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Zaczadzenie 2 strażaków 
• 

podt:zos polara w doina przu 
alit:g Pioirkowskiej 64 

• ' ~ • ~ .j ~~ '.--· „ ... ,' 
' ·.·. ~-~ . \ 

~elna 
'la6ela 

loterji 
na sir. a-ej 

10-lec:ie 
lódzkleł rodv 

mleJshiej 
Łódź, 21 marca. 

Jak się „:Express" dowiaduje, w 
przyszłym tygodniu samorząd Mdzki 
obchodzić będzie 10-lecie swego istnie
nia. W dniu 27 marca 1919 roku odbyło 

Łódź, 21 marca. ,się już przenosić do ubikacji rnieszkal-
W czoraj w godzinach popołudnio- nych. Gryzący dym w piwni.;y zmusił 

wych wybuchł pożar w domu przy ulicy strażaków do nałożenia m:'lsek gazo
Plotrkowsklej 64. Zapaliły się szmaty. wych. 

Na ratunek pośpieszyli strażacy, pra się pierwsze posiedzenie rady miejskiej 
cujący na podwórzu, którzy wy:1ie.~li z.a- wybranej z wyborów powszechnych \.\. 
czadzonych na powietrze i wezwali do niepodległej Polsce. 
nich pomoc lekarską. W związku z tern warto przytoczyć, 

nagromadzone w piwnicach w bardto Dwaj strażacy, przodownik Wlady- Stan Skalskiego i Macie.iewskh~go iż na 430 radnych, którzy w ciągu tego 

wielkiej ilości. sław Skalski i topornik Józef Macieie-
O~ień momentalnie przybrał groźne wski, którzy najdłużej pozostawali w 

rozmiary. Ody na miejsce pożaru przy- oiwnicy, gasząc płonące szmaty, zosta
była straż o,;miowa, nłomien!e onczęły li zaczadzeni. 

nie budzi poważniejszych obaw. okresu przewinęli się przez radę, jest 
Pożar ugaszono po upływie dwóch„ dziewięciu, którzy byli wybierani we 

godzin. Straty nie są zbyt wysokie. wszystkich kadencjach czyli sn. rad-
Przyczyny pożaru nie ustalono. nymi bez przerwy przez 10 lat. 

,/ 

Rozlewnia 
•nie ko 
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Przu1nas kqplelowu 
«:h«:e zaproW'adził: min. sprawr W'eW'n. 

Warszawa, 21 marca. PONAMI, które będą nacinane odpowie 

ma POIJ}Sfat "' Loda Jak się dowiadujemy, ministerstwo 4ui~ i .steJJ?plow:me po !'1Życiu ~ąJ?ieli. Od 
Lódi, 21 marca. spraw wewnętrznych przystępuje do op- ką~ieb maJą hyc uwolnione dzieci do lat 

Jak się „:Express" dowiaduje, magi- racowania projektu ustawy 0 PRZYMU- 10 1 starcy od lat 65, oraz osoby, kótre z 
strat zamierza utworzyć w Łodzi cen- SIE KĄPIELOWYM. po~o<l;u choroby nie są w ~tan!e znieść 
tralną rozlewnię mleka, która przyczy- Ustawa ta zmuszałaby wszystkich kąpieli. Pozatem osoby„ pos1adaJące urzą 

fi. DJojeDJodo 
..., ~ierod•u 

Łódź, 21 marca. 
W dniu wczorajszym p. wojewoda 

Jaszczołt w towarzystwie sekretarza o
sobistego p. Dunajewskiego, dokonał in
spekcji starostwa w Sieradzu. Z Siera
dza p. wojewoda udał się nad \Vartę i 
był obecny przy rozsadzaniu lodów. P . 
wojewoda informował się o przebiegu ak 
cji przeciwpowodziowej i udzielał odpo
wiednich wskazówek w -związku ~ po
wyższą akcją. ·-----

ni się do podniesienia jakości mleka i mieszkańców do kąpania się PRZYNAJ- dzenia kąpielowe w swych mieszkaniach, 
do obniżenia jego cen. Rozlewnia ta MNIEJ RAZ MIESIĘCZNIE przyczem gdyż to gwaratntuje, że osoby te korzy

koncentrować będzie sprzedaż całego przymus ten podlegałby k~ntroli władz stają z kąpieli. 
ml.eka, wytwarzanego w obo~ach miej- sanitarnych. Osoby niezamożne będą korzystały z ~ d O 
.sk1ch i tym sposobem będz!e mogła Technicma strona tego zagadaienfa,kąpiell BEZPLATNIE, posiadające~ 77 8SU8€U f;U S • 
dyktować ceny na rynku 1 zrnu~z~ć ma się przedstawić w ten spos. ób, że środki, będą opłacać taksę, ustanowioną ~iemc;g 
sprzedawców prywatnych do podmeSle KAWY OTRZYMA KARTKE z 12 KU- p-zez zakłady kąpieli komunalnvcb. i I „ ł 
a.ia jakości dostar-czanego przez nieb IDDs.:q s ę sare esarowa 
mleka. --. Na podstawde wichodzatcego w życie w 

Obecnie omawiany jest projekt Po- ..... I • • b 4 dniu 27 h.m. roza>Ol"Zat~enia. miin. spraw 

woła!ll~ do życia towarzł'stwa pryWat •O IDO p 0€1€ W SO OaC wewnętrmych o. cudzoziemcach prze~o-
no-nueJsklego, które będzie finansowa- · • . wa.dzooa z01Starue przez starostwa reie-

lo utworzenie rozlewni. Po rozważeniu mo•e io „.„„ie.:znl«: W' ponledzta•ek straqjia. obywaiteli państw obcych, ZMill C-

wszystkicb projektów, magistrat w naj- Łódź, 21 marca. marca wszystkie biura banku będą nie- s1Jkałycll w Po~ bez względu na dłu-

bliższeJ przyszłości przystąpi do reali- Jak wiadomo łódzki oddział Banku czynne. gość czasu z.amieszkiwainia. Re.iesitacja ta 

ucji tego planu. Gospodarstwa Krajowego, mieszczący Weksle płatne w Banku Gospodar- poibrwa od 1 kwi'e'łlnia do dnia 30-go c.uT

słę przy ulicy Piotrkowskiej 74 przenosi stwa Krajowego w sobotę dn. 23 marca wca. Wszy&ey oudzozi~y będą 000-

.JlreSSfOllJODfe się obecnie do własnego gmachu przy nie będą więc oddane do rejenta, a WY- wńąziam.i oso.O.iście się stawić w tllrzę<laich 
Al. Kościuszki 63. stawcy będą mogli je wykupić albo w starościńskich. Zwolniein.i od rejestracji 

Wl'łGDIV1110f;SU w związku z przeniesieniem biur, przeddzień płatności t. j. w piątek 22 będą cudzoziemcy, któr.zy irń.e UJkońcZ'}'M 
Łódź, 21 marca. Bank czynny będzie jutro t. j. w piątek marca albo w poniedziałek 25 marca w jeszcze 16 roi'kru życiia. 

Przed dwoma dniami dokona110 wła- dn. 22 marca tylko do godziny 12-ej w godzinach urzędowych. 
mania do składów Północnego Towa- południe, pojutrze zaś t. j. w sobotę 23 ,...~ :Jflennic;a prac;ułe 
rzystwa Transportowego, mieszczą.;ego calq słlq paru 

się przy ulicy Andrzeja 6. w • ""d • Warszawa, 21 marea. 

WłamyWacze wyborowali w murze gprawo Je,_ z„~ 
włelld otwór, przez który dostali sle do · ._. ..,... W zwiiądru ze zbl.Wającym się tiemri'. 

t I k 1 W · al k I •OOO I „ o.em wypuszczenśia. nia. ryaiek pienięmy 
wne rza o a u. czasie pra~y musi po we •e •Z OaOWV oowych pięcio:tiłotówek ii jednoizłotówęł( 

Ich jednakże ktoś spłoszyć, ~yż zre·· Ch..J- 21 ma.wa. A wtedv ten, inie rzuciwszy nawet o. memt.ica pa:6stwowa .....-acu1'e obecnie w 
zygnowali z łupów I zbiegli. „uu, ., ,,,,.. . 

Wczoraj w wyniku przeprowadzone- WcZOtl".aó 0 godz. 1-ei po południu ro- ki.em~ ~p.is, podarł papier ina diroibn.e przY5!pieszonym tempie. W walco~ 

go dochodzenia w ręce policji wpadła zę.gll'ala się w Chełmie scen.a, jalkgdyby ży kawałki. .11 krzyb.ą.ił: ~rey wprowadzono praicę oa dwie 

cała szajka złodziejska, która dokona- wcem wzięta z filmów ame:rytkańslcich. ...... N1eilllfll ~elkslia!. . . . znua.ny. 
ła tej wyprawy. Na rogatce ukazał się jeźdz~ naspie Wyik;ręcił Slę na p1ęore wyibtegł z 1:ien-

Aresztowani zostali grotni włamy- ni!O'nym ll'Ulllleiku. w galopie miinął killca ku ,jednym swem W$1koczył ina konia i Uczniom nie wolno 
wacze: Serafin Przybył, Adam Kosiń- ~ przemknął przez rynek, .zaiflrzymd pomknął ku rogatce. . . . erać .., •• foffta" 

ski, Włodzimierz Gorczycki i Piotr Pi- się przed gmachem Banku Udziałowego ł Zaatamiowamo kom.11Sary.att. Dwa.1 po- Warszawa, 21 marca. 

szerowicz, którzy prócz włamania do -.koczy! z konia. Stanąwszy przed 0 - licjaiooi lkOtnJO.i dosdediU wierzchowców i pu Młodzież szkolna, szczególnie ucz-

składów Północnego Towarzystwa Tran kiien.kiem, oświa.dczył: ścilLi się w pogoń za narwańcem. Nie u- niowie klas wyższych, chętnie zgrywają 
sportowego mają również na sumieniu~ - Jestem Amon.i ćwiedt ze wsi Malo- jęli go s.zYbtko bowiem, wyihmął okirę:mą się w „totka". Ponieważ w niedługim 
szereg innych poważnych przestępstw. 'ł'-my. Podotboo macie tu, paoorw.ie, m6J drogę. czasie zacznie się sezon wyścigo\\t'Y, 

• &sel. Dopiero o godz. 7-ei wieczór ,dzięki władze szkolne zarządzają w drodze 

:f amo6ófSlllJO - Owsze~ - odrzekł !kasjer - iM pomocy okod.icmych soł~ów, winowad- okólnika do dyrektorów szkół, by zwró-

