl . I - NWą~lę, .. l!l~rełsz~„ oni są nlewłnw mi~ odbywa •t• poca 0 nie wracałem bocznemi ulicami, lecz n „. araz e nili\·~ m ,....,zcze n-fe motie
-.b6łsitzwo R.u1~ ' O~ ~ałe 1 przy rogu 6-go Sierpnia I Piotrkowskiej dowfe.§ć że ze MDI\ ww6tpracowa1t...
..a~~
odwróciłem sle nagle I„. ujrzałem iO po
Wyiszeda z IPOkOJIU ł wróci? po dJWtroh
3 'i::. ·
wyroku ~oo.o oa d.rugieJ stronie ulicy.„
, mlmil.lltaob.
Sek.re-tan det~. 5mlth po ucd'IStC:Z- Zawważyi clę?...
- W JPOr.ząidftro„. - rzdd, wddalda0 • od &-owoa. pn:ieniótł ~ ~m: u
swą
Nie u1ega wątpllwoścł. .. Od1wró- Jąc palto f kaipelwz. - Onł z.ostają„.
ko;hamks., Zuboiwit.. do lod211. ~e :na.wis.- cit się szylbko
mając te przygląda' 1 S'łU!S7Jnle ... Poco mają .ściągać ·na siebie
ruJe'7.~onrt~ z fa~.e.r:r;amii. ba~ów.
sł• jaklei'ś TIT111'-'tawie a ja skorzy:sfałem podeJrrenla.„ Jtlltro spotkamy się w ~rarLAWOowa prowa.... 1 p0ote.J«mly l"Olllla'llll t
..,
„J„
•
kowle Cz. Jeste~ 1łl<•-" to ?
ltlehot'em. ikitóry r6wn1u pr.zebywa iw lodlzii -z alrnzj! i ulkr~em się w bramie„. Cze···
Y
""' go wa „.
· kalem tam może ;pól godziny... Ody 'za- Ze1clę iplerwsz.y!„ Ty chodt za
- Nie przypuszczasz chyba, te przy ipadll mrok, odwaliylem słę d~ro mną.,„ Ody dam cl znailc ręką, ID'I'zef~lam tu po pieniądze.„ - odparła ura- wyijść z mej kiryjówki...
.
d:ziesz ~olk.ojnle ,przez haH.„ Nie czeka!)
żona.
- Więc co teraz będzie? - ZatPY'-. dopóki zalatwlę raichU111elk z portJere.m„.
- Rozumiem, rozumiem.„ - gładził tała mocno zam~dkojona.
WyiJ!dt zara·z na Ulicę...
_
czule Jej reke. - Wcale . nie pos:\dzam _- Nie wiem„. Mmlmyi 1~d wyij1&- '; Zamkinął z.a sobą dirzwt I W'Y'Sziedr do
clę o to.„ Wyświadczyłaś ml napraw:ie chać„.
. . · sieni. Powoli schodizłl IPO st01Pnlach. Wm
ogromną przysługę.„ Nigdy cl tego nie
Zubowa zaigry'Zlta wa-rgł.
da ~ była ujęta.„ Mote Jut Jadą na gózapomnę„.
- Pakuj szy'})ko manatki... - dodał, rę? - iJX)Illyiśl}ał. Ody b~ Już na samym
- Ale co ty tu robisz?„. CzyJa to C>g"lądając się oo chwl·lę na drzwł.-Stt>~ d'ole, do wszu jego daleclat glos portfera
wllla?.„
dzlewam się, te za lada chwillę będą fu:t z buldlk:I telefonicznej:
- Pana Klemensa Krantza, łódzkie- tutaj„.
. - Dobrze, panie komlsairzu... Prz:y-go fabrykanta wyrobów trykotażowych
~a nie ruszata się z mieJ:scru.
P~lnill!ję„. On ma numer 308.„ (byit tQ itl!I!i skądinąd bardzo uczciwego człowie- No, czemu stoisz?„. - za~ytaJl, mer !Pokoju Smitha). Tak, talk, jut ro
ka„.
71bl:Dźaijąc się d'o nleJ. - Nie slyis·załaś?„. nle w:yJpU!Szczę.„ ·JCIS't, Jest... Wrócłt
- Nic Jeszcze z tego nie rozumiem... Za dziesięć mlwt mogą nas zaareszito- P~ ch'Wflą.„
- roześmiała się głośno.
w~„.
_
.
-„
Smith. stainął Jak wrytjl. ~
• - Pan Krantz był ze mną razem w
- Ja z todizl nie wy1Jadę„. - od!pair~ .teszcze, Jak ~rtJer odfożyt s~haw1kę
Otwocku„. Zaprzyjafolllśmy się„. Mlesz ta stanowczo.
ł rzeld do swego lPOl110cnDka:
ka:iśmy w tym samym pensjonacie„.
SJ>ojrzal na nią, Jakgidyby nie rozu- Będziemy tu mieli laidiny kram ...
Pewne~o ~inia zwierzyłem się ze swych mlaił jej slów.
·. .
Zairaz tu iprzyjid:Zie t><>llcJa„.
zmartwień, nie przypuszczając nawet,
- Nie W'Yfedizm? ... W-~ o~
- Co się stalo1 - zatt>yitaf 1llOlllOCte będzie mógł ml w czemkolwlek po- 1Ju wstać i Wtpaść w ręce !J}dilcjł? ..•
nic.
móc„. Le.cz on odrazu. zaproponował ml
- Nic ml nie zwblą„. Pawiem, łJe
- Po tego wg1łlka ~ nll.lfllent 308...
posadę kierownika w Jego fabryce.„ Po- o ntczem nie wiem...
Ten faoet ml się odraru nfe podobat
nleważ sam ró~nfet Jest chory f często . - Naiwna kdbl~to!... ~z.y sąd~l-sz,
Smlith dł'l1Żej jq.ut 1J1le J>Odsłfuchiwat.'
przebywa w m1ejscowośclach kuracyj- ze ,BrOWIIl huk łatwo w~pUŚ~I clę na wol- W1oaictl na górę. Na schodach zetlrną'ł się
nych, przeto potrzebny mu był zaufany nosć? ... 5J>'I"awa OndensikieJ nie zostafa z Zubową; !która czekała na jego ZIIlaik
człowiek, który zająłby się nletle pro- jeszcze zrukończona ... Brown czyha na
- Wracaj na górę szybko!..
·
speruiącą fabryką.„ Nie namyślałem się ciebie, by wytdOlbyć naiwięcej materjału
- Dlaczego?.„
·
oczywiście ani chwili i przyjechałem .do dfa swego śledztwa ... Wie doskonaile, że
- Jesteśmy z.g;lllbienł„ Policja jest
Łodzi.„ To Jest wszystko„.
. jdla ciebie krnd1tem pieniądze i ten - do~ Już na naszYl!ll trQJ>ie„.
·
- I mieszkasz u niego?„. · ,
- ~ moot„. Jeżeli wipaidniesz w j~ roee,
- OaidaJ, co słe sta~o?..•
- Tak, to jego willa„. Jest starszym iuż ci-ę tak łatwo 1J1ie w-ypuścl„.
- Nie -słyszysz?„. Jesteśmy. z.głuQ)te_wW vuiett. ..A~ambra" mamo.rcł.oiwaaiy ~
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ni.„ Afe poczekaj.„ BrOWltl ma wratienło,
naijmą;drzeJszym cz.lowiełldem oa
świecie„. Jm Ja go dostane w swoje lfł>"
oe„. &Jdt $Pokofna ...
- Afe co teraz z-robimy? .•••
- Wróćmy przedewsz~tktem do
naszego pOikoju.„ Mam pewien 1()18!11.„
W killtka: mlttltllt ipotem z pokoju numer 309 rozległ alę telefon w !l>Ortjeml.
Pomocnik portJera ro.ltd stuchaw1kę.
- HaMo, IPOrtJemla„.
- Proszę prz.yslać rachooek do pokoju ·numer 309 ~ zamówić taksówkę.„
W·:Y'JeMtamy...
1
- W tej chwfleczce, pros,... pana„„
Pomocnllk porljera od'IDżYl~haw-

