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odn'iósl.

rzenia. - W stanie groźnym odwieziono
ł.ódź, 7 kwietnia.
_ {dg) Wczoraj, około godz. 8 wieczo:
rem, w pralni chemicznej „Hygjena"
(własność Silberber.ra}, przy ul. Napiór·
s
kowskiego 7, wybuchł groźny pożar.
. Lokal tego p·rzedsiębiorstw~ skhda
się z kilku ubikacyj. w jednej z nlch,
gdzie mieści się właściwa pralnia, praco·
wał w godzinach wieczorowych majster.
49-letni Emil Miller, zam. w Nowych
Chojnach przy uL Wiśniowej 9111.
W czasie, gdy Miller był zajęty swoią robotą, nagle, z nieustalon eh dot ehY_
~
,
,
•
czas P?wodo~, nastąpi! wybu:h ~enzt
ny, ktora znaJdowała się w tc1 ub1kac1i.
Zajęły się łatwopalne materjały -

ciężki$

nastąpi

wybór

d"isie~~=!~~=led„eniu
radu udeisfliei'
Łódź,

7 kwietnia.

wieczorem
(it)
popa- pierwsze,
po ferjach wielkanocnych poodbędzie

Dziś

oo do szpitala

się

siedzenie plenarne rady miejskiej. Zapo udzieleniu pierwszej pomocy w groź-J czasie udało się stłumić ogień w pralni. powiada się ono bardzo in.teresu!ą~o,
nym starue przewiozło go do s:tpitala bn. Straty wynoszą kilka tysięcy. Jak się gdyż dziś właśnie frakcje w1ększosc10okazuje, spłonęła większa ilość"· garde- we zgłoszą wniosek o niedokonywanie
Prez. Mo~1ćkiego.
Na miejscu pracowało kilka oddzia- ro by, stanowiącej własność klijentów p. I wyboru nowego prezesa rady, aż do
k t · ·
łów straży ogniowej, którym po pewnym- Sylberberga
o JUZ W
końca bieżącej kadencji, Ja
·
.
swoim czasie donosiliśmy. Natomiast
frakcje opozycyjne są przeciwne temu
~
z~m·
wnioskow.i, uważając, że dla normalne·
..
.
......"ILłll
Ili
_' ·, ·
·gai
go toku prac rady stanowisko prezesa
11.iclhr'ie
Krwawo zhrbdnio
.
musi być obsadzone.
Lida, 7 kw!etnia. ł tępem narzędziem w głowę."
zostame
dokonany
sprawą
tą
za
Po
do
jeszcze
wródć
zdołał.
Ka~towicz.
J?z~f Karto:wicz, pilot s. p. lotniczego
w L1dz1e. bawiąc we ~s1 Jafo2'.1~row- , Lidy, Jednakze nazaJutrz po tern zmarl wybór delegata .m. Lodzi na mię~zyna·
!rodowy kongres miast w Londyme. Zo.
w~zcząt. boJkę .~ meJakim Jod za~an:ych ran.
szcz~zna,
do odobnie prez Zie.
.
Bromstawem Kulew1czetn. Borka ta za- - Ku1ew1cza aresztowano 1 oddano do
·
łst~me. mm praw P
kończyła się tragicznie, ajbowiem Kule- dyspozycji wladz sądowych.
.
m1ęck1.
wicz zadał I(artowiczo-wi kilka ciosów
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co1az grozme1sze rozmiary.
Miller, który próbował u~asić
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pralni, oraz kilku pracow.ruk?w·.
Zaalarmowano pogotowie 1„ --straż 1
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ręłk'ę.dC{ękżartakłon~ceg~ B~l~zulk~ l!r~~ było, ~adn~epokojenil

ś'

rodzi.cle,tprry mp?mrooz·
. l itbiin, 7.h''etngiit.••. I nut.
w· p opie. l ewo,
trzeciego ,
, ze towniez wanICKI cy sąsia ow z zapa onem1 a arma 1,
powiatu wą ro ... - wazy Je na.
le
.
t „
g
p
I poczęli poszukiwania po okolicznych
opnia e owy, P1ecow 1 szyi. 0 0 ow;.e skiego, woj. lubelskiego, została wstrzą· wpadł do bagna.
Nieszczęśliwi chłopcy, usiłowali wza ' drogach. O brzasku, znaleziono na jed.I
.
~~'~hilWili"~>W śn ię.ta strasznym · wypadkiem.
R*'41!WifM#&GWSSMfWłWWFI* 'HI Wioska ta otoczona jest ze wst~ki~h jem pomóc sobie w wydostaniu się z nej ze ścieżek między bagniskami, wo·
w
skon wiel.kiemi toriow;skami i bagniską trzęsawiska, lecz wszelkie wysiłki oka- rek z. kartoflami.
•
„
Zrozpaczona matka rozpoznała woplnję_ 0 SWl3 cze- mi, pokryte.mi ·wiosną i l~tetll wodnemi za~y się bezskuteczne. Toplel wciągała ,
• I rek, który dała synnwi, by w nim. prz.Y:
liłjz.mi, ka~zeńcami i !lieząpominajkami. i<(b. coraz. bardziej.
. n i ach soc i a I c h
W śmiertelnym lęku chłopcy poczęli n1ósl kartofle od krewnego z sąs1edmeJ
Onegdaj, w godzinach porannych,~
~~
f •
·li
« CQ ft'Uf. ac ~.., -. Q'l!:•d Zillll'0· 1przechodzili wąską ścieżką między ba· · wzywać pomocy. Przeraźliwe ich krzyki wsi.
Ni~ ule~a~o już więc . n~jmniejszej
gniskami dwaj. koledzY.: 16:le~ni Bo le- nie . zos~a.ły dosłyszane przez nikogo, j
doll'e W ·~~!S<r.'f!
ł.ódz, 7 kwietma. sław Bulczyk i 17-letm Kaz1m1erz lwa- gdyz m1e1sce strasznego wypadku odda- i wątpliwości, ze chłopcy pomesh straszną
lone było od siedzib ludzkich o przeszło śmierć w topieli.
(it) W dniu wczorajszym odbyło się nicki mieszkańcy tej wsi.
Kilkunastu chłopów przystąpiło nie·
W pewnej chwili Bulczuk :tauważyw· dwa kilometry.
zebranie delegatów fabrycznych w zw.
Zdradzie-c kie błoto zalewało jut zwłocznie do wydobycia ciał nieszczę·
włókniarzy „Praca". Na zebraniu tern szy piękny i wczesny okaz k;aczeńca,
poruszono s·prawę redukcji świadczeń nachylił się nad bagniskiem, aby go ~er- ' chłopcom usta, tak, że krzyki ich ustaly śliwych ofiar.
Po kilkugodzinnej, męczącej pracy,
socjalnych, która ma wejść pod obrady wać. Nies:tczęśliwym zbiegiem okolicz- już po kilku · minutach i bagno zawarło wyciągnięto zwłoki Bulczuka, a w godzi' ności, chlopak poślizgnął się, stracił rów się nad ich głowami.
komisji sejmowej na jesieni.
Gdy wieczorem c)lłopców we wsi nie nę później - Iwanickiego; .
,
~o dłµ~i~j dyskusji post~no~io.~o wy nowagę i wpadł w trzęsawis}'o.
Przestraszony, wykonał kilka gwałt.o·
słac do m1m:stersfwa pracy i op1ek1 spo~ i
''
łecznej memorjał z prośbą, aby przed wnych ruchów1 chcąc wydostać się na „ •
rkę·
1 . ~-•etni·ą
do obrad nad temi svr:-· suchy .grunt, lecz. wpadł ·skutkiem teg.o ł wi·ęz·iła
przy~tąpi~m!e.m
g
W
wami, zam1c1owana została konferencJa głębteJ.
·
Naoczny świadek wypadku, Iwanicki.
z delegatami związków zawodowych,
którzy przed·s.tawiliby swe opinie w teJ pod wpływem przeraźhwych krzykó'Ył Zbrodnic:zq madlce polictjo osadziło
w wi«:zieniu
kolegi, rzucił mu się na pomoc, podając!
·
spr~wie.
Zbadano suterynę i z przerażeniem
Wilno, 7 kwietn~a.
.
..
.
Wozria gminy' żydowskiej w Wilnie stwierdzono, że w piwnicy znajdowała
T.ubowi~z miała ' 13-le.tnią có~kę której ~ię 13-~e~n~a c~rk~ T~b.o~iczowej.
~nu1 zna
WYJasmło się rowmez, ze matka trzynigdy nie wypuszczała na ulicę. Na
il.U .
·
, U~iU · li
przyn<!sząc (ej raz
'eateru OS'fł6ę porojone prqdein elefitrvc:snvm. _ pytanie sąsiadó~ - dlac.ze~ó tak postęp~- 1mała ją tam dawno,
ie tłumaczyła, ze od 1ak1egoś czasu nie . na dobę o godz. 12 w nocy Jec:Jzeme •
.
"r
.
·
Powiadomiono o tern po_licję, która
żyje z mężem i boi się, żeby mąż nie
... edna Z nic:fl 111v•1on~ło du.:lio
zaprowadziła dziecko. do. lokalu Gminy
Wezwano na miejsce strasznego wy• . brał dziecka.
Oświęc·m, 7 kwietnia. f
Onegdaj na podwórzu gminy słysza- żyd. a matkę do kom1sar1atu.
W nocy przeszedł nad Oświęcimem padku pogotowie.
'
Prowadzi się qochodzenie.
Lekarz zdołał prz'ywrócić Cisz'ewsk~ no dochodzące z suteryny ludzkie jęki. I
wiele ,
silny huragan, który wyrządził
zainteresował się
- i jej dwoje dzieci do przytomności 1 na- Ktoś. ze świadków
·
szkód.
I skąd ten dziwny gło.s pochodzi.
W.iatr zerwał przewody telefonicZlle tomiast Ciszewski zmarł.
Łódź, '7 kwietńia„
~ ,
i anteny. Między innenti zerwana zosta•
(Jg) Wczoraj okoto godz. 8 wieczoła antena państwa Ciszewskich, zamieszrem przed domem przy · ul. Zgierskiej 85
ka' yrch przy ul. Głębokiej.
na Zacharjusza Petrykowskiego, handlarza, zam. przy ul. Bankowej 19, doant;;ad
.
konano krwawego napadu.
- - --.•-sen~u
'
Pol·-· o•ad-ilo
nieść. Tymczasem drut antenowy padł na
Jakiś mężciyzna, którego nazwiska
'Oil
-.e-.•
.,. ,_
a.
il„,Ja
nieizolowany przewód, przez który pr:r.cmiesżkanka wsi Kleszczów, która w ten do tej pory nie ustalono, z tyłu rzucił
PiotrkQ'\\. 7 kwietnia.
I
chodził prąd o wysokient napięciu.
W zagrodzie Stanisława Kasprzaka, sposób · zemściła si'ę na -właścicielu za- się na handlarza i zadał mu kilka cioCiszewska została porażona prądem. i
Na wszczęty przez nią alarm, pośpieszy• we wsi Dębina, wybuchł pożar w sto- gtody. Poszkodowany zabronił bowiem sów tępem narzędziem.
Petrykowski upadł na bruk uliczny i
która całkowicie pac.iła pastwą bratu swemu ożenice się z córką Jansu·J
ło jej z pomocą dwoje dzieci, które tów~ dole,
· stracił przytomność. · Nawa1Stnłko.w.i u<łanowej.
·
' p'łomieni.
niei .zostały porażone.
•
. "
Dochodzenie ustałilo, , że· l,}Oiar . po·J . Potfpalaczk~ areśztowana. -Zachodzi 'lo się zbiec.
Nieszczęśliwych chdał ratować sam
Ciszewski, jednak i on legł nieprzytoin„ wstał wskutek po9palenia. · Podpalac~ką ,prawdopo~phieństwo, Jż stanie ona · . Rannym zaopiekowali się przecho'nie, którzy wezwali doń pogotowie.
·
okazała się Marjaona Janson, la:t · 78; pried sądem doraźnym.
ny.
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Rozgardjasz cen wstorcy Sowietów·R~w~\~:i~J:fiasi

-e4ctt•0':.df::,Jl)~::;s::ifttoro

robotnicy, inne intel~g ncja
3 Inne - CUd OZiemcy

płacą

Inne ceny

pracująca,
'·

(x) Ermele NtJvelli. p(}pularny w1osk!
aktor słynął ze swego dubregn serca 1

Rubel sowiecki ma kilka warto, ci nominalnych ~:k!o1~i~~aśJ!1d~li~~~ug.n~j~~:~~ri~~;j;
0