.su welbel na tysiąc zł?tych. . . cę d~ d Chełma. . cono uwage na to, ie hazardowa gra w 
6oqlef!o ~pca . - To p~zę nu poka.ziK, QOW'lem po ~edz1 tymczasem w ~·e. J~ifiro totalizatora nie jest w wieku szkolnym 

. . Lódz, 21 marca. de:i:r,zewa.m, ze podpis s.fał.szO'Wano. będzre oddamy do dyspozyqi isędzi.ego l dopuszczalna. Uczniowie, którzy będą 
. W dnm WCZ;Ora1szym popełnił samo- Pouper~ w t~e, urzęcldt po- ś:ledicze.go. przychwyceni „In flagranti" będą bez-

bóJs!wo 45-letm ttersz. Roz~tal, kupiec dał welbel młe:resainto~ wzP'lędnie usuwani ze szkót. Chodzenie 

zamieszkały przr ~hcy Zgierskiej 21. w towarzystwie rodziców i opiekunów 

Roze'ltal, w czasie n1eobei:n~ci domo- ,,,,. r-OS l.mf„rd na tor WYścigowy jest dopuszczalne 
wnikńw powtesu sie na haku wbitym Xatasfrof a :!I a ..... . 
do ściany. · ~ • • 

Gdy wisiel~a odcięto od sznura, nie uljCSDfl Bydgoszcz, 21 marca. i10S0rf;O DJl~•leDiG 
dawał on już żadnych oznak życia. Ł6dt, 21 marca. W cegielni Zielkiego w Tucholi zda 6andutq po•a sluż6q 

Wezwane pogotowie stwierdziło zgon. W dniu wczorajszym na ulicy Alek- rzył sie wczoraj tragiczny wypadek. Wilno, 21 marca. 

Zwfoki zabezpieczono na miejscu aż sandrowsklej przed domem Nr. 67 zde- Dwaj monterzy i dwaj robotnicy za- W momencie włamania do jednego 

do zejścia v-11adz sądowo-policyjnych. rzył się wóz z taksówką. Wóz został jęci przy naprawie kotła parowego, ule ze sklepów, ujęto czterech b<>ndytów, a 

Pt zyczyna rozpaczliwego kroku - strzaskany. Woźnica, 64 letni Mordka gli ciężkremu zatruciu gazem, wydoby- wśród nich dozorcę więzienia w Wilnie, 

ciężkie warunki materjalne. Rozental, Talerrnan, zamieszkały przy ulicy Pru- wającyrn się z kotła mimo, iż praco- Prusika. Prusik z tytułu swej funkcji 

nie mog-ąc utrzymać swej licznej rodzi- sa 14, doznał ciężkich uszkodzeń ciele-, wali w maskach przeciwgazowych. zdolał wejść w bliski kontai~t z bandy

ny, wpadł w rozstrój nerwowy i nieje- snych. Rannego przewie1;ono do lokalu Dzięki natychmiastowej pomocy le- tarni i w czasie wo!nyrn od służby brał 

dnokrotnie ju7 mówil znaiomym, że od- 1-go komisarjatu, dokad wezwano oo~o- karskiej, dwu zdołano uratować, dwaj udział w WY.Prawach na skleo1~ w Wil-

bierze sobie Ż.Ycie. ·towie. inni zmarli w kilka ll'od.7.i• no wypadku. me. 
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Jln•eruko· 
od wodq! 

!Ro~s:t!alołe ŻVDJiołv siejq 
śmiert i %Dł~%t:zenie 

[l-ęsiq,;e lud~i 6es 
dof'.flU nad fłłOfl'q 

TWórca gwiazd 
iwiofowej stawu 

filmowych 
Na< 9enned 

był nauczycielem Chaplina, Glorji Swanson, 
Prevost Mebel Norman i t. d. 

Mary 

Ostatnie wiadomości ze St. Zjedno- Twórca amerykańskiego filmu ko- gogJem f1ii!mowym a jesz<:ze lepszym or-1 na, caprawda, na przeciętne gusta J'JU-
-.:~ony~~· J?O.dające st~n powodz! w doli- I medjowego Mac Senet, zyskaJ świa:o- ganizatorem. Odegrał on w przemyśle. bliczności amerykańskiej, lecz zato cie
l?Je My•1ss1p1 pod kom~c tygodnia ubieg- wą stawę dzięki wesolym dwuaktów- filmowym Ameryki wielką rolę, będąc szą się one u niej niezwykfą wprost 
leg-o. orzmrą zastrasza1a.co. kom, akcja których toczy się przeważ„ odkrywcą wielu gwiazd i tworząc sze- wziętością. 

~ez~Jra~e wo~y doptywów Misissipi n!e na plaży i. w których udział biorą reg świetnych filmów. Wśród uczni I Jeśli jako reżyser stoi Me. Sennet 
\Hlz1eraJą s1.ę z wielką spą w jej koryt~>, najpiękniejsze kobiety Ameryki, wybra Mac Senneta spotykamy takich akto- na dobrym poziomie to jako aktor jest 
• ie ~-~ ~~kie masy l~d~w koryto to me n~ ~a licznych konkursach piękności. rów jak Charlie Chaplin, Olorja Swan- 1 zupełnie slaby. Poczatki jego karjery w 
!':st ,P1 Z\ .... otow~nc, więc cafy stan Ala-,\~ ftlmach tych wys~ępują one: natura\- son, Ben Turpin, . Wallace Beery, Ma· filmie były nieudane. Urodził się ()Il w 
~)<1m_a znala~ł s1~ _wskutek teg? . wop~c 111c, tylko w stro1ach kąpielowych. bel Norman, Phyllls Haver, Mae Bush, r. 1880 w Kanadzie, jego prawdziwe na
~r?zby olb~zymreJ powodzi.. Wc!ą~ wzb1e Przed kilkunastu lat:v w strojach bar-, Mary Prevost i wiele innych. Komedje zwisko Michał Zinnet. Film od wynalc-
1 aJ_~c~ pozwn:i . ~ó~ _grozi ~;1es1ątk?m dzo dft1g!_cłl obe~nic w 110\"".0czcsnych. s~·ojc konstruuje ten ~'~ietny reali:ator zienia go przez Lumiera pocią~ał Me. 
tysięcy ludnosc1 l z innych takze s_tanow. Mac ~cnnet Jest znakomitym peda- pierwszorzednie treśc JCh jest obhczo- Senneta i ten przez dlugie lata ekspery-

Mnóstwo drobnych osad, połozonych · ' · · · · · 
?liżej rzeki. 0 lacznei ludności 14 tysięcy mentowal w teJ ~z1edz1me bez zadne2? 
Już w sobotę było ood woda. Osada Elba powodzeula. pop1ero w. r?ku. 1_910 .tra~ą 
z 4 tysiącami ludności została zuvelnie 1110 on Jako. rezyser d~ me1st~1~1ąceJ dz.s 
odcięta od świata; położenie jej jest tak I ''7t:vórm_ Keystone 1 n.a JeJ gruzac_h 
g-roźnc, że w ciągu 25 godzin usilnej ak- zał~ZY! własną produkcJę. We.d.~ug obh-
cji ratowniczej zaledwie trzydzieści osóh I c~el'! pism fachowych „nakr_ęc1ł. on o~o 
7-dol'ano wyrwać z objęć grożącej tam . Dziś P ~ raz ostatni b1śc1e przeszło 600 k9medYJek 1 4 duze 
wszystkim śmierci. ! obrazy. 

Na skutek radjotelegraficz.nego \vcz- i Potężna w1z1a miłości - bnbrzeżnej i płomiennej. jak . Phyllis Haver ul~biona pupilka ~ego 
\vania gubernatora stanu Alabama mo- pustynia Sahara. na której sło11cem spalonych piaskach rezysera przez długi czas grała w Jego 
torówki i łodzie znajdują się w drodz~ do snuje się emo~jonująca opowieść 0 pięknej kuslcteke komedyjkach dopóki nie zwrócił na nią 
zalanych obszarów. W Elba np. dzieci, f uwagi sfynny reżyser Cecile B. de MU· 
znajdujące się w chwili wylewu w szko- i jej 0 iarach le. Grata ona u niego p0czątkowo, jako 

le. nie mogły już dotrzeć do domu, wszy- I> BłaQKIT. nE łłDCE • statystka, później zaś pow!erzyt Oil jeJ 
stikie więc ulokowały się na dachu dwu. rolę drugorzędną w filmie „Słomiana 
niętrowego budynku szkolnego; usiłowa- wdówka", później zaś dal jej główną 
nia wyratowania ich z tego fatalnego po- rolę w świetnym filmie „Chicago". Ten 
foźenia są dotąd bezskuteczne. Setki W roli głównej niezrównany w swej męskiej urodzie film był decydujący dla karjery _tej ak-
mężczyzn i kobiet, znajdujących się ró- tork!. Obecnie należy ona _do „wzię-
wniei na dachach są w ciągłym niebez- NDftMRN K~DftV oraz IMO&~NJ DRD~ilJ~Oft tych"' gwiazd. w życiu prywatnym 
pieczeństwie życia. nu Rn Lil I przepiękna UULll HUULłl ~u Phyllis jest taką samą jaką ją widzimy 

Drobniejsze domy woda już zdołała na filmie: kuszą<:ą, lekkomyślną, naiw-
zmyć z vowierzchni. Nad osadami Brew- I Zaczerpnięta z awanturniczego życia Legji Cudzoziemskiej· ną, zabardzo kobiecą. Jej głównym dą-
ton i flomaton w piątek krążyć zaczęty porywająca opowieść miłosna o poświęcenju się męż- żeniem jest wzbogacenie się, najwięk-
samo!oty i hydroplany, które zrzucały dl k h · k b" t szym magnesem i celem życia - pie-
chleb pozbawionej wszystkiego ludności. czyzny a u oc aneJ 0 te Y· niądz. Rozwodziła się ona trzy razy f 
Osady położone bardziej na południe są „ M le d d L I( ł „ wkrótce ma zamiar wyjść zamąż poraz 
już o tyle zagrożone, że trzeba było po-, UZY a 110 Yf· • an ora. czwarty. Czyni to w szalenie szybkim 
śpiesznie przystąpić do ich ewakuacji; tempie, bowiem z pierwszym mętem 
niejedna z nich już jest zresztą pod wo- Początek seansów o godz. 4.30 żyta zaledwie trzy tygodnie, a z dru-
dą. gim tylko dwa. Zapytana przez dzien-

