Michał Zniicz stworzył 11iezaporn1!i.i111;1 krea
„1pr0wolmto,ra z. mas:a•' -- A:izel:na
cjo
w ifilmie "Róża", wg. żcromskiegJ
fot. Lihk11w-filn1
_!
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ROK'XIl.

NIEDZIELA, dnia

·nas

llluzyczną
Scena z wiei1kiego filmu wystawoweg.) pt. „[hzięki miljonom ..'' Stronę
opra1crnwial 1s,Jynny Paul Whii~m:rn. W 1rol ich .głów.nyidr: Dick Powell j A11rr Jh·urak,
fo t. Twenticth Ccntyny-fox:

~
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obcych.

1

Oing1;;1r f<_c„geir i· Fred ·Asta1re

!lewym

fi11J11it.;

ta11cczny,rn pt.

wysi.<\1Pią

„l~obcirta 1 '

fot.

w
1

Ił.KO.

Na zdjęciach górrnyoh od stir.ony foW1eJ Widzimy moment wręczania listów przez belgijskiego ministra pateirnottti de la VaiJ„
Zamlku. Na mrnw·) za.ś: mani1festują1ce Humy Przeid g,robeim .Nfoz.nanego Żołnierza w Rzymie
le'e p Prezy•d'.entowi RzpHtej na
z .1olk.a~Ji z.dobycia przez wojska wlcstkie ·)penująice na frorntac..h Abisyńskich A111ba AJ1aidża. M1anifostacje te 101dJbyily się w obę
sze~a :rząidtu Mu~solinicgo. Na 1zdiędach u dotu bd stnny lewej l\Vidzi:ny grupę liwów i lwią.
Emanuelai
cności 'króla W]Jktm··ai
te:k z warszaiws~de,go ZOO, które .wysizfy 'Zie swyc1h klatek na ,,woln)ś{;·'. ·aby po\vitać budzą1ca. się w przyrncbzie wirosnę i tak
1rzaidl~o oglądano pirzez nich słońce Na. piriawo .zaś nowy tank airmji sz,wedzkiei.

C'air?la. Lomibrnr~d, ?orrmtai·na z.wbz<l.l amerykańska, iktMa u.lrnże się w S3Z:)llfo lJiE:żącym
\~ f1.l.m1e w~two 11:n1 Param?1mt pt ,,l~~ce na stole'' 1w roli rn'amilrnr.t.y<Stki; demoustruje
1
fot. Parnnw:mt
01ygmalny .lwst]irnm k<HJlelowy z btałego,~„tta~u. ·

Odbito w drukarni

„KurJ.era

Lódzkiego"

Kazinnierz fonosza-StK,•JlowlS'.ld, as polsJdei
scc:ny i ckrnnu, w r .:>li naczelnilrn Urzędu
Slcctczego w iilm;e "·l(óża"
fot. l ibkow-film.

1

,iro napad fo1~atvcznvch wvznawców.
nie ma sie czem osłonić. Na :],)Je w

W wn~trznośc~ach

świntvni pa1w1\vała ~zunełna ci~nr

Ma tki„Zie mi.

nrzenikar aaj~
do które'.i nie
mniejszv bodaj nrJmieli. ,g--.,,viazd·
Coze zapa:lil la t.arke elektrvczną
i w slabem ie.i świcHe dostrze.~ł na
~danach jakieś potworne m~1L)widl.a
i powbijane w sufit i iw ścian v świ;i
tvni wielkie zatrute strzałv ·1 SZl'1·0
k}ch lotkach· Na dnie w :hvicttvni
zn1atfdo\V1aJ sile ieszczc ieden otv„ćir,
kdnak n0idróż11ik ej e miar iLtŁ •.:dw~
.!?:i zapusz·c.za6 się ~k;biei. Post:init
.sl'usznie, .Qdvż iak ~'ie 11óź11iei dowie
uzia.f. bvło to miehcc. orzec! ktńr•.:'m
u1odlą się k:iipłani kultu, wier1.a.~. ie
\\T ten ·sposób nrzemawiaia do bJ_gn
ncść