te jest

kę.

Cł painowle s po'l(o)IU Nr. 309 proo rachunek.„
- Z 309-.go? ..• Aha„. Zairaz WY!Plist.ę.
Pomoonlk portJera ~owa.dzH ~
czasem ta1kisówkę. Po pięciu mlitmtach
rachune!k b}1 Jut na górze, a w dlzlieslęć
minut 11>otem diwaif panowie ~JechaU
wlin!dą na dól i Slklerowaill się odrazu ku
wyj.ściu Taksówka jl\llt czekała Wsied!U i :1rn~aU 'Sroferowl Jechać na dworzec.
rw Mi
alll'Cle Jeden z panów r.ziekl:
t 0 -~-+ f
Ł-" I
mo YJ3'~a ew UUIZ .„
_ · Byi t~ g'łos ~~J. _ _ _

-

SU\

I

Nie iupłyinęto naiwet dz.Leslęć miintDt
IPO odjetdzte pierwszej taJksówlkł w stronę dworca, l\d'y 11>rz.ed hote!lem zatrzymaiła si~ ~i'r:uga ta!ksówika, z której wy•
sl·adt B roW!Il, komisarz policji 1 dtwaf
wyw1ad'owcy. Wszy.scy szybko weszli
do ha1Ll1t.1 i BroW!Il zwiróclł się do iPOrJieira:
- Są na gór.ze?...
_
- Talk Jest... - ocłiparl 11>ortJer. -Nte wychdd'zJ.11„ .
- Prowad~ n~ pan ina góro, seybkol...
_
•_
_
P0Jecha1M wl1n:<.1:ą. Port~ ~wuikal do
m.mneiru 308. Nfkt nie o®owiada!t. z~
kał ·moonleJ. Ten sam skutek.
- Co to? .„ - zdiz.twłł się, - Mo~
fułt śpią?
.,.;.Ą
- Ma !PMI H4)asowy k!lucz?.„
- Mam„.
- Otwlteraj ipan!.„
Portier pod:szedł do aparafu wlsz.ąoego w ilru!rytair.zu i i"""""Oz.umlał 'si„ •~1...__
·~·
JJY
fcmkztnle ze ,swym pomocnfildem. Po
chwvll drzwt byty otwarte, lecz w 11>okoJiu nikogo nile byto.
Rozrz.u.cone na podaodize pa:plery
śwladczyly, u l~atorzy tego ipokoJIU
banl.io ~lę sipl.eszy~I przieid W'Y'jaZidem.
Portfer otwor.zył ·szeroko oczy; ł zia«>ał
s~ u gqowę.
- Rety!... - zawołał. - UcleiloU!...
- W Jak! SIJ)Os~? ... - .pytał Brown,
- Ja jestem nlewl1J1111y„ .. - UlSIPrawledUwlat się 1P10rtjer. - Ja myś'la~em,
że to są cl pamowte z ipolk:oju 309 ...go!."
•
Ody otwor.zono drzwi 1POkojru 309-<gO
zauważcmo na 1Pod:todze tlw111ch sikr~powaeych sromami m~zyz:n, ipozbawloll'YCh !Ulbranla. Z zakneiblowanyah UISt
Sl\CZ}'lla si~ !Pia1J1a .
- To onł Ich zwlązam - lk:irz.yczal
portJer. - Przelbrali się i udekH!. .. A la
się da~ern nabrać!... O, refy, rety!
Wik1rótce wszystiko się wy.jaśnfito.
Dwaj lokatorzy IPO odzyisikaniu 1PrzY..