Jednym z dalszych zarządzeń ratow- nikarzy o powód tak szybkich rozwo-
niciych w stanie Alabama było wy5ta- p • d r d dów odpowiedziała Phyllts, że mężowie 
nfe na ratunek miasteczka Elba wojska, rzepo Wł~ ac pogo y ,,zanadto krępe>wali wolnoŚĆ osobistą I 
którego dwie kompanie są już w drodze. . w1JądaU w sprawy zarobkowe„. 
Ten oddział podczas prz~marszu do. E~- ~ .... ... j I ńó . Druga pupilka tego reżysera Mary 
by vfo!ał uratować 37 osob, prz~wazme mO»DO DG SSeSC m es f:CU •.- rg Prevost jest osóbką bardzo oszczędna,. 
kobie~ i dzieci, kt~re ratowały się prze~ Re'Welacgjne badania szwedzhiedo Żyoie o · i?:łodtzie i chłoi<We dalo jej 1o
zalamem, ucieka1o.c na dachy czy tez uczonedo brą, szkole. twierdzi więc ona, że pie-
szczyty drzew. Woda w Elbie sięga d~- Pir.eyozyiną wyij!łtikowych tegoroczmych matjduią się wysp.y Faro-er a br.zegi stano nlądze są poto by je odkładać. Urodziła 
ch6~ domów wyższych, a wszystkie mroiZów, jakie obfęły całą Europę, b„..ł wb Rosja i Grenfa11id;a Za.chodni.a.. Jetell sie ona w r. 1898 w Kanadzie. Srednią 
mnle1sze są całkowicie pod wodą. W o- kl . . 1 • ""1: • , , ik:oł u'.koń w.J. Lo.s An el N 
kolicach Castleberry fale sięgają nawet Die.zwy e ciepły w Jesten1 golfstrom. gol!fsbrom 7est 1111tenaywny, dno kubka <>'h- s . ę CZy•a w il: os. 1 a 
strooów dachów. Tak twierdzi many uczony szwedzki dr. nlża się, a brzegi 1Podinoezą vice versa, p!az~ zwróciła uwagę Me. Senneta, któ 

Bilans końca tygodnia ubiegłego był J. W. SMli?s.koem który w ro.ku biezą-jtem.per&tura zaś lk:rawęcW jest .za"WSH od ry _JeJ zaproponował a~agem~nt do 
straszny Tysiące kilometrów kwadrato- cym orgamzuje wy.p.ra.wę illaukową nam-o wroitin-a w stosunku do ~ ciepłoty swoich komedyjek. PóźmeJ trafiła do 
wych zn~lazły się pod wodą przeszło 20 rze Barein.t.s'a, do Szpitzbergu i do a!rlkty. dna. C~cile B. de Mille'a. Grała w filmach 
tysięcom ludzi grozi ciągłe ńiebezpieczeń cmych ośrodlków Pirą,du C!olfo~eg?· Kiedy. powietrz~ ~ad dne;m kubka roz rezyserji Ernesta Lubicza, Bucbowłec· 
stwo zatonięcia w rozhukanych falach. Prof; S~.ko~m stw1erd~ c1ek1awy g.r;ewa się, podn0S1 s1ę ?~o 1ak dym z .ko kieso, ostatnio gra w komedjach salo
W jednej tylko Elbie utondo do soboty f~kt, m1arnowlJCle, ile razy panu.Ją w Euro. mlJlla, p~em ir~~1 1 OJ>8:da f>O'l1:8-d nowYch. Zarabia stosun-ko mało, bo-
150. osób. Akcja ratunkowa w wielu pie ~cny, zaJWsze .~a sama f:et:nperatura Eurorpę 1 Grenl~ę Zach~~·. Po.n11.e- wiem tylko 1000 dolarów ty1odniowo, 
miejscowościach odbywać się może jedy- panUIJe w Grenlaindij1 z~cho:din.ie1, podczas wat 1edn~ opaida4~e powt·atr.ze les~ be2 jest w Ameryce popularna i lubiana . .Mia 
t1ie przy pomocy większych łodzi. Lecz gd~ ""! T~orshaWl IPMlrtlJ~ cie~ pogoda. c~u;me 1 do~~a. ina stałe ~<?tmemowa ta „tylko" dwuch mężów i z obecnym 
nawet podczas samej akcji ratunkowej Jeze.Li zas w T~o~havin 1esit zimttl?· Gren- nie ciepła z uemn, _prz~o n~Jllli~ pS8 według jej oświadczenia niema zamia
:i:darzajn siG tragiczne wypadki, paro- 1~a z-aichod1111a 1 Europa są obJ~e falą ar~~~ pon:ad ztedll14 state się c0tra2: ru się rozwieść. 
krot!fie już bowiem zbytnio obciążone ciepła. . . • ~esezy, . gdyt chłodne 1łoóroe ~o.w~ Mabel Norman, to znana partnerka 
l'odzre poszły na dno wraz z wszystkimi Par6~u1ąc tellllJ>era·Łiuirę w Upemwiik lll1e yest zdolne ogrzać go doetalte~. Charlie Chaplina, Sidneya Chaplina, 
jad;icymi. Grozę uzupełniają jeszcze wy- w fueclainidói .i w Permie w Ros.ii w cią- W trazie gdy prąd golio~~łod- Fatty grubaska i szeregu inych arty· 
f\olejenia pociągów na podmytych przez ,gu lart 1900 - 1910 - 'Uczony szwedzki :niejszy, Wiimat E'urOipy i Gr · Za- stów komed.iowY~h. Jest ona jedną z 
powódź torach. stwieroziił ioduirniewającą .ideinitycmość chodn.iej będzie w6wczas w~ędnie cie. najbardziej głośnych artystek komecljo-

Nlema nadziei na szybkie opadanie stop:ma ciepłoty w tych mieiiSCOWościaclt. pły. wYCh szkoły Mo. Senneta. Typy two-
wodv zwłaszcza po ostatnich oberw:ł- Odwrotność krzywęó tei temperatury da- ,,Gdytbyemy byli wiedzieli", k~ rzonycb przez nią postaci są niezwY
niacl1 się chmur, owszem. obawiać , sie ~e do'ldadJn,ie temperatturę w Th'Ot1Shavn w WCZOIDY s7:Wedtki tnie wywody, „.te pod- kle oryginalne. Jest ona również nie
należv dalszego znacznego nawet przy: tym saimym ozasie. czas jesieni gol!fstrO!tkl był wyjĄłkowo cie„ zwykle ekscentrycz.na. Jej gra posia" 
bor-J. Te i Ul!De badania pozwoiliły srtwier- pły, mołaia było przepawłedtieć z całą da elementy pełne buntu i niezwykłej 

dzić, że ąziałarue pri\ICfu goiJ:fowego ro-zcłrą doki~, fadca będzie zima. w Euro. dy.nam.Ud, wali ona w gruzy wszystkie 
Ford w drodze ga się od Greol~i Zaehodtliej do Rosji. pie; ta momość pr.zepowiadan:i.a pogody zasady znane, tworzy i buduje swoje. 

. Tę iiden·tyczn~ć temperatury możne. oa pół roku napr'%6d posiada niew~.flpli- Wnosi w ten sposób ze soba atmosferę 
do Europy. wyijaśnirć na ptTZyildra.dz.ie, t>or6wnując wie dO!llJo6łe mM:zenie cla pnemydu ł świeżości i czegoś nowego. Krytycy 

~•ueotoD'ania do ..,lelltłet go.Jfetir()llll do .ikuM<a w lktórego centn.un !"()!\nietwaN. amerykańscy nazyWają całą tworczość 
rvofnu o runelł sarnocfto• Mabel Norman określając krótko i do·· 

doD'u. bitnie: nburza w szklance wody<. 

rienryk Ford opuśc.ill: Ame.n'lkę na o- ~otrlJorn.v niord DJ Jlnaljł f.!roclzll~ się ona w r?ku 1894 w Bo· 
kr~oie „Berarngaria", udając się do An· ł9 stome. MaJąc czternaście lat zaczęta 
g-1.ii, ce'1erp zwiedzen~a budujących. sdę W Oxited w .AagJlii policja prowadzi zaciddą walkę z ubó;cą. Całe ciało po- ~tepo!'ać rJ te;~~~e Jak~ s~atyst~t 
,~-arszrtatow For:~ pod Londvnem 1 w einergilcme śiledlitwo w ~a.wie taljemni-,kryte było iładami udetzeń, nogi popiro- J;z~i~tko;~ w ro~h ę~~~~~c~~ 
l-orjm "'. Jrland?·. . aze~o zabójstwa., o~ą kt~ego pada s.tu 01bdarie ze skóry, a. oa 9IZyi malezio- nY<ih w filmach Biograf" Vitagrap" i 

Z koncern biezącego ty~odma Ford młoda i ładna 18-łetsua dz.iewazyna, du.. ,no ślady pak6w. . " ' " 
przyjedzie rówindei do Berlina. żą1:la w Nor.thoote..Roa:d. W ki.eł.iem &Wetn; ai„%Jezęśliwej zna !nne. V! r. 1?13 tr~fita do Me. Senneta 

Podróż ta, jak zapewniają, stoi w Młody chłopiec D<1b.oo, apoełn~- leziono kartkę m: napisem „B6g mnie wi. i pod Jego krerownr~twem ~racuje dłu; 
związku z wykupieniem przez General szy w poliu aaigiego trupa przykiryrtego drd". Do fuwunego lkohierrza Paita. by- ~fe łata obok Charhe Chaphona, Patty ' 
Motors za;kfadów Opela w · Rfisseiliheim. paltem, dial natycluniaet znać do poliąi.. ła przyczepiona W$'~& z sealeocjami: mnych. 