I oszustów, ktorzy pod płaszczyk1cm nę·
·
t kol\\'lek na świecie. Oczywiśc:e, na tern dzy wyludzali od u~zynncgo aktora os tal
(m) . Wiele kosztuje utrzymanie w nabyć miast I kilo masła - 10 kł?o.
W konkluzji. sprawa ta w [~osji wy- 1tle codz'ennie dzieją się tysiące nauu· ni grosz. Novelli sam przeto musiał się
~oskw~~? Zdawałoby się. że pytanie to
?le ma z~d~ego realne~o znaczenia. Tak 1!1ąda w ten sposób, że najwyższy kurs żyć. Pracownicy umysłowi zaw=craj;.t z ograniczać, gdyż całe pieniądze odda·
Jednak me Jest. Albowiem Moskwa kst ma ruhcl robotnika, najn:ższv - pra· :obotnikami spółki domowego gospo- wał bardziej potrzebującym. Pewnego
jedyne111 c~yba n:iastem w t:uropie. w rnwnika umysłowego. a co s:ę tyay ~arstwa i robotnky dokonywują wszel- . razu otrzymał Novelli nasl.ęp.~jący list:
Jestem
„Wielce szanowny panie!
którem istnieją rózne waluty i różne ce- rubla cudzoziemca - ten stoi wogc\le I'" ich zakupów. umożliwiah\c swym ko- I
ny ~la różn~ch . katcgorjl kupuJ:icych. po-za konkurencją. Dla cudzoziemca 7.y- leg-om znośn'e przeżyć rn = csiąc i popra- kasjerem w pewnem przedsi~i:norstwie,
Reg1me so.w:eck1. k.tóry tyle nonsensów cie w Rosji jest droższe aniżeli gdz.e- wiając równ:eż własną stopę żydO\\ a_. które naraziłem na s~ralę .. W pewuy~n
,, =rmaem momencie mego życia. me mogąc s.ę
&&•MBS"TMWWl?TZ!lf-drme....
wprowadz ł do życia społecznego Rosji, eą=
oprzeć pohusje, sprze!'i~wierzył~m ~
n~oże si~ również pochlub'ć wprowadze-1
mego szefa 5000 luow. Po111eWlł;G
k!lSr
mem n:ezwykłego rozgardjaszu i za-1'
na 1ulro przypada kontrola kJ.suwa,
U
&IU
1 l
!.e U
W
,
mętu cen.
sprzeniewierzenie moje, którego szcz_e•
b
._
m
Na tej same i ulicy w Moskw=e. na I
4
4
rie żałuję, wykryje się i stanę się wyko" ramie o razu
u-ru.u
„r.a•na
przestrzeni. wymagającej pół godziny
człowiekiem. Jeżeli .iedna~ ud~
lejonym
sziko.;
iż
m:itno
i,
·bard1z-o
go
zastaniowbł
tein
(y) Romalf1'!Y'CZ111Y okres posz.u1krwaspaceru. można kupić kilo jabłek jedi1cgo i tego samego gatunku. za 80 ko- czy SJkarb.Yw, którzy w starych n!'Ln~H.:h 1da mu byto .pi·ęlm~j ramy r:oz-lożv1ł ją na mi się cl.o julra zdoby~ ow~ :io1JO lirów i
pie.tek. za półtora rubla i za 10 rubil. za fort·eczinyich kub tet w g~stwi·ni·e bsów cz,ęści. Wówczas okazało się iż we- 1włożyć ie do kasy, 01kl ni cze~.:> nie. za·
wna,f rz byto ukr.vt.vcl1 3WJ zlotyclz tala· uważy i bęcię uratowany. Porueważ 1a~
parę butów trzeba zapłacić. w zaleino- ' 1>osz.tnkiwal'i za,kopanych t:l.m ni•eR"d:;·ś
1
ści od sklepu w którym s:e kupuje, ale ' gactw, nruleży już <l;z,iś c10 dawno m:imcr rów, które pochodziły z l'(lfocll z okresu . nak nie ~am skąd zdobyć lei ~umy, na1·
J.5 stulecia. Monety zzote zawiera:.v nie- ; uprzejnuei pr~szę pana .o ł~;Kawą p~
bynajmniej nie w zależno~ci od gatun- niej przeszifoSci. Bywają wprawc1zi1:; i
s~lachefny. metal, _lqc~ r;o~iadaf y , m?c,. w. prz~c1wnym razie nte poz_osla1e
t.~lko.
.
wy·r;adni•ezwy1'.de
i
rz<l:diide.
n~sz~j'e'J)oce
200
i
70
30.
o.
1
roboty
i
ku skóry
rubli. Co się tyczy takich przedm:otów h.1, g~1y 1:il\_r}·te 1 oc.ld~wn~ Z'1.!P'Omr:rnr.e , rowmez. ofbrzymui. wartosc. J'.uko mezwy- 1 m1 n!~ lDDego, jak tylko kula n;.\\Olwe·
.
.
.
jak jajka. mleko. cuk"er, m:ęso _ dla ' ska·r~y d1z·1wn.em z-rz"l::.rz,emZ'm !osu przy- kl:e 1r.z,a:,:k1 e,gz•emp.Ja.rz rnl.ir1rnzma.t}"CZn~. ; rowa. • .
L1~t 1ednak nii: z~ob1ł n.a Nov.elit'?'
. Jednych ludzi rzeczv te są zupc1nle nic· pai~Ją nagle w U1d·zial~. szc.~ę~hw:-..:m .wy- ! P~·~1rną1.::!z.e, .u1~v1Slrnne z.e spr.zie~.aiZ_Y tvc.1
dostępne. tak dro~o bowiem kosztuj., I brancoa~ to:rr•Jny. NaJ?arrn~J obf:ituJe w 1r.oci::1::1t, umo~J~\Vi'!Y r:iu prz;emes.1·~~·1·e swe- spodziewanego wrazen1a, dziwną. in łut·
c.Ją przeczuł po_Pula;ny aktor, ze nal·
go ~ ;,teires~ co .Wi{~k.K'JR";O lo.rnlu I i:1
a inni mogą je nabywać DO 3 - 4 rub~ ,. tego w::..1~a.J':l wyid;Cl'rZ.E'flll~ Ame:n1ka..
'>rawdop~dobnteJ !ak~ś osz_ust. che~ go ~
Znane sa TJOwszechme eksvedyc1e ce- ty cimgę cio w:dk·;·~J forbwny.
za kilo·
Iruna hi.storj.a z t·e·g-o same:go cyikl•u ro- ten sposob nabrac. 1 o lez nie wiele się
, lem n-ydobycia skarbó1v z zatovionych
Państwo sowieckie z różne
dzaju ruble. w oficjalnej ~~aty;t ;o r~= o:'tr~tów. P_rac~ fe prze!vażnie k~1l~zyl.v zegrn!a s-ae w y:irg~nj.~. ~ewi•:m f!1l~d~1 ~tu- namyślając, na~isał . pod wskazanym
su~ 1ednak lzaskzem, gdyz paclllama1q cz~ diern1t n•atkr:aJ s1~ w buJ;,oterce m:ie1&k1·e1 na ildresem następu1ący hst:
Y e ~
wi s·
„Wielce szanowny panie!" .Testem
ię 0 z1otycb rublach I 0 h:ind.o- sto iviącej kapitatu, niż wynosi wartość . sta-rą książtkę, po~hn.'.lz.ąc~ z 1860 ro:rn,
wycb rublach i o rublach z r?ku 1926- : zatoµionyc/z skarbótv. Pnekonali się o '. r.-a ktGlfą w1~o:;zri'.·~ d1c•tyichc~.as r..Jkt je- chwilowo również w wielkich tarapatach
1927• l~cz w. praktv~e. P0.m. ędzy po- tem nl•edawno cz.fcirn:rnw~'e eks~·edvcji, któ s1..cz,e rJ,~ z:wrrdł mva,xi. Ksiażka ta za- malerjalnych i powodzi mi się wcale nie
sz~zegolnyl'.1 1 • rub}am.1 istmc1e Jes~cze 1ra mi1ruła na cel•u wy•!obyde szbb zlofa ' ivieraJa ostatnia wole vew11erw r/ziwa.~a. szczególnie. Zdobycie tak wielkiej sumy
większ~ .rózn;ca 1 więks~y•. roz~a.r~1asz. z ratcQJi·Ct.:~1e.go sta.tku_„~~ipt". N~e Ui!E1ga krór.v ravisat temu, kto odnajdzie ten te- 1iest .dla r.nni.e obecnie niep~do.bieńslwem
ls~meJe .tam oczywiście of.qaltty wpraw21Z.1•e wątphwosc1, iz złoto to s1pa- stament, zdeponowany w banlm znacz11y Poniewaz 1ednak rzeczywiście bardlo
kurs I ~ommalny parytet ~lota. Rubel cvywa r:a dmi1e o::eano. j-ednaik k01s.zta ce~ [czat wraz z r,rzypadaiacemi za ca!.v ten panu współczuję, i nie chciałbym pozo· ,
sowiec~i kosztuJe 4 . z.fote 1 32. ~rosze. tychcz:aisowe osJ1ąginę·fY jwż o::e·cn!1e wa•r - ' okres czasu odsetlwmi. Zmar{y byl au- stawić pafla w tak trudnej i prlykrei sy·
Cudzoz.emc~. podrózn:~Y· turysc1, kup- tość pasz,t:C{iwa:neig-o Sikairb:i. \Vyparlki od- torem tej Tlsiażki i r;rzed 70 laty ofierowal tuacji bez żadnej pomocy, uczynię dla
cy, otrzymu1ą. za swoJą walt!tę · ruble krycia praivdziwego skarbu mfaf .v miej- ' ją bibjotece miejskiej. Poni·eważ by1ł on pana wszystko, co jest w mej mocy i
wedtug powyzsze~o kursu 1 dlatego ; sce tv clmw ostatnich lat niejednokrotnie · ri'.r:roc·1] 1z,,1y- z t'eJito pc'Wlo:i:u, ni na <lzLefo przy niniefszem p0$yłam rewolwer.
je-go ni•kt ni!r:; zwrocif naJmn)eijszie·j uwa.1ti,
kąp;e1 kosztuje ich 20 złotych, odpraso- lV AmÓ"J'ce.
\YI San Francisco posiadal 11ewien an- , postrun·Ol\vf1! w ren s,posób wynagrod1zić Jl<Jenn i zabrał go d.o d,o::-iu. Po dwu <lnlnl:h
wanie ubrania - 60 złotych. kurs Jazdy
dorożką -- 80 złotych, pokój w hotelu · tykivarjusz mi<:dz.v innemi star.v obraz p:•eirws.'Vego czyt.ettnilka. Strn:ieitl.1t otrzymał . przeczyta;f w pismach o~loszenie. poJo:.i,ne
madonny, które!lo w żaden sr,osón nie d1zi~I sizczęśliwemu zibi,~·zowi <'•~<r·lkz.nn- wz,eiz jetd1r..eg-o z cilcrnków rnd:zinv A!<-L1)r,
- 100, ISO złotych itd. .
Oficjalny rubel cudzoziemca ma zu- · mó!!l sprzedać. Obrwz tein nii·e nas-U żaid- 1ści preszlo•30 tysf<?CY dolarów. Odikryl on 1Z ogtos-enia te.i.ro wvnbkalo. iż nani Astor
lzaf!inąl rasoiv.v 1Jiesek, za odwoivadze11ie
pełnie inne znaczenie an=żeli rubel . nych i!nicja.tów, pozJ.be>m niic nć•e ws..~azy~ w t€1n wc>siób s.karrb w sfaire.j ksi<1żce.
Boh.arte-rem r•o:obnoeij hiist.r:>rji hyf rów- które1w o!Jiecuie hojne n•.\·11wzradz<'nie.
wewnętrzny. Różnica jest kolosalna. A \ wato ,nia to. iż pocho:!m~t cd peir.i:iz,Ja mi- 1
nlelnleżnie oJ tc~o różnica jest również strza oraz byt mocn•o usz,kod~z.ony, An· nlreż nowojorski zamiatacz uFc .Kingston. IM)mo s,przeciwów ze stmny fl:lni IOn~
w kursie rubla wewnętrznc~o. w za· : tyikwarju1Sz postain•ow~l 7-iużytkować przy. Pewne.go cłll!iia z s_ameg-o rain.a za-uiważyit ston, która w żad1en sposcJ.b n.ie chd:'fa ·m z
leźności od stanowiska socjalnego każ- najmn•i1ej pf.ęJrną starożytną ramę. Ody on mal{!g-,r> p•hska, który z:dnc1z.ał n~1e.zwy- s.tać się z piesikkm. f(inf!stnn zn·rr5ci! go
1
~ego człowieka. Cudz~z:emicc nie mo- !'YYiąt o~az z n11my oOmi~ó~t 'Yrażen1ie, iż k.ły Eimutt.i:i\ i.m(1\a.~·c~alję. Ktng-st\)11 po~ta~ 1j~go 11rawei_ ivlaścicielce i otrzyma! 12 ty1
:;recy rfolarmv.
p11etsbeiz1domnym
s1,ę
~e popr J~ · t.1 połapać się w tym chaosie , rnrzmvo 1est wewnątrz w~~d1rązo~,e. Pa1!it n~iwst u1~'!'•:1 ;owac
cen i kursów pieniądza. A jest rzeczą
wątpliwą. czy doskonale orientują się
w tern wszvstkiem nawet stali m!cszkań~y So\vietów.
Trzeba wz:ąć pod uwagę. że panują
tam takie nienormalne stosunki. iż inmyśliwy.-Malarz
JOOO rubli ml eżynier zarabia 600 podróżnik dookoła świata
slę~zn:•e, a lekarz tvlko 2;;0 rubli. dru•
gleJ strony robotnik mnfeJ placl za ar·
(y) Londyn dostarcza mnóstwo nie- je świata, które mogą mieć zapotrzcbo-1 dróżach. W tych dniach obchodził hucztyktt!Y spożywcze niż rzcmle~lnik,
tzem'leś1nlk mniej nfż urzędnik. urzę· zwykle ciekawego materiału dla psycha·, w~~ na jedwab: Jest on pr7eświa~czo· ny ju~Ueu&z z ok~zji prz~jechania ui~ljo.
dnik mniej niż a~tysta czy ad~vokat· logów i obserwatorów. Wśród g:i.lerji nie ny, 1z w ten sposob uda mu s1ę nawiązać. na mil przestrzeni. Żywi on prześw1ad.
Ody ktoś wchodzi do sklepu - n1m po- codziennych oryginałów, jakich gości kontakt z odbiorcami nawet podczas naj I! cienie, iż uda mu się przemierzyć jesz·
cze milion mil. Człowiek ten spędza prawiedzą mu cenę. n:iusł pokazać swą le„ 1I obecnie wielka metropolia angielska na w1ększe~o kryzysu.
Michał Welhuer mieszka i pracuje w wie okrągły rok w ekspresach i pacią·
1(tymację. dla stw·erdzenia do jakiej szczegółn!\ uwagę zasługuje Nawab Naim I
j Yar Dahadur. - Bahadur odbywa atelier malarskiem, którego progu. nie gach osobowych.
klasy spofocznej należy.
Niektórzy urządzają się w ten spo- nJeusta~~ie węd~ówkę po całej. kuli odważyłaby się przekroczyć ~adl!a. ni~- I . Do n~ezm}ern.ie. ci.ekawych orygina· ·
sób, że wvkupują specjalne cze-ki w ziemski~), obecru-: zatrz)'.m~ł s1ę na wiasta. M.łody art.ysta byna1mnie1 n~e ław nalezy ro~1ez V1ct?r ~urson. kon·
bankach Czeki te SI\ honorowane przez 1okres kilku ty11odn1 w ~ondynie, poczem odznacza s1ę spec1aln!\ agresywności~ duktor lramwa1ow londynsk1ch. W król·
wtaścici~li skleoóV.:, którzy po ich nrzcd ' u~ale się do Mekk~ Jest on mahometa. 1y.-obec płci. pię~ej. Atelier ie.go om.lian& k!ch od~tępach P!'mię.dzy wydawanicDl
stawi·eniu otrzymują w banku pełną h:h , mnem, zna na. pamięć cały k~rar;, pod- Je~t. zupełnie z. innych powod.ow. Miano- , btle}6'! l wy~rzyk1wan1~!D przystanków,
równowartość. Ta kombinacja prowadzi c~as swych wędró.wek po św1e~1e od- w1c1~, Jak głoSJ fama, w atehe~ te!° p~- zna1tl~1e .on 1e~zcz,e do~c cz.asu dl~ za·
tlo tego, ie jeśli ktoś pos:ada nprz. kit- w~edza on wszystkie mec~ety .1 .skład~ ku~UJ~ duch, ktoreg.~ ~ra"":dz1e me w!· spoko1en1a swe1 głown~J nam1ętności, kt6
kaset rubli· za które nic nie może nabyć 1 ~tzyty s.Y'ym rodak?m· W 01czyzn1e sweJ dac, 1e~ak obecnos~ 1ego nie ulega na1• ra polega na tw~rzen1u , nowych wyna·
wówczas udaje sie do sklepu jub=ler- j cieszy się sławą nieustraszonego m,Y~li- m?11eJ&zeJ w4tpl!wosci. Pewnego .razn lazków. Cursol? Jest tworcą całego. S'ZC•
skiego i kupuje itoty pierścionek lub w'!go. Pod~zas swych wypraw mysl~w- widm~ ukazało się ~zom artysty. N1~sa· ~egu ~nalazkow, _stworzył on między
· k Pr edmiot ten zanos·1 do I skich połozył on trupem 38 tygrysow, mowita postać utkwiła głęboko w Jego mnem1 aparat, ktory trzyma otwarte
ł t
~zek n I które uprzednio pożarły wielu jego wyobraźni. Po chwili chimera zniknęła. drzwi, radioaparat, który mieści się w
t
f0 0 Y zegarę · z
j~ku. tblm otrzy~uJe z\ 0 • e ·iu. k ą · współwyznawców, Trupy tych drapież- Kilka dni później Wellmer obudził się o pudełku od zapałek. Chlubą jego jest
2•9 e ru e. a za en .cze !11°Z ; z u- nych bestyj kryją w sobie jeszcze dziś północy, jakaś msgiczna siła ciągnęła go system sygnalow)r. zainstalowany w jewielkie niebezpieczeństwo. Sierść ich w kierunku płótna, na którem rozpoczął go mieszkaniu, dzięki któremu, naciska·
t>lC wszystko PO. n~minałneJ cen e.
Są to oczyw1śc·.e nonsensy. Ale "''O· bowiem zawiera truciznę i krajowcy roi. jakiś krajobraz. Malarz, jakby pod wpły- jąc dzwonek przy drzwiach wejściowych
sensy te wypływaJą_ z absurdów, które rywają ią na drobne cząstki, które na· 1 wem hypnozy, począł tworzyć obraz wi- można się przekonać, czy jest ldoś w
spotykaJI\ s1e na kaidym kroku w km- stępnie wsypują do potraw, przezne:cz ,. dziadła na podstawie reminiscencyj z pa· mieszkaniu. Szczególnie oryj!inalny ie~t
ju sowietów. Jeśli ktoś nprz. otriymuj~ nych dla swych wrogów. Już w dziesięć miętoej nocy. Pracował bez przerwy aż jego patefon. W momencie, gdy płyta się
od krewneR"O w Polsce 100 iłotycł1 1 minut po spożyciu trucizny, następuje do następnego wieczora. Obraz ten, któ· kończy, za.pala się czerwone światło.
I ry powstał w tak niezwykłych okolicz- Specjalna wskazówka notuje wiele razy
pragnie Je zamienić na ruble. by sohie agonja ofiary.
I została użyta igła patefonowa. Pozatem
Do gale1ii niecodziennych lypów łon· nośclaoh, obudził olbrzymią sensację.
coś kupić. zamianę ohFczają mu wedh1g
~uljusz Brl~tlebank wr?c~ł obec?ie. ze jest on twórcą całego . szeregu innych
dlcjalne~o kursu. wypłal.!aJąc za to 24 dyńskich zalic~yć również. należy 1<'>ml· 1
ruble· Za tę sumę nie bedzle w stanie woJażera branzy Jedwabmczef Frandsi- swe) 12 podr6zy dookoła sw1ata. Nie 1est drobnych wynalaz.ków 1 ulep~zeń oraz
nic zgoła nabvć. Gdv Jednak kupi za te ka Farrell'a. 100 tys1ęcy kilometrów I on już mło-dym człowiekiem. Mimo to, posiada mnóstwo planów. które zamie1
p1en:ądze w banku czek na kupno tó- 1wynosi przeciętna roczna m:us;?ruta te- . ani razu nie złamał uroczystego ślubo· rza jeszcze zrealizować.
)Varów. to z:a te same pleniądie może I go oryginała, objeżdża on wszystkie kra· I wania, iż całe swe życie spędzi w po· i
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Ustawa aptekarska
właścicieli