„.

'

I

'.

·,

L)C .....-

tomności re~naU, że grlY' zamierzał! QIJUlś~lć swój ipdkój, by zdść na dół i wdać
się na dworzec, ktoś na.pa.Id~ na nich z
!Y'ł~, obez1:"'l~dnrt ich silnem uiderzenlem
Ja!luegoś c1ęzkf.ego przedmiotu w gilowe,
a nast~pnle wclą,ginął ich do ipokoju

z<ljąl garnitury, .s!kręipowaJ szinuraml
udekt

(Dalszy

ciąg

jutrol.„
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I DNI NASTĘPNYCH

DZIŚ

c:zeskl IUm, który tryumlaln.lo
przeazedl Europę p. t.

.,Jej

Chłooczyk
(PIEśfł żYCIA)

100 PROC btWIĘKOWIEC MóWI.0NY PO CZESKU.
Potęta uczuć mra1ki i piekło udręczd,
przez które bm·l.e pc>nUcona przn
Ortja pijacka, t~
ża. !CM i matka
lok.a.lu llOC!lefo. Óbłaiwa pollicfi oby<iUlDW«f - Epi~od w domu noclegowym
To oifniw• •ilnego draJ1I1atu, ~ęte pla.tycnie, aie<kiedy aż bolesne w reaili..

m•·

lłyc:mem

zacięci.u.

W rl01ach głównych Magda Souia,
8-letni .Id feber (Jej syn) oraz Jaro·
&ław Kocłan, słynny

skrzypek czeski.
ARENIE,

N~rojlram1 MICKY NA

pot..U rJwaikowa

jowe.

ł a.kitualDołoi

kra-

seamów w eł.nie
~ o fom 4.30 w Nl>oty i
nied.izi.ele poranki o godz, IZ-3 po poł,
Poezątek

I DNI NASTCPNYCH!
Perła bamonal

100 proc. dtwlękowłec .., lęz)"t•
czeski&
Przepyszny, pelen beztroskiego humoru, dźwlękowioc czeski z; tycia
woJskowero p. t

Li K. fel~mamałek

(I\. 11 K. f'ELDMARSCHALL).
Komedia na tle tycia garnizonu auitriackiego, w którym na wzór rosyJ(Gogola) odski~iO ,.Rf!WIZORA„
bywał inspekcfę falsżyWy marszałek.

W roli tytułowej: Najznakomitszy
komik teatrów w Pradze czeskiej
VLASTA BURIAN, który swą gra i
mimikł osluna.t stawę,. iah cieszy!
sio Mu Linder. W rolf prawdziwego
marsułka Rocfo·Roda.

Poc:z-a.tek o rodz. lZ-el w
miieJK d.o g. 3-ei 75

u. t

pot. -

Ceny

I l.25, od
zL l. l .59, 2. 2.5a.

a-eJ

O SM A 'N"

~l.WIKil~~

A
N

n.

Dr. med.

i

KRAIJSHOP•i

Akuazerja I choroby kobiece
MIESZKA OBECl'tlE

ZGIERSKA 15, Tel. 113·47.
Przylmufe od 4-7 wiecz.

ul. Zlełona N! 6
Telefon 185-49,
Chor. •kórne
weneryczne

-

Pn:yjm, od 12.:j
1
ł 7 /a-8 1/a ~

Komualbcla autobasowa

_

liódi-PiotrkOw

A11tobasY aa powytuel Unii odcłlom. do Piotr·
kowa o katdeł pełnel 1odzlnle 11<>cz•wszy od 8
rano do 20 wieczór z Dworca Potudnlowe10
przy uL W61czaliskleJ Nr. 232, dolud tnmwa•
łan l~ Czu przeJazda 1 lodz. at mia.

„„.......................„ ••••••„
PRlYJDt

osobiście

popularnleJszym

w.

a przckonau

znawc~

PYrreLLO. • Widzi
I przeznaczenie.

człowieka

dusz

sio - te naJ•
ludzkich fest

Pl'ZJIZłe>U

kałdeso

Jet&ll wlł11łn lub cierpisz
moralnie - NAPISZ nałYch·
miast Imię, rok I date urodz:e
nla otrwmau darmo analizę
Sw0Je11:0 losu tyclL
Nlnłefsie

ocł~en.fe

1 95

grolQ' znaczkami poczto~! sał'°'74 na przw
sylke. Adres1
Wacław

P)'Htłlo.