W Ameirvce, na Da'lckim Zacbo
uzie. w stepach ArizOllVi żvirl jeszcze
dzikie plemiona Indj.an holdując0 sta
r:~·m zwvczajiam i ~tarcmu r.vtuałO\Vi
relil.g-ijnemu. Tam wśród nich utrzv
rnujc sie jeszcze kult, zwanv Ki vn,
trosldiwic strzcżonv nrzed cieka w')3
cic:1 białvch !ludzi. Kiva .iest zarazem
n.a 1zwą} s\viatvn'i. w której dzicv mic
szkiaf1'1cy stepów czcza Matkc--Zic
m'i·e. Ni,edavv110 1.icdnemu z oodróżnj
ków udało się dotrzeć do Or~ibi,
t1bog-iei osadv zamie.:.;zkał•.Ji nrzez
100 Ind~an, żyjących w ostatecznej
nędzv i ·bi~dacvch 'Żvwvm :brnzem
noni1żer.1a cztowiefoa. DJ~.gencrufa~e
s1e plemi1 ę iclopuszcznr maf1foi'1stwa
\\·yłącz11ie mirdzv członkami n'. e111ic
nb. i o też obecnie wieks·wść 1)11:10
.stalvch nrzv żvciu ·stano\via nóhclio
c· lub też 011etani brntvznvrn , 1Iiesa
rno1wici czciciele śvviątvni Kiva.
Nnl czde 6lcn1ien1a str1 ·~t~an:cc.
będncv z.a1razem arcvkanlan:~m. któ
rv z•dchvw 8' cl'~a c:::ilei \V~i śrc·clki n.ie
11}ężne. w ten sposób ..że nrzvbvw.15:1
cym tu· bi.afym snrzeda.ie r?:c:foicnc
r·n~ez sir,hie \V drze\ViP m::iłe fi:rurki

J~odziemi.

Coze zawrócił. Gdv wsninal si.;
na 'dralbinę pod g·1 6n~. DOczut. ie c,i~
.Q·o znienacka dotkr:efo. Sie~·rn I r.;k4
wbok, a~eby odepchnąć niewi.J,d1 l
1

1

1

d1;w1r7rvc h . ~wh:tuch"

efo.:~ ~utą

oof8ta

nnz,~vala

ueg-01 w1wg;a., i r:atrafH na strz tk· Po

z.a
0ra?:
r:1hi6 fotn
., ' 1 clząc do światvnj,
.