Brak miejsc
szkołach powszechnych
w
przedmiotem sporów
znów zanotowano wzrost liczby
W
aptek i
Łodzi

składów

I

dzieci w wieku szkolnym

aptecznych

Łódź, 7 kwietnia. '.lie są w stanie przyswajać sobie wykła•
(d) W najbliisz}'m czasie ukaże się · Pod względem iarobkowyin I w razle
(i) Przed ktlku dni'1mi rozplakatowa- fallych w szkole wiadomo~ci.
opracow ywana od kilku lat ustawa ap- zreaJ'zowania Jeb żądad tysiące właścl· !
Jut dziś więc staje przed magistra•
tekarska. Ustawa ta będzie zawierała cieli składów aptecznych zostanie po- no na ulicach Łodzi obwieszczenia o rejestracji dziatwy, podlegającej przymu~o- tem bardzo poważne zagadnienie. Jeśli
szereg szazególnych przepisów doty- zbawionych środków utrzymania.
Stwierdzić należy, że istotnie s_ytu- I wi s~kolnemu w przyszłvn;i roku .. R~1e· niemożna budować now~c~ gm.achów, to
cz~c~ch uprawnień aptekarzy. Dalej omowi sprawę, komu wolno otw1erać acja składów aptecznych, w okresie o-, strac1a ta ma na celu stw1erdzen1e, Jak korzystając z do~ć dużeJ ilości wolnych
aptekę, jakich kwal'.fikacyj należy wy- I hecnego kryzysu gospodarczegt), b:tr- wielka ilość nowych uc:z~6~ napł~ie pomieszczeń, należy je wynająć i prze•
ma~ać od pracowników, prócz tego zaś dzo się pogorszyła. Wlele poważnych do szkół powsze~hnych i 1ak1e w zw1ąz· znaczyć na szkoły dla dzieci. Być może
bę<lzie zawierać szczegółowy spis le- firm. istniejących już od lat kilkudzle- j ku z. te~ wyłaniaj!\ się konieczno~ci od· w lokalach tych nie będzie całkowicie
odpowiednich warunków, ale w każdym
.
k6w oraz wszelkich Innych materiałów, sięc!u. lllegfo li'kwidacii~ inne · inów powtednich przygotowań..
Oczywiście prace rei~stracY!ne ~o- bądź razie będzie lepiej, niż dotychczas,
c!<\gle znajdują się w trudnościa~h
które w aptekach wolno sprzedawać.
trwają dość długo. Mamy jednak inne ie· gdy nauka musi się odbywać nieledwie
Jeśli chodzi o sprzedaż środków le- niczych.
Nied(,lwno do władz centralnyct1 zgto- s~cze źródło, ~t.óre pozwala zoriet,ttow~ć na trzy zmiany. Sprawa ta. jak się do•
ka.rskich. to spr~wa ta stała sio przed·
1
m•otcm sporu pomiędzy właścicielami sita s'.ę delegacja właścicieli składów s1ę, acz w mn1e1 dokładnym stopnm, wie wiadujemy, m'l być przedmiotem najblił
aptecznych. która przedstawiła dokla· lu nowych uczniów przybędz_ie. do sz~ół szych obrad zarządu miasta.
aptek i drogistami.
Aptekarze domagają się wylączen:a dn~ dane o sytuacji w tej dzi:!dzbl.c i powszechnych. Tym nowym zrodłe~ 1est
znacznej ilości środków, przcdewszyst- : prosita 0 ZJ11lliejszenie zakresu upraw· a~atystyka sporzą<!zona na pod~tawie ~
Podz·iękowanie
kiety powszechne,, doko?ane1 w ub~e·
kiem specyfików. ze spisu środków. · nień drogeryj.
•
W tym samym okres!e pod'cli rów- głym ro~u. I oto c~fry,. ktor? otrzymu1e·
które w.olno sprzedawać w składach ,.
Wielce Szanowni Panowie!
nież interwencję aptekarze. domagają· ; my z teJ, ~ta tys tyki .z, 1edne1 s~rony bu·
aptecznvch.
Aptekarze dowodzą, że składy ap- cy się ogrankzenia kompetencyj wła- dzą ra~osc, a z drugieJ powodu1ą smutne Od lat kilkunastu strasznie cierpiałem na reu·
matnm. nabyty podczas wojny światowej, a
·
.
refleksie •. ,
teczne n 1 e dają należytych gwarancv. J·. śclcl eli sktad6w aptecznych.
nastę1>nie do reszty zostałem zs:ni;b:ony rcum:t•
t
d
ó
gd
R d
·
yz zn w ma~y . 0 zano ~- tyzmem. słu ż ąc w PolicJi Pań~twoweJ w Łodń
. a osc,
iż specyfiki będą w nich utrivmywane I Władze szczegółowo rozpatrzyły pow należytym stanie i wobec tego stulaty obu stron, zaznaczając przy 1wania znaczny p~zyrost dzi.eci w Łodzi. od lat 13. Myślałem, że iuż niema dla mnie ra·
wzgl ąd na stan zdrowia szerokich rzesz tern, że ostateczna decyzja będzie uza- A Emu~i:e ref!eks1 ~ bu~zą się z Jego po· tunku. Ponieważ wszystkie środki I rady v:y.
ludności wymaga, by uprawnienia dru- leżni ana od zebrania objektywnego ma- wodu, JZ zbliża ~ 1' nieuchr~n~e kata· ~~~IT:l:;· ogł~~~~7i\~d~i";ew~l'.~~sś~:Jku dT~e:a1~
strofa - brak mie1sc dla dzieci w szko· który ma być radykalnym środkiem na reumaterjatu.
glstów zostały ograniczone·
tyzm. Z n iedowi arą zaryzykowałem i kupiłem
,
Jak nas informują, nowa ustawa ap- łach powsze~hnych.
Natomiast wfaścic:ele składów apO budo~ie _nowy~h gmachow s~kol- pudełko Tov;alu, a następni~ drugie, Po którym
teczny ch. ]<tórych w Polsce jest k'lb tekarska ostatecznie ureguluje tę spornych naraz1e nie mozna myśleć. Miasto odczulem pewną ulgę. Widząc. że środek tea
·
t •
· .a.
k
· · t ·
I f d · W d I Jest wprost 1dl'al11J• k up i łem i"szcze dwa pu·
t
· d
·
nasc1e ys1ęcy, ws az.uJą, .t..e ap c11..1rz< '. ą sprawę.
tnie J{'osia . \n.a . en eh g un hszhw; t tok · <lelka, dziŚ c1!1ie się już J~oiel i- me mam słów
są I tak najbardziej uprzywilejowaui
Y.c c~as is nieiącyc . m~c .a~ ies . .a podzii;ki dla WPanów za Ich idealny i niczast~w1elkie przepełntente, ze JUZ w b1ezą- piony środek przeciw reumatyzmowi. Każdemu
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reumatyzm
cierpiącemu
naukę na nych
musiano
cym roku
Tog~! . . polecam bez
tylko
wahań na
rzeczą powszechnie
A jest odbywać
zmiany.
dwie
Z powazaniem
wiadomą, że nauka w godzinach popa• I
Jan RołcwskL
łudniowych nie daje niemal żadnych 11
• Łódź, ul. Wysoka 33.
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Młoda służąca wzgardziła jego uczuciem
(d) w rmeis.rącach le tnkh 11bi1eigt:ego laintl-i swe żyde w najpiękniej.szych bar- .
Łodiz·ią :roz.b1ą swoje riami·o•ty 1wadi.
1

1

ro1m pod

Nioew~effie bmr.rowało, by ózi.i•e\VCZ.yna
tabor cygański. z ki1kuset smagtyich
dlmieiar.zy i tyleż czamoc1:dch wróż,~(;( 1pos:zita z.a glosrem 5ieirca. Talk iu.i d.awno
I mairzy1!a o ja1k:PE1Jnś mnem żvdu, ta:k 111\łar ,eC"Ona
wyru51zyto do miasta na zarobek
Wśród gromad•y k"'i z;naJd:mva:t

s<)ę · pragnęfa rąz na zawsze zerwać z dotyt:h . '