PrzyJccla

Warszawa. Bednarska 11.
chle4.

oaoblłcf.e cały

•••

Za okazaniem nlnlefszego 01łonC"11ła katdy
otrzyma amulet • talłz:man - a takowy przynosi szczęście, pawodzenle
czenie lub osobe koc.han-.

ł wpływa

na oto-

nzłł wstrz,ni•ca. aiezwvlcle eensacyina premiera! Nal1c11sacyinłelazy

Hlm 1eao11u. Z dziel6w

niezwykłych zbrodniarz" graauillcyrh na !lraaicy dtilde!!() Mek•vku "' t

'' C Z A R N Y A S ''
o·o li co LE li A·li

w

u1ae •mwwww

.„~
1·01i zlilw•

W
NiHWJkle sensacyjoy dramat obfltuiitcf w 1nre1t potwornych zbrodni i napadów nocnvcb na konwoje pieniętne na pojfranlczu meksyltaóekii:o. Taiemn 1 czy .Cnr11y A·~· Napad Dl konwól pleniętny.
dziale~o mordercy. baodyty l zbrod
Potworny iure" zbrodni,
.
miarza • mę&lci I oieu1tr1n:ooy
Na l~u• H&AH wu11tkH lllleleca po SO 1ro•ę
U w poli Poczllł•& HIAIOW o " ł-ef po poi. w eobotJ ! 11&9"Wel• •

„

~

Walka o punkty w grac.h sportowych!
Zacięte

Wszyscy sportowcy
\V całel

spotkania we wszystkich konkurencjach

czytają

trzv tata temu Łójzkl P.Z.P.O z roku uble~łego. kt6re zosta· fkoszvkówce I hazenie pokat.e całel spor
Gier Sportowych ły wreszcie pojkreślone I uznan~ za nit! towej Polsce, że skończyły sie czasy
stanął na silnych podstaw'ł~·h organlza- możliwe w przyszłości. Już zaJ)ewne nie l ,,walk-overowych" mistrzostw na ko·
cyjnych, nikt chyba nie przewidywał będą małv miejsca w r. l9JI . To też . rzyść pewnych okręgów „sil.1ych" .•. w
tak szybkiego I masowego T•Jzwoju teJ mistrzowie Łodzi w grach JoJdn do gło- grze poza boiskiem.
~ałęzi sportu. W Istocie acry sportowe su w finałowych rozgrywk:u.~h.
1 Łódź bedzie miała głos przedewszy- ·
I.. I
Interesują Jut nie tylko liczne rzesze ' Klasa łódzkich drużyn w siatkówce, stklem na boisku.
·
młodzieży czynnie uprawiającej koszy· ,
kówke. słatkówke I hazene. lecz rów- I
Ody

niespełna

Okręgowy

„REKORD"