W kotach przemysilowych S1Podzie- Przybyłi na miejsce agenci skonsta.towali, .~Bóg jat ~ miłościoll" • „B()f się izbtiża" ~-----------1 
wają się ostrej walki konkurencyjnej na ze zibirod:rlię pO!J>tłinilono PRvnajmniej 48 „Ratuj &ę teby mu słuty~". i Przechodlłłc przez ulice 
rynkach europejski~h miiędzy tvmi dwo- godzin temu.. Części i kawaJJki. ubraniia Poliąa przypuszicza, ze 2ll:n-o&da zo- rozeJrz1t sit uważnie unik· 
ma najwięokszymii prodlucen.tami .samo- zant~<>waaej roi:u:rzuc?Ue w t>«"Omdeniu &tda popełmona :na tle re~ijnym, me ' alesz kalectwa i śmierci. 
chodr6w w Amersce. 50-cw ii:JWÓW wskaizUR. że stoazv'ła o.n.a konh.etn~o iednak dotąd nLe W11kJryto, 



__ .....,.....,.,_..,,,.,..... ______ -""=. 

- Przed cbwil4 panował u naszych sąsiadów tak okropny hałas, a teraz 
iest cicho .... 

-- Tam jest tak zawsze. Najpierw on rzuca w żonę wszystkie garnki 
. talerze a potem je żlepla. 

.5tr. J'. 

Zbrodnio 1nofki 
Oda umarł lco€hanete, młoda dziew• 

€zgna znalazła si-: na bezdroau 
Łódź, 21 marca. wfo'Skę, gdyż nikt nie chciał jej dać zaję. 

TA.giczny fiinał rodał romam Jaru111y da, ami prZ)'liść z pomocą mater.ja.Iną. 
Rutikoiw.skieij i Wład~awa Strdad_ta, NieszczęśJ.iwa dz·!ewczyi~.a pi.e:szo p~ 
mieszlkańców w.si Kąkołe. On.a była sle- ~ędrowała do Łodzi, lecz i tu me mogła 
!l'O'tą i służyła u zamożnego gOSIJ>odarza sobie dać ra,d.Y .. Zami~szkała w przy!u~ku 
Walesiaka on był Jrarcz·marzem. inoclego·wym i zehirairu111ą rafowała się od 

Strartak !który po uszy zak01Cha1ł się w śmierici głodorw~j. . 
bardzo pirzyisfojine.j cl'ziewczyinie, skfon.ił . W tym czrus.1e .~uJ'.ko~s.~a ~wukroib~H. 
ją, by u niego Z8.lłllieszka.ła. . Kar:z.m~.rz ~iłowała i;>O·zbaiw1c. s1ę zyc~a i :po kirot. 
ttriał ueszitą szc.zery zainua.r s.1ę z mą oize- ilcLm po.bycie w ·szp1itah1 zrtow .powracała 
me ii dał n.aiweit na zapowiedzi. .do codzieninej w.ałlki z okrutnym los.em. 

§lub jedtn.ak sie 1i1e odbył. W &tr.udniu ubiegłego roiku w ba:iam.ie do-
StraiżaJk, iktóry od szeregu lat był cho- Illlll przy wl.k:y Gdańsikiej dziewcz)'tt1a po

iry !Ila gruźl~cę, zaipad.ił n.a zdrowiu i po kil wiła niemOtWlę: wrzuciła ie do ustępu . 
ku t~od.ni.ai'?h wy:zionął ducha. ~o je~o Dzieictko uratował do.zorca domu. Ru~kow 
śm4eirci rodzma zmarłego wyrzuciła dz1e ska zo·stała aires.ztowaina. Sąd ·s'katZ.ał 1ą na 
W!Czytnę ina bruk 8 mie-sięcy więzie.n~1a. 

Rubk01Ws!ka zna.iJ.azła się w r.o:z.pa,cz.H-
wej syttta1cji. Nie ma4ąc ikrewt11y;ch aini zna 
jOimy;ch, byba zmuszona opuścić rndzinną · 06ie«;uiq€V. 

P Dllod•ienie«; 
rzedświąteczne troski kupców okradl slużqcq s~~~ 2:''!:.~:\ł 

~ d • 4w •d • ,,. 'T, 4 ń &. • · ' Jainiuia Włoisz.czew1S1ka, służąca pań-..uef:V DJqf;IJ •11:1 ••en.--__,esa • . '~-· DJVuleraf:. stwa Pajęckich, zaikochała się po uszy·w 

% ft 
s)'tt1alku swyoh chlebodawców, któ!l"y był 

·~e'-olodo pr~4Płd~'lnl1Q~vQt&d6/łDI a.-:tren1• . typO!Wym wyikO!leieńoem. Po wy.jśdu .z 
.iifir •'- . _.,.._, -.,•11''7.iifir " ff•..._, .•• ;, Al~ · w~slka proiwa1dd hufasz.czy tiryb żyda . 

Dl. . or11··n. IJ.,--'2.or'J ~u~,.-6ł lu4•a· j zaci.ąga·ł dług.i, ·gid-z.ie się dafo i miew.ał czę 
Jl J{il „„ .,;.. aa · sfo il'łołi:z\je z !kodeksem ·kamym. 

' · • ·" cl l , . J b · „ · 11 • NaiW!Dla. dzteWJczyina miała do.ń jednak 
Lódz, 21 marca. · J nikałoby z ·tego, że łodzianie dbają \Yię ~ez.ono w , o_. doi Y·C 1. , ~na~mmeJ te że bezg!l"aJili,czne zaufanie. Gdy ·rodzke 

W chodzimy już w okres przedś,vią- cej o żołądek, niż o zewnętrzny wy- zaliczano ?~!esu Pl zedsw1ąt,ec~11:go. wyrzucili młodzieńca z domu, Wło·szcze
teczny, okres, który - poza innemi. gląd. „Wyprze~aze te mają ?degrac me1a~o ·wsika w ta.ijemn:iicy przed swymi chleb()
w1aściwościami - posiada wielkie zna W zakładach krawieckich - ruch rolę ~o~ft!1Y• która powtnna wskrzestć ·darwcamii. pozw.alała mu spać w kUIChni i 
~zenie dla kupców, pokładających w minimalny. Najnowsze kreacje w:osen- nawpoł J!IZ u~arłJ'.° ~andel. , . ip<>z01Stawiała mu obiady i kola.tje. 
nim wielkie nadzieje. Czy się jednak ne mody dawno już nadeszfy, tóc;lzcy Nao~oł więc -~)[Ol ~c, , ~u~h p~ze~sw1ą _ Ja,niintko, gdy się po.godzę ze s.ta41'
one ziszczą? - oto dręczące pytanię, eJ.eganci nie zdradzaj,ą jednak narazie . tecz~y Jes~c~e się me,_ zacząt '. me . z~- mi, to weźmiemy śiub _obiecywał dtzi!e 
które zawisfo na ustach kupieckiej Ło- ochoty do zaopatrzenia się w nowe P?wrad~ s!ę 1ako znaczn~. ?Moze ,Iu~zre wczyinie. Była przetkcma.na, że to rychfo 
:lzi. stroje. Nie mają pono również gotówki. me ~faJą Jes.zcz~ pogodzie: Dosw1a~- inast~i. Wkróitce jiUŻ iedto..alk imłc>elzięn.ieic 

Bo narazie - jest jeszcze martwo: Ogólna bolączka Łodzi. c.zem ostatmerrti i:;r~zam1, zapatn11ą poozął ią coraz rzadziej odwiieidzać, a !PO 
zastój w handlu trwa jak „za katastro- Za to w walniach chcmiozuych, od- się, bardzo , sCef:>tycz·n.1e na mar~owe pewnym oz.ais.ie Wfos:ziezewska dowiiedzia 
falnych mrozów", a ludzie jakoś nie ś.Wieżalniach ~·· panuje ruch znacznie ~l-0nce: ktore, J_ak wiadomo, zmienne ł!l się, że ma on inną kochankę. 
śpieszą się z poczynieniem przedświą- \vzuiożony. W.idać z tego, że ludziska Jest, mczem kob1~ta: . . _ Oszulrujesz m!Me„. _rzekła mu pe 
tecznycb zakupów. To też w skl.epach. ista.ją się oszczedni i zac;żynają „kombi- . Wszyscy tkwią J~szczc W.. !ut!aeh 1, w.nego diniia. 
w których ~azwyczaf o t.ej porze pano~ :IiO\V~\ by :t?~.0$.. filfli~ \1/ypa.d.fo Jtn u- miJnc,> tdlku ~-esc~~ ciepła, hmą su~ '!Y• _ Nie wierz tym plo,t!kom _ odparł
\Va.? już znaczny „ruch, w . tYm . rął\u kr.Q.:- roczyste . powitanie Święta SViosny. tknąc czubki nosow poza futrzane kol- Je-stem ci wierny i nie przyichodzę do ac 
luje martwota. · - · · • , ! Charakter~st~n-',y:łn· >ehjawem, ilustru~ nieme. ·~ . . . . . . . ~ • :bie tylko przez wz.gląd 111.a ~liców, z 

Kupcy - łódzcy jednak się tern nie jącym dosadnie stosunki' w handlll, jest A. ruecltże się J~z nareszcie ~oda ~tórymi jeszcze s.ię nie po·godziiłem. Dzi~ 
zrażają i spodziewają się masowego wielka ilość „w5•przedaży". Kupcy ma usta!• :- ~zdychaJą ~UJ!CY - 1 mech 1będę noicował w kuchni. Naza.ijutrz rainc 
napfyWu klijenteli w następnym, ostat~ ją nadzieję, że w ten sposób zaclwcą lu- ludite .Jak~s .zdobędą p1en1ądze, by móc już go nie było. Olkaza.ło się, że mł:odziiain 
nim tygodniu przedświątecznym, kiedy dzi do kupna. zapełnić z1eJące pustką sklepy łodzkie. ;z.aibraił ze soibą iej W1Szystki·e osz..czędlnbśd 
pogoda już się na dobre ustali, a urzęd- Dotychczas z\vyczaj ten byt prakty- - luk - stlllm:ie i bieliznę. 
nicy otrzymają pensję na kilka d11i kowany jedynie w czasie „martwych Gdy zalkomuniikowala o tern państwu 
przed pierwszym. Paiięokim, ikazaiti jej otddaić W1'11"<>dne.g• sy 