egipski

zgubił IBkkomyśłnego mlodzłen'
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o biała go
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(~) Od sześc~u miesięcy jut się nie detektywem.
Jan ~iśni":k· mtody ~y·g am, o~- 1c~aisową szair:z:wmą, z za~Ytn}I0?1.ą kt.tch-1
Przez cztery dm śledz~ła uparcie na·
widziały. Gdy w1ęc przypadkowo spot·
inacZ~Jący . s~ę !1'~ep~sz1ed1~1~ ~o:lią. mą, ga1i~a;~1, kaJJ?fYS3łf1n1 pan diomu.
K(liJe'za111H:1 wy1m~ jej tę myśl z gło· kały się w poczekalni kasy chorych. po- rzeczonego. Gdy wychodził z kuźni, szła
p~ięk1 sweJ J>?WleTZCn?wnosct, !i!t·:ir~z I
za nim krok w krok, gdy odchodził od
częły się zwierzać ze swych przeżyć.
JLIZ rncLało mu się zarobić siporo p.1z1111;ę - 'VY.
- Ja się zaręczyłam - oświadczyła . niej, odprowadzała go do domu.
- Zwarjowałaś!-tłumaczyty d7iewózy.
Chmura nie wiedział, że jest inwigłZdarzało s!·ę, że nawet zamożrnia ipa- c-zymfo. - Chce1sz wyjechać z cy~a:nem? z dumą Stasia Marjecka. - Mój narze·
nie ob:l1ar:zaly go swemi wzg'JędiaJmi. I ru1e wsni1j ci? Prrecre"i ostaitnł nędtzairz • czony nazywa się Wacław Chmura, chłop lowany i wpadł z kretesem.
Panna Stasia przekonała się, ie sen•
;
tra1ktmyał na serio j·eisit k1-rl7,~,, n1iż taJ!de bruldine, rloOizJejskie j.a:k się patrzy, pracuje u kowala.
Pii~kny cygalit
A czy pr~y?ajmniej _ies.t. ci wiern~? nik6w nie wolno lekceważyć.
s~yr~h roma.t11s!)w. Chqdzzlo mu tJ:lko o nars•k r1iie!
Narzeczony miał jakąś przyjaciółkę,
I MietlalT'rj~ Z1e1rwa.fa z cza_imooktm ~· spytała troskhw1e przy1ac1ołka, Maria
pie~ia.dze, ktorych nigdy nie muzł za
którą od czasu do czasu odwiedzał. mrun~E1m. N.1e spodlzaiewaJa s~ę tylko ze Struµecka.
.
duzo.
Strasznie .wierny. Na żadnć\ obcą Przyjaciółka ta nie cieszyła się zbyt doT~1 m raizem J.etd:nak, src!'Y wędrował po pod'ą~n.:ie to .7.a ~bą tal~ P?Wa~ _skutki.
' brą opinjq i miała bardzo wielu amantów
,
Ło:Lz.1._ moc.n-o mu przypa1dlta .dio gus~u I . <}1a'y P?WPZl:ltzm~a W1śrnakowt, ze mu· . kobietę nawet nie spogląda.
ś 'ć
·
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t
St 1•
To wszMtko trzeba zbadac - i
f)an- s1 się z mm Jr<:r~stać nia zawsze, wpaidJ w
Melania SkiOCZY'bowsika, st.u.ząca
a'ł się
as aChpos anowi
i a - mam w domu ,,
kł
•
i t-l. :11·
t.. p'0.{1\i\:M1l
' aizfk'
~.
- h prz.y u11·~cy p·1our· ,,,. ł :YC
. et ,
. zem
.
Gd
arys
panna
a
rze
Slę.
sza
:
,
1
stwa J• zamueiSLAl\.a
1
! M:::da'!1ja obraitilła cyig-aina, m6w1ląc mu, · sennik egipski. Tam jest wszystko powie · . . . Y ~ura z1awi 5!ę wtecz9rem w
.
kowsldeij,
Na mf.od1eri d:zkwczy.nite piękny cygam Ż·e j-a.."1f. z rpewntOŚ'Clą taQ\im sam}l'lll nfiero- 1dziane. Musisz mi tylko podać, w jakim 1e1 mieszkat,tm, pochwyciła ga~nek z go·
j b~ i z1t'.cdlzieJem, jak W'SZY'SCY jego dniu, miesiącu i o k~órej godzi.n_ie twój rącą wod~ 1 • oblała go wrzątkiem. ,
wywarł r1W?•iież ;duże wraże1nie.
Młodz1emec został dość dotkliwie
narzeczony się urodził, a będę ct Jnogła I
ziomr.mwve.
Poczęli si~ więc spctŁY1kat.
.
.
.
popar~ony..
się.
Dowiesz
powiedzieć.
nim
o
wszystko
zirena
dlzjewoz:Y'Jlę
ipowail~t
niak
ś
Wi·
by
Wiś·nia~\ namawiał dtz•!ewczy•nę,
Za1ęło się ~im pogotowie.
przytączy!a. s!-ę <lo jego obozu. O pcwia- mię i po::.z.ął j1ej zaidlawać dosy grubą paf.. czy cię nie zdradza, czy jest pracowity,
c!ia1ł o swych węd1rów'lrnch, przy~odach i ką. Na ailairm wszcz~ty priieiz duew- c-,,y pije wódkę, czy jest ~tały w swych 1 P_anna Stasia została skaiana na dwa
I miesiące aresztu.
zabaw:l.ch. Starat się ipriie.dls1awić Me- ' c.zyinę, nadlbi1 e.gło kilka ~- Ro~t:JSZ0- uczuciach.
8
ł'ffft8
Panna Stasia tego dnia jeszcze zasię' nago cy~a.na ober7,Właidntcmo.
narze·
u
informacyj
odpowiednich
gnęła
PoHcja osaidldta go w ares:rcfe.
Na s.p.raw~ są.diowej Wiśniak smuit- czonego i pobiegła do przyjaciółki.
Marysia bardzo długo szperała w
nym wz.rd.<nem SIPIO~łądaJ na Me1amd~.
W wstaw
swym tajemniczym senniku i wres1!cie z
kt6ra z>etma-wała na j(\g'o nidrorzy~~.
na którą Ameryka ze
S~d s;J<a7..a~ romantyiczinego Cli1gain.a ust jej padły słowa. brzemienne w
skutki:
swymi mil jonam• dola·
na <11\Va tv1Q'0•,1111.łie a.res.mit!.
'
1.·. : '
'„ • •
URODZENI .Pod . inoklem BARANA w d11lu
- Nie pije, skąpy nie fełt, lu!Ji pra·
rów nie zdobyła się
cować ale ci„ zdradzał TrudQo tak ta 7 kwietnia •. p~s1ad a ią charak~er ŁATWOWl.ER•
1
nigay.
cechu1e ich dobra pamięć, obdarzeni są
. t'
• ni
1 •
' ·
·
a f a
'U'.
stafemi zdolnościami umysłowemi, nieraz prze.
! NY.
Jest napJSane l DlC Cl e pomoze
..J'&ł'fl'Oll'O Oli' ft Ur
- A wła~nie, że pomoże! - krzyk· chodzą cierpienia lub zawody I niepowodzenia
(d) Na. Stan"ltt RYtllku wynikła awantura, w
których nam Ameryka
czasie której ra,nny został no!cm .f5.tetnl Szmul nęła Stasia. - Już ja mu uszu natręf w miłości !ul> w pożyci u małżeńskiem. Dzięki
zazd ości.
Grlnbaum, zam. priy ul. ll-10 Llsłop~a 71. Ten łotr mnie popamięta. Muszę tylko POl>arciu . lu?zl wply~owych osi:ign~ ~ życiu
zrobienia kar.
I powodzenie 1 bedą mieć szanse
· ł 'd
k'
b d ć
tok t R
I ł
I
S
Jery. w wspólnych przedsi ~ wzięci ach powinni
•
prawcom napadu po lcla w sa a PC'O u . an z a a , z im. on się a1 a,czy.
Muzyka
nie po.
innych
radami
I
ostrożność
z:achpwać
I Panna Slas1a okazała s1ę inakomitym
neio odwieziono do domu.
o 1<tńret nie moie Ame·
$fugiwać się, a polegać wyl:icznie na siebie
ryka nawet marzyć to jest
Wszelkie sprawy rodzinne zako1iczą
d owa 1~
...~•TR POPIJ• aga.i,., On
się dla nich pomyślnie, pomimo czestej niezgo... sarrych.
dy lub :i:aidrości wrogów. Powinni zawsze iść
--------------~---------:i Cie>łclnne w,st~p, Adw humoru
według własnej in iej a ty wy i ostrożni ei działać
~
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,,Ronny"
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Bmeryka Kalmana.
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DO ftlEDZIELI dn. 10 kwietnia

Loon Wy1wlcz. Leo llulcs.

WLĄCZl"llE

Hanka Ruwowlack•. s. Slalafitkt.
I w„ Boru•skt.
Duol Su1tna·Goratn,
P. 011olskt

ł~

:r~~d~~~z~~1ich"'~~~idi~~~~. "JieP~~~1~~ri~r:.

!

w możności opanować takowy.
Urodzeni pod wpływem BARANA - powinni
unikać samntności. więcej kierować się wlasnl\
Intuicją craz unikać wzruszeń, które mon 11>0wodować cierpienia moralne.
Dla urc.dzonych 7 kwietnia, szczęśliwy miesiąc paź<!ziernik, daty dnia 4, 10, 13. ł~. ~olor
r6żow~ z cz11rnym, lako amulet. łaliz:ma"
1n1ynoal
SZAFJl~
· 11cz,$cie, . liczby lottrvJ11e
157!07 (Zl).

I g,

!..

8 iii

CD E

-i
.,. li

Oi

li

________„.
•

żać się chwilowym niepowodzeniem, gdy! b~·
dą
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Casino&!
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Film odznaczony
1-szą nagrodą
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ważne

Passe partout i bilety ulgowe

Dziś i dni nast.;pnych
... „,'

E DUSZE,,

~

W roli Qłównei l'IORMA SHEARER. wielki tral!ik LIONEL BARRYMORE oraz następca Rudolfa Valentino CLAiłK GABLE.
NADPl{Q(.jRAM: Najnowszy tygodnik dtwiękowy Paramountu oraz aktuatności krajowe. - Początek o il• 4.30,
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„,KOBIETA I SZPIEG'"
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...„ ...„ ...„ „...„ .......„
Dziś

•

•
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fascynujące epizody z niedostępnych tajników wywiadu niemiecko • rosyjskiego - w roljtch głównych ulubieniec całeio świata WILLI,
pot w sob. i niedz. o Jl. 12 w poł
Początek seansów o godz. 16-t'J
Nadprogramy.

fRlTSCH. fascynująca posągowa BRYGIDA HF.LM. -

,„

MARLENA DIETRICH w;:~~rfl~~r~~,l#~1~,~~r

DfWIĘKOWS

Rei. J6z. Starnberga

Film osnuty na t'.e aktualnych wydarzeń na froncie chińsko-japońskim..
Uwagaf Z uwalfi na przewidzianą olbrzymią frekwencję uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie NA POCZĄTEK SEANSÓW.
Pnczatek n s!ndz. 4. 6, 8 i tO t c; wit':C11
Paue part11ut i bilety ulgowe niewatne.
Po
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Colbert
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Najnowsza kreacja
•

głównej~

Claudette

NARUTOWICZA 20
Poczj\, seansów o ft. 4. -Aparatura Weslern Elect.
Pas•epartout i bilefy wrlne~o wejścia nie wafne.
'
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lodu p~hóiq!..

S'll~ J•UIŻ pij-rządni~ we z.na.ki.
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liń1ńietriu~;~
•
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I„ ff „2 dWD rzekró.Iil 11
m łZ 0 !i .
\V~'iafcl iuż :łat

Ja1:\ c.0:1:.io:~ry Ju·:t \"-.'l::•ec;;.zie w róh~:-ch
cząti1rn1;::;11 kwk1tn.ia manny bwrve z bty1skawicaim.i i pl1c1rt~unami!.„ Najstarsi llil~l.d1e . drnlicach n;:i.sze:;-o h:rnj1;i Wyl~w rz,e« dał.

I

,

r'Siii!iolef!_~~

- Sfon bez-piec:zeń
sdwa na rzeltlac:h polski<h-Kuiosiro·
lg nie b«:dzie
Wsizystkio dlo g-óry nogami!. .• W IPO-, wzrost oban' w stosrmluz do 11oivo1zi.
PO'!foe 'n;l1e J)am:1~tają c11'y1)a taik

„

~„~

Hwiea;ień-plec:ień

w

.

·

. . . ·. . ..,, , ,

to .........

fur„Qc.
o

. - il10~D .
~r
.u.ro
\Vil!j.a i r.·iż-ej poloi.onc uli.ce· Wilna . .z.na.•·1
no eftron1e
\V1p•rawtćl~i1~ ipciwhrłtt.ją „kwI1e1c:1efI-:p'.e- : lazily .si!•ę JX)d wod;i. Na :52mi1e, D11dieDwaj urzędnicy prowadzą rozmowę:
Malt1k T~a'i1!!-, sły1111Yy saty·n'fi< I ht~~o"'-- Mieć zaufanie swego szefa - fa grunt. ~i1eń" co ma ::1zrn'2;'Cz.a.ć, ~e mi·e~ia.:; mn: strz~ i .i1::r.i1ych rz·~t\tcl, \V \.:ojc•.vf~d1 łtw;ie
J'::sit s1zc:z1c1gó1~!fllJe nKl'ifa1fy 1 ka;)J'rysny, al1e : lwoiwiSkKm f '.itl~u;i<;1,nvo\V:>-l'10:.n-. syriuaqa rysfa, odlw1rcd?ul pCl\vno~o rniz.u Bnt;JSh
A ty masz?„.
1
- Ja myśl~! .••. Cod.zień zostaw'.a mn.le sam. tęigom21me il<ar,-•rYiSY kw~1:;t,ni0iwe IJ•fZ<elC.ho- r<)wn.ic1ż p11:u:1:115:aw:a ~ię nioLbyt he:z- . MllltSi~um. W wioih.i·cj saJi, w ktU.rej Z.l;rupowwtli:) byiy przedlni.oty z wiClku VI-go
ph~oz1rhe.
dlzą j1U1ż w statn
na.sam ze swq1ą zoną!„.
. W k:1liku mie·l 5·-~crwnśd:a:ch Z\\TÓ:or.10 przytstainą..I'. Twa~u1 przed wspaą~!afo. zbroanormalny.
.
•„•. .
.
Zaczęifo s1ę od n::igłed zwy!ź.k~ f•em:-e- SJ•ę eh w;tadz woiJ.>\·J'Wyd~ w sp-raw!e po- Ją 1 z z.ac;~~rnw11;:1111;1C'.111 z~cząl Ją ogląic!..ać
Mayer 1 Cohn rozmaW!oaJą na temat maizenI z·e wsizystk11ch stron. Był to pancerz s1·ra
Od IJ)l!1::1rws•ze~o dr.1.;a kwioz·tnia w 1. mocy.
ratt!lfy.
•
stwa.
Pon~3rv·aż je,rTn1!k n:isze "1"/faJ:ze od Sa.gramore, Ciora1cbcy i rycerza •• Okq~le- Cz.y ty wierzysz w szczęśhwe małżeństwa? IJOfiuldmiie manny jiu.ż niemal
c!11użs-z1~1g-o Cl~ :;.u pr?.y~.ott)',V'ltja, się j1wż go stotiu" króla. Art'Ura. Po eh willi wyupalv
•
- pyta Mayer.
• d10 afocji fP'rlC'ci\.Vil";"J'W?d•7.i'.ll\":ei. pr'iefo. m- buchnął dośny111 śmiechem. Za-dc.~kawiot
.
. J it.' ·d „,
n"
t
.
- O~szem, .dtacz.cgo ~e?... •
mr.oz le·ży prz}yi:.nzc·!a~. ze a~.:Ja t:l od1ruetsi1C ny prz.eiwo~ITT!l\ spytal go o powód WC'SO- Więc. rnoze m1 powiesz kiedy małzeństwo Ja o :Jw~~~~ry ,~,:~. c LO ·~-,· a
• •• lości
, .. .
• .;
.
n~. f o,.;o~ t~\'". ~ą ei~m:m1.e dfa zd.JOjest szcz~śhwe?".
nalezyty skz.teli .1 ~e ~To .kataJtJ of mgd.<.ze
- Widzisz, motna rowiedzleć, że małbń- w11a z1d1rn1::!Ilnve I mie~~Z'Pil:!l:Zne. On:111;t me . clo1dz1e.
Zaczr?k;, imy
nie wtik:tirli'ać się J··"r::1zcz"'
.
•
• . . b .:1 •
.....
• t
. śnne
d · zarnos.zqc się, oJ
l Mar'k.
_n
h \Vowczas
,
• .
.
.
" , ':
:... · ·"
~.
.
slwo ies szczęs11wc, 1eze11 o y„wa1 wspo1ma1zon · . -' '
\V rózrnych ill!'~'SCM.o~i;ia,.:h P'''JW!'a- c iu•• W::;.rnza na zvurc w JJ::lłl1Cer7;U. "'.' okowie Sił tak szczęśliwi, jakby żyli każde zo- '· z. w1osemin~rn1i modie1iom1 do prnwi~lzrwcj 1
wil0\5miyt, a•lb?wi'e.m oibccri1a pora jei5t t_y1iko towe komi~•:::ty powoj1,:i· -;w~ c-:.u-~vaią bez ~ol-;ic:y seir~~ poch~zo,cą_ n.aJwyrazmcJ od
sobna...
~rzie-rwy przie:z cal.\ ~~oJ:ę. c:i< hichiia.:: s~;;·zc kuih muszlk1etiu, W}1111JtletuDrK~1go
wwsr~ą zamaskoi1·ana.
•.•
·
o parc wieków później.
Nag.la zwyzka tem1P·~1ratuiry w:pl)inęla ~?·fmvie raporty kojmte·tom WC•JewodlzKola,iński ma s!ę poddać ciężkiej operacti..
1
- A to co? OdP.<ąid to zartJX\1t:-m:lll'i
kim.
Oczywiście, że się boi, Radzi się więc lekarza, na
byH rycerze króla Artu•ra w bro1i p~ulną.
kt6ry ma go operować:

fe11011umal11ego wybryku natury!...

