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CENA NUMERU 10 GROSZY.

KRWAWY DRAMAT RODZINNY
kolejowy w Sosnowcu zabił
i synka z obawy, że zaznają nędzy

Były urzędnik ,

·

żon.ę

JR ord~rco po s6rodni urnJJI si~, ubrał odśOJi~ln-e i oddal si~ DJ r(f:e olod~
cza powstał straszny plan· Rano o godz. J Wiktorek padł trupem. Po dokona~iu
Sosnowiec, 29 maja
Goniew•~z
W dniu wczorajszym Sosnowiec był fi, gdy żona jeszcze spała, chwycił sie- tego straszliwego cz.vnu,
widownią krwawego dramatu rodzinne· kierę i począł zadawać żonie straszti- ! zdjął skrwawione llbrnnie. urny? się.
go. W domu przy ul· Szelewskiei .20 od we ciosy siekierą, póki wyzionęła ducha) włożył czystą koszulę I nowy g.a:-'1itur,
dłuższego czasu zamieszkiwał b. urzęd- Nieszczęśliwa kobieta otrzymała kilka- poczem poszedł na posterunek policji w
nik kolejowy Józef Gonłewicz. Mies.tkał naście ciosów w 2łowę. Następnie Go- Strzelcu. gdzie złożył zameldowanie o
on wraz ze swą żoną Stanisławą i 7-let- niewicz zadał cios siekierą synowi w rlokonanem morderstwie. Po przesłucha
nim synkiem Wiktorem. Goniewicz po· czoło. Gdy po pierwszym ciosie chłopak niu osadzono go w więzieniu. Na micisiadał mały kapitalik około 5000 zł., któ obudził się i dla uuiknięcia dalszych cio- sce zbrodni wyjechały władze. Wiado·
ry przechowywał u znanego przemy-, sów odwrócił się ku ścianie, ojciec za- mosć o straszliwej zbrodni wy~vołała w
dał mu dru~ cios w skroń, od którei;to okolicy przy~111:biającc wrażente.
słowca sosnowickiego p. s.
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Ostatnio postanowił on założyć so· . ' ~ '·f~~ :~
ble kramik owocowy, lecz pieniędzy
tych nie mógł w żaden sposób wydo-

- ~ ro~otni[J

stać.
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Zamieszki ·bezrobot. nych w Piotrko~~e
Piotrków. 29 n:iaja.
Wczoraj o godz. 7 wieczorem .rada
związków klasowych zwołała : wfec : b,ez
robotnych. Na podwórzu posesji; ·gdzie
mieści się lokal rady ' związków klasowych przy ul. Legjonów zebrało sie kil
kuset bezrobotnych. Do zebranych orze
mówil prezydent miasta Schmidt. Obecni na wiecu agitatorzy komunistyczni
poczęli przeszkadzać mówcy i · wnosić
okrzyki antypaństwowe.
Powstał tumult i ogólna bijatyka.
Chwycono za laski i kamienie. Bóika
trwała dłuższy czas i dopiero wezwana
policja zlikwidowała zajście. Wszystkie
szyby w lokalu związku klasowego zo
stały wybite.
Przybyłe pogotowie odwiozło kilku
rannych do szpitala, a kilkunastu l51kko
rannym udzieliło pomocy na miejscu.

5-letnia dziewczynka
przeie.:.liana p 'r•e•
ta flsóD'At:

romarnani ~rm ~oliij~

Lódź, 29 maja.
na szosie Pabja
wieczorem
W czo raj
ctostała się
taksówki
koła
pod
nickiej
pcd~qcvm
przed
sic
!1r4Uujqc no torz.e , usuncfi
(Szosa
Czarnożyłówna
:Fajga
5-letnia
druf!i
pod
poeiq2iem, 6u 111paśt
.k
Pabianicka 60). Doznała ona bard~o
wa
ciężkich uszkodzeń cielesnych. Pogoto
Skutki tej nieuwagi. były straszne.
'Poznań, 29 maja
oszuka/ na znacz'ne sumy firmę ·
pierwszej pomocy
wie po udzieleniu
zd<!·
8
tylko.
robotmków,
12
pośród
Z
__
Poznań
linji
kolejowym
torze
Na
B-cia Borkowscy
do szpitala
. . Ostr9wi między .stac.iami)(ptljn ~ '. W.i ta, _ łał~ na czas uskoczyć, 4 zas, 41 m1ano~1- przewiozło dziewczynkę
.
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. . . . Wars~aw.a•. ~9 ma1a._ h . szyce, rozegrata si'~ wczoraj po· połu- cie Zielonka, Makowiecki. Stęsrzała i Pa- Anns Mari!. . · . ·
Szofer został przytrzym;rny. Policja
skarek zostali rOzSzarpani w okr9pny I
.. '
. K_ontrola buc.~alteryJna w zak!adac i dniu wstrząsająica ·trage<lja. .
do
spisała mu protokół, pociągając . go
.
sposób.
braci ·Borkowskich w Warszawie ·na-j
·
Wszyscy niesvcz.ęśliwi- robotnicy by odpowiedzialności · karnej.
Przy wymianie po~l.adów kolejowyc!1
trafiła na sfałszowane kwity rozchodo, ..
..
.
. .
· we. Zarządzono natychmiast dochodze- , pracowało w tern m1e1scu 12 robotnr- li żonaci l osierocili łącznie 20 dziec.
n~ kMreajawnilo hf~szer~wadopu ! ków.Wt~czuie n~~ch~ z Ostro-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~
ścil się urzędnik Michał Kościński. Gdy\ ~ia pociąg towarowy. Robo~ni~y, zaię
został on wezwany do wyjaśnienia róż c1 garączko~ą prac~! usunęh się dop1enagle ro '!V ~statmeJ chwrh, przechodząc na
nych pozycyj rozchodowych,
znikł. Z pobieżnej kontroli wynika, że! sąs1.e<lm tor. Wskutek huku parowozu
bardzo wysokich • pociągu towarowego
defraudacje sięgają
doftonoli naduivt "' ftosie i:lioru,;li no 180 tvs ·
sum. dokładna kwota jednak ustalona nie dosłyszełl jednak, że z przeciwnej
rewizji ksiąg. strony od Poznania nadjeżdża pociąg złotu,;li. :Jednemu pocjentoDJi rvęrDJofi.„ '40 zc6óDJ.
będzie po szczegółowej
czfonków kasy chorych i w ten sposób ·
osobowy.
Za defraudantem wysłano listy gońKrólewska Huta, 29 maja
narazili kasę na straty, przekraczające
CTeieg-ram własny).
Wśród mi·esz.kańców miasta oddaw- sumę 180 tY'sięcy złotych.
Specjalna komisja izby dientystyczna kursowały po•gloski o nadużyciach
popełnianych prz.ez dwu lekarzy denty- nej stwierdziła, iż wszystkie wystawiane .przez obu lekarzy rachunki przek1rastów na szkodę kasy chorych.
czal:y znacznie ich własne koszty. Prawchorych,
kasy
dyrektor
Wreszcie
W razie potrzeby gotów jest uczony wznieść się poraz drugi do
dziwem curiosum w tej niesł'Y'chanej :He
rękę
własuą
na
przeprowadził
Piecuch,
lotników
obu
stratosfery. - Wysokie odznaczenia dla
dochodzenia, które dały sensacyjne wy- rze jest zbiór rachu nków, na podstawie
Kipf era, asystenta prof. Piccarda ryce· niki. Stwierdzit on mianowicie, iż nie- których ustalono, iż dr. Maltz dokonat u
Augsbur2, 29 maja
rzem tego orderu. Pozatem szereg in- mieccy lekarz.e de·ntyści Maltz i Wy- i ednego z pacjentów ekstrakcji 40 zę
. (Telegram własny),
organizacyj zamierza wysoko od- cisk fałszowali rachunki za iroboty de·n- bów.
nych
Prof. Piccard„ który, jak donosi dziSprawą zajęły . się władz·e sądowe.
tystyczne, wykonywane dfa rzekomych
znaczyć obu podniebnych lotników.
siejsza „Republika" - wylądował szczę
śliwie, przybył wczoraj do fabryki balonów w Augsburgu, skąd nastąpił jego
start. Prof. Piccard oświadczył, :te
.
opracowanie poczynionych przez niego
•·
• '
•
na wysokości 16.000 m. doświadczeń
zajmie mu dłuższy czas, przyiczem jeśli

W obawie by rodzina jego nie zazna
nędzy w umyśle Goniewi-

ta strasznej

Urzędnl

defrau:.:.a.o;..nt.
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Dentyści-oszuści

w Królewskiej HuclB

Prof. Piccard - triumfatorem
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~f~dd~e ~t~~t~~~:r;,z~N~s~~z~~ęel~?e~i~WJ~: szykował urzęd~ik skarbowy w Warszawie. - Dzięki . intuicj'
~ub~n~~ht:s:~~~~jb~~~~i. k~~r~aj!~t naczelnika oddziału poczty, fałszerza w· porę aresztowano

l

· cie za Józefa P.ą.włowskiego z Radzy- fje Naimskiego i nosiły urzędowe o yWarszawa, 29 maja.
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ro e gIJS 1 m1anowa1 pro . 1ccar·
Niezwyklegó i o\ikrydia . d9konat ml:. . mma po ano o s~~wa_c11 .1 1~ a ono, ze ! gm~ ne ~1e.częc1.e warszaws re z tą Jeda komandorem orderu Leopolda. a inż.'
„w Warsza• • • • • • • • • • • • • •·• , mowoli ·naczelnik oddziału . poczty War ptacuJe on w 33-cim urzędzie skarbo- dyme rózmcę, ze słowo
szawa 'tó; przy ul. Ciepłej 20, Władys- wym w Warszawie i nazywa się Alek- ! wie" było z pieczątki usunięte i wstaSander Naimski, jest on ·asesbrein 7 stop wione słowa „w Radzyminie". Rewizja
• . . '.
ław _Szpakowski._.
.y br-uk natury
cały arsenał pleczęci
nia stażbowego. , W '"' mieszkanllt · jego ujawniła dalej,
·
1
oraz datownik
pocztowych
przeważnie
ob
która,~ditła
rewizję,
przeprowadzono
przybył
„
urzędu
mu
podl~głego
J:?o
:Jln :j'fqsflu urodziło sit:
del~ ~ dll'ierna eloD'arni pe:w~en . 1!1ęzczyz!1a· by. ~"'.yrob1c . sobie fity mat~riał ,obi;:fążający. ~eziono Wszystko było tak sprytnie przygotoks1ą:zeczkę PKO. Jako merwszy w~!ad kilkadziesiąt książeczek· PKO na różne wane do oszustwa i tak posunięte, że
.
.
za~eklarow~ł on. z.łotówke„ Nacz~lmka nazwiska ź ·wkładami po · 1 złotówce. I 2dyby nie intuicja naczelnika poczty, ·
Katowice. 29 ma1a
się przeczuwające20 w nieznanym osobniW Kuźni Lig'owskiej na Śląsku Opol- . ~o~ tknęło,' ze k~1ąz~c~ka me będzr~ stu W. każdej ksią,ż_eczce Z.tJ~j\fowata
jakie poniosłaby
skim w gospodarstwie rolnika Daniela, : zv.c ~o ~kt~dama y1~mędzy. Swern1 SP,~ tv.mczasowa legitymacja · •wysfawiona ku fałszerza, straty
krowa wydała ną świat cielę z dwiema ,.~rzezemamt podz1eltł' się on ~ ~rzędem rzekomo przez urząd skarbowy w Ra- PKO byłyby bardzo ·znaczne. Decyzja ·
Legitymacje odpowiadały sędziego śledczego asesora urzGdU skar
głowami. Stwierdzono u rcielaka 4 o·czu, sl.edczy!Jl. który . wY'.sł.ał specJahstę od dzyminie.
nazwiskami w książeczkach PKO · i bowego osadzono w areszde.
dwa języki i dwa otwory pyska. Krowę wkładów oszczęanosc10wych.
Nieznajomego, podającego się na· pocz wszystkie były zaopatrzone w fotogra- 1
i cielaka zastrzelono.
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~ott, Z: medośligłe 1f:.f~me, sta1e się

Nr.

gościeln

Japonii

przez tłumy Wie.l bicieli japońskich

przemysłu liłmoweuo

lmponuiqcy rbzwói

Kioto, najmfodsze miljonowe miasto
w Japonji, stynne z uroczystości korona
cyjnych, posiada <lwa oblicza. Podczas
gdy kap1łani buddyjscy w niezliczonych
świątyniach O:d·dają się trad~y}nym ceremonjom 1 na świetnie wyasfaltowanych
szerokich ulicach kwitnie w całej pełni
ruch wiel'komleJski. Na tle nowoczesnych kawiarń, domów towarowych i
banków mkną eleganckie 8-cyl!ndrowe
m
.
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Prau zagraniczna, zarówno codzien..