Związek

I

sportowem
świętem •osfalo
Przed
~~~b~~r~~~:r:J!~Ii-:ii~~g~;.:~~l
pra•o111e
!li.furo
zaostrlcnla

PolSCB

.tygodnik sportowy

Cena egzemplarza

-tOGROSZ~-

'

do nabycia we wszystkich kioskach
~azetnwych w Rze l!vpo•poliłel

w Spale

nowe zaproszenia

ju~ uru~liomione

się
sienla słe klasy drużyn I
dla Jqdrzejewskie/
W d111lach 12, 13 I 14 czerwca r. b. Jczeństwem umchomlono biuro prasowe
rywalizacji drużyn, walcią~ych 0 miNasza doskonar.a t~nisistka otrzyma„
strzAs~;~~llzacfa, trzeba przyznać, w w letniej rezyicJ7ncji Paina Prez~den•ta tego święt~, które będzie z.a pośrednienaszym okregu. Jest nłezw} kle za:ięta. 1 RzeczyipoS«JohteJ w Spal: odbędz1e sle i twem c~łeJ prasy polsikfeJ informować , ła n?we zaproszeme. f".m razem zaproRozpocz~te w sezonie zimowym mi- dor~z·ne święto W.F. 1 P.W., które wszystk1.ch o naJdrobnlejszych szczeg?- 1szenie wpłynęło z ~erlma z. ta!llteJs~e
strzostwa kl. A w siatkówce są już na prznefo w rokl!l bi~iacrm c~arakte1 fach święta. Biuro pra~owe mieści s1e go klubu ~~th - \_Ve1ss na wz1e~1e udz1a·
ogólnopolski. Or.gamzac1a świeta zo- w Okręgowym Urzędzie W.P. ł P.W. łu w turmeJu tenisowym w dniach od 4
ukończenu
w konkurencji drużyn męskich, Jak ·1stała .powi·erzona p. dowódcy korpusu 11w Łodzi Al. Kościusz.~i N~. 67, tel..177·10 do "! czerwca .. 'furnieje tenisowe Rot~
Jest codz1e,nme z wy1ątklem 1Weiss w Berlinie gromadza rokroczme
. kręgowy Urząd W.P. i P.W.) wił czynne
to było do przewidzenia. 0 pierwsze IV (O
n•ledziel i wiśąt w godz. od 9-11. Biuiro elitę tenisową Europy ! dlate2:0 oożąda·
.
miejsce wakzą Absolwenci I LKS. Obie Łodzi.
Aby ta g1igantycl't!a łmpreza wyipa- prasowe spoczywa w rękach redak!o- 1 nem byłoby, by Jedrze1ewska skorzysta
drużyny mają do rozegrania jeszcze po
jejnem względnie po dwa spotkania, a dła d~azaJe poczyin1?ne wstały Jut rów sportowych: Władysława K!>z1el- ta z zaproszema.
J)Onlewai z pewnością wyJda z nich wsze1k1e iprzygotowam1a. Szczegółowe 1ski~o. Woskowfcza Pawła I Lltynskieu
zwyclesko, bedą musiały dodatkowo zauą<lzenla zostały częściowo rozesła- go Kla ud.ju· sz~. Ki·erowni1kiem biura jest
Po/ska-Czechoslowac;a
red. Wt. Kozielski.
ne a programy ust~lone.
zmerzyć se z sobą.
·
Celem nawiązama kontaktu ze spoteTrudno narazle przeoow~ada~. kt·l
Mecz piłkarski Polska-Czechosłowazostanie mistrzem. gdyż za ŁKS·em
cja został Jak wiadomo wvznaczony na
łf
przemawia większa bojowl)ść drużyny
dzień 14 czerwca w Warszawie. PZPN
i większa Indywidualność graczy, za
1
.~i;:e~:~~~~~j~y~o~~=~l~n~~ r::~~ 1e~!
I
.
~bor~lwentami zaś lepsze z~rame zeW ostatnich d1t1lach w Wkalu Z.Z. l na przewiezienie eksponatów na swój z powodu zbyt wygórowanvch warunKtórakolwiek z tych drutyn zostanie
mistrzem Łodzi będzie mogta imiało oobyła ~ię ~onferencja Polski~ ~orni- koszt, jed~.ak po przeprowadzeniu pew- ków jakie stawia PZPN-wi LeS?ja na~
Iwyższa magistratura piłkarska będzie
.
pretendować jo tytułu mistrza Polski. tetu Ohmp1jskiego 'Z przed1staw1c1elam! nej selekcJ1:
o Innych drużynach męskich kl. A w zw!ązlków :pańs~wowych na tel!lat przy- Następnie ipr.zystan>1ono d? omawła- i zmuszona zawody te wyznaczvć na bo·
siatkówce można to powiedzie~. że po- gotowań do o!J.mpJady letnileJ w roku 'Ilfa spra.w W}'.'Jazdu ~>0lskleJ d1rużynv. 1 isko Polonii.
Postanow1ono, ze bram będa pod uwagę
prawiły znacznie swój poziom technicz- 1pirzysztym w Los Angeles.
11
K_onferencji tej .1Przewodintczył pułk. tylko tacy za~O<!nlcy, k.torzy bellą mieli
ny (ZJednoczone, Geyer, YMC.\).0 spa- '
.
•
H
.
dek do kl. B grać będą Hasmonea i 1 UR Glaib1sz, który w k~l'k'u słowach zrefero- szanse na weJśOJe do hna.fów. Następupllkarzy ang1elsk1ch
c<> nie jest zbył sprawiedllwetn, gdyż wał .stan 1przyigot.owań ł zdał sprawo- jące działy ~portu będą prawdopodobnie
Jeden z amerykańskich menagerów
zespół UKS. który zapewni sobe pozo- zd.ame z oorad ~iędzynarodowego Ko- obestan7: wioślarstwo, szermierka, bak~
stanie w klasie A jest najsłabszym z ca- ~11U:tu qt1mp1Jsk1ego. A z.etem kwestfa pływanie, kolarstwo, hlippBk~. strzelanie piłkarskich bawi obecnie w Anglji,
\ p1h~1 111omeJ, ipolo i tenisu odipadta ;uit I lekka atl~tyka. !<osz.ta v:yJazdu Jedlfle- 1gdzie prowadzi pertraktacje z dworna
lej grupy.
w siatkówce teńsklej kl. A tytuł ml- <l1efmttywnie z programu \grz}'lsk. Co do g-o .zaw.odt!lika obl,1czl)no na 700 dolarów. 1znakomiteml piłkarzami Arsenalu Dastrza zdobyła drużyna HK5. zespoły istrzelania, to będzie ono ~uszczone P0Jedz1.e iprawdopodobnie 25-35 za- videm Jackiem i Ale<: Wamesem. Obydwaj ci piłkarze otrzymali bardzo poWKS, TUR. IKAPE I Geyer - popra- ~o OltirmpJady pod· waru11indlt Jedtnak, wodników.
za!kończenie mnawłano .,,,.wę . nętne oferty l prawdQPodobnie opusz..
Na
zw!ą1Jld . zagwara&t~ .~~nlą
ze
wiają się z dnia na dzień.
Zjednoczone wykazują spa:łek formy 1 łlość zawodników, którzy nrgdy jeszcze przygotowań poszczególnych dzłałó• t 'czą szeregi swero klubu.
akcję po~zc1e~ótnyich związków w zbiór
a Kadlmab jest już pewnym kandyda- nie pobierali na.gród płentęfnych.
Dalsze spotkania
tern do spadku do klasy B. l'v\istrz żeń- ! Co do kan.kurs~ sztwkl, t~ a~rykań- ce oltmp1jskieJ.
ski klasy A równie! w mistrzostwach ski !komitet 0Urnp1Jski zgodził się nawet
footbalowe
Polski odegra pierwszorzeJną rote.

Przed

1

mB"ZBm

•• k•'B
_ • o.1mp11s
asze przygotowania
1

nmBrykI kapBrU)I. ''

•

I

s1>.rawne przeprowadzeni~ mistrzo- i
stw siatkówki na sali, umożliwia roze-

Imprezy sporto•na n~ dziań dzlsla·iszy I i·urrzai·szy
W

w

U

o puhar wiedeński

środę odbyły

sle we Wiedntu
piłkar~kie o puhar.