I
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I

1

ra"'.e

I
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I

no11.-.t Tu ...... d;

_ A jeżeli operacja się n.le uda?_
- Niech p.m będzie spokcjny - odpoW:ada
tekan. - Jeżeli nawet się nie uda, to l!wann.
tuję panu, że nawal pan tego nie zauważy_
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Przeiw0~'1nl\ rychło jeeln.ruk W~1 prowa-

dlzi1l Tw<móa z

bfęd'U i wy-jaśni~f P•rz~i;::ziyi.

nę tq~o hi1storycz1nieigo dlz.hvol~g-a.
Otóż za czas(>w Cromwctlla wpa.Clta W
20.00-20.l 5: Fdjclon ? t. ,,Kultura a kuchnlta''.
cz.usi'e zamuosZÓ;\ do i\rluooum garść r.ia.wyg~o.s.i Edward Woron;ccki. Tr z W-wy.

111 'łll!l .
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PROGRAM ROZGLOSNI L.ODZKIEJ
„POLSKIEGO RADJA".
20.15-;-?,1.45; Ko.o.cert muzyki l1;•kkici ~ wykona- j•::mnych żoMalków, którzy zaczęli niCZWARTEK, dnia 7.go kwietnia.
Ojciec przegląda cen.z:urę syn-ka, kiwa lfłową
Jooion z tl"JClt z.1n:·el1rn:e
OJU or~:est~v. p R. pod dvr. Stanisława N~ s:zo:ivć zab)•tki.
11.45-11.55: Codz'.·=Y Prze„ląd Pnusy Pol&klkl.
i powi.ada:
s~"
,
•
•
.„ ,11
I ,.
wrota 1 rol.&iow. Tr. z W-wv.
s
I
t • b t
l
d
N. l t
Pl\~rSll •P.jbncei~;a -1.:T:.1:
na
I
•
~I·;_'.S'
p„Ja1~y
j;?.SZCZ"e
,.Il11rba.ra,
21.45-22.20: Sluchow:sko p. t.
Tr. z w~z.<JJWy.
te es em za owo ooy z WOlC s opn •••
k,IJJka
o
: mar" a kosbl\ę clio gr}, o..!stą;:>l1
Ga.stloldowa tooa''. Tr. z Wilu:i.
- Ja to samo mówiłem nauczycielowi, ale on . 11.58-12.10: Sygooł c"-a\Su z Wairsi;awy, heiniał
1krcr.·ów -i.n.z· ul ""l."' z m 1 •<:'zi.;,,.tu •
d.
odczytl!JJl>:e
Krakow.1e,
.
w
iej
Ma.rja-ck.
ży
e
z W!·
nie chciał poprawić._ - odpowiada synalek.
..:>"
, .utiv J
D<>d:itck do Pras Dzicnn:.ka Ra 1·. I •\.
"2.20-23.GO:
• ' ,c~· 11'.n. · l
"
pro5,, ramu na d ztc ń bie t ący.
wypalll.
<>ra.z k0111. me!eorolog. z W.wy
12.10-1 ?.35: Płyty l!ra.mcfO<!bowe.
. *.*
Strza.S:rnit kość a zarruzem })rzie'óz,!r.:ira~anccgat pok?6cił się z .Mayerem, .Mayer 1· 12.35~14.QO: ~~ramek szkolny z filhairmoni! 22,30-24.00: Muzyka la.nec:z..n.i z \Va.rsUJWy.
•t
Warszawsk~e1. Wykonawcy: Ork. F dha.rm"OOIJI
.
wyrznąl Ganct-gala w pysk
.
.
I Wł: parnice~z.. . .
AUDYCJE ZAORANTCZN'f:.
'P 00 . dyr. J. Oz.i· m.ińsk~ego i &olis.<lów. W proGancegat chwvta się ?a.policzek i krzyczy:
-- \Vyiasrr.e1me to piC)tz:baWiCl!11Z 1-e:st ZIU•
_
~rmte muzyka poi.ska Tr. z W-wy.
li k
.
. dr ·g
p
1
. . 19.0J. Helsmgfnrs. Kcmcert sy:mfon!czny r,dni•e faontaizji _ odi!)ccwii::~JZliall zaimriśtoan lni o o zap aa za 1en po cze , m61 14.0Q- 15 25: Przerwa..
,
t
~
pod dyr. Jcrz,en-o Schneevm~ta.
15.Z.:>-15.45: Odczyt cl:la m111tur.iyst6w. TrB1DSm"'1a
pa.nłel...
ny I powaz•ay ]ll.IJZ sai YTJ1l{.
V d'
r„ .t „
30 p
z w·aniu11wy
świe•niel . Niech mi pan poda odrazu ce\V kn'.ijrn.tylgcc!t1i pÓźni'tJ ujrzała śwher ie· · {aga.T' [~VIN.a 'd opcr:i.
15.45-15.50: Ko~un~k.ait dla teglu~i 11 rybaków.
nę ~pół
tto dtzbrni:e \~ip.ain•iafa -;a.tyra Twa.Lna p. t.
r. z ea 1 u _::t.re;t ;owc$.!'o.. .
go.
.
.
Tr. z Wa•rs.z.awy.
••
' ,,_
.
J "k „ T „ ·~·
°cwr leikk1eJ mu- "1( ''>D'
15.50-1&.15: Pro~ra.m dla daJ·oec1; 1) OpOO\\'Jada- , ?O to !(open/zarra. \V,1
*
• ~ .•. om '.rnwainy ~·tu es • f"1;S1.:tą llitWOt·: · ~
· d 1/"
n:e prc.f. Ro•5tul i ńsld.:go p. t. ,.świstaik się • • •k'
Moniek zwraca się d.o ofea:
1
1
!'~0S!'O
~
O:\in\1
r}-c-e:zy.
żyo1a
z
., " ru bvł eJ?JZ.Oj
C'."
ZY ~ wi·e, ,e . s· \aeJ. M.
budz·i•'. 2) F elicton. Ja.~sza W1śniew~~eg.o
-"- Tatusiu, ezy to prawda, że §miech rozbra.
1
(uczeń 6-ei klu__y gbmoM-1u-nl p. t. „Dz4&e1· 20 · 10• 11 onac !/!lnl. " tssa 1 .:io.emnis • Sto!u kroi.a Artura, prz•od.;zr,vr.i:e a siulbtdla?
nie S'kon.b!mawany z czas.nimi naJr.owo.
Be·ethoven-a. Tr. z Tonha.le.
.
sz.a m!ocLzicż": T; z \V.wy.
d • k
•k
•·•
1
~· . ,,.
"'
„,„.·._,. .• s· s
.16.20-16.40: Lekc1a Języka francuskiego. Tram- 20.20. !Julwrcszt. Kon~c·rt srmfomcz.ny.
- A 1a te,. ~lee o...
czesr; . ~1.• zenu. „ Ir a.grn.~ore or,uz J'f\_(,O
• ti 'C
20 4- W'' I . \V'
m!isai z Warszawy.
- To przec1ez na konforenCjl rozbro1emowe1 I
przy~ac1ele walCZ<\ na tDrmcJ·u. pos.l•tU~t.1'"
t<eczor av ·~a.
!Cl en.
· ~·
16.40-17.10: Pl}iY 11ramolonowe z W.wv.
w Genewie powinni s.ię wS"Z}'scy śmiali
jąc s.i~ bmni'.ą pail.ną, zr~bbvwaITT•i•e zamku
17,10-17.35: Odczyt z Kra.kO<Wa p. t . .,Wa.we'l 20.4;,. Rzy1!1· Ko11cert symfrmiczny_
·••
w!1s1'ktego cz.a.rawpjJka ()11..Jbywa s·J: pr.zy
odoow'.•ony" - wyglo& prof AooH Szyclo- 21.00. Mediolan. Transm. opery.
_
p omocy tamrków i
mMjonów
21.20 . . Hamburg. „Czte.r~·sta
w-W"'f.
t . J' t6
]73]3oh18ussoz.. K
b· •
r
··
S 1·
" ! 1 J i·
b
one er so :s w z
•
• ::i1
1Wra lllOlV ma.<;ZJ'nO\VJ.'Cll
1
tga
e
~
JU'Sl.a
Ul
UC.1.
s
mu·r.'
urzy
.
Dzi.ś w no-cy dyżurują naslępui:\c-e a.pteki: : 1s.5n.:..- 19.15: Rozm:i.itofri.
i t. d.
tin.n s a B o-::.e·ns t-e dfa.
Sukc. M. Ka.spcrkieW'1cza (zgier.ska 54) Sukc. J. 19.15-19_30: Skrzynka po.cztowa łódzka - ko- 1 •
W t.ern S·J>OSÓb droSot1y <:tpi:z.ct::!tz.lr< w
roo;::·alll·d , n.c !ę b;eż omów · ;ed J. P:.O!ro\~~ki .?.~ l'JO . Par.\'Z. „L'l patissi•eire d1u vLllage",
S'tkiewiic.ia (KopcmJka 26), .J. Z?c. delewi.cz~ 1
••. " ., : '· .. ' ' -"
.. . B· '.f h M· '
T
- ..,1._ Al'1 o,..l
rr:,()ltrk-ow&ka 25), w. Sc·kdcw1cza l w. Szata 19.30-1945i Kaolendarzp• f11mowy. re '.)et"1UlT
U'SeLillll_IPlZ\CZ~m.s•ię ~e ..c.t\:;f',u
•fa.llStnlSJ:.ll .n IS
avo1ra..
r-:- 1.: a
St.}; "·u
teatrów i o<lcz:yt"n:e pro~r n.a dzień naist. (
(Przej~d 19) . M Lipca (P :1o!rkl'.'ws,ka 193), A.
11"!10 <lP stworronm arc~·IJzó:::fa lrtc:rJti<.<•ry.
z I healre Pigalle..
19.45-20.oO: Pr&90IWy Dz,:eno.:Jk Ra.d,fowy z W.w-y.
Rychl~ra l B. to.body (11 Llis·tO'J>Ada 86).
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i