wypłynął w, zv.:iązku z .gigantyczneini
~~~Ikwcit~':tczdJ ni;lzą.za.n~: dstałej
~ ynem
Y
.e ~
a
Ka:
iumu~~k t. J• Dllęd.zy AglJą a Po.
.
Kilką d ę.
a u ~ny~ t lotów po~ierdbził o
pr.zypusz~~nia, . o, co u~azane. Y•0
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„Wielki Doug"

znako·
twierdziangielski
Tak
mity uczony
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WI·t any

w Japonii.

lłmuzvny, wymijając po drodze niezli- 'Kioto. Odbyć się tam ma bowiem wielczone autóbusy i tramwaje. Obecnie . z ł ki bal. wydany przez iav01is/de towarzy
powodu budowy ~óleJ'ki podziemnej stwo filmowe na cześ~ gośct zamorskich,
1ruch uliczny napotyka na pewne prze•. którzy przybyli luksusowym statk~em
„Belgelarul". Uroczystość ta stanów1 w
szk.Ody, g-dyż niektóre dz!&lnlce na
tek tych robót są całkowicie rózkopane. żydu towarzyskim obywateli kraju kwit

sku-1

W tych Qitliacłt na ulicach Kioto pa- · nącej wiśni wielkie wydarzenie,

nował szc~g6ln!e ożywiony ruch. SznUir 1gościem

gdy~

honorowym jest ulubienic wsz.'V
eleganckich aut japo1iskich magnatów 1stkich japoticzyków „Dagu-san" - Dou
si11nie w kierunku wytwomego hotelu. 1glas Fairbanks.
.
. Wszy~~Y prz.e.dsta~ic1e·le . nowocz~s.
.

e nfum gr~l nym d . mhl .
8~~~? 0
me tz ah1e sbo e .lehszcze
d okłdlWlle sprawy z yc o1 rzym.ie po151:ępów,. jakie osiągnięto w dziedtfoit.
ne1 JapoJ1 w.yznac. zyh sobie w dniu
QrO#JO/Q
lotnktwa. w o.statnich la.tach. Od ctasu do
tym ir~nde·z - vouś: ~a~kle~zy oraz
"'!ł' u•
•IJI
U'11 ~·
~
czasu, :na wieść 0 jakimś wspaniałym
potentaci przetttyslu wtok1ennii::zego z
•
• 1111.
.a
.
. .
..,.
.sukcesie lotniczym, budzi się podziw. Do
.1&ie«:od~lenne smal'ałl'lenie P•f:••heJ oflfor~ł . Os~akl, ~rofesorowie. uniw71:syt;tu i.
tą.cl how.iem ustosunkowali się do tego
problemu wszyscy, jak Iai·cy. Zaintereso-J W tych dniach w sądtie paryskhrlł Siednej Brance potostafo tylko stnu- ~w1azdy frlmowe. z Kioto, ToK19, Ossnk1
wanie jest jeszcze minimalne. Niewielu rozpatrywana będzie sprawa .,kinemato 1 c!ć się z powodu utraconych włosów i I ł1'9'!lywood. K~oto reprezentme w Jabowiem .ludzi, nie liczą<; fachowców, wie gra!iczno. - fryzjerska", kt?rej bohate~- u:tra.copYćh ettga~e!ńent, gdy! bez wło- PD_mi f)rzemysł filn.iowy .i z ~ef!.C! WZ1!l~d~
dokładnie, do czego dziś może p.osłużyć ką Jest piękna, młoda kobieta, Aureha sów me przedstawiała ona dla wytwór- miast~ to nazywa1a. ,,Japonskim Holly
samolot. Nikt nie zdaje sobie sprawy, jak Brankaleonl, dobrze znana w par:vs- ni filmoW'Ych tadnej wartości. Po pierw wood • .
Na sah. przy.grywa eh hr: ca orkiestwielkiemi krokami zmiena ludzkość do I kich kino - studiach pod skróconem na- szem oszolóil1ienlu jednak praktyczna
Branka doszła do wniosku, te prócz. ra, s~.radaJąca się z elfPn ko.w „Actor~
zmiaay regularnej komunikacji kolejowef z\Viskletn Branka.
Glówną ozdobi\ młodej kobiety byfy l tez: bi.a teszcxe motność dochodzenia Band ~ należ~cych„ do flltnO\\-ego towana samolotową I to nie tylko na krótkich
trasa.ch wewnętrŻ1lych, lecz na olbrzy- jej przepiękne włosy d.tugoścl 80 centy- Iswych praw na drodze sądoweł. Bran· rz~ .stwa „Nikkatsu •
Na balu reprezentowane są. naiwY·
metrów, dzięki którym właśnie otrz~·- ka wnłosra skargę do sądu o odszkodo„
mich przestrzenłach.
Podpułkownik Glan Keed.sfon-e obe- mywala engagement do różnych filmów wanie. Przedtem jednak zwróciła się 1twornieJsze sfery z całego świata. Wy ...
onie jut ofiara wypa·dku samochodowe- w którYch bohaterki musiały w pe. !)rzez swego adwokata do niezręcznego · smukłe młode japonki w eur,)pejskim
go, który stał na czele towarzystwa, nta- wnych momentach ~kr:vwać się płasi- fry-zJera. ptoponuJąc mu polubowne za-I stroju balowym bądt we wspa:ila~y.:h
jącego zorganizować stałą pasaże.rską i czem własnych wlosow, co prawdopo- tatwiertłe s.tirawY, lecz uparty Fl~aro 1kimonach walczą o palmę plerwszeHst·
pocztową komuniktję z Londynu do Kap dobnie ,miało wskazywać na .niewspół· nie zg~dztr s!9 na fadne układy, twier-1 wa z amen:kańskleml ksi~ż~iczkami dodząc9 ze „ka.Zda kobleta, udając się do larów i ognisteml, petnem1 zywlołO\vego
s.ztadtu skonstruował motor samolotu czesnosć charakteru bohaterki.
Pewnego dnia artystka udała się do fryzlera rtzykuje swoie włosy". Operu- temperamentu meks,~kankami. Przy jed
nadający maszyint 0 szybkość 170 dl.il „~
gielskich na godzinę. z tą szybkością nie fryzjera w celu wyrównania końców Jąc notycami żaden fryzjer nie może nym ze stolików Jakiś mł.ody fapoticzyk
może się jut mierzyć aini jastrząb ani na- wlosów. Sam właściciel salonu za- dać swojej klUerttee gwarancji, że nie flirtuje z c6rką amerY'kańskiego kr·'ila
wet orzeł. Człowiek stał się szybszy od jęt~ b.ył w te~ chwili inną klijeritel~ i po przy>trafi się jak.aś nieprzyjemność:„ Z ttaft_Y, pro~adząc rozmowę w biegł-ej
ptaka _ i to zale·dwie w 20 lat po tern lec1l obstużoo1e artystki Jednemu te swo dru1tle! strony nie .moze on odpowiadać ang-1elszczyznle, podczas gdy prz:Y są.
gdy pierwszy samolot 1 nieLdarny i ciętki ich pracowników· Artystka S!adła wy- 1ia straty swoich klljentów, gdyż, prze- slednlm stoliku pewien amerykanln konprzeleciał nad Calais do Duvru budąc godnie na fotelu, lekko z wdziękiem prze clwnie. Jemu właśnie z racji je~o nie- feiruJe w żar.'!'<>nle japońsko-angielskim
chylira główkę l zaczęla z zainteresowa 1bezpiecznego fachu grotą ptzer6tne u- że srynną filmową gwiazda Japortską.
'
~iw całego świata
szkodzenia i na ten wypadek jest on za- Jakiś gwiazdor japońsko-amery'kański
Przed 22 laty uka;ała się fantastyczna niem czytać „Matin".
~·
c>plsu1e swej partnerce podczas tańca ty
W pewnej chwili spojrzała do lustra asekurowartY'.
nad
powieść Wellsa 0 rzelocle masz
Paryski . sąd będzie ~. najbli~szych cie w Hollywood, wówc~as, gdy .mała
' Londynem. Lud.zie Pkiwali w6wcz!:Y nłe- i - zmartwiała. Fryzjer, c:;o;y to przez
dowiertająco głowami 30 lat temu nie- roztrzepanie, czy tet przez przytWY- dniach rozpatrywał ten ulmowo - fry-\ blondyneczka, córka bankiera z Chicago
zwykłą sensację wyw~łała ma.szyna San czajenie, ostrzygł kllJentkę i w jedne) zjerski casus i da odpowiedź Ila dręczą- opowiada anegdotki o Einsteinie, z któtosa Drumonda, na której konstruktor chwili Branka z Pf.SZuowlosel kobiety le~ r>~tan!e, kto Jest winien utrat~ wlo- . r:st'!" odh'Yfa ws~.ólnie podróż na pokłasow 1 engagement pięknej Branki.
był w stanie wznieść się w powietrze i stała slę ,,garsonką „
1dz1e HBelgeland .
Nagle na salę przenikaj~ z ptllcy odw
--"u"
utrzymać ta.in pr~ t minutę.
gfosy burzliwego dlu~o nierrnlknt{ćego
•
&. •
.
.... "
&.
Ludzkość współczesna IP't.ZyZwyczalent~zjazmu zebranych przed ~otelem
.
iła się już do CUtdów techniki. I dlatego
mas. W ten S'(Jósób Obywatele Kioto wl.
V
"
w:Szystkie niezwykłe wynalazki i sukcesy
taJ0, stve~o µlubieńca Doudasa, który w
.Jliema ju~ llo6fef 6r•udftłc;ft.
na tem polu nie budzą specjalnego zaintowarzystwie słynnego reżysera Viktoh d ·
gd
nl
A ty
ter sawan'a
1 ·<l 'ed ~~z:ase 1 h
Uroda kobleca stała słe obecnie ()I• Ike doDrowadzają do nieznanej dotych- · ra Ftemtninga orai Japońskie'!o bohate·
{ c 0 ~
e t
0 .Pd08ć ęp wl ,~ 1 , zinKe żdmee-dz~ruń 1 - n.ie' brzymlą 2ałęzlą l)tzemysłu.
.Jest ona czas uerfekcjl. Kszta.. łcą się ludzie, uczą ra fllmóweio Suzuki oraz Soi'in Kami•ta
"
· sz mlnk e na t warz w my, demonicznego gwiazdora JaTJOńskie""''ł adac
· nal\
· t ak satuo. j ak cy· su~
·
ł ow10na
m
obecme
. dal uprzemys
g0 · N a y ie łprzynos1 a wca, e !K:onca
- fl!11, radJo i inne udos~ort~lone wynalaz t~n soo~ób, aby sprawl~ła ona \\'raźe- l go opuścił swa wytworną Umuzyn~.
na111ud ~~~': • oWe pomtays Y ih
.
.
!'
k1 naszej epoki. W wielkich państwach tue prawdtiwej cery ft. itd.
sze 0&~vua.1erue pomya16w s ryc •
W momencie, gdy wielki Dou-g prze.
Amer~ka jest krajem konkursów uIW ~wią.~lm z te~ ~ ła~ach .Ptasy powstały olbrzymie fabrvki urody k'>za~ra!11 czne1 1NYP?wiadapl. się na1WY~- biecej, w których prostuje sie iigurv ko rody kobiecej. Zaledwie nrzed miesił\-' kroczy.t prótr sali, jeden z ~ospod'airzy
tn!~fs1 '?.e~e.ni wspołcześm o st.ostm.ku ~~- biece, nadaje sle btvsk oczom, i>or>ra- cem w Los An~eles odbył się prty u- Ibalu .z tajemniczym wyraoom .twarzy
withzacii 1 kultury do postęip6w t~chntl?· wla się uśmiech, aby stał sie c~aruJą- dziale tysi~ca ~oścl honorowych i prze":iazat mu oczy chllsteczka. i 5,!''<?Cqo niezwykły postęp mec,han1ld idzie cym, dodaje łub odejmuje tusze, z blon P.rzedstawiclelł prasy „konkurs 1>leców„ i'Yadzil młodziutka. TJickna_, Ja~ mar 4 eme,
~ pairZe z moralu}'lll rOZWOJem ludtkO- d~ttek robi się brunetki i nao.:iwtót - Przed Jurv orzewłnęło się kilkaset ko- 1avonk~. la~o fJartner~<l do tanca.
Gdy Pairba·nks ~dJąt z oczu zasłonę,
jedfient słowem naprawia się te wsży- biet w . str<>jach, o specjalnie wvkona•
sd?
nvch dekoltach, odkrvwających cale 1zn~!dował się on JUŻ ~ swą tan.c~rką
I ~to pr·ofes0r G.raint występUJe z rew~ stkle błędy 1 które popełniła natura.
Jeszcze nrzed 1dlkunastu laty kobie„ !llecy, at do naJbardzleJ Intymnej cze• 1 posrodku sa.Jl, P!Z:ez ktorą. przedef~low~t
lacY!nym ~tykałem, w .który,Ifi .nazyw~
tanecznym krokiem, e~tu~J~s~yczme w1ludzi wstiołcze.snych . biecrw~aa~ ta nieładna, posiadająca br~ki ł o~ra- ś~i ciała. .
Udział w takich konkursach bierze tany prtez .lfcznych wi~lbicieh. _ _
dz1kusan11, „dz1ku~ant1 ,wyzsze1 k_ul~ury • niczne wady, musiała sł.ę wstydlwie uP~ofesoi: Gra:it tw1erdz1, ze cały s-w.iat za krvwać w domu. Za pótnOCą wymyśl- zatwycird Imponująca ilość niewiast. I Następme pan Ka11'.1:Vama w~r.gfasza
nvch koófiur i zakrytych sukfr,n stara. ~le kierufą się óne Jednak tylko or6Zno- \ e·k>tnie~;ne prze.mówieni~ na1 cz.eść „D~. .
m1 es·z~u1a, dz~~u.s,v. . .
Dz1k~y c1 m1eszka1ą we wspatudych ła sie zakryć nrzed oczvma inh:Vth, to scią. Od~rvwaJą tu role ooważnlcjszc ,,,u-san •. p.oczem na sa)i VIY buchail:\ diumie.stkan1aoh, czytają gazety, uczęst.czaią cze20 !le wstydziła. Dziś dokonywane mot:vwv• .Test to bowiem drorra do za• 1i go nie.milknące okr;tY1k! „Ban.tai '.
do tea·trów. Posiadają nawet dyplomy na Są na tern polu takie cuda, że czytają~ robku i kariery. Przed kobietami od- • f atrba;nks ~?liza si.ę do . Jednego. ze
u~owe.Ale sPoS6b ich myśleofa, sp<>sób nawet ooisy dokonywanych operacji z11aczonemi ta urode calei postaci, czy ; st~hkó~. 1 z._ostaJ~ wowczas oblęzonr
UJDlOWana rzeczy Jest tak ~ prymity- trudno się onrzeć wrażeniu, ze nie ma tvlko oewnvch ćzęści ciała. ()twleraJą · P~ zez roi wielblc1eli. ~tórzy proszą go o
way, Jak przed wielu wiekami. I minle sle do czvnienła z Jakąś mistyfikacja. sle drzwi, które pozostają norm:lln!e i nieodzowne autografy· ·