wchodzi sii~ do dr.nlbfre i zaczHł scliodzić wdót. ~\Via
i. z kt6 t:vnia była ban.Izid DOdob1rni dJ wie
Matld---Ziem
wr.ętrzności
Zd:iwafobv sic \vle\l'.. że lrnH K1 va
nawet do ~rohu. niż
111e i.est hvn'~imni0i n'1 Pdo~t?nnv dl:t rvch narodził s~e na świat nicrwszv zienia, czv może
fo mióscr:t kultu- Pawet Coze z urz1.
hiril'e!rn r7łnwiek:-i lsJnieie i·edn,1k ne człowiek.
przvno1111:iał sobi~. le nk
rażeniem
1wzez
1Podr6żnik pr.zes,unat sie
wn::i P-r;inic::i. ktń1·('.\i 1w'70kro::::'vc: nie
br<'ni i ż.:- .lcśl1 czeka
:iach1e,i
ZC!hr.11'
str01m1
11:1
mo1żn„. PawAf Coze. on;~uincv wl:1ś otwór wejściowv. natrafił
~~~~~~~-~·~µ~~~~~~~lilllllllllllllllllli~llll:9llllllmM
r;1e S\NP nrzvO'rvlv ''' A d'7n11i::. :nód
si1ę o tern prr.eknnać n8' wtasni~j .:-.so
:b1e, g·dv bo,viem w osiedlu Taos,
przvnuszc?.aJ~r. l?. nikt o·r) nic w1dzi
zb 11'1żvł ~e do św1atvni. nal!.L: 5ak
_gdvbv z muru \\'Vró·:;t i1akiś riei't. ktrs
schwycił .R"O gwafto\vnie z;;i ramior:a
i rzekł mu szeptem do· ucha:
- Gdybyś przypadkiem znalazł
sie we\vnatrz światvni. 1-;aden białv
nfo bedz1e wiedział. g-dzie zniknate~
1 ,gdzie cie szukać.
· Mimo to Pawet ·Co.ze oostanow1~
skorzystać z najbli.7-szei sposobr:Dśd
i gdy odwiedził OraibL siedzibe czci
cieli Matki-Zimni, wymkna wszv sje
zręcznie strnźn1kora, nod's·~edl w no
cy do świątvni ·
Świątvnia 1, cah za2:łebion:i. w zJe
·mi, niska. o ntaski:11 dach1.1. rdernal
gini1e \V nierównościach terenu. Pro
wadzi do r.iej we.iście tak ciasne. że
trzeba sie mocno noch:v1li•5. aże'bv
_g:r!'.lfie.

•

W1 związku :z rozprawą ia:ka tocz:yła się w Iz1b1ach Ustaw.oida1wczych nad projektem
Ustawy o stoisunku Państwa ·eh Związku. R.eligij1!e~w Mu11.1:h!,::11skieg) i Karairnskie.~n
Wilnie.
1p1r.zredstaw~amy na na1szem zdjęciu świątynie ka1raimską t.z. ,,Kienessę•i w

W dniu 29 nb.m. w 1g1odizinn1ch wi(x:zornych iwyjechał z WwP,1;•z1awy z 1ofiicjal11„\ wiiytą
d1J [3,)·1n>.; 'li rni11ister sp1!·.a1w :1.·1g·n1llkz11~ 1 c.!J p, Józerf Book.

tiak mocno. ż1e wvnvał ją ldzł sie wreszcie na nawierzchni 2ie
z muru i w ten soosób zdobvł nrzv- mi, przestra1szvl go jakiś, g-ło:; Bvł to
padkowo ciekavva namiatk-~ nubvttt .icdnak tvlko oies. włóczaicv sfo po.:!
,,. niedostępnej Ś\vintvni. Odv zna- murem świątyni·
ciągnął ją

"m,

sio tamtędy przedostać. Właś..::i wa

'3wiatvnia zna.idu.ie sie w 2·Jcbi zkmi
i st.a-nowi mieisce „swiete śwktvch''
n fak wierzą wvznawcv kultu. scho

w:clka na:r ada gospod•wcza w Warszawie \Vi1dJtk ogólny sali obn1d w pre~Y·djum. ra
dy mit1istr6.w,
1

2

Ces::1111z J~p1onji lifrohito wy;cllał r:>rlka z wier
nym .r~ądoWi \vojskom znaJdującym się 1p~d
dowództwem gen. I(Jhei Kashii :;tlnmienia
woi1slkowej 1rnW1olty w Takio. W wy1kona
•niu tego I\JiZ\kazm gen. Kaishii, któi'C')!.'G W'i'-:
dlziim:v. na 11 ase1e1m z,djęciu wez:w'al hunt0v:n 1
'ków do opus1zc:zeniu z.ajętYich przez nich
gm~11chów;, a g.Jy .we~wanie to nie poskutk•o
walo rozpoc•z.ą,ł ofei:izy.wę w wyniku której
1

1

po~stał1c&w zaczęłv
r:osz.czególne gnnpy
" się pod:d!a1wać. Gen. Ka:Sc!Jii rozkazat trakto
l)OWstańchw
wiać Qfi1cerów i żoitnierizy .
buntJwni!\:óW
j•ik :vwykfych

:?8 bm. wyszedt z Gdyni pols,Jd tirnm.o.tlantyk nale.żą.cy do. Linji Gdynia Al1lL:
ryka .statek „lP!u1~~1siki". który zost11ł uruchemiony rna 1101wej Hnji cikrętowej międ:z~:
1
Gdynią a pJ1rtami Amcryiki Południowej. Statek ,,Piułai&kl' iJir1z.ed SJwYm nowym re]