~~~i~e!~~=:kg~~~;aze~:n6c:~r~~:I Ni.edziela_i sabot~ wolne beda od s_oot~god~. 17-ta ŁKS (liga) - Hakoa~. Spot- dals~e spot~ania
cle przed rozgrywkarirl Pw tych klnku- kań p1łkarsk1ch o mistrzostwo. natomiast · kanie na dochód PZPN. W Pab1anicacli IRapid bez wi ększego wysiłku pokonał
w całym kraju odbywać sie beda mecze godz. 9-ta Makkabi - Sztern~ 2odz. 11 i dru~ynę ~ackeru w stosunku 5 :2 przerencJach dla kl. A.
na dochód PZPN. Szczegółowv kalenda- PTC - Burza, w Tomaszowie. 2od·z. 15 wazając. niemal pr~ez ca!Y czas meczu.
W drugim spotkaniu druzyna W AC. po
A wJec ż kosii~ófk~ meska. frupu- rzyk spotka6 przedstawia sie ·następu- Jutrznia - Victoria, godz. l 7 Lechia
Ialca 7 ruj yn,lk e LzKeSelrKenAcPmEn ezlwy-f jąco:
Hakoah w Piotrkowie godz 17 Concor- bardzo ładnej grze pokonała PAC. w
Makk ab"1, w Kar1szu· 20dz. 15-ta stosunku
d'
k e zacete wa •
B ·k
...
sobota. P'lk
, Tr um
•
.
d · brakuje
t lk jWAC
• • Drużynie
b . J 5·1
01s o orzy u1. 1a 1 a DOL.na:
zapewne bedą grupą ctołową jed 1
najaJ
.no zwyc1ęe
o
Y
..
eszcze
ecme
o
Prosna
17
godz.
nak YMCA WKS I TU mo s r~wi Wodnej godz. 17-ta IKP - Ziednoczone. 1ŻKGS - Hakoah,
ćlSpotkanie o puhar · „Expressu". Boisko KKS, w Brzezinach godz. 17 BKS - stwo. by zakwalifikować s1e d? ~ozgry
R gą P
wlele niesp~dzianek
Oeyera godz. 16.30 \VIMA - Geyer. - Makkabi, w Koluszkach godz. 17 KKS- wek o puhar środkowo-europc1sk1.
·
•.
Siła.
Spotkanie 0 puhar Exoressu".
,
IKA·
U~S.
zeńskleJ
W koszykówce
.&
k
I
''o
.
o
przesą
llKS
1
Kruschecndcr
WKS.
PE,
A
. ry sportowe.. a szy cl8:S? ~pot au • o ry sportowe:. Da1szy cIa~ st:>o.t~ań o
ciwnlkami Jui 0 znaczniejszej rutynie.
.
Nowicjuszki klasy A Zjednoczone nie o ~1strzost~o w siatkówce ~ensk1~J i me m1.strzostwo w siatkówce ~ensk1e~ 1 meC~het, który od kilku tygodni znaf·
odegrają z pewnością powatnieJszeJ ro- skteJ oraz pierwsze spotkanta .o m1str.zo- sk1ej oraz w k?szykówce .' ~a~en1e.
u Na mistrza typować można ŁKS łka stwo klasy A w koszykówce 1 hazenie. Motocyklizm. ZJazd gw1azdz1sty Bar- duje sie na tournee, bawił we wtorek
N1edzlela. Piłka notna: Boisko przy Kochby przy udziale motocvklistów z w Pradze, gdzie w obecności 4.500 wi·
• p~ oraz WKS.
dzów pokonał Menzla 6:3, 6:2, 1:6,
pu. Wodnej godz. 8.45 Kadimah - Has- całej Polski.
d
b J
wh 1 1d t
1
1
••
Kolarstwo: Wycieczki ŁTK i innych . 6:4.
lonych ~=e~ ~rup;.u pleiw!z~i"~Jr~;: mo.nea, godz. 10.30 Turyści - ŁTSG. Amerykańscy t~nislścl Lott 1 van
my: LKS, WKS, ZJednoc~one I Widzew Boisko ŁKS godz. lS-ta WKS - Orkan klubów kolarskich.
IRyn udali sle do Paryfa, gdzie w ezm'
s"~ Manufakture, w drugiej zaś~ UKS,
f~~a~JL w mistrzostwach tenisowych
Kusociński
łka~~ Ip!~~;wle zeszlorocznych wynl1 Tilden ł KoteJuh•• wcld odbyWaf·
południowe/ ;ul uatalona
ków należałoby sle spodzie\\ al spotka„
Kusociński startować bed~ie w Brnie
•
na w finale miedzy ŁKS-em ! Hl~S-e'!1•
W dniu onegdajszy'!' został równie! w nadchodzący czwartek dnia 14 b. m. toumee. Przed kilku dniami w miejscojednak lkaoe l WKS zaoow;aJaJą się
bardzo dobrze, a zespół Wli\~A był wo- ustalony ~kład piłkarskiego zes~ołu P?- Prze~iwnlkaml naszego bie2acza będą wości Newhaven zwyciężył Kożeluh
g6le w jesieni rew~lacJą. Moze pok3zać ~udnloweJ Polski, ~tóry wystani w dnJU Kośc1ak, Nemecky i Heracek z Pragi. - swego przeciwnika 1:6, 6:1, 6:2, 6:2.
•:
obecnie bardzt_> wiele. rozo.,rządzając Jutrzejszym przeciwko Polsce P4łnoc- Przeciwnicy rozegrają bieg na 5 kiloBetty Nuthal i zamieszkały w Lonmetrów.
dobrym materJałem. I t~ znąw musimy neJ. Skład ten wygląda nasteouJą.co:
dynie południowo-afrykańczyk Spence
Otllnowskt (Cracovia) Zacbemskl
oodkreślić, te I w hazenie m1!;trz Łodzi I
wstępują w najbliższym czasie w zwiąbędzie _mógł śmiał? pr~tendowat do ty- (Crac) PaJąk (Lecbja) Kotlarczyk 1
zek małżeński
'
(Wł ł ) 'M 1 k (C
' k
1K
tułu mis:.: t.a Polski.
racos a' ys a
Lata l'Lległe \\ rrkazał V tak znak:>m!- ot1arczy 11
czele tabeli
Węgry
. • '
tą role t~· .:.u (w koszy;{,l\VCE! Ż1>.1iskiej vta),~iesner. P:izurck. Smoczek, (Gar·
dookola N1em1ec
I ta~ e„ .• , ttKS (w siatl\ ·1,vv.:ł t !l,apc barn!a), Kłsiellnskl (Wisła), Bator (Oar·
międzypaństwowych
\\' ktasyUkac~I
f We wtorek rozpoczęty zostat kotar„
(w k ~, .• '•' wce m~skicj) w r ,'b: .J \\ • barnia). .
0
PU ar środikowo..eu•ropej„
łta.~ " ·r· trzost\\ J Pl'Js ' . i<J o t. n e I Mecz obu rcprezentacJI odbedzie się , ski b!eg dookoła Niemiec przy udziale r~z;grywek
0
Łódt m .-.~ być pewtt.l z.~~t-1.1„„::· :ł. ~uk w godzinach pop~łudniowvch na boisku; kolarzy belgiJSlkich, fra.ncUISklch 1 wł<>- ~h~iii~ }:~frją~~cfo~~zy l?r2f~W~
w . ...
waqa
'
carJi•.'
skich.
c:tsÓ\\. o,<.dY l POUJ ~'"'·:: Di!!Wła')Cl\\ e. Wisły w Krakowie.