jes~cze wi-e~~ czasu, .zanim ,rd:zikusy wyt Juz nie instytuty pięknóści, lecz cłtłe zamknięte niemal orzed wszvstkiemi. J ! Po wypefnienlu tego nieodzowne~o
szeJ ku~tury s~ się doprawdy cywili'ZO fabryki oieknoścl oracuJą bowtem w zawsze Drzed ka.Mym konkursem żaoet obowlą.z.ku Douglas w towarzystwie kil·
dzień i w nocy nad tern, aby wszysttde niaja ~ie wszvstkle pracownie I fabrvkl ku aktorów japot'tsk!ch siada przy sto.Ji·
wanymi ludźm1.
- Niema uaclwych ludzi na świecie kobiety mofdY chodzić z dumnie t>Od- urodv niewieściej. Masat!, opcnt(~je, ku, zakrapiając obficie swe sora~nione
- twierdzi prof. Grant. - Ludzie ucttcł- nieslonem czołem, w pełnem orześwład I skomollknwane zabiesrl. wszvstko to ma · podniebienie obywatela su,chc.i Amery1k1
~i,, w pełnerp: t.~g? słowa ~n~c.zeniu, nie czeniu sweJ urody I batmonlł swe~o przvczv11ić sfe do podniesienia urodv. 1japońskim winem ryżowem „Sake''.
Fairba,11ks jest nie-tylko wi~lce utaJe,n
Wiedza lekarska pod tvm wzQ'ledem
.
zyhby dłt~teJ niz 1ede.n dt1en ...Ws~.ystko ciała.
u nas r,oh1 się pod m::iską cyw~htac1i, pod . NaJw:vbltnleJsi lekarze oddali swe U• zatryumfowała nad PTżvrodą. NatJta- towanym aktorem. Posiada 011 rc~wnież
maską ur~gulowania wzajemny<:b .s·tosu.n sfut(l. Catv sztub najzdolniejszvch che· wla jej ~raki w ten snosób, iż ńawet n!ezwyilde walory towarzyskie. z ocZtt
lc6w, g.dy iedinak porównamy te metody, mik6w orzeprowadza w laboratorjach 1najbardz1ei dMwł~dczone oko nle Jest w j'eR°o bije żywiotowa en·eri;ja i optymizm
Opowiada on, Iz w ciągu jednego d~i~
jaki~mi Ji>O.Słu~uia.. się }.u~zie. współcLe.śni 11 doświadczenia, na sp~cjalrtvch kursach stanie określić różnicy.
zwiedził aż. 7 sfudjo ,iapqńskich ~ nie ~a
. _
.
stw1erdz1my, z.e ,me _r«;>ZDllJ Się oae Wlełe kszfafca sfe masażysCl, kt6rzy SW~ 5ZłU ,
. & J t . a td:ezn słów l!znania dla wysaluego vozwmu 1a.ut. : . i
!
.mw1:w1.
• I ;m,1
I
.
od metod ~udzi ~owych. ,
Drzem1ą w n;~ mstykty1 ktor">:c.h ~~ pokaiz:ać .te.n proces tnyslema •. 1aki s.ię tatrt ~o zacierania i n.iśzczem~ wszelkich P'f'ze ; pońskiej sztuki filmowej, Szczególnie
. 1zachwyca się Douglas sztuką szermierzdołał1'.' wytrzebfo ??stępy c~1hzaCJ1. faktycZJn1e odbywa, stałaby s1ę rz~-c.z stra 1awów :kul·~u.ry duchow~J·.
Słowa 1ednego z n·a~w.iei~szych wspoł czą, w której, jak wiadomo, japończycy
.
.
Albowi.em cała CJ'.Wibzaqa ~połczesna sz.na. .
J~s.tesmy dzvk1.1s~m1, gdyż po~a moto- c.zesnych u-czonrch ana1els.k1ch, wywoła- dosdi do najw)"Ższej dosk.óna~ości. Dou ,
Jest ~ylko mec~an.1czna•, a rue du~ho~a.
Ludu-e nauczyli się na pT,ze:st.rzem w1elu ram1 i maszynaltlii nie uznai·emy uu1yoh ho 1ły burzę. Poletń1ka. stała się ogólną. Te- ~las wy•kazat wielkie zainteresowanie
. i dla eksportu filmów japońśkich, który,
~le~ów my~leć zupełini~ in.nemi k!1tegor *6w. Je5te~Jrty dziikusam,i, i dyz !11-asz-yny mM wcze~h~tron~e ~o~sza.ny. .
Ale efy 1a-totn1e me 1,est taik, 1<1k p1- jak Wiadomo. PCt Ameryce zajmu1j>e w
Jam1. Są to 1ednak myśli, wypowiadane t motory rue słut~ nam clo :ratwOjU ducho
D. O. śWiede dmgie miejsce.
głośno. Gdyby obnazyć móz.gi ludzkie i w-e~o. tak iak po•ny, 1ecz: .priteeiwnie. 1&H 1 mówi próf. Grant?
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Po długich i ciężkich cierpieniach . rozstała się z tym światem nasza
matka, babka i prababka
a. P. ELKA z HURWICZ6W

najukochańsza: żona,

AL TERMA NOWA

aona Nadkonioro
lat 80.
Wyprowad1enie drogich nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na~tąpi dziś, w piąt~k,
o godz. 3 po poł. z don1u żałoby, przy ul. Piramowicza 7, o czem zawiadamia pozostała w niei
utulonym żalu

przeżywszy

Rod z n a

Ugodził ti!ścia młotkiem

w głow~,

nie c;fic;ial mu dat pi~ni~d~U na odfJudOfl'~ „nis~c;•O·
· neeo domu. - %6rodnior• „esfol ores~'iODJODU

fłdU~

flod fiolami framDJafu
Na uliicy Brzezińskiej pod kola tram
waju podmiejskiego dostał się 10-letni
Józef Alt uczeń szkoty powszechnej.
Doznał on ciężk!ch uszkodzeń cielesnych· Pogotowie w groźnym stanie
przewiozlo go do szpitala.

'Yładysfaw Malinowski był jednym · to się nie potrzebuje cudz}·ch pieniędzy' doń - Daj mi teraz 1500 zl9tych na ~u
Szutkowski nie leciał na posag, więc dowe domu, to zrzeknę su: zupelme %omat:fiV somo6óje•e
z n.aJbogatszycb gospodarzy roln_y~h we
W mieszkaniu pirzy ulicy Bendnarnie dyskutował nawet na ten temat z spadku.
wsi ~owy - Łuków pod Łodzią.
skiej 44 w celu samobójC'ZY111 napiła się
Teść odmówił mUc
'
Wiadomo było powszec~nie, ż~ prócz przyszłym teściem.
-Ter'}Z nie dostaniesz Jut ani 2ro- trucizny 23-letnia ttelena Wyrwicka.
Wkrótce odbył się ślub.
rozległych. ~runtó~, posiada ~eszcze
Stanisława nie otrzymała nawet wy- sza - oswiadczvł - I nie licz nawet l Przyczyny rozpaczliwego kroku nie uspory kapi~ahk, u.mieszcz?n:r w Jednym
z .banków i z kazdym miesiącem po- prawy. Ojciec nie chciał dać pieutędzy na t~stament. Gdybyś się ze mną nie 1stalono.
bramie domu przy Placu WolnoInawet na kilka sukien i bieliznę, twler· pokłoclł, to wszystko wy1dądałoby Inawiększa swe osz~zedności.
ści napita się jakiejś trucizny 18-letnla
.
.
. R~dzina zamoznego ~ospodarza nie dząc, że zamiast nłe20 uczyni już to czel.
j Szutkowski ktlk~krotnł~ Jeszcze Antonina BojanQwska, bezdomna i bez.
I Szutkowski.
.
zyfa Je~nak v.; dobrobycie.
Młody małżonek wiedział JUŻ od- zwracał się do Mahnowsk1ego, pro- robotna. Pogotowie w groźnym stanie
. ~ah~o'Ysk1 był sknerą. \Y'Ydz1elał
przewiozło desperatkę do szpitala w Ra
•
zome pieniądz~ . na. prowadzeme do~m. dawna, że nie może liczyć na SW'!_~O te- sząc go o pof!lOC.
nie pozw~lal JeJ rugdy kupować żad- ścia, lecz nie przypuszczał, że ~tanłs-1 · ~aremme .1edn~k tłumaczył tesdowi dogoszczu.
.
~I
ze mema gdzie mieszkać ł me może unych drozszych rzeczy, a dzieciom od lawa absolutnie nic nie otrzyma.
amania
I Szutkowski odbył w tej sprawie prawiać swej ziemi, gdyż niema na to
.
mawiał wszystk!ego.
mieszkania obywatela włoskiego
środków.
Jedyny syn Jego, Roman, Jut przed dłuższa rozmowę z Malinowskim.
Anatlety przy ulicy Moniuszki 2,
Stary Malinowski był nie~zuły na
W wyniku tej rozmowy stosunki Po
P~ru laty ~puścił do1!1 rodzicielski, gdyż j
skra:dziono garderobę, wartości kilku ty
me mógł się pogodzić z temi warunka- między teściem a zięciem zostały zer· wszelkie ordby.
Któregoś dnia rozegrall się · wreszcie sięcy zlotych.
się on gdzieś 1 wane.
mi życia. Zainstalował
Janowi Gumafiskiemu (Rzgowska 25)
krwawy dramat.
Uołynęto kilka miesięcy.
~od Warszawa I_pr!lcowat tam na
Ody Malinowski wyrzucił ze swego skradziono z mieszkania garderobę i bi· Którejś nocy w zagrodzie SzutkowJako zwykły robotmk.
skiego wybuchł groźny pota'f·. Mimo domu młode20 zięcia, ośwladczaJa~ mu, żuterję, wartości ogólnej 1400 zt
.- W domu pozostały tylko c6rki.
Sprawców kradzieży nie schwytano.
Przed rokiem najstarszej z nich, J9- . ~ner~icznei akclł ratunkowej, całe gos· że iuż 20 ni2dy nie wpuści do swej za
2rodv, Sfutkowski porwał młotek I U•
'letn!ei Stanisławie, oś~iadczy~ się n:ito- Ipodarstwo poszło z dymem.
f/06i1:ie
Szutkowski otrzymał ntewysoka pre 2odzlł tescia w R:łowę.
dy t szanowany ogófme rolmk, Jozef
d mu przy ulicy Tar
d 6
W
ranny.
Malinowski został ciężko
mje asekuracyjną która nie mogła mu
Szutkowski.
e· P~7 w ~b~to 0 6-letniego Wacław;
. Sta~y Mali.nowski. nie sprzeciwił się wystarczyć na b~dowę nowego domu. Przewiezi?no go do .szpitala, w którym
§iw .l k P Ch~ czyk doznat dotkliNie mając u kogo zaciągnąć pożycz- odbvt dłuzsza kuracJę.
ich zw1ązkow1 małienskiemu.
onhiecbz ę: , c·eolpesnych Wezwano po
Szutkowskiego aresztow ·DCi.
Uprzedzil jednak Szutkowskiego, ie ki, był zmuszony zwrócić się do teścia,
.
I
kolińzMści wyc
d
c.: d b'
. ł
.
; . j cos mu {z k tó.rym oddawna
. .da mu am. gro s z~ l naJwyze
pomocy leudzielilo
któ mu
t .1o razen
.
"'
10rąc PO. uwagę o
.;:,·:;i ,
Już nic rozmawia .
nie
re
~·
Ok~o
wlezieIat:i
dwa
na
go
skazał
sprawy,
w
zapisz~sz
mi
że
ml,
Obiecałeś
zanisze w testamencie.
ars ieJ.
testamencie kilka tysięcy złotych, rzekł nia.
. ,. -;:.Jak się kocha - tłumaczył mu
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pierwszych 10-ciu

latach

winna każda matka dziecko swe myć
hpać tylko za użyciem czystego

kto pamięta o Iem, te mokrego ciała nie Miały wy1tawi11ć na działanie promieni 1łonecznych i że przed k,pleł, 1łoneczn11 trzeba dobrze natrzeć 1k6rt

łagodnego

MYDLA
DLA DZIECI

NIVEA

Dziecko będzie jej za to wdzięczne,
gdyż zaoszczędzi sobie w przyszłołei
wiele kłopof6w o zachowanie dobrej
cery. Mydło Nivea jest wyrabiane
według przepisów lekarskich specjalnie
dla wraźliwej sk6ry dziecka.
Cena: Zł. 1.50

Płloduigc:io

l<REMEM
OLE:JKIEM

· . · Krem Nivea po zł 'oAO Cło· 2:60 ·. .:"

NIVEA

Oba te lrodld - jedyne w swoim rodzaju - mieszcz'ł w sobie eucerył plel.gnu]•cy 1k6rę i zawieraj11cy pokrewne s ni• składniki, oba 1:11.1niejszaj11 niebez•
pieczeńslwo bolesnego poraienie, oba wreszcie nadaj'! sk6rze prsepiękny
odcień brunatny, nawet przy uchmurzonem niebie. - Krem Nivea ponndt~
przyjemnie chłodzi w czasie upał6w. - Olejek Nivea natomiast chroni podczas
niepogody przed zbył sllnem ostudzeniem, kł6re tak łatwo spowodować mote
przezltbienie, i umożliwi.I takie w niepogodne dni letnie utywanie k,pi.
powiełnnydi, słonecznych i wodnych.
Wyr6b krajowy firmy PEBECO, Sp.

łokc.

w Poznaniu

podofkowe w Kosowie w~~:~!•u:vf;·~:!~ i'::!:

przy ulicy żero~skiego 129 w. czasie
pracy uległ zatruciu gazem świetlnym
.
Mieszkańcy wsi Kosów pod Łodzią wpłynął do kasy skarbowej z te1 wsi. sob!e że skarb państwa Jest bardzo bo- irobotniik :Eugenjusz Cendler (BrzozoGóralczyk mało interesował się spra gatv. więc może trochę z:i..,zekać. Za wa 4).
dumni byli ze swego sołtysa i lubili o
W przedsiębiorstwi·e Tyllera na KaP.'.lrc ty~0dnl byłbym wsz vstko zwróc!!.
nim opowiadać wieśniakom z sąsied- wami oodatkowemi.
- A dlaczego nie ścl·u~allśde p;Jdat zinach przy ulicy Długosza 43 w czasie
Gdy udało mu się ściągnąć pewną
niej osady.
- Nasz sołtys - mówili - to zło- sumę od zamożniejszych obyw~te!i, nie kńw c,J wszystkich płatników?. - łlY pracy poparzył się wrzątkiem robotnik
Juljusz Tober (Długosz.a 41).
.
.
tv człowiek. W Kosowie nikt nie narze- wnosił do kasy uzyskanych p1en1ędzy, tan~' ro. .
Pos·zkodowanym udzieliło pomocy le
J(a na podatki. Płacimy wszyscy bardzo lecz zużywał je na własne p~trzeby. . -:- LC z!tl !lll. ich było. \V!edziatcm,
mało, a jak ktoś niema pieniędzy, to sol Kupowa.ł krowy, świ?ie, lub tez nowe ~l' ~1.e r!11eh y1er1ędzy. U,~~ y· ·Glll n~ to, karskiej pogotowie kasy chorych.
ze Jak im się b~dzie lepieJ powouz~ło,
tys lituje się nad nim i jakoś mu poma-1 narzędzia gospodarskie.