O ileby - mimo wszystko - ten ty- a.... 
1 

n.adlka w ręce po.llicji. Mfodximiiec 'Stam~ł 
dzień równi·eż zawiódł, sytuacja nasze- Zdr„dziec:ko „a 0 przed sądem i został Slk.a:zainy n:a 6 mies.bł 
go kupiectwa nie byłaby godna poza- ..-. cy więzienia. 
zdroszc~enla. Jo też kupcy lódzcy Przec:hodzień poniósł przupa.d„o· -------------
wzi'e'li · się z zapałem do przystrajania · 'WO śmierć: . . 
\Vystaw i reklamowania swych przed-
siębiorstw. W większej części sklepów Łódź, 21 marca. ra:chuników <>S<lbistych cz.tet:ech niema- Plarwsze opony sam.och• 

dO\VB - przygotowania te zostały już ukoń- Późną nocą prz-ed bramą domu przy ny.OO ooobtttików. 
;:zone. WystawY są ponętnie udekoro- uhcy Ralitera 16 ro.z1egł się wys.trzał re- Dopiero ipo upiływie ikrliku tygodni po 
Wane i upstrzone niskiemi rzeczywi- w0ilwero-wy. JiaJki,ś przechodzeń, który po łfoja zdoiłaiła. UJSŁ1alić ich na:zwi's!ka. pelslnej produACjf 
ście, cenami. Wybierać jest z czego, 'Wlraoał tą uliiica; do dQltnu, z-ostał raininy w Stw.ierown-0 wówcz.as, że k.tyty.c,z.ne- Ogromny rozwój przemysłu gu 
ale czy jest czem Płacić - oto kwestia głowę 'i rpadł br·ll(pem .iia miejscu. g.0 wieczoru pr.zed domem .przy ulicy Raj-
poważna. Gdy po chwili na miejsce zia.bój.stwa tera 16 na ni.ej:aki;ego K{)ostantego Kair- mowego 

Sytuacja w sklepa:ch cuk erniczych naidbiegli dwa1 posteir.u'lllkowi ujr.z,elli ooi piń$ikiego napadło iki1iku ~ego .znaiom~h. Rok Uibi~y wyka.roie ma<cmy wzrrJI 
przed!"•.aw13 się z~acznie lepie~, ni1." w czterech mężczyzni, ucie:kai<\'cy.ch w ~e- Uz;lbro,jonych w ltlJOIŻe s.prężyinl().we i ikaiste- produktji wyrobów gum-orwych. 
dziedzin;e kc.nickcji. Mi.n•; h: .xJ. ruDJku PJacu KościeiLnego. Nie zdążyli .ich ty. · - 1W p\()rÓW!nairlńiu do rDiku 1927 wmc4. . 
świąt dzieli nas tydzień z okładem, lu- już -p.rzyłiapać. Jak wykazało WiSitępne do- Kar.pińSki. uległ w niie:równej wake :ł! produkqj:i tych wyirOlbów w roiku 19218 
dzie kupują już czelfoladowe cacka cb01dz·enie za1biiitym był Stefan Adam3de- padł na ,brnJk ułiiczny. Lea:ąc na chodruku zwięlks.zyiła się o 51 proc. 
świąteczne i zamawiają pieczywo. Wy- wlicz, !który był przypadkO!Wą ofiarą po- i szamocąc się z pczec~wmbmii, wydobył W lkiraju 51przeda1110 w~ohów .gumo-
. . z kiesa:eni irewodwer ~ s:t!l"zeliił. Kula z.rami wych na sumę o 56 proc. więikszą od su

CASINO 
Cała wymowa gry, czar urody, potęga ekspr~ssji, jaki zaipknął 

w sobie jako geniusz odtwórczy 

Rudolf Valentino 
promieniuje z kapitalnego salonowo;awanturniczego szlagieru 

AMANT 

ła śmiierte.lnie Adamllcl.ewicza., który nae my z ir. 1927, a wartość wywlO!ZU wzroisł.a 
brał żadnego udziia.iłu w lł!Wa:tliturze. <> 49 proc. w poo-ówinainil\1 z wartoiŚcią wy 

Sąd ohęgowy w Łodzi ·sb:zał K:arpiń wozu w roku. 1 ?27. . 
slkiego .za za.ibóijstwo na 4 larta ciężkiego Jiaiko noovośc ~ol1sdueig-0 przemysł·~ gu 
więzietnd.a. moweg~ zamaczyc n:aLe.zy .rozpoczęcie ~~ 

·Wrc:rorag sąd apełaicyjny zmiemł' kwa- bryka.cip O!pOcn samo;ho~owych. W chwih 
l:iifikaoję przestęp;itwa za zaJbójstwo pnzez ~b~eJ fahry!ka próbuie we własinem u. 
nieostroen«lŚĆ i slkaiz.aił Karpińskiego na 6 zyciu wytiwor.z0tne gumy. 
miesięcy 'Wli:ęzi.enia, ~ ·mu ~st Sprzedaż opoo samod10dowyich po\1-
p:rewencyjny. ski-ego wyrobu rozpo·cmie &ię w lkońicu h? 
•••••••••••-••• go mimące.. W razie życ~liwego przyję

cd.a opoo przez auoo.mCJ1bj,JilSlf:ów i.lość za:tru 
!JrseteefiGDie mi0!11y<:h W fahryice rnbobniików l.IWięikny 

W dniu W'CZOra,iszym tta ultoy Koostanty. się o t .000. 
nowskiej przed do.mem nr. 16 została pneje- Prodlt.&c;ja ·kaloszy i obuwia gUitllowe· 
chana przez tramwaj 6-letnfa Zofia Góralska, go zwiększyła się w •roiku 1928 dwulk'rot. 
córka tkacza, zamDewka.tla przy ui.icy Oa:rod<>- niie. 

wei 28. Dziewczynka doznata ciężki.eh us~ko- ~••••••••••••••••••••-•••••• 
dzeń cielesnych. Wezwane 1>0irotowfo po u<hie 
leniu plerwsr.ej pomocy w stan.te nieprzy;tom
nym przewiozło uo-szkodowana, do domu 

** ,* • 
W dniu wczorajszym na ulicy Nowomiejskiej 

przed domem Nr. 15 została przejechana przez 
tramwai 65-letnia Taaba Bełchatowska, zamie· 
szkała pn-y ulicy Smugowej 12. 

Domala ona ciętkich obrateń ciel"nych. We· 
zwane pogotowie po udiieleniu pierwnej pt>mo· 
cy przewiozło poszkodowana do dom.u. 

tłumnie odwiedzą 

PertumarJę h. DZHlllŃSKIBOO 
Piotrkowska 35 

po pr~ecz,taniu niedzielnego 
o.ałąszenia. 
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Douatas ~atr6anAs profesorem 

O powodzi, o komornem, 
o fl'iośnie ł o rad2łe młeł

sfdel list .'.Jluftusła 
do Jłdasła 

Kochany Adasiu!". 
Wybacz, że do ciebie tak dawno nie płsa

tcm, ale mieliśmy w Łodzi ostatnio tyle przeJść 
;e akurat nie mogłem cl odpisać. 

Wiesz pewno, że teraz w całym kraJu spo
dziewają się powodzi. Bo u nas to tak Jest: -
mimo, te nikomu się nie powodzi, lstnleJe mot
llwość powodzi. No, ale trudno„. 

~onaedio :Jlosen
<le11era 

sdjęto de:linitvDJnie 
• a:lisso. 

W Lodzi też miała być powódt, ale Już leJ 
nie będzie. Napewno nłe będzie. A uniknięto 

powodzi w· sposób bardz<> prosty: na czas top Wykład falrbanks'a w uniwersytecie KalifornJL 

Jak już „E:7G-press" doniósł wied_eńsh 
afera teatralna, jaka powstała z ra.;ji za
miaa-u wystawienia sztuki Hasenclevera 
„Małżeństwa zawierane są w niebie'' , za 
te>czyła bardzo szerokie kręgi , WZ111 ieciw 
szy niebywałą wnawę we wszystJkich sfe 
rach stolicy anstrjackiej. Przedwcz.orai 
sprawa ta została definitywnie za.kończc
na. MiattlowEcie - Maks Reinha't"di, zna 1 
dujący się ob-eon.ie w dirodze po·wrotnej z 
Ameryki do Eu.ropy, zdecydował drogę 
•telegrafi.czmą. - sztuki nie wys ta wiać, po 
daijąc jako mortyw, że nie chce ()(Il w swo
im teatrze obrażać uczuć reJń.giiinych pu

nienia lodów I wylewu rzek zabroniono łódz- Tajemnice klasycznej gry filmowej 
klei radzie mleJskleJ zbierać się na posledze- są przedmiotem studjów naukowych na 
nla. żeby woda przemówled radzieckich nle uniwersytetach amerykatiskich. Uiubie
dopełnlała miary. No, l widzisz, że pomoi:lo!M nlec publiczności i bohater wielu fascy 

sadacb sztuki filmowej. Dziesiąta muza blicmości. 
ma w Douglasie nietylko jednego z :laj- Na decyzję tą wpłynęło w niemałym 
lepszych aktorów, lecz również wyb!t- stopniu stanowi'Sko kleru wie<leńskiego z 
nego pedagoga i propa~atora, kt '•rY arcybiskupem na czele. Na odbytem w 
opiera swą akcję na głębokiej w '. edzy ubiegłą niedz.ielę specjalnem zebraniu, 
praktycznej i teoretycznej. Fairbanks wygłosił arcybiskup wobec przedstawi
jest rektorem największej na świec!e cieli prasy, władz miejskkh itd. płomien
akademji sztuki i wiedzy filmowej w ną mowę, w której - protestu9ą.ic przeci 
Hollywood. wko wystawieniu szrtwk.i - zaiP"Owiedział 

Pozatem mieliśmy Jeszcze zmartwienie z ko- nujących filmów Douglas Fair!Janks 
mornem •. Trajlowano nam, że komorne wzroś-1 miaf niedawno wykład o ,,'Wart'.)Ś~i 
nie znowu . o 20o procent. Ale dzlw112 rzecz, nie gry filmowej" wobec studen_tów uni
wszyscy zaprotestowali przeciwko prolektowl I wersytetu południowo - kaliforni!shie
podwyżkL Prawie połowa Lodzi potraktowała I go. Wykład ten wygłoszony z u;ewy
tę rzecz bardzo obojętnie!- Dziwi clę to, praw- kfą swadą byt inauguracją kursu o za-

h?- A~~e~~edrlw~Awł~z~acz~o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~!~~~-~~~~ 
tylko pół Lodzi protestowało?- Bo reszta ło- "'! 

niema.I bezpoś.redinfo, że w razie ukazania 
się je~ na scen.ie, nie ręczy za sp01kój ina 
ulicach Wied·nia. 

dzlan to ludzie bez dachu nad głową!" Poco 
oni mlełlby protestować? .. I przeciwko czemu? 
Co to Ich obchodzi, czy komorne będzie droż

ue czy tadsze, skoro oni żadnego mieszkania 
nie mafą I nłe będą mieli, bo Ich nie stać na 
tadne mieszkanie.-

Rozumiesz, drogi Adasiu, że z powodu tak 
ważnych spraw powodziowo • komornianych 
nie mogłem oderwać się ant na chwilę, by do 
ciebie słów kilka napisać tembardzleJ, te -
lak mówi poeta - „zanosi się ku włośnie I 
~szy&Nlo we mnie rośnie, trzymaJcłe mnłe. nie 
daJcle mnie zwariować!-

TwóJ - KUKUś. 