1oszlu:krwruniego przie1dmvotu, gdyż prze-i nak oświadcza pani, że pierścień, skra'
·z.uicifa si·ę na kieszenf.ie s·podini. Wycią- dziony przez siostrę Anne, był wlasnos.;ała różne przedmioty. Zegairek. SCy-.ZO.. cią pana Pitta. w takim razie mamy już
dcwiZtkę„. Wszysóko to odlkłaidała w reku pewne poszlaki„. Przypuszczam
rytk,
ZbaidiaJ
Iekair.Y.
się
zjawDt
Po chwilli
iech~ł późnym ~ieczorcrn. bo~aty przemy·
zostar przez tą saże mąż pani porwany
zastrzvk.
~itt. "'.raz ze swa IJ'l.lilis i kaz...-vl zirobić
s!owiec a_n>!ielski. John Pitt
1 zp·owrotem
•
•
•
•
:
. 1
.
za1ął w hotelu
p1ękną corka Mabel.
W1~eis.zcie - - Ma.b~l stmchlruł~ - - : !11ą. b~ndę. gdyb~ więc !'Il~ała pant o m~
„Continental" pokój Nr. 322 i odczuwa j ą.: . - Ozy pa,m dawaił=i. mu wodę do P'l1
· znużenie. położył sie natychmiast spać. pod- c1a? - z.a.pytał le!karz, pafrząc na si.klan ręka SH1's.try A.urny wyciągnę.la z łue:szen 1 Jak1es dalsze wiadomosc1, proszę mme
natychmias.t zawiadomić.
piwśdeń z aimetystcm.
czas ~d~ ccirk~ iego z braku rń1eis..:.a prze:/ kę z wodą, stojącą na sto!Lku.
. ~ Ni1~, pa.ni1e doktorz.e, pacj.ent jesz- . Ma~be1J .? !11a.f.o. nie krzyGmęta. Ug.ryzła . Żuk zabrał się do pracy, Wz~ąt so:
~lf~i~ się do mnego hotelu na , te1 same1
b1e do pomocy stałego swego doi a dcę l
się w JQZ'j f,{ 1 zac.1•snęła moon o wargi.
Odv na~tcpnego dnia 0 godzinie JO-ei ozie s.ę me z,bud1zlL.
Siostra Arnna sclwwafa p!1e'TśCi1eń do przyjacicl<i, Seweryna Konopkę, byłego
- W·ięc kto nala:ł w11j:ę •do SiZklan-1
zrana Mahel weszła do pokoju swego ojca.
z~stala tam ~u. wielki.emu sw.:mu zdumieniu ki?... Prosz,ę się -Oiow:edlz.Lieć moż.e pa- kfi::1swr:tki farvucha i r;~e spu1szczając cią- ,· wywiadowcę Urz<;du Śledczego. Scwc'glre }eis1z.cz•e wzw:m z twarzy pacjeinta, rvn Konopka - Żuk nazywał go popro~ilku. rob 0 '. 1 ~ 1 ko~. z~ięty.;h. remont?wanicm cj•emt z kiirnś rc1Z1marwiał !.„
. . . I
d
,
t s k' "
f
, •
' ·r
k· ury;t airz .l wroct
•
t
s·
me b} Io. Zntkl w n1ezw~·kle
poko1u. 01„a
s .u. „ . ew .. iem -:- opr_ocz o. wagi I w.ie .
.
a zal!T'l.ffJ1;1a SiZa ę.
Iets. ·~a wy.s~11a na
taicmnicz~ sposób wraz ze sw::mi walizka·
Mao~! 0:'1~1tchnę-ła. Z ni•e1s!frubnącem k1e1 siły ftzyczneJ posiadał Jeszcze wiele
po chwill1, mow1ąc:
_ .
mi i rze~zami.
z.ail:i.terr1s·owa1r.i:1am ślediz·:Qa ternlz ,p rzez sprytu, co też rokowało mu wicie na- Nld til.t ni!,e b.r1f, ]}an:liie C'ioktoirZle.„
. Portier ~o~elowy oświadczył, t~ tiie. z~a
S·Z.CZ•e'lii:1ę <kdsze ruchy sios1·rY An- ' dzici w dziedzinie jego pracy zawodo- S~os.t·ro A·rno - zwródt się JefJ.rnrz wąE~(ą.w·
zaddn~go goscia_ 0 podobncm. nazwis~u 1 me
•
•
I
.
. k
' . • . !, • I
t d .
t
p
. rtk'
wieczoru. d . „ l
wi ział go W;;ale poprzc<lmcgo
.
ei ęginiar a Jesz~ weJ.
ll~1 zrn1a Jalr. p11
ny.
me
.
ą1
s
flfa.z
roszę
Również dyrektor hotelu, który rozmawiał . IQ p;ie1 ęgima. 1.
żuk pocieszaf go czcsto:
z P1ttcm poprzedniego wieczoru. stwierdził, ockho:'l~ić, a gdv JJ'a•c.jiei;i1 się z1bi.:1:!lzi, pro-. raiz wyjęta p:12dc~~ń jej vjca, przvjrzafa
pana Seweryna KoImu sf.ę wwa:żmrl!s i d{nita w worocz.k.u pod . - Kto dziś zna
te. to. niepmyda i że i nik1!" w spra~ie o~- szę , mi dać zm•ać.„
nopkę ?„ Nikt!.„ Ale zobaczysz, bracie,
ulka.rz po c!tfo~:rn?Jlldiu Z.ois.trzyfon WY'- bh.r1ką.
naic~ia pok~JU nie r~zma~\al. ~ tamieszkl·
.
. pismo
k'lk
. ..l
,,
. t. .,, ZItl'.
. c1crnu•v1m
Na.s~c;.p1111:re
I
. •ó .,
l.
Ar:rna z:os t a„::i.
~· s· t
Nr. 32- wogo.e nic mogło brć
waniu
z Lon d ynu:
t a 1a t przyJ"d zte
• rzy11a SH~ U'O za
t !Z ~m.
przy
gdyż - iak podala służba Jiotelo· sz:e1-11. .._ 1os ra
mowy. pokOJU
, ,.Do JWP~na Seweryna Konopk,i. Ni niej
Mabeu prz,ez m.a~·eiil~ą. SIZ1P'fl.1rę w. szafi.e drziwi i wy~z.ta z po~rn.iu.
"".a -7' p~kói ~en oq k~lku tygodni. był. w staMałx1l ie1:'1:1,ym Sit11siem WY'slk<Jczvta z szcm prcs1my JWPana uprzemue o po!
ni~ ~1euzywa . nyi,n 1 nikt ~ 11~rn ~te m1es.~kal . absenvowała co s.11ę <liz.:•:!]'e w crf.>OJ•U.
pi1eilęgnia1rką, ' fatygowanie się do Londynu w sprawie
Szafa byrfa oibszie1t:na i wi1~·iał w n6;.j si~afy. Chcia,fa pCJll::i·ec za
Prz~ spra~vdzeniu okazal~ się. ze n.azw1sko
d
t
I
·
d k ·
· · d
'ć d
• • ' •
•
,
.; ,
~
•t1'llir męs:11H,
• 1 •,
.11 • Jalt{".S
lY'iit\,o
1 ••
figurowało w księdze gości hotelo·
me
Pitta
o .powie 1z,e- o szu ama meuc 1wy ncgo mor crcy.
zmuis1
I
:1:·rsc1en
r
c
a
:1.JI·.
0_1
.:.ipoprawu1
gan11.
w
zaginionego
wych. co wprawiło córkę
j Pieni<\dzc na podróż wysłaliśmy. Honor.&a rirawdy,
j:óbn·ie Komeokieg-o.
.
jeszcze \viekszc zdumienie.
rarjum według pań skiego uznania". Co?
nosił
Kornecki
że
wiedziata,
Skąd
cipc:1nciwała
prr.mi•u
w
chwilę
Prwz
Z Przrjaci~iem M.ab.~I iets.t ,mtod:y nl,atarr.
~ po ~w~ch tygodniac_h c~ły świat bęK~;k~~!. Chromanski, kory zabiera Ją. de <;za.. S:iostra Ann~ spt)g-l~d a·!.a ~o chwii!ę przy sobie ów pierścień?„. Poco go za1
mow1ł tylko o 111011n Scwku, co ?.„
dz1c
?„.
Mabel zostaje podstepem zwah'iona do Ło· trwoz.n~e . n.a d·rzw1. Mal.,•E1 WC J:"ll:r::ła SI·ę brała
1e wfas- 1
Bajdurzysz, a tymczasem nie moi
gtowy
do
jej
się
cisnęły
te
Pytania
o-::i
.
ti'
nk1t112J!
sfysz.ąc
szafy,
'kąt
w
pomocników
iei
i
Zośkę-'
d.zi przez „C; ltną
wykryć sprawców porwania Pitżemy
wychyba
Musiała
spokoju.
dawały
nic
~ego seirca.
Józka ~ru Felka. Zośka po.zo.i;lawia ~1abe
· I t a...
· ' po Jeceme.
· 'ć . na CZ~!eS
Ć t ·
J-n. k
~.·
h1e ,_
·
•
-J
J
Naig-e
pod op ; eką swych kamratów a s-ama wy1etdż.
1
1 .
.
.
.
ri:::: ~ISIZ~·J~ c;•c l\ ro.,1... cU:\.- 'O~~ ~ czynno~
do Krakl)wa, by rozn.ówic' się z Zygmunlen
przypom1
1 z11ł na p:::tlcach...
zcś
Dobrze,
RacJa„.
wykra-j
aby
polec1c,
JCJ
mógł
więc
Ktoz
I
chci::.
lktos
diytbv
;
wciąg
laty
trzema
przed
który
Chromańskim.
ldfa Korneck iemu pierścień z kieszeni? ... mniał... Właśnie była u mnie dziś jego
w~trz:-,.1marfa o:Ml;.1ch w 'P'i'clf\Siach„.
nął ją do swej pra~~.wtti ,i. u~:~d~ .
Trudno było w tej chwili znaleźć od córka ..•
Za1jrz.aita prz·ez szma1rę~..
Ó\yo~em te1 prze ?ln~1 m 1~·os: 1 .był m.aleń~
No , 1. c.o?t . Nar_a:
tk"
t
• d'
..11.
. PC.l\VO.I1· u::>
~-1 · . •
A r.ir;1n. Zlt:ii'r~ai1a
t
s·
Jd, ktory wy,h1>wu1e SIP, u falqe)Ś kob:ety "'
.
.
. ••• . .
~ na ~ wszys te py ~ma.
p~w1e
saę
ra
lrCIS
zaMabel,
w
Warsz.a.w:e Mala:rz. zakochany
- Opowiadafa dziwaczne h1stonc.„
pomni~l o Zośce lecz ona ciągle go feszcz;- szafy„. Sz,ta c11cl10, r-;:1e ~1pi::i.szcz.aJą·c o:::-z1u zie nmstafa się stąd wydostac. Rola JeJ
z twa.rzy chciPe•g-o, ja1kgirl:yby o'Jawlak1 została już skończona. Powiedziała już 1\Vidziala jak siostra Anna w lecznicy
ko cha.
z ~~Y l)ozby~ się na zawsze s:vei. rywal~i. ~i~ że Jie.i krci'.\i meizą ~o zb:T'l'.r:·ć. Ma- wszystko bokserowi. Teraz, jeśli się na- „Sanitas" skradła pierścień jej ojca z
M"°a~,~ P~ie0t~~~~str;i~g~g.ntowi, ze zabiła b_e~ bał~ s1'.1~.m11l·t'.'1niąć pow;'eik~mi. Sk,'. :ilHa ~et ?budzi •. mo.że ~yć spokojna - poli- kieszeni ~orncck!cgo.:. Cóż ty na to?.„
Dziwna h1stona, naprawdę.„ Po pm ti~·ciu do Łodzi Zośka udale się s1ę. wcłąga.3ąc głowę w raimL"una, by za- cJa me dowie się rnczcgo.
się Sc wek - T rzcba b<;dzie coś
zgodził
Kornecki
szafy.
z
wyszła
Ostrożnie
I
do kryjówki. w ktńrcj przetrzym\'wala Ma· jąć jaik11rnjmnh~j mk1jsca.
Nag'le jre1:'1na pe/owa szafy otworz.~1fa miał oczy zamknięte. Ale już oddychał, 1wykombinować.
bel. lecz dowiaduje $ie. te an~i<;~ka uciekła.
że
.c.
· kg d Yb Y zasną t t war dym, mocnym
· t · · , ..
k ··
razu. 2dy wybrali s1e do „Mou- : ·
-:- P rze d.c\yszy~ tk'iem _uwa.r.ai:n.
Ja
• Rouge" podszedł do nich znanv bokser. s,ę nrrt S1ZC1ro o~c WS1 1Ul1!ę eJ rę:r.1,..
Jin Pewnei::o
muczałoby SIC Jttkos wkręcić do teJ le•..;z.Mabeil z w1·e1l1ką trwo~ą przyg-14.dała snem.
Zdzisław Kornecki. przyjaciel tyzmunta.
Wykradta się na kurytarz. Wywia- nicy.„ Musimy poznać s:ostrę Anne„·
Opowiada on. że .ma stam1ć do. wal~i z do- się tym ma:11 ii1nlacjom. l~ękrt btądlzila po- ,
' dowcy s!edziełi jeszcze w poczcknlni. ' Jak myślisz, w jaki sposób to przcprotychc7-aso~~·m. mistr~.c1~1 Polski. Weberem. woili. s.z11.:kając czeg-Dś w szafiie.
d ., ?
b I .
d 'I J1
1k
ł
, Zb"
'
1 • •
ł
o~·n
Się porazk!. opowf~da Zośce. te
obawia
lecz
ICg a s.zy .J o na, .o : rze ra a się ~ wa z1c, ••
SZiP'erac
.lJlw«n'(} _a mairy1arar!{I l zacz,ę1a
Podcz3s tańca ho.kser
-- Niema nic prostszego ... - odparł
gard~rob1e 1 szczcshw1e przedostała się
.
.
zna M.ahel ic&zc~e z Lo-~dvnu i te ~r>t>lk•ł ią po kire~ leniach.
- Możemy za godzinę być w
Sewek
ulicę.
na
e
oczmi,
wllj
z.na!a.zla
W marynarce me
~tatn -n w ł nd7.1. P?'"1ewat Mabel n!kogo
·
·
W YJt· 1z1cmy
•
Ieczmcy„.
-·----- ·więc be<kser zabrał Ją do
Lodzi,
w
znJla
n·e
zaraz na miasto.
Warszawy
ja „zrobię'' na ulicy trupka, zawezwiesz
Korncck.f z pol~cenia Zośki ma Wllypać do
po~otowie i każesz mnie odwieźć do
Rozdział siedemnas ty
herbaty . .Mabel lrt'>Sr.kę „białego prMz~u"
1 u" „.
wywll'Ul?.ce'!O ala•k •zału.
"Sa n"faS
_ „ : '- '
Z3. tę przyslnl!ę Zośka ma postrzelić Weprzyklasnął Ż4k Dobra! ż
bera w ręke. by uniem.iżl'wić mu wysh,pie··
..•
roboty
do
sję
Bierzemy
bok&erFkkh.
nie w rawcxbch
Scwck przypudrował mocno twarz
...,
1111
Zf'lśka pf'lstanowfla wyjechać za~ranlcc
·h bi' · bi d :
by nadać jej p·o
I w tym celu odhvw:i o~t11tcc;i:ną rm:mowe
.ł z~ry c oro. l\b:vc_J a 0
O Zygmuncie w ciągu następnych swemu silnemu organizmowi, odporne- , •· ' d
z Z~·gniuntcm, informuiąc go o lhJwziętym
1 oczy 1 0 aJ przyso c.
I ~Cl·. po czcrn! na
kilku dni Mabel nie miała żadnych wie- mu na ataki choroby ·
. .
planie.
miasto.
wyszh
R ty Iko, gdy bokser otworzył oczy IJac1cle
, .
.
Okcizato •m: 1ednak. że Jaś został por- , .
k' .. 'K ó
fk
M
p
az
wany rrzez niei:n;invch sprawców i Zośka sct. Członkowie bandy .. Karuzela sm1era!sz.a .ows 1eJ 1 r r~~ rogu
ci" uważali w idocznie, że należy prze- rozglądając się trwożnie dokoła, jakgdy .1
mu•i odlożvć swól wv·iazd.
1
W międzyczasie Zv~munt noblera sle z czekać okres ogólnego wzburzenia po !by chciał się zorjcntować gdzie właści- lcwskieJ zat.rz~mah się Sewck mruk.
wie jest, wywiadowcy skorzystali z o- nąt ~o przyJacicla:
Mahel. .Pe\~·nego wieczoru. idy obole sicdza tajemnkzym napadzie na boksem.
- Uwaga!.. Zaczynamy!..
. w k~\inarni. podchodr.i do nich ~ok~er Kor-1 Ponieważ wiedzieli, że Mabcl wstrzy- lrnzji i przystąpili do przesłuchiwania.
·
W. tcJ· samcJ' seku nd zie runą t na z1e.
.
. d na k mczcgo
. Je
· ł 1' SI<;
. d zie
. w IN're d owie
• . . zamc Id owama
. o d z1ozema
ktć1ry noi:t na palcu Iewc1 ręk1 pier-,lma fa się
neck1.
cieścień z amedystem.
Nngle Mabel krz~knęla ilnśno 1 zemdla· po!i~ji, czekali spolrn}n.ic na odpowie- kawe~o, albowi~m bokser na wszystkie . m,ęż, Jakgdyby. m~ kitla p:zes~~ la scr..:ę.
uk nachyhł się nad mm l zapytał
pytania odpow1a<lat przeczącym ru- 1
dmeJszy moment, aby sc1ągnąć okup.
ta. \Vyprowa.dzo.no Hl z lokalu.
Zośka po utracie syna i byłego męża chcm głowy. Na pytanie co do celu, w strwożonym gfoscm:
Okazało .się. ze . .Ma~el, z~uwa~yła na pal-1
· s.t a fo ?I
·
dl Iu~tycznego. w1~czoru
· · k"
·· ·
k · li · ·
dl
p1erśc1en ie! oica.
Korneckiego
cu Zvgmunt
.......S~we k':"
- C o c1· się
śledr.i Kornecklei:o. ktńry wcho. wpa .a .w stan ta w_1e \ICJ apatJI,. ze me ·Ja 1111. wyszc
Ale Sewek filc odpowiadał. Wypręna miasto. Kornecki odparł, ze miał zad;r,i do iakier:oś pałacyku. nalctąceio do ta· była JUZ zdolna do zadncgo wysiłku.
się jak struna i „grat" nieboszczyka.
I Uloko\vała się w jakiejś piwnicznej miar udać sic do kawiarni. Ponieważ po żył Przechodnie
jerriniczego Towarzystwa •. Astra".
otoczyli- ich zwartym
goznowu
dostał
odpowiedziach
tych
przyjaz
jeden
mieszkał
której
w
izbie,
do
Nas tępnego dn.ia Zyg_munt _ud~Je się
· · P~- ko!em. ~olicj~nt z, r.ogu z~uważyt już
· · dl uzeJ
· zamęczano. go JUZ
· ';"YSUwa- rn.c~ k"1._ ~Ie
· · me
f · d ~rnm1
" ół f lk ·
pałacyku 1 zostaie uw1ęz1ony przez
owego
e a 1 ca e1111
. I c1
tajemniczych z~rod_nia.rzy. .
1
Znśka , dow1~dz1a~sty się o porw:anlu ła nosa po.za prog. teJ cncl_1~ące.1 nory.. tam~m1 1 na tem zakouczono przesłuclu-1 zb1e.gow1sko 1 opusc 1t SWÓJ posterunek.
- · Pewnie atak serca.•. - szep.ną:
.
.
.
Gdy mmęlo ktlka d~1 I Mabcl m~ wame .b?ksc.ra. .
Zy_s:mu!1ta .. za\y1adam1::i o tern Korneck•egt),
PolICJa me wiele dowiedziała się od ktoś z tłumu .
ktory u<laie s!ę wprost do Urzędu Sled- otrzymywała żadnego listu z dalszem1
· f
' ' deł morIl zro
·
· , · mny~
·
' · mego
· wy k up~! t!lcza.
· · w spr_awie
by zJozyć zameldowanie. pastrzeilony !po l~ceman11
cz.ego
- Trzeba pogotowie za wezwac„. •. a yome~,tz
zostale JcdMk
w .dro<l;i:e
innv.
dodał
utśledztwo
wręc
posiadała,
me
ma.::yJ
do
się
zastosowac;
postanowiła
angielka
do
go
przez nlez.nancgo sprawcę i odwożą
_ Odpiąć mu marynarke i kamizalknęło na martwym punkcie. Dla Żuka j
rady Korneckiego i udać się do Zuka.
.
lecznicy.
·
· ·
· 1 D · ·
f Od t
wygodne Bez k ę.„
Chciała się jeszcze w tej sprawie po- było to nawet bardzo
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s ąpc1e„. aJCie mu w1ęCeJ poł 1
. .. b ·
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. d
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Przebiera sie wiec za siostrę i wchodzi rozumieć, z .
_ To pewnie atak serca 1. _ biadaf
Iczano don mkogo. gdyz bokser w dal- mu o wiele razn1cJ.
do pokoju. w ktlirym leży KMnC<'ki.
_ Mój b'.ednv przyjaci~I.„
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'
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.
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. .
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Nr. 97