Władze przeprowadziły na miejscu · to wszystko odbiorę. Góral:zyk, pociąg
ga
PRYWATNE
wiosek: sk~uoulatna ~ontrolę i ust~liły~ że skarb nięty do odpowiedzialności karne.i, staokolłcznych
·Mieszkańcy
Na sprawie. powtó- POGOTOWIE LEKARSKIE
o..:zywiście poczęli zazdrościć gospoda- panstwa poniósł straty, s1ęga1ące kilku nał przed sądem.
~
rzył t<:? samo•. co móW!l na śledztwie.
tysięcy złotych.
rzom z Kosowa.
Kosowa,
z
chłopi
~:vi~dkow!e,
.
areszto~any.
~ostał
Góralczyk
inaczej
jest
- Dlaczego u nas
1
U •
~
Przy~nał się o~ natychmiast do w}~ razah się o mm nadzwyczaj pochlebm~.
buntowali się - Trzeba wybrać innych
•
•
Sąd ~k~za~ Góralczyka na sześć mie
n~: oświadczył, ze .vrzyl?~szczał, 1z
sołtvsów. Tak dalej być nie może.
Telefon·
. . . .
Skargi te doszły do uszu władz, któ zut'fraudowat zaledwie kllt\aset zło- slęcy w1ęz1en.1a.
•
I W !<oso'-":1e urzęd.uJe JUZ mny sołtys
•
.
:
re zainteresowały się dzialalnośclą sol t\ d1. .
który ma~zeJ załatwia sprawy podat- Udziela doratnei pomocy lekarskie! we wai;el·
I · · Nie. umiem ~obrze h·~yc --:
tysa kosowskiego, Góralczyka.
1~!ch wypadkach nagłych o katde' porze· '. ~ni•
Stwierdzono przedewszystkiem, ~e .1~a1 ·~vł się -:-· ~Gtrzepow.:u~m . tit d?«i;: kowe.
Lekarska pomc.c akuszer. ginek&~.
1 nocy. od pewnego czasu ani jeden grosz me p . c.mędzy, więc Je wziękn. Myślał~m'

:fołfus nie Dpłat:oł soinfiasoll'anu,;li pienit:d•v do i•flv sfior6oll'ej

I
I

I

yu-

l"
1
I

wr- 1n on!I
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Ostatnie 2 dni
Elektryzujący

Walka z kryzysem
Prasa warszawska doniosła przed kilku
dniami o nowym podatku od", chrabąszczy, Wła
§ciciele gruntów na kresach muszą podobno pła.
.U wynagrodeenie tym wszystkim, którzy z
własnej woli zbierają · chrabąszcże· w ogrodach.
Projekt całkiem rozsądny'" Dlaczego chrab11szcze mają być wolne otl p•1dąłJ<u?,,. Dlaczego przemysł i handel ma być gorszy od chrabąszcza •• • Dlaczego r.d ka:i:de~o mego felietonu
ścl11ga się podatek, a od chabąszcza nie? .•• Jeszcze nlewiadomo co jest lepsze i co bardrlej
zasługuje na ochronę „Moje miniatury", czy chra
bipzcze ?.".
U nas wogóle nfo:lotrzehnb biada się tyle
na temat kry.iysu. Brak organizacji - ot, co! •••
Wiadomo że i;an:;iwo jest bogate wtedy, gdy
ma pieniiłdze. A pieniądze ma wtedy, gdy ścią
ga podatki, Trzeba tylko energicznie! ściągać
podatki, a nie będzie kryzysu ani biadań .na złe
czasy, Ile dziedzin życia można jeszcze opodat.
kować!„„ Co za szerokie możl,iwości panują na
Iem polu!
Dlaczego naprzykład tak często stosowane
rozrywki, Jak ftirty, nie są opodatkowane !.. • To
przecież skandal, że tyle pieniędzy marnuje się
bez pcńytku!„. W ogrodach i parkach spacerują
powiedzmy, specjalni urzędnicy, którzy podchodzą do każdej ławki i pytają:
- Przep!'aszam czy to jest pańska żona ta
parń, z którą pan,"' tego„.?„.
- Nie, to jest m1>ja znajoma..,
- Jak długo już pan tu siedzi? ••„
- Dwie godziny„.
Urzędnik oblicza· w notesiku, wypisuje kwit
i powiada:
- Pan płaci 75 gr. „flirtowego•'."
Gość płaci 75 groszy, chowa kwit do kieszeni i teraz flirtufe już pod ochroną państwa. Có:t
pllll na to panie ministrze skarbu? ••••
Albo, 'powiedzmy, podatek od zmiany bielizny. Też niezła myśl, Chcesz się podobać ko.
bietom i zmieniać dwa razy na tychie.ń ineksprymabl~ - płać za ~ol.., Kaida zmiana koszuli
- 5 groszy, kołnierzyka - 2 grosze, skarp.elek
- grosz. Ktoś zmienia garni1ur - 20 groszy.
kombinacje - 10 groszy, biustonosz - zależnie
od wielkości i objętości - 5 to, 20 i 50 groszy.
·
Forsa płynie strumieniami! ••• '
Albo - taka myśl wpadła mi w tej chwili
do głowy: poclatek od wody sodowej.
Szldanka wody sodcwej kosztuje 5 groszy,
niech kosztuje 6 groszy. Grosz na rzecz skarbu.
W Polsce podczas upałów 'l't-ypija się dziennie
20.000,000 szlanek wody, Podatek wyniósłb}
(7iennie ZOO.OOO złotych, rocznie - (licząc tylk<>
!cinie miesiące) - 30 milionów złotych. No? •••
STOP.

TEATR MIEJSKI
w piątek przyjęta gorą.co _po,dcza.s
wcz·oraij.szej premjery aktua,l,na komedi}a Kazean.ierza Leczyckiego „Sztuba•' z Br>onowską KosDziś,

Białoszczyń·skim, Dębiczem.
socką, BirskUipSiką,
śHwiń~kim, Łabędrkim, Rzęckiim, Sta.sz.ewsk~m.
W ożni.kiem, Wrina1werem i reży.serem sztuki L.

Zbuckim.
Jrutr-0 w sobo1ę o godzi!!lie 4-ej po poł. baj.
ka dla dzieci ,,We.sele lalki''.
Występy Moskiewskiego Teatru Artystycznego,
Z pa<wodu wie!Jkiego sukcesu jaki o.dni1osła
w Łod.z.i znakomita trupa Moskiew.sldego Teaitru
A,r>tystycz.ne.go, rewelacyjny zespół ten przyjeż
dfa je.szcze na dwa wys·tępy, wy.stawiaj<11c 1utr<>
w &01botę wiecz·o rem sensacyjną nowość Bułha
kowa .Bia:ła Gw·a·rdija'• a w niedzielę wie.ero.
rem ,_Óżenelk" GogoJa ·z P. Pawłowem w r<>M
p OfPi.s<>wej ·
TEATR KAMERALNY.
W sobotę i w niedzielę wieez.o.rem n<>wość,
miła i wesoła k>omedja Kazimierza Leczyckiego
„Sztuba•'.
W próbach pełna humoru i _przezabawny.eh
qui pro quo doskonała far5a K. Zalewskiego
,,Oi męilczyźm, mężczyźni" w reży~etji J. Leś
niewskiego.

TEATR LETNI W PARKU STASZICA.

całą Łódź

fenomenalny

film p. t.

Harry LIEDTKE

MOJE
Słoneczko

z ;ego

Kapitan Marynarki
„marynarzy i blon-

Powikłane miłostki

dynek".
W in. rolach Hans .Junkerman. Lia
Elbenschuetz, Fryderyk Kampers, Maral Paudler i in.
A para tura W es tern Electric.
seansów dziś i jutro o
Początek
godz. 4.15.

Ceny miejsc

Początek

:;

I

Bea.-l

ogrom-

w prasie

Wiele hałasu zarówno w prasie totiewsklej jak i niemieckiej wYWolafa
sprawa rozwodu znakomitego reżysera
i teatrologa Maksa Reinhardta z jego
żoną, znanq artystka, panią Elzą Heims.
Pisma niemieckie donoszą między innemi, że Reinhardt pr~yją! ?~ywatelstwo
1 łotewskie, w rzeczyw1stosci Jednak fakt
ten nie mial miejsca i Reinhardt jest
Inada-I tylko obywatelem czechostowac.
kim.
1 Nieporozumienia polegają przeważ- ·
nie na. tern, że pisma niemieck!e nj.~ zda. ją sobie sprawy z praw obow1ązuiący·ch
I na Łotwie. Prawo matżeńslde w Niemczech opiera się na zasadzie na1rodoweJ.
Obywatele niemieccy podle·gają niemiec
k}emu prawu nawet wtedy jeśli przebyZ
wają poza granicami swego kr;:tju,
1
. drugi.ej strony cuidzozi·emcv, przebywał jący w Niemczech podlegają równj.eż ustawodawstwu, obowiązująecmu w ich

!

I

zniżone

zl. 1, 1.50, Z, i Z.50.

malżonkq wywoła/
ną wrzawę

swym PIERWSZYM DŻWlĘKOW
CU pod tyt.

Przepięima idylla wiosenna, wyśnio
ny sen biednego dziewczęcia z ulu·
bieńc2mi Łodzi Janet Oaynor i Charles'em · farrel ' w · rolach ' głównych.
Przecudne melodie, frapująca pełna
slońca i pogody treść, pełne humoru,
kapitalne momenty, w epizodach El.
Brendel, Mariorie White. - Nadprogram: Tygodnik dźwiękowy foxa :
krajowe.
aktualności

seansów o godz. 4.30 po pot.
w soboty, niedzielę i święta od godz.
" • 12-ei do 3-ei poranki po 75 gr. i 1 zł.

I

Oddawna oczekiwany, wiecznie uśmie
chnięty, pełen humoru.

I

'

O wszystkiem potrochu i

---:•:Swiadectwa stanu zdrowia dla ·pracowników
Automatyzacja poczty.
handlowych.
Likwidacja „handlu maskowanego''

oJczyźnie.

Ten sam system stos.owany jest róww Czechosłowacji.
Autorzy artykut6w w pismach niemieckich przypuszczają prawdopodobobowiązuje
nie, że ta.ka sama zasada
również na Łotwie i że tam mogą się rnz
W
wodz'ić tylko obyWatele · łotewscy.
rzeczyWistości jednak na Łotwie prakty
uznawany
kowany jest inny zwyczaj
równi·eż w Anglii, w krajach skandynaw
skich i w Ameryce. W myśl tego zwyczaju klauzulę rozwodową może otrzymać na Łotwie nietylko obywatel ł·otew
ski, lecz każda osoba, zwracająca się do
ł-0tewskiego sądu i mieszkająca od pewnego czasu w granicach państwa łotew
skiego.
~ Dlatego 'też Reinhardt, ·mimo Iż jest
obywateJe.m czechosłowackim uzyska·t
na Łotwie prawomocny rozwód.
nież

W MYŚL ISTNIE.JACYCH przepi-' nej poczcie ~ stolicy wykazaty :-vydatsów sanitarnych nie mogą być w sklc-! ną sprawnosć, wobec .c~:go Mm1ste~
pach spożywczych zatrudnieni pracow-,1stwo .zami~rza w. ~~Jbhz~zym czasie
zakupić większą 1losc takich automanicy chorzy na
tów dla mniejszych urzędów, co zna~zchoroby zakaźne.
.
W związku z tern w niektórych mia nie odciąży pracę przy okienkach i
stach na terenie naszego pańsb·a wła- 1 zmniejszy kolejki. Kiedyż pr~\vi~c~onal
ne urzędy pocztowe przyna3111111eJ w
dze sanitarne przeprowadzają ohe.:nie
większych miastach doczekają się „auinspekcję
celem stwie1"dzenia stanu zdrowia tych tomatycznych" udogodnień? ..
. . .
pracowników, żądając przedstawienia
WSRóD KUPCÓW 1stme1e od dawświadectwa lekarskiego.
Zainteresowani pracownicy w więk 1, na wielka nienawiść w stosunku do oszości ·wypadków• zgłosHi się p·) żądane sól>, uprawiających t. zw .•~handel mas·
.św.adectwa do Kasy Chorych, której le · kowanv". W sprawie tej chod ?:i kupcom
karze_od.mawiąli y,rydania powyższych! nietyle o małe skleoiki l.ecz o ·
sklepy duze,
j
świadectw.
Stowarzyszenia kupieckie w tych które ko:zystając z uprawnień t. Z"!ł·
miejscowościach, gdzie przepr.>wadz::mc 1 o~ocarm, pr~wad~ą hande! .wsz~·stk!e
ma w Polsce wielką przyszlośc
są inspekcje sanitarne, zwróciły sie do mi artykułami soozywczemi i maJą mePrzed kilku dniami odby,f się we Lwo
Zarządu Kasy Chorych z prośbą o wy- raz znaczn~e większe ,obroty, niż l~n~
dan!e zarząd~enia, ab_Y lekarze wyda- sklepy spozywcze, kto~e z uprnwmen wie zjazd delegatów teatrów ludowych,
posiadających, jak wiadomo, ogromny
. . i
v.;ah be,zp!atme ubezmecz?nvm ora~i.;w- owocar~i m: korzy_staJą.
W mektorych o~:odkach ; mt~Jsl~.ch, wpływ na masy i odgrywających kolomkom sw1adectwa stanu ich zdrowia.
uprawian\ Jest salną rolę w PiOd,noszeniu kulturalnem
„handel maskowany
*•*
MINISTERS':fWO ~OCZT _I TELE- na . bar?zo s.zer~ką skalę, ~o~;~ cz~~.o wsi.
w doskonale ujętej i zajmującej preGRAFÓ'\Y czym obecme próby nad za 1zw1ąz~i .kumeck1e ~ za~rozon r eh
s~owosciach, zwróciłv, się do odP'l.v.Ied-, lekcji artysta teatrów lwowskich Janusz
stosowamem
automatów w urzęda~h pocztowych.. 1mch cz_vnnk_?w z orosba o wv.da~:c ~~: Strachocki nakreślit linje wyityczne, po
Automaty do sprzedazy. zna.:zkow i rzadzen, maJących na celu hk\; .davJ.,. ijakich iść winien teatr ludowy, oraz daf
obecnym na z}eźdz.ie jego ki·erownikom
kart pocztowych, ustawione na głów- handlu maskowanego.
szereg cennych wskazówek praktycznych.
który się dopiero
Teatr ludowy,
nie
stwierdził prele·gent kształtuje PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
myśli" - wygłosi prof. St-. Sumiński (tr. z War powinien naśladować teatru zawodow,eszawy). 17.45-18.45 Koncert Orkiestry Dyrekcji
„POLSKIEGO RADJA".
Tramwajów Miejskich (tr. z W-wy). 18.45- go, mającego za sobą tradycję i okrePIĄTEK, dnia 29 maja 1931 roku.
fzb:v ślone metody postępowania. W zakires