CZW ARTEK, Zl-go MARCA. 

Hoasso no ił&sorzu :Jllislineuett 
l'l'Valas•a odezuiu o n10· 

rafnośeł !fa.rusa Na rafunek przutecholl ślusarze pro 
wlnt:Jonolni. kfórzu znaleźli w todzl 

szubko pr~-=~ Słymia pa.ryska „Królowa ka.bairełu 
. Miistiinquett zapowiedziała obecnie w Pa 

Łódź, 21 marca. od tygodnia czekają już na ślusarza l ryżu szereg odczytów o„ monLnośd Pa. 
„Republika" obliczyła, że właścic}e- nie mogą się doczekać, gdyż „mistrz ryża. 

le domów łódzkich wydali na wywoz~ ślusarski" jest poprostu rozrywany na Pierwsza prelekcja odbyła się już, zwa 
kę śniegu w bieżącym roku około wszystkie strony. biwszy wielkie tłumy pubHcmoścL Pre-
dwuch miljonów złotych. W wytworzonej sytuacji zorjento- legentka sta.nęła goa-ąc0 w o-bronie stoli. 

Warto bytoby przy tej okazji zro- wal! się szybko ślusarze prowincjo- cy nadsekwańskiej, twierdzą<:, że jedynie 
bić inne obliczenie: nalni, którzy przybyli do Łodzi „na w ooza-ch cudzoziemców Paa-yż uchod:d 
ile zarobili w czasie tegorocznej zimy ratunek". ,,.. . niesłusznie za gniazdo zepsucia, bowiem 

Wprawdzie nie wielu z.dobyto się oglądają oni ro miasto jedynie p1"Zez pry. 
ślusarze łódzcy?- na przyjazd do Łodzi, ale ci, którzy zma.t po.żądania za:bawy i rozkoszy. W 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że oni przybyli z. Pabianic, Zgierza a nawe~ rzeczywistości zaś Pa.ryt był i iest prze. 
zrobili najlepszy interes. dalszych okolic szybko znaleźli pracę 1 wam.ie - miastem pracy. Paryża.nie pra-

Niemal w każdym podwórzu P<>* wcale nieźle zarabiają. ' cują naogół ciężko, że zaś po pra.cy .tąd-
trzebny jest dziś ślusarz. W Łodzi ma- Obecnie jest więc wielka „haussa" ni są rozrywki - tego nJe god'Zi się prze-
my okoro dziesięciu tysięcy domów, 'l w Łod 1· • ż ć · ty 

Jt.S6 _ Sygnar czasu. heJnar z Wieży Mar- b •1 na s usarzy z . cie nazywa mianem rozpus „ 
fackleJ w Krakowie, komunikaty. 12.10 - Od- nic więc dziwnego, że licz a s usarzy Niejeden kupiec łódzki przeczytaw- Odczyty słyrmei utystki cieszą się 
czyt p. t. „Polskłe piosenki wielkanocne" - jest niewystarczająca. szy tę wiadomość pomyśli sobie: wśród paryżan wręcz bezprzykła.dinem 
wygłosi p. Zofia Lepecka. 12.35 - Transmisja Otrzymać dziś ślusarza do naprawy - No„ dobrze„. Ale kiedy przy)dzle powodzeniem. 
koncertu z filharmonii warszawskiej. 15.10 - rury lub motoru jest bardzo trudno, a na nas „haussa?"-
Odczyt p. t. „ Tworzenie sle państw narodo- I • 1· ą B'tedni wspólni"cy 1·zby skarbowe3· (to wych w EurO'Pie w wieku 14 - 10·• - wygło- często nawet wręcz rzeczą n em~z 1w · 
si prof. St. Arnold. 15.35 - Odczyt p. t. „Ja- Wszystkie warsztaty ślusarskie za- znaczy: kuJ)cy) nie traćcie nadziei: 
g!ellonowie a Moskwa", wygłosi prof. H. Pasz- walone są pracą. wszak dziś mamy pierwSL.f dzień 

:Jass6and 
jesf nalec:talośdq l'd.Sra 
no.leliv do przes•lośd ... ki-ewk:z. 16-00 - Komunikaty L.OP.P. 16.15 - d ó · I ( ) 

Program dla młodueży. Tm1smisia z Krakowa. Niektórzy administratorzy om W wiosny „„ - · 
17.00 - „Wśród książek" - przegląd nainow- . Emeryk Kalman, słymiy kompozytor 
s~ych wydawnictw - omówi prof. H. Moś~c- ~ k• i • ,,Cza'l'das.zki" i tylu innych szlatgierowych 
k1 .. 17:25 - P,?gadanka p, t. „T~adycj~ świąt ... ro.., I• „ ro,.,o„g operetek, napisał nową operetkę, w kt6-
W1elk1ej Nocy - wygi. p. Mana Ankiewicza- I~. WW '7 A „ · _ ftl"7:eciwień8twie 00 szeregu osta · 
wa. 17.55 - koncert l>()pofudnlowy kameralny. . . re! w r- - ł 
18.50 - „Rozmadtości"~ 19.1!) - Odczyt p. i. daSZQ Odień Z Wlellcq wprawq . tn.iie1! swych u~orów - zrezy.gnowa ~-
„Wiosenne ro-boty w polu" - wygt prof. St. .. . ..t-: h . ~- ł i h · edz- pełnie z wszellluch motywów 1azz.b.amu';1, 
Biedrzycki. 19 56 - Sygn ar cz~su. 20.00 Kon- ObserwaCJ1 paau M. C~b~ ~w~ę- z.fr.z~ • m.roWtSK: po 0 ooyc w sąsi 1 owra.cają-c do przedwoieninej, tra.dy<:'YlJ-
cert wieczorny. 21J5 - Transmisja słuchowiska czamy celll1le s.post.rzezerua z zy<:da mr6- ilwte 1eJ pracowni w Fon.tuneblea.u pod P . ,str świeokiej" muzyki. 
t wuna. w programie nieznane utwory saty-1 k wtym w ad.ku wyłą<:m.ie pewnej Puyźem . . Jeden z .asystentów laiborator- nei I o 
ryczne JuJjusza Słowackiego. Z2.30 Transmisja we ' d 6 1 ; z.k jących jedno jum . miał zwyeza.i rzu-cainia niedopa.N<ów Przedstawkie~om. prasy "'!1 .~ud:a.p~ „ 

muzyki tanecznej. · girom.a Y mr we • zaat11es u w pół zbW'zooe ma-owiisiko czerw04lych o!e, gdzi~ odbędZl~ się w na1bl11%.'Szym cza 

·· SPLENDID 
Dziś powfórzenle premteru 

Dwa ws„aniale liłmu 
I. 

MiłoU, Hami!tnou i l~ro~nia 
Porywający dramat. •••• Najnowszy film .UFY• 

W rolach głównych: 

Senny !•••~ Wiiiy Prlłsch. 
li. 

NaJtnlodszy I natrozkosmlotszy •klot 
łWlłllłl 

3ACICIE COOGAM. 
:a:~:rt:ie Jl\CKIB·Pll\RYltl\RZB t11 

P• t. . 

mrówek. Zauważył po niejalkim czas.ie, że Sile prem1ei:a, ośwtad~zył kompo:zytor, że 
papieros, rzucony do ~·rowiska., gasł ~a uważa Qll1 1a~z~~ ru~~woł~1~ za ~a
c.miej szybciej, niż r~cony b.ezpośredcio llecia.łość1 ktora JW: def~1tywaue s1ę prze~ 

. . żyła.. na zi~ę. . 
Przypat.ruiąc się bliżej spostrzegł, te • 

mrówki groma.dzą si~ koło tl':iącego. nie-1 ł(fhrn,~~ 
dopałka, a kaiżda z n.iich wydziela lakąś „ „ • · · „ ~ 

kwa~ą cie;z; ak~a taka trwa aż do ugal TEATR MIEJSKI. 
szen.ia ogrua.. Zam.teresowaina tem, p. 
Combes przez dwa lata próbowała r6ź- Dziś głośna sztuka Jewrełnowa „To, co 
n~h doświaidaed, pa<:ząw~zy od h~b~ naJwa~!~!~:f;· i;,;:g:zc:n1:0~j!t.~~~~a„ 
a skończywszy na palą:ce1 w m.ro·W!.StKO dane będue jutro włeczorem oraz w niedziele 
wetkniętej świecy. U stóp ted świecy gro o itodz. 4 po por. Ceny popularne. 
madzify się zastępy mrówek, ruszaiją.ic z „Murzyn ~arszawskl" po cenach naJnl~~ch 
narażeniem życia ku płomieniowi i kolei- dany będZJe po n.z ostatni w Teatrze M1eJSkirv 
no wydzielając ze siebie łYw płyn gaszą- w sobote 0 godzinie 4 po Pol. 
cy. . · TEATR KAMERALNY. 

Niektóre z ruch s.palały się przy tem, ..Poławiacze clenJ" dMte beda • dztś. czwar. 
im.fte ~zoae ratowane. były przez to- tek, w p!atek, w _sobotę i w niedziele wieczo.. 

' · p ' · h 6,__ -'- ak rem PO cenach zmtonych. 
warzys rzy p1erwszyc P~ 0<a.cn - w niedziele o godz. 5 po poi. po cenach 
cja gaszenia U-Wała około 3 m11nut. Z cza zniżonych cieszące sio wlelkiem powodzeniem 
sem nabrały mrówki takiej wprawy, że • .Kokoty z towarzystwa". 
pe '"iv kaiżdą świecę zgasić w przeclą,- TEATR POPULARNY 
gu .. · do 30 sekund. Najciekawszem je6t, Dziś i codziennie o godz. 8.2(1 wiecz. w sobo· 
że mrówki W irutyc:h sąsiednich mrowie- te I niedzielę o 4.20 pp. i 8 20 wiecz. do środy 
ka.eh nie umiały sobioe w pO'()obnem nie- wrącznłe bawić b~zle publiczność piekna baśń. 
S'ZlCZę~u pon~ć, traciły ~łowę i grupu z 1001 nocy ,,Ali-Baba i .{Q i '-6jnik6w" swą 
jąc się bezła.dm.ie. m:óhowały USUJW\Ć ca- przeboiata wystawą. efektownymi tańcami . l., 

!
łą ~e,. melodJa muzyki. Bilety do nabycia w kasach ' 

teatru przy ulky Ogrodowej 18 I w kwła.d.arnl 
B-cl Oymkowskicil. Plac J<.ośc;!~ .f. 
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Jedno z najpiękniejszych arcydzieł amerykat\sldej wytwórni First National BILLIE DOVE 
Klasyczna piękność Ameryki zw •• Zywym posągiem ekranu" 

... '•• !. . 