sem 1zostat oc1remontow::iny i ~zęściowo prizębwdowamy.

w dniu

wnuch 01rn Jony
to
do

różyń1c.u

na

,d'zenie zainteresowania

cie na1sze

h1a1giment

Flirt Al
ze

Capone~a

śmiercią.

wie wi;ogich band. pra,g:na

Z chwilą,
gidv nnhi:łośniejszv
nrzcstenca amcrvka11:ski. A11 Capon.c,
zr:1alazł się w celi wiez.ien11eL skaza
nv za-.. nrzestepstwo podatkowe (za
tai'l wvsokoś<~ dochodów) -- zaifite
resowanie Amcrvki dlrn ,JmHa gang
sterów" zmalało i z czas1em znilmdo
Dziś ~fany ZJeclirnczone Janowo
pasjonuh\ sie los1ami Al Capon'a. Z
11i,elrwszvch stron dzienników amcrv 1\jański eh wotatin wie1lkic tvtulv:
- Władca podziemi· w
obliczu
,~mi c\r ci !
-- Al Capone flirtu.ie ze śrniercir.i!
A1l Canone zag1'o'żonv śmicrc·b w w1iięzieniu Jak to moż!l1iwe_?
Proces. w wvnilm które_g:o Capo
ne powedrowal za kratv wiezienne
obfitował w zabawne :enizodv· Capo
ne nieomal bła2:al wówczas 3edziów
hv go wsadzili dn wiezienia· Bał się
bowiem. by nrzeciwnicv nie u~mier
cfli R"O które.fW dnia W ten sam: 'SlJO
sób, w iaki on z1.R"fiadzilł wieln swvch
wr.ogów.
W wiezieniu nru w:vsn.ie Alcatra;-:
Capone wi6dl sookoinv ·żvwot. Okn
za! sie wzorowym, nrzvktac.1nvm
1

wieźniem.
Dziś '.iednak

re

żvwot
bvł' wc~1

st1kim, Iże Oanone nrn wielką fortunę.

:wvt}l'aca niejedna suta pens.i::; żonom
i dzieciom swvch \V'SPólnik6w. odsia
utdącvch wiezienie.

1

żu ·zid:libY'l

mistrzostwo

1Yżwia1rskie świa

Va w je·Mzie fig,urowej panów.
t-;
....,.
•/

plano

1

L'icnia. Na.zajutrz Canone zostat cid
ko no bi tv podczas $Pacern wi ezien
Hegc· Leżvi dziś cieżko chnrv w' szpi
talu '\Vieziennvm.
-1 Źycie Al Canone'a tvk 3ui ,,_Td.r
t~.\ co kula, która !<!.'O uśmierci.
Takie zdalnie wypowiedział o Ie
sach dawnego króla urzemvtnikó\v
jeden z ie~rn rv\:i;ali·

____ ____
------ _

Minister Spraw zagrani::.:z11wch I~zpljt.:j P:oJ skiej p, .T61zef Be1& witany Pl' Zez ll1;:ied pJl
·skio w Bn;O<lsell.
44&9+
iiJ_ _,_
•1""
!11'11111'1
1

Rewolta więźniów .iaka wvbuch
t.a w oolowie lute.Ilio. zmusiła jedr.ak
zarzad wiezi1enia do orzcbma11i:1 dv

Z 01kaz~i święta 3[tystów węgier~ldch odbył 1się w Bndapesz~ie kostjumowy
bal
1111odiy, któ.ry dla tamtej.siz,e,go świata. a1ty
si.y:c.znego i to,varzyskieg:> bYł niebywałą
atrakcją. Na zdjęciu naszeim kostjllln nag:ro
dizony .zlłotym medialeim.

ci ce.

A<lrnit1istt·acb wicz!cnt1,1 sr.cłniać
musi ])rzv AI Caponc te s.:nnn rJlc,
.iaką na wolności ocl.grvwała .. rJrzv
1

W1 1dniu 28 lntl'go rnząJoczęła sii; y; sJli kon ereucyjncj Preiz·y,djurn l{Jdy Ministr6w
wielka rn:Haida gor:;ipod.:i1rcza z 11dziatem prizeidstawicieii
1~:z.ądu, 1zb
Us1aw0Jaw
c1z1y1ch Saimorządiu Gospoid:arcz~:;go oraz ( :.\ 1~11::;" II :.'.izi:tlć"..'.ZY gos.p1od:urczy1ch i zna w
ców da.g:acl1rnień i;1konomj cznrch. P1rt>zc:::s R?Jdy iMiniistrów p. Mairian Zyndram KosciciL
kowiskir otwier·ając naradę wygłosił iuaugu a,cyjne ·przemówienie. Z(ljecie n1ai:.;1ze przed:
c;tawia wfaśnic moment pirzemówL:nia.
1

1

,W,iello!kirotny mhstrlz śWiMa i zwyciię,zc1a
10il~mpiid1ski Au&trj'.11k Karol Stdhafer w cza
s.ie :zawodów w ·pałacu s,portowyu11 w pary

Kiiikudzi1esięciu w1~zmO\\'

wało ucieczke Z•a·żą,dali od Cunonc•a
picniędzv dla ułatwienia
ncieczki.
C8pone nietvlko odmówił. :·11e wv:da.t
• całv nl:a~n ucieczki dyrektorowi wk

."

'skredi· Ameryka clowi12dz;afci się
niespodzianie o nsobliwvch wvcbrze bnczna .Q:warcli'a" nrze stencv. Odvbv