Godz 11.58~12.0S: Sygnał cza.su z War- 19.10 Rozmaitości. 19.10-19.25 Komunikat
- Handlowej w Łodzi i odczytanie działalności teatrów lud-0wych wchodzić
szawy i hejnał z Wieży Mariacki-ej w Krakowie. Przemysłowo
programu na dzień następny. 19.35719.40 Pły
12.05-13,15: Muzyka z ~ płyt gramofonowych fir- ty gramofonowe. 19.40-19.55 Prasowy dziennik musi nietylko inscenizacja· gotowych
my A. Klin.gbei1l Pi,otrkowska Nr. 160 . 13.15- radiowy z Warszawy. 20.00-20.15 Pogadanka sztuik, ale także tworzenie odpowiednie13.25: Odczytanie programu dziennego 1 reper- muzyczna z Warszawy. 20.15 Koncert symfonicz go dfa ludu repertuiaru. Sztuki istnieją
tuar teatrów i kin. 13.25-15.50 Przerwa. 15.50- ny z filharmonii Warszawskiej. Po koncerci<!
16.10 Lekcja języka francuskiego z Warszawy. komunikaty: PAT, meteorologiczny, Policyjny, ce przystósować należy do nastawienia
16.15-16.30 Kącik art:<.(styczny L. S. O. z War- sportowy oraz retransmisje stacyj zagranicz- myślowe.go i psychicznego słuchaczy.
szawy. 16.30-17.15 Muzyka z płyt gramofono- nych. (Podróż detektorem po :Europie).
Pozatem organizacja zabaw ludowych z Warszawy. 17.15-17.40 „Czy pszczoła
wych, czerpanie z bogatego źródta pieś~
ni ludowych, które dają się łatwo drama
nastręczają teatrom lwdotyzować wym wdzięczne pole działania.
V

•

Teatr Ludowy

I

1!!IeJ-

Hollo! To rodjo!..

Tramwai

Roboty

bódź-Brzeziny.

rozpoczną się

w

połowie

czerwca.•

Już ni·eiednokrotnie donosiliśmy, :he f ur.zą~zenia tamż;e remizy i warsztatów po
, . „ .
dyrekcja łódzkich elektrycznych wą~ko- mocruczych.
.Rob?ty nad b~dową ~owe1 lm11 tramtorowych kolei dojaz. o,pracowała pro1ekt
budowy nowei linii tramwajowej na szla- wałow~1, P? zatw1e;cizemu przez władze
wo1ewodzk1egC! pro1ektu, TO'zpoczęte zoku Łódź-Brz.eziny.
9taną w połowie czerwca r. b.
d 'ł b
, k ł ~v

Nowiny
filmowe i teatralne
Chevalier gra główną role w nakre
canym obecnie w Iiollywood filmie .,Ż\
scenarjusza
cie jest piękne" według
Acharda, autora granego w Warszawie
„Jasia z księżyca". Wytwórnia zapłaciła za ten scenarjusz 45.000 dolarów.

w pia;tek po raz o.sta.fni ciesząca siię
rekord.o wem powodzeniem amerykań~o-żydow·
ska komedja Anny Nico!s „Tny ra1zy zaś.luMeni'
***
po cenach z.ni.żonych.
W niktórych music.hallach stolic euro
Należy nadmienić, że bud wa nowej
Trasa te1 ~ e11At ,iprow~ zi a Y prz~z
W sobo,tę inaiugura·cja letn•iege> sez.onu w
Teafoz.e Letnim w Parku Staszica, który w 0 1kre· Nowosolną, W1ączy?, ~~ieczn.o, Gałko- linii pochłonie znaczniejsze wydatki, dla- pejskich demonstrowany jest już wynala
s•ie kanikuły .stał się najsympa,t ycroiejszem miej- wek, co dałoby :11-'?znosc. ~o~odneg~ d~- tego też Dyrekcja Ł. E. W. K. D. poczy- zek kina teJewizyjnego.
.scem M~rywkowem łodzian. Dana będzie przy\*
jaz.du do tych m1e1scowosct 1 wzmozerua niła staranńa u kapitalistów szwajcarskich
gofowana przez reżysera K. Tatarkiewicz~. wi~}
ka barwna rewja p, t. ,Jazda na wystawę p10- ruchu letruskowego.
.Józefina Baker, znana czarna piękcelem uzyskania odnośnych pożyczek.
.
.
ra najtęższych au~orów warszawsldch Wystę,py
Projekt łódzkiej dy,rekc1i tramwa16w Kapitał szwajcar.ski, jak to zdołaliśmy ność music - hallów parvskich, która \\'
znalkomHej śpiewaczki Sła·wy Orłowskiei. speza- swoim czasie grała w filmie niemvm
(:,jeJnic zaangażowane gi,rlsy, trio tanecz~e dojazdowych przedstawiony został wła- ustalić, interesuje się bar·dzo żywo
mierzeniami Ł. E. K. D. i obecnie prawa. „Czarna Venus", została zaang-ażowana
Szmar _ Bar<lieJ.ska - Szmarównia oraz u&zrnł dzom wojewódzkim. ·
. najfopszych sn" łódzkich: HorecHej, Ja kub 'ńskicj,
Obecnfo dowiadujemy się, że dyrekcja dzone są petraktacje o pożyc~kę na ten do filmu dźwiękowego, „Zamieńmy sie
Szuberta, Zonera.
Mrnziń.s.kie<So, \1(/ oskow.skieg,o,
K. D. poczyniła starania wykupie- cel, które w dniach najbliższych zostaną krwią", którego treść osnutą została na
E.
Ł.
kap{tej
a·trak:je
jsze
ie
i:n
il
i annych ~ o! o i;iajw
pod Brzez.i.aami, a to c~em zakończQne. (a}
gruntów
nia
1tle transfuzji krwi.
tafoej rewji
Dziś
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Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

-·· Słusznie ... - zgodził sic ,>roknra my uczynić to, co prosił Krantz.„ STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCI
W variete ,Alhambra" zamordowany zo- tor - - A czy wie pan w jaki sp1Jsl1il ·m.i wtrącił komendant policji - Na otwar. cie reszty skrytek mamy Jeszcze czas...
stał przemysłowiec wars.za w1Sk.i Zygmunt żna się dostać do tego pie kia?.. •
·
· w k oncu
p rok ura t or da 1· się
·
Mam t u zaP1saiJI!
tam ze swą żoną
Ruelcki, który przybył
nam ówszys tk·le ·1 czPodejrzenie pada na piękną tancerkę, Gizę
Ordeńską, która podcza6 występu miała by i wskazówki... Skrytka AB - 56, wić i Szyszak wśród ogólnego naprędzwonek nr. 00758 ... Pamiętam, pamię- żenia nacisnał dzwonek, oznaczony nuprzy sobie broń.
Dzwonek nie wydawał
Ordeńską aresztowano i osadzono w wię- tam... Dzwonki są podobno pod suknem. merem 00758.
po
Prokurator rozejrzał się po pokoju i najlżejszego nawet dźwęku, tylktl
zieniu. Odmówiła ona udzielenia wszelkich
zeznań.
śledztwo wykazało, że Rulecki 6 iedział podchodząc do nadkomisarza, zap~·tał chwil coś zaterkotało w ścianie i otod
warty się drzwiczki, posiadające
twarzą zwróccmy d-0 sceny natomia st zmarł cicho:
Cóż to za cywil, - który Jest tu wewnątrz inicjał AB - 56.
od kuli, która ugodziła go w plecy.
- Tak! - zawołał uradowany SzvObrony Ordeń6kiei podejmuje się zna- w pokoju?..
I
· I T o ta sk rytka ...
·
N a dk om1sarz
ny adwokat w~s:iawski dr. Holz który doga dza się....
zer k ną ł je dnem ok.iem szak biera sobie do pomocy kierownika bryga.
dy detektywów Scootla.nd Yardu Edwina w stronę Richota i odparł, nie otwiera- AB - 56...
- Zobacz pan co tam jest wewnątrz
Browna, ba.wiącego przy:pa.dkowo w War- jąc prawie wcale ust:
- rzekł prokurator.
- Przeworski. .. Sublokator.„
szawLe.
· 1eża ł
i
b.
I h
Orzwałni.a
w sprytny
Brown
. Szysza k wsuną ł rę k ę. Na dnre
- Ah a... No, n ee pan so ie n e prze
choroby
pretek6tem
pod sposób
z więzienia
deflską
nachylił jakiś zwitek papieru - nic poza tern.
Pewnej nocy po mrocznych zaułkach szkadza ... Jeszcze jedno ... - List?-zdziwił się prokurator się do ucha - · A ta pani?..
Po wiśla błądził jakiś cieli,
- To jest właśnie ta sama, którą To ciekawe!... Czytaj pan...
Był to młody mężr.zyL11a., : tórv ~ni.kl
• i e' · prze ds t aw1c
S zvsza k w o becnosc1
I ktÓ·
·
1 ·1· '
kamienic na
za bramą jednei .z odrap~nych
duszne;, zadymionej izbie cze . zna ez ismy związaną w pociągu
Bugaju
czypoczał
i
kopertę
otworzył
władz
li
noc
jedną
przez
podobno
więziono
rą
przyMiędzy
mężczyźni.
kali jut nafl dwaj
tać:
byszem a domowni·kami pow~taje sprzecz.. w tej piwnicy...
- Szanowni Panowie! ... List ten piRozumiem ... - odparł prokurator
ka, która ~a;nienia się ~ walkę na noże.
Może pan sobie teraz nie przcszka- sze na kilka dni przed moją śmiercią.
Podczas bó1!u .wpada do i.zby Brown, który f ·
· ·
'
d 1·
Id • p
po·rywa młodz1eflca,
zac... roszę a eJ prowadzić sledztwo. Mam przeczucie ze długo juz nie wyDr. Ho.Iz odraz.u poznaje owego mloSzyszak podniósł sukno z biurka i żyję na tym świecie i dlatego ~tnpniod2li1 eńca: jest to Barczak, który czyh a ł na
do zakoi1.;zenia
życ~e pani Hwskiej z rozka.z.u swych kam· omal nie krzyknął z wielkiei{o zdzi- wo przygotowuję się
ratw międzyczasie 0 ,tbywa się proces 0 wienia. Ca_ly bl~t bi?rka . u_siany bY'.ł mego ży~ota. A pracy mam wiele, o,
.tabóislwo Rulecki-ego i Ordeńska .zo.staje dzwonkami, posiadaJącem1 Jakąś dz!- bardzo wiele!..
Przedewszvstkiem chciałbym słów
skazana na rok więzienia za usiłowanie za- wa.czną numerację oraz inicjały, skład.i.· ośw.ięćić memu ~enjalł1emu wybójstwa. Wykona·n ie wy.rnku .. zawie$l:O<IW na' jące się- ze wszystkich liter alfabetu. kilka 1)
1
3 s~krelarz d~tek~ywa, Smith,, po ucie&- .9 en{de druciki jak żyłki na cic_Ie ~udz- na!az~o~i. k~Ó!.Y.: pr~;.v~op.odobnie staee od Brown.a przeniósł się wraz' ze swą k1em znaczyły drogę, po które] b1c:~ły nie s1ę ·· wzvczyną me] sm1ercf. Pracokontakt wałem nad tym wynalazkiem blisko 20
kochacką, Zubową, d<> Łodzi gdzie nawią- elektryczne fale, utrzymujące
lat. Ile mnie to kosztowało trudu, ile
między gabinetem Krantza a piwnicą.
zuje kontakt z fałszerzami bankno tów
nocy tego nikt obliKażdy dzwonek odpowhd~t jakiejś nieprzespanych
~mith spot~~a w Kr~lwwie Barczaka i
· ó
f.1 Gd· b'
t.
ć ·
•
· ~l •
.
·
obaJ postanaw1a1ą zgładzić Browna. W tym
Y Y me w wynacrlu staraia się najpierw podstępnie :ścią- skrytce. wmurowane] w Sclame 1 za'He czy me PO ra 1...
gna~ d~ Łodzi qrdeńska; która za dwa dni rającej dziwaczne instrumenty oraz na lazek byłbym dziś chyba najbogatszym
rzedzia. W jaki sposób Krantz zainstaio człowiekiem w Łodzi!.. Zamiary swe
.
. ma wyiść zamaz za detektywa.
· d~la.k zawsze d, o· k on• ...~ a,
d~mrowa dzam Je
·
k
b" · ·
ł
Gdy Ordeńska przybywa do Łodzi za.
mykają ją w piwniicy pała<:u Krantza i zmu- wa w s~ym R'a. m~c1e ta pr.:!~Y~YJllC
Bunczuk me bacząc na naJw1ększe chocby przemewiadomo.
wzywającego urzadzema szają do na.pisania li.stu,
twierdził. że za jego czasów to się stać szkody. Pilnowałem mej piwnicy jak
Browna na pomoc.
Następnego dnia ~ pociągu: . .zdążającym nie mogło, gdyż nie przyp-imin:. s11bie oka w głowie. Do dnia dzisiejsze\°!O nikt
Ch :'l
· wyna1az k U. N•ktl
· O m~1m
· Wle
• ' me
• k. zaJęty
k.Ie dY.k. O)w_1c
· ·k
b kt Ok OlWte
.z Warszawy do Łe>dz1 w pc,bl1zu Rogowa
I. . ••
jeden z pasażerów znalazł Ordeń6ką na wpół a V
był podobną pracą_w gab!:iec1e Jego pa- b~ próc~ Bunczuka, .mego lok~Ja, któr:\:'
przytomną w przedziale drugiej kla.sy.
więc, gdy przy- milczy Jak grób. Dziś, gdy mema · juz
W kilka minut potem w drugim prze- na. Prawdooodobme
dziale znajduia zwłoki Holza. Nóż tkwi w szedł do pałacu wszystkie dzwonki by- mnie miedzy żyjącymi, możecie wszya może Krantz stko zbadać i skontrolować. Nic mnie
plecach. Z Ło~zi przybywają .władze śle,d- ly już zainstalowane,
wraz '! tajemniczą to już nie obchodzi. Jedno tylko ostrzecze z nadkomisar.zem Szyszakiem na cze,e. wynajął już palac
· ś c;1·ś1· e d o my1..:' )t
· · się
· · 1 · St osu~~ie.
· + 1 ~•
• j d •
• ·
Rozpoczyna s1e dochodzenie. Ordeńska · · •
zeme...
z1wną rns.a a~Ją.
opowiada 0 swych przejściach, nie mówiąc p1wmcą 1 memme
Szyszak nie miał" zreszt(l czasu za- wskazówek, gdyz Je.den mebacznv krok
nic jednak o Richocie. Zeznaje, że tego saw
nad pochocfae- . może spowodować nieobliczaln~
me go . dnia wywiezi_ono ja autem daleko. z~ stanawiać się obecnie

l

z

I

w

j

1

Tak niby wynika z ostatniej woll
- odparł skromnie R.khot.