„SERCE NIE SLUGA" 
~ielka ork. symf. pod kier. Teodora 'li 
Rydera. Pocz. przedst. o g. 4. w niedz. N 

sob. o fl• 12 w poł. ostatni o ft, 10 w. I O 

( Prawo kobiecego serca) Perypetie.miłosne r~mantycz~ei hrabianki ~ę~ierskiej, której 
serce posiadł urodziwy wieśniak. ordynans 1e1 narzeczonelfo. 

Cen1' miejsc ~d 1 zł., w aob. I niedz. od 12 do 3 po poł. W8ZJrSłkie m ·etsca po 1 zł. 

Dal6vrn so6ie u,;iqt fłloDJ~ 
móDJi slośli111ie !Bernard ~fta111. 

Zdobionu pierit:ień 
swej w•aAclclelkl 

fłdUflv... Węgierska autorka Margit Veszi, jest żen.ia, że pierścień jej szuka. Poprosiła 
Słyny pl$a.irz dramatycz•ny angielski wadzić na człowieku n:auki, który zagro- ta~ głęboko przek~ą oik~H~tką, .że więc pr.zYjaciółkę i j_ej br;aita, aiby jej to

Bernud Shaw zabrał głos w p:rywatinym żony jest jaikąś nieuleczalną chorobą, po wierzy :ia~et w taJei;xmy z:w1ązek p~m1ę- wa;rzyszyh w posZUlk.iwaina.ach. 
ldśaie, który pMWolił ogłosić drukiem, w wiedz.my r&kiem Zołądka, przez co lud.z- dzy lud~ a przedam.otami .. Na .dowód te Wszy&ey troje d.iugo błądzili po gó-
spTawie doświadczeń fizjologicznych ro- kość znaiidułe się w nie-bez.;pieczeds.twie go oipowu.aida następU]ą~ historję. .. rach i laisacli. wreszcie pani Ves.zi uczuła 
syjskiego profesora Briucheneńk.i. wtracenia jego usług Pewnego raa:u, bawią.c w SpezJ.Q,, wy- nC1Jgle znużenie i stanęła z zamiarem za-

Pisaliśmy już o tem, że Briuchene~ko Nic bowiem łat~iejszego by n.ie było, · bg:ała się na .d~ugodz~ wy~t gęł °'!' m~~hani~ P?6ói.~~~~8t_:n teęł~ chwili _j~ 
odici.na głowę psu, potem utrzymuje w mż m-atowande tC1Jkiego gen9usza Od łoża ! ory,, a ~oc;1wszy z n!eJ, spos rze .a ze ~A iprzYJact lllł.a JeJ. "!"n;łVS2 a ze ~
ni-ej ~tuczny obieg krwi za pomocą pom śmierci przez odcięcie głowy, któreby . ~ła .P.te'l'~t~ńł sta.rozytny, na ktorym kI~:I Oto u nóg !e.J b yuczal .zgu.b10Dy 
py, a głowa żyje: próbuje szcz~kać i ką- uwo1nił<> jego móz.g od raika, podc1'alS gdy I 0 l~ za ez.a o. . . • eJrno.t . . . . 
sać, wylewa łzy 11akby st.aa-a się zesko- obieg krwi utrzymywałoby się w jego ży. 1 . ~waz~ła go za straicony 1 muno .zafo . Tak opa~ w dz1encikach. węg~er-
czyć z taJerza. łach i wiełki człowiek mógłby dalej Wy- IP? rum, J?e sz;uk~ła go przez d~a dni. Do skich ~ VeSZl, aJe trzeba panuętać, te 

Briucheneńko wyraził możliwMć .za- głaszać nam odczyty, pouczać nas, dawać p1ero dnia t.rz.eciego do~a.ł~ silnego wra to opowiada - autor:kal 
d~w~~h&~~~dM~~n~~~b~~*~u•~~• i•••••-~~-~~--~---~------~------
foidzi skazany.eh n.a śmierć. maigań ciała. · . I . „ 

Otóż Bernard Shaw odipowi.ada na tę Odczuwam na.wet pokusę, azebym . Wkrotc~ 
propozycję w sposób następujący: sam sobie dał głowę uciąć, ·a.bym mógł da l .rr 

- Uważam doświadczenie Briuche- lej dyktować dramaity i · ksiąźki, nieskrę-Ę 
neńki za straszliwie ciekawe, a.Ie n.ie mo p~anr ~hoirob.ami, _bez przymusu uh~e- i 
gę sobie n:Dc bezmyślin.ieiszego wyobrazić, raitlla: s1ę 1 roz:bte~~lA, bez potrzeby 1e- 1 

ukate się w najwytworniejszym kinie m. Łodzi 
przepotężny film według powieki 

alt proiekt zastosowaniia go do skazane- ~en~ bez czym~e0i.a wog?le czegośk<?1- ~ · GaltrJell Za11olsklel 
go na śmierć zbrodniarza. Przedłużainie Wlek .lttlttlego poza t:v-:on:zenuem a<rcydzi,eł ! · 
!!~n~~~~:\~ ~~!~~si:i~!~ szt~~~r!~;:~~k~ed~~i jeden.i PDLICPJl\JSTEP· t.R Tl\lilEJEW.a.a lub dwaJ WIWlSetkt«oWle n~ poddadzą ! , , 

I I 
się sami temu eksperymentowi, aby mnie I 

Przechodząc przez ulice przekon:ać, że. jest d'? wy~ona.inia i że_ j-est . jj 
rozejrzyt się uważnie unik- po.zbaw1on~ n1ehe.zp1ecze.nstwa. Ale ~rzy J ._ w rolach głównych: 
alesz kalectwa i śmierci. puszczam, ze .to n.te będzie przedstawia.Io Zby.zko Sewa.n Bo9usław Samborski Jerą Marr 

_ tadnych dalszych trudności. ' l'łora l'łel' I w.' Innych. 
1 MarJa Bogcla, 

I! I CaluJę y;6

Qią••ediO'ńe~p'°"iM8damel 
=t Ostatn a tryumfalna krea~ja HARREGO LIEDTKE 
~ -który rolą swą w tvm filmie bije swe wsz11-stt.ue dotychczasowe rekordy artyet,czne.-
- Piosenkę „Całuję Twoią Dło„, Madame" odśpiewa znałcomity tenor p. ULLAS. · '.: ·· 
.S Orkiestra pod dyr. R. Kantora Początek o godz. 4.30 pp. w sobo~ i niedzielę o godz. 12-ej. "';i 

·---·----J>ODC ~ n~ŚCi, przypominano . sobie~ że Reiss w T - Tego nie powiem. uprzedzałem 
swoim czasie, . ieszcze · przed · wojną, I .tuż o tern w policji. - Ot6:t we tr6Jke 

li SZAT AN BAZARDIJ 
Łódzka powieść sensacyjna. 

~ • • • • • '. aaocooa.on:x~'"'il:· 
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miał jakieś sprawy o paserstwo. że wo- i udaliśmy sle do Reissa, gdzie pod grot 
góle charakter jego pozostawiał wiele ; bą użycia broni zatądaliśrny wydania 
do życzenia, że możliwe jest całkiem I pereł. Reiss był zaskt>czony i po krót
popełnienie przez niego kradzieży tern- 1 kiern wahaniu przystąpił do otwarcia 
bardziej, że znal doskonale Waltora, w kasy. Wszystko skończyłoby sie szcze 
sklepie u niego często bywał, ostatnio śliwie, gdyby Reiss nie wyciąsn1ął z 
zaś, jak przyznaw~~ sam · Wattor. oglą- kasy zamiast pereł rewolweru. Musie
dał drogocenny naszyjnik 'kilka razy, liśiny się bronić. Jeden z nas, nie ja, 
wreszcie wybrał.. doskonałą jego imi- strzelił na postrach. Reiss odskoczył 'W 
tację. Po uplywie niespełna tygodnia bok i został trafiony w serce czy te~ 
zginął naszyjnik. nieco niżej. 

- Więeej odemnie sie nie dowiecie.\ - Gdzie są perty, czy zostały zra- Dalsze wyjaśnienia Olesia obflto- - Moi towarzysze przelękli się o-
- Skąd wiesz o tern wszystklem? bowane Reissowi? wały w takie szczegóły, tak były pre kropnie, naglili do ucieczki, a gdy jesz-
.;._ Ja wszystko wiem, przedemną - Perły odebraliśmy Reissowi ... cyzyjne, tak zgadzały się z rzeczywi- cze ktoś zadzwonił do drzwi rnieszka-

nfema tajemnic - chwalił się Oleś. - odpowiedział Oleś, pozorując ·nie- stośdą, że ostatecznie rozwiały :wszel- nia, zupełnie potracili głowY. 
- A Gul też wiedział o ty~b per- Ostrożność, którą podchwycili niezwło- kie wątpliwości co do prawdomówno- Na szczęście ja pamiętałem jeszcze 

lach? cznie badający. ści chłopca. : . o celu naszej wizyty. 
- Gul dowiedział się o tcm nicdaw- - Odebraliśmy? Tyś też tam bs>"ł? - Przed samym wyi_azdem G~la z Szybko wyciągnąłem perły z kasy i 

no, powiedział . o tern Obk,ckiej„. · _ Bytem, ale kto był · ze ·mną i Obtock~ _słyszał~1!1 na1p1erw poc1chu, we trójkę czmychnęliiśmy kuchennemi 
- Poco. cóż to ją mo~ło obchodzić'.!" gdzie są perły nie powiem za żadne p~tem JUZ głośnteJ prowadzoną p.rzez schodami. O ile mi się wYdaje nikt nas 

- spytał Jesionek, doszukują..: się ja- skarby. mch rozmowę na temat pereł - zezna- nie zauważył. 
kiegoś związku przyczyn:"\'.,>, e~o. - Z Gulem byłeś? wał Oleś. . . . . - Pańscy towarzysze PQchodzą z 

- B~ Reiss te perty od \Valtora po - Gdzietam z Gulem, bytem u Reis -'-- Alez drogi .B~rc1e! Przed ~YJai:- Łodzi? - spytał sędzia. 
darował OLło...kl~j. a ta uslys1a\\SZY o sa już po wyjeździe Gula i Ohlóckiej. dem muszę z'Yroc1ć perly Rei~sowi. - Odmawiam odpowiedzi na to ;;w· 
ich pochodzeniu pc,s~:.1110wila zwróci~ - Byłeś przy zabójstwie? Prze~ewszystk1e~ z~rw~łarn z }11!11· po tanie. 
je Reissowi. _ Tak! dru~1e brzy~zę. się niemi. Pr~ecie-.t sarn - To pańscy rówieśnicy? 