le tak spokojny i bezoieczn ;;.
niach, roz_grvwa.iacvch sie \v.>kM ow nic czuina oichrona zwrzaclll wiezie
Nic dotąd niewiadoma bvto o wv· solJV Al Capone\1.
11ia1 Al. CaDonc dawnobv już. nic. żvf.
darzeniach w obrebie wiezieni.a .
Okazuje sie, że clvrcktor ·wiezie Niic uniknie zrcsztn1 chvba swego Jo
gdvż cenzura strze.2:ła Slll"'J'.v:.d dv nia, James Johnston i wszvs"c v str a;: Sit •.\!·Llv tvlk,) waidzic sic na wolno
skredi o stosunkach na wvsoic Alea nicv1 mają 01 ·wi0Ie wioce i: kłoo,1tu z.. ści· A·! C~tponc'a przcśladuic bowiem
tmz, zwane.i „djabe1ska wvsną" Arne ochrnna żyda ,Al Capone'a. ni.i z ze{ snn}\VI..' prawo .t!;a1:~sh~rskfog:o odwt~
pobieganiem te,wentualnei jeg-o ucie tn. Dmv111i1 .ic.f!:C' nru.!dwnic.v szefa·r~kL
ofoaizu:ic sie.

wieziennv Al Caoone'a nie

dosiei~mąć

AlJ Oanone'a na wet w wiezieniu.
Dwukr~)tnie '.iuż wvkrvto zamach
D2„ Al Caponc'a Jego wrog:owie zdo
f.~1H nawiazać kontakt z kilkoma wię
źriiami. wśród którvch nie brak zrcsz
ta członków · daiwnvch koE.kurenc:vj
Evd1 band Drzemvtniczvch·
Przvczvna trzeciego zamacltn ~ia Al
CaDone'a bvła innia:. Wia·cL1mo wszy

N,1 stadjonie
sportowy'l11 Centralm~~rn 1n .. tYtutu \Vycl1owuuia t"'izycz 11 ego n·:t. lJle!,t
nach Jdbyiwają się stale ,przygotowawcze treningi lekkoatlety1czne ido Olimpiady. Na
ztdjię1c'iiu na1sz0m widoczni nasi znakomi_.d I ekkoatleci NJji, Riniakow1Sid
Garn.:a1rz w
C'Zasiu bieg,u treningmveg:>,

Po:ws1t1a(J,cy japońscy

któir-zy pod

wo1dzą

1kpt. Nonnko mH.)w~Ji
dok101nać za:maich:u
~V:!nu, w Tc!do w~, stmęli żą.chuie po wierze.

Nil zldjędu 5.ern -- ogól!llY '"'idol< Domu Medyik6w, zbudowanego z ~rosz1 owych skb
d elk ·stude11cildc·l1, '~ któr'ym 1pomiesz·.;;lenie znaddą l\V1S1zystk1e a,genidy koła medykóiw
naukowe i !:nmopomo1cowe,
1

1

7

nia !funkcji ,piremiein1i b. mini1strowi spraw
wojslko1wych gen. Sacta1:> Araki, kt6reg·J
polddbiznę pirzeidstawia nas.ze z<lję-cfo,
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Fr D(UZi i elg wi

arsza

1118

I

1111

Ron1aJd Colman jako ,,Gzłowiek, który nz
bi! bank w Mionte _ Carlo''

l\hHgot Oralrnme

Victor j\'lclagłeu w filmie re~.

Johna fo1rda pt. „iPotępieniec'i.
Fot. r~. K. o.

interesująaai scena z fitm;u

J e(l'u wielka mi
którym Stefan' ar,;cz stwor'zyl
genjalną Jrne1a1cję „Na1p0Jeona z "bimlld sufie
1Pot. Bliok Miue;a ...Film.
tla".

lość'' w

f

:\a zd:Qdach gó.rnycl1 od strony lewej, w: dzimy fragment ur;:;!:'.::::i.s~o.ki .zl.cio;.11:.. w1c1La przez bawiących w '\Ya.rszawie .c.a
g.:iścinnych występaich a.rtystów ,,Komedji Francusikiej'' na płycie Nieznanego "źolnLerza. Na p~·a;~„1. fragm~nt rozegranego w
Bo,znai:n·u meczu b•Jiks1erskiego Belgja~ Polska z wynikiem 13:3 na korzyść Polski i meczti Bru,ksela -Wars;z;awa. z \YY:ntki.;m
IfomiteJ
10:6 na korzyść Warszawy. Rep.re·zentacje bo1kser,skie Brukseli i Wal'.s'zawy. Na zdjęciach <folnych od sh~ony lewej
złqtych
tysięcy
100
Zcbran>J
oez,robotnych.
dl;i
zbiórki
dnilll
w
pośrodku
w
Więckowskim
płk.
Po1znamra
zbiórki wr·az z prezyderrtem
Na prawo ~:f.ektowny moment walki na arenie Cyrku w Wars·z:awie. Mecz bo.ksers}d B~ksela - Warsza~a.

Ten;

za ktcir.vm zalej·,.,,

h

, 1·at
.1
k1)'11· t
.t e .F ~.a.,,e.go. SVvi' a

'

f l,yn11, w filmie pt, „!Kapitan Blood"

Fot. Warner Bros.

Odbito w drukarni

u ..•J,era
,,DJau

fJ,ip i Flap 1Wl

filmie „Necny 1patrol''
iflot. Metro G. M.