- Ale musimy wszcząC starania, a.
' k a s i oscra r 6wni ez mog ł a s1e
by pans
cieszyć tym spadkiem.
- Schodzimy do piwnicy - dodał
zniecierpliwiony prokurator - Szkoda
czasu ... Prędzej!
- A więc przystępuję do otwarcia
skrytki Df - 42 ... Uwaga!„
Szyszak podniósł sukienne nakrycie
biurka i odnalazł dzwonek nr. 10540.
Przy naciśnięciu otworzy ł a się skrytka
Df-42, w której znajdowały się dwie
raczki. Na jednej widniał napis - „otwarte", na drugiej - „zamknięte". Szy
szak o d kreci ł rącz ke z napisem „otwarte".
- Teraz na dół!.. - rozkazał proku
rator.
W· szyscy zeszli do piwnicy. Łatwo
gdy
wyobrazić sobie ich zdumienie,
spostrzegli, że loch jest otwarty.
- Czegoś podobneR"O nie widziałem
ni.gdy w życiu!.. zawołał prokurator ··Wszak są to prawdziwe katakumby! ...
Jak się tam schodzi?„ Czy macie latar
kę?..
Kilku policjantów orzyskocz.vło z la
tarkami. Okazało się, że przy ścianie by
ły żelazne stopnie, które p ~ zwalały
spokojnie zejść na dół. Wszyscy po kolei spuścili się na dół i rozpoczęli poszukiwania.
- liallo!.. Czy Jest tu kto?! .•
- Odezwjjcie się! .•
Kto tu?
··•
- liallo! .. liallo! .•
Mimo tak głośnych nawoływań' nikt
nie odpowiadał. Szyszak począł slę JUŻ
niepokoić ...
- Niema tu nikogo ... - rzekł do pro
kuratora, który z latarką w ręku z tru
dem przedzierał się poprzez mrok piw·
mczny.
- W takim razie co się stało z tymi ludźmi, którzy tu byli? ... - zdziwił
się Szyszak.
- Ulotnili się ... inaczej być nie mog
·· -

zmarłego ...

ło

···- Dziwna historia ... To już poprostu cud ...
- Czuje pan jakiś zapach? .. Siarka,
czy co u Ucha!... A, patrz pan, tu
b.~i~t~ 0 1 bW:~~ws~~~r:i~:i~~dd~tart!' 0~~e~t~: niem tej skomplikowanej machiny. Wy' skutk~ch k?nse~wencie!
Wiem, ze r:i11mo. kolosalnych wydat leżą jego szyny... lokomotywa.... Szacji i wsiadła do pociągu. Nagle do Jej prze szukał dzwonek, wyznaczony w ostatdzialu wpadł jakiś gość i związał ją sznura- nim liście przez Krantza: - AB - SG, ków pozostawiłem Jeszcze dość znacz- leniec ... No. cóż zrobić... Wracamy...
W sieni Szyszak natknął się na Ri, nr. 00758 ... Był to zwykły gnzi.czck fjo- ny majątek. Ciekawi was pewnie z te.
.
mi.
. Nadkom1s~rz Szyszak postanawia wro- letowego koloru albowiem kaidy dzwo go WZR'lędu ostatnia moja wola. Dowi e- chota.
ct~~ko~i~~~z Szyszak wraz z Brownem nek prócz num~ru i inicjału miał jesz- cie si~ o tern w . odpowiedniej chwi~i. J - Niestety, siostry pańskiej nie znaprzewrowa9zaia rewizję .w ~alacu K,ran~za. cze swoista barwę. której znaczenia Naraz1e. ~aznaczam, z~ pałac oddaJę :. leźliśmy...
Richot umyślnie przybrał zatroskacałkowicie w · posiadame panu Wład vs~m~th 1 • Zubo;.va. ucreka1ą do piwni~y. nikt nie mógł odgadnąć.
t .
siostrze
ławowi Przeworskiemu . I Jen-o
·
·
I
k
d
t
·
_ w·
gdzie wpada1ą do iakiegoś lochu, wype!nio. • ny wyraz warzy.
r.
en zwone na ezy nac1s
ięc
ne~o dus.zącym gazem.
- Niema jej?.. - zapytał, chmurząc
decyzJa
rzekł Szyszak, zwracaj4c się C? do r~szty mego maJątku,
Richoit z;wailnia kh pN.y pom01cy loka.ja. nąć ... dzwo: czoło - Jak pan przypuszcza, co się
mieści się w skrytce Iii .Andrzej~ . Buflczuka, w taije.llllllliicy prz.ed poważnie do prokuratora.
Czemu akurat ten? .. - zdziwi? nek nr. 105066. Otwarcie teJ skrytki mogło z nią stać? ..
.
,
b
w.szystlrnru.
•
Na dk om1sarz
~ · :
.
. .
· . l os k arzema
•
KTnntz chcac wyp ró owac SWÓJ wyna.1a-\ się
rozpostarł ręce , wzru":.inn o J. e d na k . nas t ą'? ić. !1i~ w~zesmeJ.
pubhczprze dstaw1c1e
zek gini~ pod kołami lokomotywy.
To szył ramionami i odparł:
~iz na d:wa dm P? moJeJ.sm1erc1...
.
nego.
.
- Trudno mi na to odpowiedzieć ...
- Taka była ostatnia woJa zmarłe- ~est moJa . o~tatma wola ..: Zaznac~am. J
Pisma wydały w południe uspokaja-,
ze wcz~śm~sze otworzeme skrytk.1 HI Prawdopodobnie wymknęli się jakiemś
iC:\CY dodatek nadzwyczaj.ny, donosząc, go...
.
.
wszystkim m1csz- zapasow~m wyjściem...
-:- Pan nie Jest re!entem. panie nad- 20 grozi katastrofą
że prócz detektywa Browna i pomocni- ,
. - Więc pan przypuszcza, ze uc1ek.
. .
ka maszynisty Kielczarka nikt nie po- komisarzu ... - zwrócą mu gorzką ~wa- kańc?m Pałacu.
.
.
List ten, oczyw1~c1e, doJdzle do wa- h?.„
gę Proku~at.or - Po,wmniśmy czy!11ć t.o
niósł najmn!ejszego nawet szwanku.
- Ina~zeJ być mę mogł_o ...
Nadkomisarz Szyszak zastał już w co pnymes1e kor~ysć śledztwu, me h- szych rąk po moje~ _śmierci, dlatego
Z kim?..
- MoJa sio~tra
palacu kilku komisarzy policji oraz za- . czac się z osta~mą ;volą zmarłego... te~ z czystei;n su_miemel!l !11ogę ~dra- K!oś. mus!ał Ją po~wać ...
stępcę kierownika urzędu śledczego ko-1 Dlaczeg? oan me otwiera po porządku dz1ć wa_m taJemmcę weJś~1a do J?Iwni- Nic JUŻ ~1e. rozumiem..•
misarza Parkowskiego. W kilku sto- ;vszv stkich skrytek?.. Wszak. dla m!s cy .. Jeśh ta!11 ktoś jest Jeszcze zywy,
- Ja rówmez ... - odparł Szyszak.
wach nadkomisarz Szyszak z.dat raport , Jest rzecza wazną stwierdzeme co s1e moze uda s1e wam IW uratować. Otwórz
cie skrytkę DF - 42 przez nadśnłęcie, odchodząc w stronę drzwi wejśr.inwych
kome.tdantowi policji oraz prokuratora· mie ś ci w każdej skrytce...
- Nie mam śmiałości, panie prokura dzwonka . 10540, tam znajdziecie dokład I gdzie czekał już nań prokurator.
w i poczem pr z ystąpił do dalszego doRichot udał się na górę. W poknju
ne instrukcje . co do otwarcia lo~hu. To
torze....
chodzenia.
w~zvs.tko. co mogę wam narazie po- Ordeńskiej usłyszał jakieś głosv. Zapu- Teg:o nie rozumiem...
_ Skrytka AB-56· Dzwonek nr. 00758
mu orzod0wl'ik
- Krantz pisał w S\•.rvm ostatnim li- w!edz1eć. Że.stnam!.. Za dwa dni pomó- I1kał: ~ rzwi ~tworzył
- powtarzał S zys zak. wprow adz aj ąc
1
pohcJ1. qrd~nska na Jego widok uśmieprzedstawi cieli w ladzy do gabinetu ory ście, że t:vlko ten jeden dzwonek w·Jh10 w1mv znowu!..
Krantz". 1' chnęła ~tę I rzekła:
nam nadsnać!
ginalnc,g-o filantropa.
- Niech mnie oan ratuje ..•
Szvszak rzucił list na stół i -;pojrzał
- Któż będzie nam dyktował co my
- Co pan tu zamierza czyni ć? - za·
_.:.. Aż tak źle jest z panią? ... Co się
mamy czyni ć ?! - denerwował się pro na Richota.
pytał prokura tor.
-:-- Wiec to pan ... - rzekł z uśmle- j stało? ..
- O two rzyć piwnicę... Chcę zwol- kurator - Proszę otwierać po porząd(Dalszy c·1ąg . t „
chem -:-- P an jest obecnie prawym
nić przedewszystkiem niewinnie siedzą- ku wc-zvstkie sk rytki!..
JU ro J•
- Może jednak najpierw sp róbuje- ściciel em tego pałacu.
cych tam ludzi„.
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Karty premjowe ważne od dziś po zł. 1-.
na wszystłlie miejsca.
Nadprogram: Dźwiękowy dodatek I aktualDziś wspaniała premjera
ności filmowe
·
Rozkoszna, ltalarn• ulublenlca 11Pltllcznołcl
DtwtokoWY KtnO-Tea11

LUNA

ANNY ONDRA :~~:g:~ „CÓRY EWY"

„i ·..

Początek seansów o g. 4.30 po poł., w sob. i niedz. o g. 12-ej w poł. Ceny miejsc zniżone na l:szy
seans po 1.- zł. i 1.60 na seanse wieczorowe po zł. 1.-, 1.60 i 2.-, w sob. i niedziele; od 12-aJ do
3-ej po poi. wszystkie miejsca 75 gr.
.
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Dawno
niewidziany
oraz

urocza

~

'

Włodzimierz

Gajdarow

1

.

-

znana z filmów:
nErotlcon" i „Skąd niema powrotu"
wkrótce w emocjonującym obrazie dźwii:kowym

ITA RINA

"

.

.

:

.'

. ~"

starej numeracji Cegielniana 43
telefon 141-32
Pn:yimuje od g, 8-10 12-2, 5-8 w
niedziele i święta od 9-1 Dla pat'l od
dzielna pocze kalni,a.

Przeciw

Również wzmacniaj ący

Kazimierz Chrzanowski

PiotrkowsKa 99

EugenJa Popielew ska
Jan Fabian
12 Rygier.girl•.

teł.

amerykatiskieio w dobr. stanie paszu·
kuje się. Oferty z podaniem ceny proszę kierować do „Republiki" sub „C.

K''

Dr. 111ed.

Andrzeja 2.

~ lnW"OW.l[l
n łłiewiażski
powrócił

~I li

**

*
Za okazaniem niniej szego
ogloszrnia każdy
otrzyma amulet • talizman - a takowv przy.
nosi stczęście. powodzenie i wpływa na oto·
czenle łub osobe kothaną.

kiem

s

diwiękowym.

' : . ':!..~

Kupno'.

sprzedał ·1

NA WYPŁATĘ! Czy pomyślałeś o nie
spodzian<:e dla matki? - (Dzień Matki - 31) maja) - dla żony, córki, siostry, narz.e<;zonei. przyjaciółki. Elegan<:kie damskie płaszcze, wełny i iedwabie, naiładnlejsze wzorzyste let·e d
kl
t j t
b' ł
t
~1
~msponczochy,
.e ma er atorebki
Y.
.1a.1ywiele
. ow~r.
iirank1.
in1ych artykułów - moc niespodzianek

tany UilOW'~n".I ~~j~~~s;:o~en~~b;!i~i~go~~ii~i~~~go
~:~
b~~ki~~~~~~nikom Stałym
i

specjalista cho· Piotrkowska 70
Chor. sk6rne, r6b sk6rnuch
(ró« Trauj!utta)
wenerycatne
"
"
ł I
wenerycznych
TeL 181-8 3
I p c owe.
i moczopłciowych Specjalista chor6b
ul. Andrzeja 5 sk6rnych, wene
Tel. 155-52,
Tel. 159. 40
rycznych I moPrzyjmuje od 9-1 Priyimuie od 8-11. czop~clo~ych.
.i 6-8'.
od 5-9, w niedzie· Leczenie światłem:
Dla n1ezamoznyc~ le i święta od 9-1 promieniami
CENY LECZNIC. Oddzielna pocze· Roentgena I lam
kania dla pań,
pą kwarcową.
Dr. med
Przyjmuje
od 8.30

Konstantynowska 11

we~~orvr~~~es.~~~~::\,chor. skórne.

Przyjęcia o s ob i ście cały dzień.

BAMD A'•

w farsie „Lokomotywa 1373".
Ten wielki program spontanicznej weso
łości uzupełniony zostanie melodyjną
rewią kolorową i doskonałym tygodni-

Autqbusv na powgiszel llnll odchodza do Piotr•
kowa i z Piotrkowa o każde) pełne! godzinie :
począwszy od 7·el rano do 21-el wieczór z
Dworca Południowego tH'ZY ul. Wólczańsldei
_„ :
Nt. 232, do)ad tramwajem 14. • Czas prze Ia....u
1 godz. 30 mm.
•
••••••••••••••••• • • •••••••• ••••••••..,
Doktór
Dr. med.
Dr. med.

•
łt ~uMnRK
H
.W_ołk_owysk1 L H IHaitridcht
Cegielniana H2 4

NlnleJsze ogłoszenie i 95
gros-zy znaczkami pocztoweml zaląQZYć na prz"
svlke. Adres:
Wacław Pyffollo. Warszawa, Bednarska 175

,,M ASZA

S. Kantor •••~·;;i=~:,i:ifik•;;•••1:11

•
Kl I nger

wątpis z
lub cierpisz
moralnie -· NAPISZ natychmiast imię, rok i date urodze
nia otrzymasz darmo analizę
Swojego losu życia.

==

'

.
I

Jeżeli

CHl\SE

w pikantnej farsie erotycznej ,.Koralowe Usta".
fenomenalny zespół tresowanych psów
{reżyserii słynnego Renfro) w dwuaktowym filmie sportowo - sensacyjnym
„Psia Intryga".
Zespół cudownych dzieci

144-92

BIURNA

Stefan ORZECHOWSKI.

POMOC I SKUTEK BEZ OPERACJU !
RUPTURY. j akoteż kalectwa nie
wolno zaniedbywać, gdyż skutki dla
życia ludzkleg:i są bardzo niebezple·
czne. Ruptura staie się wielką Jak glo lJ)ecJalista chorób wenerycznych. skór
wa ludzka i konewka spowodowa
nvch. włosów I moczo1>IC'jowvch. Lemote śmiertelne powikłania kiszek.
czenie lampa kwarcowa I prom!enlaml
Specjalne lecznicze bandaże orto- Rentstena.
pedyczne gumowe mojej metody usu- PIOTRKa\VSKA 144. RóO EW ANGf
wają radykalnie najniebezpieczniejsze
LICKIEJ.
i naizastarzalsze ruptury u mężczyzn, Wełścłe ł!wan1tellcka 2. Telefon 29-45.