I

-1

Za 'wiata f1n1·sowago

..J/

I

R1pr1zentacJa Palski

)BdZIB do Brna

BfBg koJarsk•I

„

.

.
na
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°' !Berlinie

CIDJariie poli1:,11ineeo instututu

Demonstracje ·
monarchlst6w
przed parlamentem francuskim
Paryt, 9 maja
rTelegram własny)
W związku z debatami nad sprawą
„Anschlussu" przed izbą deputowanych
zebrał się tłum monarchlstów. który usiłował urządzić demonstrację. Policja
aresztowała około 80 .demonstrantów.

Bojówka hitlerowców
na lawie

•

•

W Ber:Iinle otwarto, pod protektOrateiJi'Qi'nJsferstwa spraw wewnętrznych, pollcyjtty ·tnstytut. w którym szkoleni będ11
urzędnicy policji kzyminalłteJ.:Na ilustracji - kilka scenek z pracy nowego instytutu.
·

~ftueducla

oskarżonych za napad
na komunistów

do 6icdono pólnoeneao %don nilf a ftróla
·onaiclaftieao

Berlin, 9 maja

sądem przysięgłych w Berlirozpoczęła się dziś sensacyjna roz-

Przed

nie
prawa przeciwko grupie narodowych
socjalistów, oskarżone) o zorganizowany napad zbrojny na zebranie komuni·
styczne.
Proces nabiera niezwykłe ciekaweIW charakteru z powodu powołania w
charakterze świadka przywódcy partji '
narodowo - socjalistycznej, Adolfa Hitle 1
ra, oraz jego antagonisty. wykluczonego z partjl kpt. Stennesa, b. przywódcy
berlińskich
oddziałów szturmowych.
Gmach sądu od wczesnych godzin obleJi?any był przez tłumy publiczności i muslał być otoczony silnym kordonem policji.
W najbliższych tygodniach łódż podwodna kapitana Wilkinsa ,.Nautilus Il" wyZJawienie się na sali Hitlera 4-eJ os- msza w kierunku bieguna północne20. Jak donoszą. kpt Wilkins zawarł umowę
karżeni narooowi - socjaliści oowitall z Komendantem Zeppelina. na mocy której rownocześni~ 'L ł.:>dzi<t podwodna,
podniesieniem ręki i okrzykem: , Heil wyruszy do bieguna Pr1 łnocnego Zeppelin. Na zdjęciu naszem widzimy (z lewej
Hitler!'"
'
ku prawej): kpt. Wilkinsa, towarzysza jego dr. Villingera oraz komendanta
Zeppelina dr. Eckenera.

Plaga bandytyzmu ·
w Barcelonie

----------------------··--

rro fłodsfn poci sfemlq

Gubernator chce zwolnić wszystkich policjantów

Kst"'"'"' Connaught. wuJ kr.11.la a"""'el•„le·
icv-..-

go Jerz~o. zmarł

u

11

&·

""'

w tych dniach w włe

1„„„„„„„„„„
...
ku 81 lat.
!LicytacJa zbiordwStro
ganowa w Berlinie '.