1932

Pełna

tabela wygrany ch

21-go dnia ciągnienia s„ej klasy 24-ej polskiej loterji państwowej.

1224

315 27 401 31 684 g4 ?OJ 28 49
Wcrioral w 21 dniu ciągnienia 24·ef
polalliej loterii państwowej, w.nzrane 68 855 58 906 83 8016 43 138 29S 372
404 667 791 887 9004 13 42 112 23 76
iiadły na numery następujące1
242 94 422 540 96 732 42 9:> 91 IH4
„
664 773
54 98 10180 296 304 67 481
10,000 zł. Nr, 141898
Po 3,000 zł. Nr. 82103 93014 80l 4 67 904 57 11078 101 8 57 263
Po 2,000 zł. Nr. 1181 4670 366 493 s2o 87 640 78~ 987 12028 46
6179 5508 8078 20727 41842 54 88 110 63 228 !)O 378 403 612 808
6
8 2 5 5 7

44373 54730 ~6025 72078 90667
91483 11096o 115567 117898
117893 120486 146027 14S8o7
90094
Po 1.000 zł. N·ry 8274 114ll2

92 167 93 213 325 515 684 848 51 72
89 915 45029 143 75 283 512 62 695
702 18 953 8.J 47085 175 96 305 512
962 72
62 83 717 ~6 42 809 15 25
48001 71 87 216 300 12 355 748 49070
85 ~6-1 224 3:> 541 4& 733 86 824 75
928 50000 19 43 85 173 84 208 63 89
415 589 634 37 83 814 51027 37 76 82

59 624 26 822 58 9!4 42 86141 47 60
201 323 428 85 340 57 680 771 821 46
89 935 87039 70 283 360 405 33 83
589 658 750 873 84 939 45 81 88126
328 s12 43 625 57 739 826 38 58 68
903 67 89326 74 133 34 79 393 518
24 47 15 637 89 817 939 59 91
90123 230 75 447 96 619 21 92S 33

849 947 70 87 121024 60 61 206 7 304
99 476 518 61 635 62 7J1 825 61 77
902 15 12:1215 92 425 663 705 856 75
993 123016 52 105 71 81 95 677 95
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najnowszej produkcii europejskie

Glówna 1

Mis trzostw'a piłkarskie klasy .A

w

mis~~!~~!c!~~!~!.kich
ta
świt;

Na kongresie międzynarodowej fede·
racji piłkarskiej w dniu 12 µiaja w Szto.k
.
„
.
~1mo. 1z rozgryw~t ro.z~oczęty s~ę holmie, rozpatrywaną będzie ostaleczme
Drugi tydzień rozgrywek piJkarsklc11 gnuje zbyt szvbko z dwuch drogocen·
d•op.cro pned tygodniem JUZ obccme ! sprawa piłkarskich mistrzostw świata w
o m:strzostwo klasy A \Vywołał wielk ie nych punktów.
zaintereso\i..·nnie w sferach SPQrtowyd1 ! Spotkan'e w Pabjanicach winno daje się zaobserwować ogromne zain- roku 1933. Do mistrzostw tych Polska
nrzyn:c ść zwyc ięstwo · str~elcom. cho- tereso\van:e walka ml o. punk ty, cho- zaliczona została do grupy ballyckiej
nasze~o miasti'\.
Specjalne zac'. ckawicnic budzi spot- ciaż zespól Pabianicki dowiódł w spot- ci ażby z tego względu ..ze trudno orze- wraz z Łotwą, Estonją, Litwą i Finlan·
kan'e Turystów z ttakoahcm, które ro- kan \u z łfakoahem, że jest drużyną. któ-[ wi<lz:cć. który z zespoJow kandydować dją. Zarząd PZPN. uznał projekt ten za
niewskazany i del.egacja polska na kon•
.
zcgrane zostan'e w s.obotę o godz. 16-cj rej pod żadnym pozorem nie można~ będz : e .do tytuł~t mistrza.
I Poziom druzyn A kalsowycb Jest gresie sztokh<>lmskim domagać się będzie
, lekceważyć.
na boi~ku WKS.
zaliczenia Polski do grupy północnej
wyrównany iak nigdy dotąd.
Nakon ·ec jedna jeszcze uwaga.
Mecze Hakmihu z Turystami posia-1
kontynentu wraz z Belgją, Holandją.
dają już bardzo bogatą tradycję i rok- ·

Interesujący -tydzień

walk o

punkty~·.

!

Dno.koła zaw·1eszen·1a WIPlY

śc;ągają tłumy publiczności.

Danją.

Niemcami i
W tvm roku zaintcrcso\\'an ie wzrorocznie
·
Projekty
sto z te~o powodu. że zarówno jeden
międzypaństwowe
jak i drugi zespół l'OSZCZ<\ Sob'.e pretenbł
„
ł .__
sje do czolowego miejsca w tabeli.
polskich pi/karzv
zaw O •·
fOZS
zy 1A
ttakoah przegral co prawda ub:cgNa wczor~iszem posiedzeniu :r:a.rządu
doslwa W Sporcie piłkarsk i m
teł soboty do PTC. lecz czy w ub 'crPolsk. Zw. Piłki Nofoej zastanawiano
.
••
,
• ·
głym roku sytuacja nic wygl ą dała po~ tej cb~th nie i.e~te.smy w posia· się nad ustal~niem definitywnego katen·
Sprawa wyklucz~ma klubow fab~y-1
dobn'e, a mif!10 to drużyna żydo.wska
znaJ~owaf a s :ę o krok o'<l tytuł~- m· str.z ~ 1cznych przez zebranie LO ZPN. zuow , cfanm maten.ału ~b:1ąza1ącego • klub.y l darza ~awodów międzvp.ań.stwow.ych w
Pierws.zy zes:-tor?:znv m~ecz łi a (\o : odżyła. „'Express" był pierwszym pis- fabryczne, memnieJ Jednak stw1erdz1ć i roku ~)leżącym . U~talono 1uz terminy na·
ah~ zakonczył ~ ę "'r,okocyfrowq„ ?~- mem w Polsce, który (!onlósł o po ta nałety z~rzttt ,Jcaperow~nłą'' zawodni•. j st.ępuiące: 29 ~a1a - J?ecz z Jugosła·
razką. le~z. druzy~a '!-~?owska zd ,~ a.:a ! 11 o ieniu Zarządu PZPN. w sprawie za- ków skierować możuaby było z powo- · w1ą w Belgradzie, ~O lipca.-. me.cz z
Szwecją w Warszawie, 2 pazdziermka. . .
do ostatn eJ chwili m1st1zr. ~tw powaz-1 w · .J
mecz z Rumunją w Bukareszcie oru z
dzemem w stronę w1ększosc1 klubow.
targu w p1łkarstw1e łodzk1em.
n:e zagrażać zespo łowi Ł 1 SO.1
Nic dziwneg~. ię I obecn e tic7.ne I Również w dnha wczora$izym donie- . Taki Już jest ustrój naszego piłka~- 1 Łotwą (drugim garniturem} w Lodzi. Po·
~astęp y zwolenn k.ó.w Haknnhtt „ocz ek~- I ~liśmy o nadzwyczainem .zebraniu Za- stwa. Jest to problem zasa~niczy, kto· zatem projektow~y jest ~ecz w _ko~cu
Ją ,w. sobotę reh~b 1 htacji za doz an.l t)- ! rządu LOZPN-u, na którem zapadła rego rozstrzygnięcia 11alezą do kom- 1":rześma z Buł~aqą w S~f11, w pa~d~1er·
_,_ ~ ; · ' uchwała zawieszenia K. S. WIMA. Spe- petencii władz nac;z:etnycb a nie do mku z N~rweg1ą, a "!" dniu 4 wrzes~ta w
dz en !emu .poraz~\~. .
Warszawie z Austrią lub Węgrami (re·
,
•
1
•
•
Duze za1ntere~o·'7:1"1e buJ„J r 11 wn.·ez
prezentacje zawodowe}. Mecze z ltalją i
plerw.szy wysten w !H~ch o m:.s trzu- cjalnie obrana komis1a w składzie pp.- zw1ązkow.?kręgowych.
Nie dz1s okręgu, w którym nie zna· Belgją przełożono na r. 1933.
stwo drużyny Ł TSG. ktorn natraf:a na HANl(I:'.:, OtAŻEWSKl, mgr. KALLEN„
łł ł
bardzo groźnego prz~c:·.vnika Orkan z BACH. DORBóR i KLEPKARCZYK lazłoby sie kilku k.ubów, którym zarzu L k' k
YCZD
08
, ma w ialmaiszybszym czasie przepro- 1cić można przekroczenie słynnego para· 1
.
..
Karniewa.
1
dochodzenie przeciwko Wim·ie grafu 25 postanowień PZPN-u, mimo to
wadzi~
\
1
oa:nck
~z~nJvc'r
:
.
zaclitęh.~t.._~
j~st
z,n~~a.
•
·
ł J•
• d
• !
1·ews.K1eJ 1 n . ez.w~·'" t?l1\u\„,a ca "' z świata co 4 lata
spofu. to też mecz kn :J'. e lf! ?Żc . b v ć, ;; i p~zos tałym klub.om fabrycznym I ~rze 1władze s1e zą spo m me 1 nte wyc1ąMiędzy~arod?wa Tęd~rącja t.ekkoat1e·
góry. przesą<iz.ir.y 11 ~ kr1r1.._.;"~ L l r;:;~:' 1 ~ozy6. ZarządQWl LOZPN. odpowied· , gają IconsekwencJi z działalności tego
tyczna proiektuie organizowanie od ro•
czy innego klubu.
.·
wvn .k ~toi raczej P )d dLt.t,Ylll znah..em me wmoski.
Roli tej, przyznać trzeba nlewdz1ęcz . ku 1932 co 4 lata lekkoatletycznych miJ ak wZdać sytuacja nie tylko nie
b d
. ,
·~
~
z;rpvtan! a·
- .;
Oprocz po~dzs~" ·-h spotk~n od ę. ą ule2ła wyjaśnieniu, lecz odwrotnie za· hef pódjął się Zarząd LOZPN. i zobaczy 1 strzostw świata.
J kb 1
i
i .
•
~
•
•
e.
5 ię jeszcze w ;u~ zi e ę na~reint ąGe snot·
• 1my Jak z n eJ wyt:rn e. a ~n e ":Y·
ka~ i a: W'dzew _ w:(-6 i PTC_ SKS. gmatwała się 1eszcze bardz1~i. .
• ii
w p"erwszym spotka11i!.I faworytem · PZPN. miast rozstrzygnąc kwestJę padł wyrok łódzkich władz p1łkars!uch •
prze1a~
jest drużyna \VOjs.kowa, która pos:iada 11\lubÓW fabrycznych wofał przekazać liczyć się należ~ Z tym, że sprawa, O
1
o rnfsf r•osfl'ł'O I,{] Ż .EJI.
ją do załatwienia Zarządowi LO ZPN., lctórej jnż tyle pisano, zl>yt prędko nie
.
wcal~ ni~z~ą. d_rużynę. .
Do biegu na przetaj o mistrzostwo
• · N,e!11n:e1 1eonak spo?ziewa.ć się na- który trzeba przyznać znajdzie się w . ucichnie i iest dopiero pociątkiem
okregu na dystansie 5 kim .• który odlkońca.
leży. ze zes?ół robotn„czy nie zrezy- IJardzo przykrem położeniu.
będzie się w niedziele (start na boisku
...„~~------··~·,.,_,h,..,wp &19' • >»«•muu: .;e:wwww~
Wimy) miplywahl liczne zgłoszenia. -