kobiet 1 dzieci. Na skrzywienie krę· Przyjmule od S-2 i od 5--6 w. Dla J>aó
goslupa, przeciw tworzeniu sle ·gar· oddzielna ooczekalnia.
bów I gruźlicy kości leczn. gorsety
ortopooyczne. Dla skrzywionych nóg, płaskich
Doktór
1 bolących stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne
nogi I ręce. Zakład ortopedyczny Spec. (, RA·
P APORT ortoped. ze Lwowa, Lódt, ul. W 61·
czańska 10, front parter, tel. 221-77.
UWAGA: Osobiste jawienie się chorych Jest
konieczne. Ubezpieczonych w Kasie Chorych
m. Łodzi przyjmuję.
SPEC. tHOR. WENERYCZNYCH.
PODZIĘKOWANIE. .
SKóRNYCH I WŁOSÓW.
WPanu Specjaliśćie Dyrektorowi J. RAPA·
Tel. 132-28
PORTOWI dziękuję serdecznie za wyratowanie
Przyjmuje od 9-11 t 5-8.
mojego dziecka z ciężkiego kalectwa niedowładu
w niedziele I śwleta od 10-12
(paraliżu) nóg z powodu skrzywienia kręgosłupa 1
i bolącego ropnego garbu prz.ez założenie spe· Od 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska 62.
cjalnego leczniczego gorsetu ortopedyanego
wedle Jego metody. Dzlooko nasze cierpiało
DOKTÓR
ogromnie z powodu noszenia skamienlały<:h Ol>a·
trunków gipsowych, sporządzanych po szpita·
lach. - Dziecko nasze Jest obecnie · zdrowe 1
<:hodzi prosto!!!
SZKLAROWIE.

a przekonasz się - te nal·
popularniejszym znawca dusz ludzkich Jest
W. PYff:ELLO. - Widzi przyszłość każdego
człowieka i przeznaczenie.

CHl\RbłE

środek

Specjallata chorób sk6rnych
I wenerycznych
Pn:yjmuie cd 3-6 i od 8-9 wieczór
niedziele i święta od 11-2 po poł.

Stanisława Balcer akcSwna
Roman Urbański

PRZY.TOŻ osobiście

w niebywałym filmie o niespotykanej
sile komizmu: „Bohaterowie Wody".

Dr. SDłaO\IHEJCZYK

Dnia 1 czerwca otwarcie

I

UAtt LAURU
i OUWER HAR~Y
(Fllp I Flap)

clludoicł

dla krwi i nerwów, przez lekarzy polecane. l pud. zł. 6, 4 pud. zł. 20.
Dr. OEBHARD et Co" OUAiqsK 47.

(W teatrze Popularnym przy ul. Ogrodowej Na 18)

Chorzy na ruptury i1óine kalutwałtl

dtwiękowych·

Przez użycie naszego wspaniałego środ
ka od!ywczego "PLENUSAN" w krótkim czasie znaczne przybranie w wa·
dze~ wygląd kwitnący i pelne formy

Teatr rewji ,,RAKIETA''

Reżyser

ł śmiechu!

Z ekranu bawić będą publiczność najwybitniejsi komicy amerykańscy w
szeregu kapitalnych fars i grotesek

według

ciała.

Dyr. art. KAZIMIERZ BRZESKI.

Metro.Goldwyn.Mayer
Gigantyczny program humoru

Cegielniana Ne 7

- ·--:·· -

Romuald Gler••le1'8kl
Mu•zka Zelaka
Bolclo Kamlifiskl
Hanka Garellk6wna
Lopek·Boruifiakl
Ignacy Skorasltiskl

11-Ui WIELKI WE~OtY TYDllEn

H. Lubicz

' specjalista chorób skórnych, we
nerycznych I moczopłciowych.

Na Falach Nami~tności
-:..

Dr. med.

f

s-KLEP

klijentom

•

26

spożYWCZY sprzedam z urzą.
dzeniem i towarem. Cena przys tępna

(do własnego). Chojny, Obywatelska 10.
----BIŻUTER.JA, zegarki na raty. Ceny g"
tówkowe „Precioza". Piotrkowska 12.1
w podwórzu.
25

do 10.30 rano, od 1

;~JP;ma7;i·ę~::~1
pąń

I

Jl

„--------·
Lokale

10-1.
od DWUOKIENNY umeblowany, niekrępu
dzielna poczekalnia ią<:y pokój z telefonem do w ynaj ę;ia
(Dawniej Cegielniana 38)
nie diatermi11 dja·' weneryczne
od zaraz, Plac Dąbrowskiego 3, m. 5.
telefon 216-90
termokoagulaci11 o- Piotrkowska 10
)gla,dać można od 1- 5-ei.
29
Specjalista chor6b skórnych
raz lampą kwarc, Przyjmuje 8•10 rano
i wenerycznych. ElektroterapJa MONIUSZKI 5 i od 6-8.30 wiecz.
SMACZNE
~]
I Leczenie lampą kwarcową.
tel. 170-50. W niedziele i świę·
DOMOWE
Przyjmuje od g, 8-2 przed p.i od5-9
Przylmuie od 11
ta od 9-1,
OBIADV
Zagubione dokum.
wniedziele i ś~ięta od godz. ~-1
do 1 PP•. i od 5-8 Ordynuje w leczni·
..,, I •
_ft
Dla pań oddzielna poczekalnia.
w niedzielę od 11 cy nSANlTAS" ul. wyda:e ul. Gdańska
&
do 1 po pol.
Śródmiet'ska 8
Nr. 31a, m. 9, Zamó
·· --wienia do 12 rano ZGUBIONO dowód osobisty na im ię
Dr. med.
codz.od 12.30-1.30
i od 9 wiecz.
Ludwiki Gąsior, wyiciągi z ksiąg ludno
ści na im. Kazimierza, Józefa i Bronistawy Gąsior oraz świadectwo to żs a·
~BRUMOWA
moś<:i na im. Kazimiena Gąsiora,
• ~ H
~ ,
~ • ~ ~
Łód:t, Poprzeczna l.
Specjalista chor6b skórnych
PiotrłlowskaSl
NĄPIERACZ
Stanis_law. ,Napiór~owteł. 121-23
l
li
li
k1e?;o Nr. 198. zgubił dowod osolnsty.
I wenerycznych.
. .
w:vd. w Łod zi .
c9
Lecz~nie d·ate r rn i ą . Elektroterapja.
Godziny
przyjęć
I mne,
UB IONO kwit kau..:vjn y z Eie ktrow
--4
7
·
•
•
•
d
.
ZG
0d Południowa 28, tel. 201 -93
wieczor. !przy1mu1e
o repera ci 6•
ni tódzkiei na zt. 50- · na im. f. hinOd 8-11 rano i od 5-9 wiecz.
ul. 6-go Sieron ia 76, HI piętr
garten i Ra itman.
29
W niedziele od 9-1 pp.
Tanio, bo w Prvwatnem mieszkaniu.
, ZAWISZA Stanis ław, Zgi1:1rz, P1a~kO:
Dla niezamotnych ce ny lecznic.
wa 6. zagubił książeczkę wojskową
. ·--- --·
- -· ··- wydaną przez P. K. U. Łódt..now. 31
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Protest Turystów uwzglednlony
gurgści

Jllec;s

-

~.

rJ. 'f.·

Wiadomości

6cd~ie

ligowe.

poDJfórsonv

Na śrooowem posiedzeniu W;«dz. l Zada·ni'em wład·z pnkarskich 110 I sęOler i Dyscypliny irozpatrywany był pr') · dziów winna być troska o rozwój sportu
tes.t kl. Turystów w sprawie meczu z 1a nie zabawa w dyiktaturę,
Ładniebyśmy wyglądali gdyby tak
PTC. Jak wiadomo sędzia zawodów
odgwizdał walcower dla drużyny pal::ja- j wszyscy nasi sęd'Ziowle trzymali się zanlckiej, mimo iż drużyna Turystów znaj i sady dyktatorskich sęd.ile~o. Nie tylko
I mielibyśmy same walcowery, a kto wie członka. Sędziowie piłkarscy winni się
dowala się na boisku.
Walc.ower odgwizt!anyi został k'lka Iczy po krótkim okresie nie z.niknęłaby z ivreszcie zastanowM nad swoim postęTJOminut po zakończeniu prudm~d:u. ·przy Ipowj.erzc.hni pof.owa naszych klubów pił v.:aniem, a wówczas zaoszczędziliby truczem decyzia ~ędziego zask<,. lyła znaj- karskich. Kto Jest bowiem w stanie· po- Idów i vracy naszym władzom pilkardujących sl~ w szatni p"łkarzy Tu1ry- nosić straty materjalrte wynikie z racji skim!
niestuszn·eJ diecyzjl sędz!ego? Turyści r
stów. .
Wydzla? Gier ~ D:yscypl!ny stoj~c
przedewsz1slk!em na str;iiy obowiązujących przepi'56w oraz z~ wzgled6w czy
sto ludzkich j !yciowych 1.'Znal protest
,
Kl. Turystów za zup.el;i'e s.foszny i zof-

I

. e mecz e ligowe
Na1.bi.IZSZ
na boiskO€h kraJowg«:h

nąt niefortuu.ną decyzję sędziego.

Wydział

Gier i Dyscypliny Ligi od.
rzucił prote.st Lechii w sprawie przegranego meczu z Czarnymi ze względu na
zupełny brak podstaw. Na temże posiedzeniu Ligi ukarany został naganą zajadąc do PaibJanic i nie rozgrywając
wodnik Peterek z Ruchu oraz surową. na
się
narażają
spot1rnnia z winy sędziego.
na straty materjalne. Kto im je zwróci? ga.ną Rusiecki z Lechji.
J1 eśli nasze wład·ze sędziowskie chcą być
sprawledliw·e niechaj je pokryją, jako po
Makkabi-Sokół
wsta.fe z winy pohopnego posunięcia ich
Mecz o mistrzostwo kt. B.
·

W niedzielę, dnia 31 maja o .god~.
il 7.3-0 na 'boisku Widzewa odbędzie s1e
pierwsze mistrzowskie spotkanie w pit·
kę nożną między sfuzjowan:vm klubem
Ż. K. S. „Makabi'', a pabjanicklm Soko·
lem.

Zawody zapowiadają się bardzo cle·kawie. gdyz najprawdopodobniej w bar
wach ,.Makabi" wystąpi były gracz
„Hasmonei", Synaderka, przeto atak zo
stanie bardzo wzmocniony.

z

L T
M kk bł
Termin nowego spotk~11ia Turyści- I Nadchodząca niedziela przyniesie f zgóry któryś z zespoJ6w na zwycięzcę,
w . . •
PTC wyznaczone zosta:'ll~ . dodatkowo szereg interesu:ących spotkań ligowych niemniej jednak opierając się na tradyJak się dowiadu}emy, sekcja teniso-.
które niewątpliwie spowodują dalsze cJi lwowskich „derbów" należy się spoprzez WY"dz. Gier i Dy3.,;yplmy.
wa ż.K.S. 0 Mak!kabi" w Łodzi zgłosiła
dziewać zwycięstwa Pogoni.
przesunięcia w tabeli. ~·~
Interesująco zapowiada się również akces do Polskie.go Związku Lawn-TeW Warszawie Warszawianka zmieTyle przym.osi wiadomość agencyjna.
spotkani~ Garbarni z Wartą w Pozna- nisowego i zostala przyjęta w ,poczet
Ze swej strony musimy dodać, że uJ.'li.~- rzy swe. sił~ z Cracovią.
Nalezy się spodziewać, :le Cravovia, niu. Druzyna krakowska wykazała na człortk6w zwyczajnych.
my zdumieni jedynem vlsmem które poNajlepsze tyidowskie r~kiety m. Łoktóra ostatn.io .wykazała znów poprawę 1swych zawodach ~bile?s.zo~ych barsfuczne posuni~cle sr:dziego. i
Zwróciliśmy uwagę na fakt, u St>- fo~mY. 'Y~w1ez1e ze stolicy dwa lub co- dzo dobrą formę, memme1 Jednak. tru- i d~I, ł~óre zasiliły szer~,~i Z.K.S. Makka·
. 1dno przyl?us.zc.zać, by dała o~a sobie ra 1b: daJą nam pewność, 1z sekcja tenisowa
dzla postanowił w tym w:yipadku nie po naJmmeJ Jeden. pun~t.
j stanie na wysokim. poziomie i zajmi-e jed
u dę z an:b1tną drużyną ,P?Znans~ą.
będzie
gościć
W1sł~
Kra~o\'\;1e
V!
.
tyclowe
względy
ludzku, gtlyt wszelkie
Na Sla,.sku Ruch gos~1ć będ~~e dos.ko- 1nio z czolowych miejsc w biafyrn sporcie
przemawiały za tym, że zawe>dy te win- s1eb1e ~ell}ammka ligi L~chję. Wed.ług
ny byfy się od1być. Sędz!a wolał jed-l wsz~!k1ego P:ra,wdopodo~:eństwa, Wisła ~.ały zespół warszawskiej Leg31. Mimo i naszego grodu.
nak załatwić sprawę inaczej: Odgwlzda~ powmna. odmesć wrsok.ie ~wyc1ęstwo. Iz .spotkanie odb~zie się na S~ąsku SP?Interesu1ąco .zapow~ada1ą się tego.rocz- dz1ewać się nale~Y. że LegJa będzie
walcower dla PTC i :koniec.
Cocheta
ne ,.derby" p1łkarsk1e Lwowa między wzbogaconą o dalsze dwa punkty, wy. .
.
. Niech so~1e Turyści protest~ją, był~, Czarnymi a Pogon i ą. żadna z drużyn kazuje bowiem ostatnio bardzo dobrą
Jednak utracili dwa punkty. Nie moghs lwowskich nie wykazuje obecnie zbyt formę.
Wobec obiegających pogłosek, jakom~ nad tą. spr~w.ą przejść .do porządku dobrej formy i dlatego trudno typować
by Cochet miar wskutek choroby nie
_ -·----dziennego 1 w 1m1ę zuipełneJ bezstronne- ·
przyjechać do Warszawy, sekcja tenł
ścl i 1udzkości 'tX)tępHiśmy postępowanie
sowa Legjl komunikuje. że Cochet wraz
P. Dowbóra, wskazując na zbyt pohopną
z dwoma partnerami przyjediie def!nit
decyzję.
wnie do Warszawy na mecz tenisowy
Naturaf nre, te kflfa dnł później KoBacing Club - Legja, k16re rozegrane
:Jllole,;eA poAonanu fjrse• nas2efło mistrza
Iegjum Sędziów, którego czfonklem ZaDoskonałą myśl mieli organizatora· mocni-eJszych pu11kt6w przeciwnika (sta- zostaną w dniach 5, 6 i 7 czerwca.
rządu Jest sędzia, nad.esfało ·do .nas7.e·,g-o p!sma spri0stowame, które nua~::> I wi-e wczorajszych mi~dzynarodowych bych niemal nie było), walczy w drugim
Wyścig kolarski
z!ehabihtować sędz!ego. Sprostowa: j sp.otkań tennisowych, z których dochód secie ze zdwoj,oną energją,
Piłki Tloczyflskle·go nie mają wpraw
me to. zamieśclllśmr me zableraj~c w !e~ . prz.eznaczono na irzecz powodzian. PoRapidu
spirawłe gf·osu; . az do zal.atw1·enla JeJ nad 1000 osób stawilo się na kort repre- dzie ozabijającej" siły, lecz są tak regttdnia 31 maja o godz. 8