Madryt. 9 maja
(Telegram wtasny).
Gubernator Barcelony oświadczył,
i ż zwolni wszystkich urzędników policyjnych z zajmowanych stanowisk, jeśli nie zostanie zwaiczona plaga napadów rabunkowych.
W z wiązku z powyższem należy dodać. iż w ciągu ostatniego tygodnia dokonano w Bar,celonie 6 napadów.

spłonął

Hotel

w Londynie
zwęglone
Londyn, 9 maja

Dwie osoby
(Telegram

własny).

Dziś

nad ranem wybuchł voźny pożar w jednym z hoteli na Piccadilly. Pomimo energicznej akcji straży ogniowej
hotel spłonął doszczętnie. Dwie osoby
zginęły w płomieniach.

J u go si a w ja otrzyma
wielką pożyczkę

Białogród; 9 maja

(Telegram własny)
Jugosławja ot·r.zymać ma pożyczkę

francuską w wysokości 1 miHarda fran-

ków: .Roko"':ani~ posunęły s"i· ę. tak dale:
ko, QZ podp1sama umowy pozyczkoweJ
należy oczekiwać w najbliższych dniach
Pożyczka przeznaczona jest częściowo
na stabili'zację waluty
•••••••••••••••••••••••••••••••
_

„

_

N•esc:•e pomoc:
nojbiedniejszgm!

W czasie ostatniej katastrofy górniczef w Belgji, sześciu ludzi zostało zasypa- Przedstawicielstwo handlowe Sowietów
nych w sza~hcie. Dopiero po l70 godzinach ekspedycja ratunkowa zdołała do urządza w najbliższych dniach w BerJllllch dotrzeć. Cudem zastano Jeszcze wszystkich przy życiu
nie licytację wartościowych dzieł sztuki
należących do słynnych zbiorów Stro·
··
ganowa. Ilustracja nasza przedstawłfa.
li.> 6.
6. • portret hrabiego Aleksandra Strogano:JJ. POS~
J'ł OIN•
wa. który zapoczątkował zbieranie dzieł
sztuki w swej galerjł bezcennej wartoszpiegiem Ci. P. U.
śct, również wystawiony na IlcytacJę..
Wilno. 7 maja
nak - ·Micha1'łowskiego b'e()"ł
p 1
. ,
.
., ·
z 1 "' e.R"o z . 0
~
Prasa. ~1lensk~ don~s1 ~ Mmska, ~e s~1. . 15:tórY:1 ?ędąc :':.roku.1919 c~łonk1em
PLANOW
w_ drug1~J poł?WI~ ~w1etn1a na tereme ?1alorusk1:1 kom1sJI w0Jskowe1. oska~-1
.
l~ł*t'ł•~WI
Białorusi sow1eck1eJ dokonano szeregu zył obecnJe dawnych współoracowm~ . apzerach
e. t .. c.
aresztowań wśród inteligencji a zwlasz k6w o rzekomy czynny ich udział w for I
. ; ·toczufrJch
cza nauczycielstwa. Uwięzionvm O. P. mowaniu oddziałów białoruskich pod-·
. ~ •
.
111 . „
U. wytoczyło sprawę na oodstawie o- 1ezas· wojny oolsko-bolszewickiei.
re~.
'
,.... ·"' ·BORKENHAGEN
skarżenia b. posła sejmowe.R"o Hromady . „ . .. .. ·
ii1ia
11111 t0Dż·PIOTRKOWSKA·100
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ODDZIAł' . Y : KRAKÓW, ul: Piiarsk~ 4, tel„ 165:~; KATOWIC~: Biuro dzienni~ów „~aga" Wincenty Szczepaniak,_ul. Pi~sto~s.ka 9, tel. 7.17_; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski
ul . .3-go Mai~ n ~. 28; BĘDZIN: 81Uro d~1enmko~ J. _ Hlaws~1 :, ul. Malach~wsk1ego l.• D.AB~OWA GÓRNICZA: .Bmro dz1e111.1kow J. Hlawsk1, 3- go.. Maja nr. 4; ZAKOPANE: Waledań
Jomec, Krupowki nr. 30; GDYNIA: Pensionat „V1~tona Reg1a ! te~. 1?.02, TARNOW. uhca Krakowska nr. 2, ~ZĘSTOCHOWA: Al. P~.nny Marii nr. 31, tel. 4-48; KALISZ: Zł o ta nr. i •
RADOM: ul. Żeromski ego nr. 23, tel. 31; KIELCE: ul. S1enk1ew1cza nr. 46, tel. 171 ; SKARŻYSKO: ul. llzec~_: ~r. 16, tel. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica Garncarska nr. 4.3:

Pr enumerata: z kosztami

przesyłki poczto we j zl. 3 gr. 50 miesiecznir

I· Ogłoszenia:
w_tekś~ie
gr. za. wiersz _milime trowy (na stronie
. . .
. nek!olosn 40 gr. z.a wiersz m1l11n. Drobne: za

--------I

SO

na1m111ei~ze _ z!. I.SO. Poszukiw anie oracy: za s1o wo . 10 groszy. naj mni ejsze

la wydawce i druk.: Wydawnictwo „Republika" sp: z ogr. odp. i ;~d;kwr

4 $Zpaltyll

słowo 15 itros:i;1

zl. 1.20.

cdpowiedzial~;: Jan G;~bel;iak, lódź:-Piotrkowsk~ 49. ·
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