C

-...OZPN

rzygnie pro

em

I . . . .. . l
I

I
I

I

1

e

i

~

flof ors6 iefko L . .7i. ~-

Otwa.rcie sezonu kolarskiego ŁKS-u

zw·1ąze·k
n~
U

Lekkoatletyczny, który zawiesił go
. ,
W prawach amatora
.

nasta,pi w bieżącym sezonie d?rocznym
biegiem""' przełaJ 11a. dystansie okoto

;

Przed biegiem
na

dtłB
n·ur·m·1 g111·1z·
W

Otwarcie sezonu

e
e
mistrzostwa

~~~~d~gn;~~·~idn~~ó~~iew'śrtJtnkt~~~~~
nie zabraknie najlepszych dtugodystąn-

sowców lokalnych. Dotychczas z pośród m1jlepszy~11 zgł~sm sic już, ~taro„
sta,. Polą!~~ Ue1łuwsk1. Krawcz~k itd.

l

25 kim. Trasa tego biegu, rozgrywane·
Malcltabjada.
Zgodnie z naszemi przcwidywan!a-1 ;,yciu".
go o nagro~ę przechodnią.• kier~wnika
w finale rozgrywek tenisowych
i:;>rzcdstawidel N:irmiego w ~elslf!g~ekcji J. i::fe1ffcra prowadzic będzie czę~ mi fiński Związe~ Lekkoatletyczny wysclowo ul!cam.I, częściowo ~z ?są. ~rzy. stąp· r ostro przec•wko uchwale Między- forsie von Bell oświadczył w JedneJ z Makkabjady odbyta się walka między
której w~narodowego Zw'. ązku Le'kkoatletyczne- gazet: ,,Żle trafił M:ędzynarodo\~y Zw. Czechosto·wacjq a Polską
czcm zowodrncv będą nlusieht po
zawieszając największego biegacza lszli zwy~ięsko Czesi wygrywając
sze_reg pr~~sdkó~ ~atura We •1 przbe. Y- go w spra wj·e za wiesz en la Nurmie~o.
stosunku· 4: t. Najciekawsze spotka n.i~
wa]ąc cz~s rog:t P cszo. . ro rn u. ieg- 1 Na ostatn:c111 pos;edzen.iu fi1isk~cgo świata Paav? Nurmlego".
Nie Nurmi. lecz władze sportowe ' odbyło c;ię między ttechtem a Witmałym nagt~d{ fdo~y: Szmi~t ~ ~~ion_u. Związku spruwa zawieszenia Nurm ·eJ:?;o
gdyż spe_cJa is a _o ego ro za1u iegow wywołała bardzo burzliwą dyskusję, i winny być w pierw~zym .rzędzie uka- 1nem. Po czterech setach zwyciężył
z Waiszrwy ~ostał zdyskwa- przyczern Zwh\zek postanowił jaknaj• rane za przeikroczen:e paragrafu o ama· 1pierwszy w stosunku 6:3, 4:6, .6 :3. ():1.
P/kwackt
11
Zawody pływackie, które odbyły się
.
.
encrgiczni~j ~vyst<\pić . przeciwko u„ torstwie·. . ·
owany za zmy enie rasy.
1
Przeciwko znakomttYT? działaczom w basenie w Haiffie w obecności 5 tys;
ill~[łl'ii1'ii1'e1'91'811i1'e'fil'el[i][!]'ii1'ii ;chwale naJwyzszej magistratury lekkosportowym xebrano Juz dostateczną 1 widzów przyniosty doskonałe wyniki, a
~l~J atletycznej.
1!!!.1~~~~1%1~~1.!!J
b
ilość n,wterjalu .obciążająceg.ó, by !mianowicie: 100 m. stylem dowolny~~i
FJńZw.:ą.~~
że
·zrozumia_fa.
l~z~cz
.
j
!il
•
.
l.!"J
Ili ski działa po<l 11ac1sklcm opin11. fitlSil<tcJ. Iwszyst~1d1 postawić poza nawias spor· 1Steiner (Praga) - J,00.8 - 400 m. Kra-.
l!J lvJan Petrowi cz
mer (St. Zj.) - 5,35, 1500 m. - Outh
·
[il która pod zadnym pozorem ą1e chce 1tu amatorskiego.
Anny Ondra
!il
(Austr,) - 22,56.8, 200 m. stylem kla.s~
zrezygnować ze sweif9 .,asa''.
Ili
(Czech.) 3:06, 100 m. st. grzblę~
Wilheim
rndji
f1!11
nadzieja
największa
i,
Nurm
Lamacz
Karol
.!jl
towym tfay (Cz.) - l,lJ.8. ·
zapowiada:ą swój przyja'zd do • 1na Igrzyskach w Los A11gcles, 111e 0111Przed spotkaniem
w los Angeles
Łodtl na premjerę sw~go filmu [!] i ~~y~~~v. utrącony - oto opinJa finlanu%ł~dnoc:•one- ~. Jł -,,
Iii Nurmi: .natych~i~st ~o otrzy.maniu Kongres Olimpijski w Lus An~elcs odP· t.
aiadchodzącą nicdzićlę odbędzie
\V
l'pca.
29
i
28
27.
dniach
w
się
będzie
na
S'.ę
udał
!j] I w:actomosc1 o zawieszeniu
Ili
i 1 w1eś prag~ąc za_wszelk~ cenę uniknqć Tegoroczny kotuzres zapowiada się nie- słe W. Warszawie. 0 godz. IO~cj w sali
[tł
zwykle interesuj~ćo ze wzg-lęctu na „Hel" na Pradze. mecz bokserski mi.c·
.·
spotkar' i dzł~1m : karzam1. .
lj
~
• 1 ~rze<.l wv_mz~e~1 Nu'.1'!11. oświadczył prnl>lcm zawo<lostwa, w sporcie, · który dzy łódzką drużyn.ą „Zjednoczone", a
„
,,.., swoJ.ernu. ot-01.:z~n ~· „0"'.izdze na ~e ca- nie może być rozwiązany Przez czynni· tamtejszym CWS-cm. Łodzi11nie Wf·
- -s.yłają zespół do wagi Srcdniej włąc;:ni.e,
łl~lil!iltillil[llfllłil1'11il[illi1f!l(illf1 łą hlstonę. Dosyc nabiegałem slę w ki m'i1roJnjnc.
przyczem bedą dwie wagi piórkowe.
: Skład drużyny „Zjednoczone" bcdzie
Wkrótce
nastwiuJący: Brzęczek, Midmlnk. Cyran. Kijewski, Stanikow~ki. Mari;:zqws~ł
i Bystry. Na czoło walk wyuną s!ę nie·
' chybnie spotkania: Cyran·-Ooss, Stanit
kowski--Orlicz, Oystry-l<arpińskl. W
barwach GWS wystąpi ró\vnież b. zawodni!\ K.P. Zjednoczone -:-- Bartosiak.
który na zawodach nicdziclny~h wal;
, • • -"
czyć będiie z Marczcwskin~

1
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!lr~ed

Dr.

tedera,;ia noddunojsflq

~iCos(oJV
~ioiad1Jino1Jies

·Hrabina wegierska
sploneła

. podczas wybuchu maszynki
· spirytusowej
Budapeszt, 7 kwletnia.
(t) Wczoraj zmarła w tragiczny sposób hrabina Irma Keglevich. W czasie
wybuchu· maszynki spirytusowej, została 011a objęta płomieniami i odniosła
śmiertelne poparzenia.
Po przewiezieniu do szpitala, zmar~a. Hr. Kegleyich była znaną osobistością w świecie„ arystokratycznym i odgrywał-ą. i;>rzed wojną wielką rolę.

a· arty·s·tk;il
•ny·b1•tn'
W
'

'

nl· m;.BCkiJ
11
Ił

Przed rozpoczęciem obrad w sprawie f ~deracii naddunaiskiej, odbył naradę
premier francuski Tardieu, z premierem angielskim Mac Donaldem. Na zdjęciu
widzimy uczęstników tej konferencji (od lewej ku prawej): angielski minister
handlu sir Walter Runchnan, kanclerz angielski Neville Chamberlain, premier
francuski Tar<Ueu, premier an·gielskl Mac Donald, francuski minister finansów
Flandin, poseł francuski fleuriau, angiel ski minister spraw zagranicznych
John Simon.

I

aresztowana za szmugiel w a l u t • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - • - • • • • • 1
obcych ,
Berlin. , 7 kwietnia.

·<Tele1tram własnvl
(t) Polłcja aresztowała znaną

(Jd,.,,or€ie sesonu

117ioślarsftie„o

artyst-

kę, 26-letnią Ritę Mengelko, która oskarżona jest o nielegalny wywóz pieniędzy zagranicę.

Artystka aresztowana została w
swoJem mieszkaniu przy Raulsbornerstrasse 73. W mieszkaniu jej znaleziono
znaczne zapasy walut zagranicznych
oraz złota, które zamierzała ona przeszmuglować zagranicę·

Skrócenie

W Warszawie bawi dr. Miłosław ·sto·
Jadvinovles, poseł do Skupczyny Jugosłowiańskiej, wielki przyjaciel narodu
polskiego. Był on inicjatorem nadania
jednej z ulic Białogrodu, nazwy ulicy
Marszałka Piłsudskiego. W Polsce dr.
StoJadvinoviC4S zamierza zabawić dłuż
szy· czas, zwiedzając większe miasta I
ośrodki przemysłowe, by po powrocie
do Ju~osławJJ, napisać książkę o Polsce

%f!on firafiie!ło
lf~ernina

służby

woiskowei

w Czechoslowac;i
Praga, 7 kwietnia.

'

I

(Tt>1ei!ram wJ.a„nvl
(t) Pisma dzisiejsze donoszą. iż rząd

w najbliższym czasie
parlamentowi wniosek o
skrócenie czasu służby wojskowej do
.
14 miesięcy.
Skrócenie służby wojskowej będzie
zastosowane do tych osób, które zostaną wcielone do wojska po dn. 1 pafdziernika r. b. Oszczędności ze skróc·enia służby wojskowej wyniosą otkoto 5
miUonów koron.
czechosłowacki

przedłoży

W ubiegłą niedziele odbyło się uroczyste otwarcie. sezonu wioślarskiego, we
wszystkich niemal towarzystwach Europy. Zdiecie nasze wskazuje przygotowania do sezonu, polegające . na oczyszczaniu i smołowaniu łódek.

250 rocsnica •aonu Murillo
Hrabia Ottokar Czernin, minister spraw
zagranicznych dawnej monarch)i austro - węgierskiej, zmarł w Wiedniu w
wieku 59 lat. Hrabia Czernin był w
swoim czasie mężem zaufania zamordowanego w Sarajewie następcy tronu
Franciszka Ferdynanda oraz ostatniego
cesarza Karola. Po wojnie, Jako czło
nek parlamentu austriackiego, był gorącym zwolennikiem t. zw. „Anschlussu'

:JlolflJę premfer
iuaosloDJiańsft•

Burmistrz-aelraudant
popelnil samobójstwo

Dessau, 7 kwietnia.

(Tel~itram własny)

Po dymisJi gabinetu generała Żlwkowt
ca, szefem nowego rządu Jugosłowiań
skiego został . dotychczasowy minister
spraw zagranicznych Marlukowie.

(t) W gmachu ratusza popełnił dzisiaj samobójstwo burm~strz miasteczka
Werlitz, który przybył celem załatwie
nia spraw służbowych.
Samobójca oddał do siehie kilka
strzałów rewolwerowych. Jak wykazało śledztwo. powodem samobójstwa hyW ,dniu 3. kwietnia upłyueia' 250 rocznica zgonu jednego z najgenialniejszych ła defraud~cia k.ilkuset tysięcy mar~k·
W. ma~istracie. v;zeprowadza.na. 1est
małar2':y hiszpa1iskich Marłłla, który wsławił sie szczególnie obrazami religij-I
nemi. - Zdjęcie nasze Jest reprodukcją jego naileP,szego dzieła p. t. św. An- obec~ie ścisła rew1zJa gospodarki finansoweJ.
. foµi .z· Dzieciątkiem .Jezus".
·
, · .
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Gostyń • Leszc_zyńska 8.- Oddział w LUBLINIE: ul. Kollataia 5. tel. 3-48. Agentura na GRODZISK Wlkp, i OPALENICĘ: Wojciech Gabrielczyk Gro&i6k, Zbąszvńska 7.

•• Z ' koszta.ml
Prenumerata
·

przesvłki poczte>wei zł. 3 ~. 50 miesiecznie
t

IOgi oszenia·

w tekś~ie 50 zr. za .wiersz _milimetrowv (na stronie 4 szvalty);
• nekrolo1t1 40 ~. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 i:rnszv.
najmniejsze zl. 1.50. Poszukiwanie oracy: za si owo IO groszv. najmniejsze zł. 1.20.
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