nled·zielę,
W
zaczyna
Malecek
źe
placowane,
tarnie
walobserwować
aby
-ji
g
Le·
pr~z Wydz. Gier i Dyscypliny. I. oto zentacyjny
1
się tracić na korcl·e. Przyczynia się do rano na szosie warszawskiej, start Krly
d_zrs .z powyższe~ ·nota.tk1 dowiad.u3.emy kę Polaków z Czechami.
Spr.owadziła ich chęć stwierdzenia, tego konieczność brania piłek bakhan- wie Stow. Sport. „Rapid" urządza wysię, ze w~adze piłkarskie. podzielił? w I
zupelności nasze stanowisko. TJO~a1ac na czy Ttoczyński, opromieniony zwycięst- dem, skutkiem takty<:znie mądrej gry ścigi kolarskie o nagrody, Program wyścigów: 1) Bieg dla juniorów 15 kim.
wet ~ swych motywach mało zyclo_we wami w Norwegji i Danji, zdoła pokonać Polaka.
Od'Y Ttoczyński wyrównuje przy (di0stępny dla wszystkich), 2) Bieg gtów
/Jf!S~mącl~ ~~dzlego na co my row- i zdobywcę tytuiłu mistrza Warszawy . · Malecka. i zrehab!lltować tem samem ho- stanie 4 :5, zawiązuje się decyidujt\ća wal ny 50 kim. (dost. dla zresz. w ZPTK), 3)
ruez zw_c.ocilts"!Y uwagę, . .
ka. Nerwy i precyzja ud erzenla nasze- Bieg Ogóln·y 25 klm. (dost. dla wszystCzy decyz1a WY'dz. 01er 1 Dyscyph- nor tenmsu polskiego,
Ponadto wszyscy ciekawi byli zoba- g,o mistrza są górą i wyigrywa on wkrót- kich), 4) Bieg- turystycz.ny 15 klm. (dost.
ny. otworzy wresz.ci~ oczy naszym sędla wszystkich, 5) Bieg pocieszenia 10
d·z1om piłkarskim, ze kroczą po my-Inej czyć grę nasz.ej nowej kombi11acji doub· ce seta 8 :6.
Trzeci i ostatni set - to zdecydowa- kim. (dost. dla kolarzy, !którzy w dniu
j !owej, która uzyskała w Oslo zwycięstdrodze l pope.fniają bfąd za błędem.
Czy sęd 1zlowi·e nasi sqdzą, że ich 1wo, a w Kopenhad·ze 'Zaszczytny pięcio- na przewaga Polaka, który zwycięża imprez nie zdobyli nagród), 6) Bi-eg dla
pań 4 kim. (dost. dla wszystkich).
spirawi0zdania z zawodów są już rzeczą setowy W'Ylllik. Lecz przejdźmy do za- 6:1!
Stairtowe 2 złote. Plerwsz·e nagrody
Ttoczyński pokazat nam, jak grai
świętą i trzeba nad niemi przejść do po- wodów.
Zapisy przyjmuj·e Sekretarjat
srebrne.
prze
zwłaszcza
a
Norwegom.
przeciwko
fatwo
dość
Sibe
meczu
pi·erwszym
W
dziennego. Nie, moi Panowie!
rządku
Każdy wasz błąd, każde wasze złe posu- zwyicięża Jerzego Stolarowa 6 :1, 7 :5. ciwko Duńcz}"kom. Teraz rozumiemy, Stowarzysz·enia, ul. Karolewska 9, do
iż nazwano go tam „polskim Lacostem". soboty, dnia 30 maja, oraz na star..;le.
niącte b4dzte przez nas surowo naTJiętno- Obaj grają zresztą poniżej swej formy.
Niestety, gra pódwójna nie dostarczy Rozdanie 11ag>ród 14 dni PO wviśclgach.
:Emocja zaczyna się dopiero, gdy na
wane.
'ft:f'RJ!J
ki0rcie zjawia się Malecek i noczyńskl. fa nam tych samych radosnych wrażeń.
TtioczYń
i
Stolarowa
J.erzego
Czechos1owak pokazaf w 'J)lerwszym se- Z występu
cie prawdziwą klasę tennl!'u i gdyby skiego przekonaliśmy się tylko o jednem
Diwfękowy Kino-Teatr
tnógt tak grać staJ.e, musiałby znaleźć w grach o Puhar Davisa musieli oni być
się na liście dziesięciu najlepszych rakiet parą zupełnie inną. o 200-300% Ie·pszą.
·
łf~
Ta, którą widzieliśmy wczoraj, przegraEuropy.
· . __ '· · j
...... I I tu właśnie podziwiać trzieba zhnną Iła bez walki z Czechosfowakami dwa se
• . krew I opanowanie Polaka, który pirz.e- ty 2 :6, 3 :6.
~
'· •.
~
l grawszy seta 2 :6 za cenę zbadania naja
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Przyjazd
do Warszawy

Wspaniały

sukces

Tłoczyńskiego
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DZIS I DNI NASTĘPNYCH'

zoota!a

Malecek pokonany w Warszawie!! ostatec2'nie .sfinalizowana umowa w

spra

I

Opromieniony sukcesami w Norwegji i wie rozegrania ~e~zu pił~~rskie~o mię.
Danji mistrz tenisowy Polski Tłoczyński dzy rep.re~nta.ciam1 Polski i. Belgii. M_e7z
bnł udział w międzynarodowym turnie- I ten odbęd,z1e. się ,w Brukselh 27 wrzesnia
ju orgainizowanym przez Legję w środę lub 11 pazdz1e.rnika.

~odzinach popołudniowych.

• . tv
czyński zmierzył się w

•• Z • 1 150 .I 2 •li
li
B
•

I

grze

Tło

pojedyńczej

LegJI
Wycieczka
Ż
d p
o ary a

panów z doskonałym ten~sistą czeskim
Sekcja kolarska Legji urządza WY*
Maleckiem, który przed kilku dniami zdo
li był tytuł mistrza Warszawy i po pięknej cieczkę rowerową na wystawę kolonjal ,
: ną do Paryża .. Wycieczka wyruszy z
walce .zwycię.~ł czecha 2:6, 8:6,6:1. 1
• - - - --- - - - - - - - - •
I<a•rtY premiowe ważne stale po zł. l, •INa tymze turmeiu Jerzy StolarowuległlWarszawy dma 14 .czerwca r. b. przy· j
• na wsżystkie miejsca
Sibemu 1:6, 5:7, zaś w grze podwójnej pa J czem obok licznych" czlonków Legji za~ ra czeska Malecek-Sibe pokonała parę mierza w niej wzi~ć udział szereg zna- I
•
.
nych kolarzy.
•••••••BBłl•B•Bmll polską Tłoczyński-Stclarow 6:2, 6~3.
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Wiośniana lekka jak zefirek, pełna
iycla, beztroskiego humoru i wielkiej
Wspaniała sztuka filmowa
mi!oścl -
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QdyserJa Eryka Potnera, twórcy
„Raosodil Weglersklel''
W

rolach

głównych: czarująca i
ujmujący i ry-

lodka Liiian Harvey,
cerski Willv frltsch.

NadproRrarn: Dodatek dźwiękowy
i aktualności z kraju.
Początek o 5-ei. - Ceny miejsc popularne. - Sala wentylowana.
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lof prof . Pit:c :ord o do sfro fosle ru
Przamysl n11mi1ckl
subsydjuje Hittlera

Berlin, 29 maja.
Organ socjaHstów „Rheinische Zeitung" przynosi dzisiaj sensa-c~ne szczegóły o subsydjowaniu hiHerowców
przez szereg związków pirzemystowych,
Pimo to stwierdza, że dopiero przed
kilku tygodniami ziwlą,zek przemysłu
górniczego wyasygnował pół miljona
marek dla partji socjalistyczno - naro·
dowej. Z powvższego wyinika. że przemysł niemiecki wyłamał się zupełnie z
pod wpływów Hugenberga l idzie cał
kowicie na lep agitacji hitlerowców.

150.000 osób

Sensacyjny lot prof. Picarda do stratosfery skończył się pełnym sak(:esem.
przyjeżdża do Wrocławia na zjazd Prof. Piccard wraz ze swym pomocnikiem inż. dr. Kipferem wznieśli si~ na
wysokość 15 kilometrów ponad 1oziom morza. W dniu wczorajszym znaleziono
· nStahlhelm u »
ich balon po wylądowaniu.
Berlin, 29 maja.
·
0

'(ianJ.M m11i~a1a ll
najlbllżiszą niedzielę odbędzie się
Wrocławiu wielki zjazd „Stahlhelmu".
Na zjazd ten ma przybyć 150·000 osób
ze WJSzystki<:h miejscowoś'Ci Rzeszy. Ko
muniści zapowiedzieli kontrdemonstację i istnieje obawa, że dojdzie do poważnych zaburzeń. Policja zarządzila

W

500-fec ie

~eonu

:Joann u d·.11.rc

ostre pogotowie i sprowadrzila specjalny zapas ga~ów trujących.

·Komuniści
chcieli

rumuńscy

podpalać kościoły

W zlot balonu prof. Piccarda do starto·
stery„ Koła naukowe z niecierpliwo~cht
oczekują relacji uczonego z przebiegu
sensacyjnego lotu.

Czerniowce, 28 maja.
W związku z aresztowaniami, jakie
nastąpi.ty w całym kraju wśród człon
ków tajnych or.ganizacyij komunistycznych, prasa czerniowiecka donosi. że u
jednego z aresztowanyc h komunistów
czerniowieckich władze policyjne znalazly instrukcje wiedeńskiej centrali ko
munistycznej, nakazującą podpalenie
ś'Włąiyń · po dniu 1 czerwca· r.- b. ·

Aleksan der Prystor

S21mobóistwo

w dniu procesu karnego
NorymbergJa. 29 maja.
B. dyirektor miejscowego okręgu nie
mieckie.go tlans :Eickert zawieszony został niedawno w swych CZY'Ilnościach
urzędowych za dokonanie razem ze
swym bratem szeregu nadużyć. Na
dzień dzisiejszy wyznaczona byfa S:prawa są:dowa. :Eckert w obawie przed kon
sekwencjami swyich nadużyć popetnil
rano samobójstwo. Rozprawę sądową
odroczono.

liandhł
' wyjeżdża

do Londynu

Londyn. 29 maja.
Gandhi pos·tanowi~ osatecznie udać
się w naibliższyim czasie do Londynu,
pod warunkiem jednakże, że poprzednia
jego umowa z wicekirólem Irvine:m w
czasie jego nieobecności w Indjach zo-1
stanie zachowana. Gandhi weźmie u·
dział w londyńskich obradach komisji
konstytucyjnej angiel•sko - indyjskiej,
przed którą zda sprawozdanie z sytuacji w Illdjach.

Skład

bieżącym upływa 500 lat od chwili męczeńskiej śmierci Dziewicy OrleJoanny D'Arc. Ku czci bohaterki narodowej w Rouen i w Orleanie odbyły się wielkie uroczystości ludowe. Na ilustracji - reprodukcja· słyum:1iro
obrazu Lencyoeu, przedstawiające20 spalenie Jo a n ny na stosie.

W roku

ańskiej,

--·

· francu slii&li .., -lliemc zecli

Londyn. 29 maja. ·
(Telegram własny},
Z ·camberra donoszą, że władze australijskie wydały rozkaz poszukiwania
zwłok niemca niejakiego Baufa. z ki.1ku tuziemcami wybrał się on w drogę,
został jednak napadnięty przez inny
szczep i zamordowany. Ciało jego użyto
do obrzędu religijnego. W czasie napa·
du zabitych zoS'talo również 7 jeg-o ludzi, a 5 innych zdołało zbiec. ·

I

w mieszkaniu barona

Redakcla 1

8 ludzi
zamordowanych przez szczep
australiiski

broni

Nordhausen, 29 maja.
W Nordhausen baron von tleldberg,
będąc pijany, strzelił z okna swej willi
7 razy na ulicę. Kule nie ·trafily nikogo.
Przybyła policja znalazła w willi więk
szą 1lość granatów ręcznych, n_(stoletów
ciężkich karabinów, amunicji i 51 sztuk
broni średniowiecznej.

szef nowego gabinetu Rieczypospolitef.

!lrzumu soDJe CqdoDJan1e sama1otó111

Na lotnisku w · Schweinfurth, w Niemczech, wylądowały dwa samoloty francuskie najnowszej konstrukcji. Mimo tłumaczenia się oficerów, że zostali oni
zmuszeni do lądowania wskutek defektu w . motorach, władze niemieckie za·
rządziły ich aresztowanie, oskarżając ich o zamiary szpiegowskie.

122 14
A~:~" 1~~:;i~~ 1 :L~tf.·2 ti~~~~~~s~:6 .?4, 1}:!óo~dmlnlstracJ1: " •

pomoc
najbiedniejszym

Nieśc!e

Konto P. K. O. „Wydawn ictwo Republi ka" Nr. 68.f 48

tel. 7.17; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józ~f HI~wski~
ODDZIAt .Y: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9,
ZAKOPANE: Waleria~
3-go Maja nr. 4;
ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Hlawski, ul. Małachowskiego l; DĄBROWA GÓRNICZA: Biuro dzienr.ików J. Hlawski,

Marii nr. 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota nr. 14·
Joniec, Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia", tel. 19.02; TARNÓW: ulica Krakowska nr. 2; CZĘSTOCHOWA: Al. Panny
TRYBUNALSKI: ulica Garncarska nr. 3:
PIOTRKÓW
40;
!:l.
_
.
~_H~_'
Iłżecka
ul.
SKARŻYSKO:
171;
tel.
46,
nr.
Sienkiewicza
ul.
KIELCE:
31;
tel.
23,
nr.
°{{ADOM: ul. Żeromskiego
Ogłoszenia: W tekś~ie 50 gr. za .wiersz .~ilimetrowy {na stronie 4 szpalty);
kosztami przesyłki pocztowej z1. a gr. 50 miesieczni•
. nek!olo:u 40 gr. z,a wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,
. . .
.
naimn1eisze zl. 1.50. Pos~~ ~racy: za S1owo 10 groszy, najmniejsze zł. 1.20.
.

Prenum erata: z

I

Za wydawce J druk.: Wydawnictwo „Republika" sp. z ogr. odp. i rcdakw1 odpowiedzialny: Jan Grobelniak,

lódź,

Piotrkowska 49.