- Bajaj zdrów. kto w to uwierzy - Tyś strzelał? doniosłeś m1 o ich ·pochodzeniu. - Jeden w moim wieku drugi· mtod 
_ zaśmiał .;;.ę Jesio:u:'.c. _Nie. - Tylko poto_. abyś ~erwała ~ Reis- szy - blagował Oleś. ' 

- Gul nie chcia! jej pozwol:ć, ale - Kto? sen_i, abyś. wiedziała ~ k:m zamterz~sz Oleś, któremu w celi więziennej do-
C.-!.tateczn.~ u;t~pił. V/ m . .:j1,1elę flr7t'<i- Oleś milczał. z~iązać się na całe zycie - odpowie- starczono gazet delektował się swem 
\Vieczorern !):)~Zli ra1em zwr6cić pt'r- - Powiesz, namyślisz się, to po.- dział Gul. bohaterstwem. ~śród towarzy<szv zaś 
fy Reissow:. Chciałem ') t~m za\v:aao: wiesz. Radzę ci nie zwlekać, im później . - I. ty to rn~wlsz, ~Y. który brzy- uchodził za prawdziwego, godnego sza-
m!ć Paluch1, ale jul IP w Warszaw:e ttrn gor~ej - tłumaczył chłopcu komi- dzisz. się ws~elkie~. łaJdactwem, któ~y cunku współlokatora. ' 
nie było. sarz Jesionek. potępiasz !1aJdrobnteJsze pr~ekroczema ~ledztwo w dalszym ciągu ~bwiło 

- O cz.:!m? - spy-;a; Zah.czkowski. . Olesia Gamona o.sadzono w aresz- towarzyski~? - ~ytał~ Zosia _Obłocka. się nad sprawdzaniem szczegótów po-
- że µe!"lY Walt'>ra znajdują ~'~ u cie. - Naraz1e uwazam. ze powmnaś per danych przez oskarżającego się elito· 

Obtockiej. . Nowy nieoczeki~~ny zwrot w spral !Y zatrzymać .. Zmuszeni jesteśmy wy- paka. . . 
_ Więc wspólnicy l°?l!i"~""'· według wie Reissa i ~radz1ezy u Waltora _wy- Jechać, kto ww co nas czeka, . pe~ły Wszystkie zgadzały ste co do Joty, 

cj.ebie n.ie wiedzieli gdzie są perły __ wołał zrozumiałą sensacje m Łodzi. mogą nam sie przydać - odpow11edział nawet kolor tapet w gab1nede Reissa, 
spytał znów Zajączkowski. Gazety podawały fotografie Oltsia I Gul. . • . opis rozkładu pokoi, mebli, 7.yrandolv 

- Paluch sądził, że Reiss je ma u Garnona, szczegółowo opisywały jego - Ą Wtęc chcesz, abysrny zostah w przedpokoju, klatki schod0wei itp 
siebie - odpowiedział pewnym tom·m przeszłość, całe szpalty wYpełniały ze- wspólnikam1 przestępst.wa Reissa. szczegółów. 
Oleś. znaniami chłopaka, a na mieście czynio W ten sposób opow1adaJ Oleś o roz- Na wszelkie jednak pyi:ania o miej-

- Ale co to ma wspólnego z zabój- no zakłady na temat losu Olesia, Jed- mo'Yie ~och~nków, w rezultacie której scu przechowania pereł Oleś odpow'.1 
stwem? nem słowem Oleś stał się bohaterem Zosia miała Jednak przekonać Gula. dat odmownie, również stanowczo ob· 

- Potem nastąpiła tragedja u Reis- dnia odwracając całkowicie uwagę od - Nie mogłem doczekać się ich wy ~tawat przy tern, że nazwisk spólni· 
sa - górnolotnie · wyraził się Oleś to- Gula i Obłockiej. jazdu - mówił Oleś. Nadarzała się ków nie wyda. 
nem ubolewania. Wyjaśnienia Garnona na temat kra· niezwykła okazja. Gdy zostałem sam, Uznano go za zagadkę psycholog: 

- W jakich okolicznościach? dzieży u Waltora były prawdziwą re- niezwłocznie skomunikowałem się z 

1 
czm1. 

- Już więcei nie hęd~ mówił - za- welacją. Ludzie poczęli naginać fakty„ kim· należy„„ , · On sam zaś ze spokojem oczekiwat 
ciat sie Gam01·„ dqstosowywać .ie do nowych okolicz.. - Z kim? - soytal sedzia śledczy. .r~rawY sadowei„ - · <o.c.n,l, 
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Pełna tabela wygranych 
trzynastego dnia ciągnienia 5-tej klasy 

18-tej loterji państwowej. 
Wczoraj w trzynastym dniu ciągnie 714 781 810 59051 012 101 187 322 432 513 su 

nia .5-ej klasy lS·ej Pa1łstwowej Lotedi 5&1 653 751 ~52 946. 
padły następujące wygrane: 6Q042 100 134 310 324 547 613 666 670 770 

Zł. 350.000 Ila nr. 171 •84. 938 61132 196 391 400 570 655 775 792 997 „ 62057 083 189 285 308 393 471 496 519 521 778 
Zł. 75.000 na nr. 64325. 6i'i?44 359 4i5 572 595 597 659 668 720 726 744 

148 869 991 64151 242 253 648 151 156 919 9s1 
Zł. 5.000 na n-rY: 21854 158238 952 971 65125 239 517 57c 575 690 696 706 ~os 
Zł. 3.000 na n-ry: 13067 31236 97410 8/.3 888 890 <i61~5 154 191 240 283 363 391 549 

110382 116763 9]6 941 67000 011 090 105 167 172 417 444 514 
571 599 óQ9 620 625 681 729 776 68016 069 104 

Zł. 2.000 na 11-ry: 3028 39013 60656 L68 227 446 453 496 528 583 828 69011 025 152 
I 18560 168984 194 214 229 262 319 542 555 569 570 736 81ll 

Zł. 1.000 na n-ry: 20021 22602 23549 718 414 435 592 i1002 265 301 368 599 654 699 
27165 30769 68291 93501 125135 126974 7E8 812 823 8i4 946 896 72096 172 210 250 26S 

273 461 664 704 717 804 832 857 982 73124 2()!) 
142039 152011 152866 155868 165212 323 397 404 449 490 662 721 784- 811 824 859 903 
173260. 74038 298 335 422 825 75017 040 067 068 109 

Zł. 600 na n-ry: 11603 16428 17154 113 137 152 296 310 357 430 437 Jl54 53.5 563 

OG(j 44191 585 687 760 789 823 828 843 947 964 76029 096 
.!9132 31036 38650 38769 44 ) 154 201 255 288 337 373 4{)2 532 643 655 7~ 
44638 46t'23 50178 50797 58864 61060 870 944 77152 170 197 202 294 467 512 616 71• 
()7630 72400 72615 75368 76001 89257 913 78127 256 299 411 412 536 600 758 872 901 
:-i9675 98065 98510 98820 108905 118155 970 79037 069 084 432 84-0 926 950 835 116 15? 

133193 3961 - 140?19 15?6~?. 261 316 376 488 517 676 789 Sll 848 853 9Z7 
I :?6171 1 I - - L „ 95..~ 81271 434 605 672 724 7?fJ 799 925 82088 267 
153287 174843. 359 393 387 398 438 440 468 750 880 906 9ZO 

Zł. 500 na n-ry: 906 1162 1745 6951 983 S3-037 141 297 481 5'13 551 554 652 919 84olS 
7520 8390 15206 15657 16069 17902 283 369 428 455 457 642 677 309 919 85005 074 
18190 18750 19213 21272 22001 26340 160 230 378 .3,S6 429 525 538 731 i67 869 931 

938 948 994 86087 162 207 238 250 371 419 560 
37101 28037 28215 30044 30595 33722 563 635 724 782 857 884 295 87166 182 228 459 
34095 41434 43409 43809 44319 50935 489 515 563 646 693 746 747 889 851 985 88085 
;:10945 51530 55340 56224 57699 5.8763 095 244 350 374 414 432 563 .590 613 733 74ft 
60827 61311 61824 64358 65610 69098 748 89015 055 074 172 251 386 424 486 516 605 

69919 71065 71315 -71905 72000 7?781 609 643 695 

73984 7428C:: 76147 76243 76317 77182 90051 115 411 480 505 749 832 98') 91163 21)7 
- V 211 25? 297 .106 429 441 448 649 748 867 900 

77292 78826 79592 79847 80977 82295 914 2143 144 223 290 378 396 582 614 93052 100 
83410 85595 87391 89596 89958 93864 2s;o 232 347 332 390 407 453 4i4 689 828 94111 
93991 95956 97209 97465 98696 99834 497 553 663 960 95031 171 253 257 344 423 462 
100752 101497 103159 104093 109548 624 637 695 933 96207 208 211 306 334 543 6~9 

- 655 711 754 822 97053 137 161 204 271 319 3~6 
1()1)754 111219 1130::>4 113738 115032 ?87 390 432 196 605 610 740 881 938 998 98142 
l15681 117065 118405 118647 119192 in 241 610 645 i25 8JO 886 939 m1t 054 166 
120136 121643 124181 124967 128137 201 aB<J 401 420 487 494 507 567 764 770 8i8 
128494 129446 130702 136073 139110 897. 
139807 141274 142417 144105 144245 100064 136 214 282 287 504 671 6~6 809 ,S6.6 
14s2a1 1454s1 14611s 141102 147272 ~~11~~2~3837~951~1J 1 ~8~3~~365~425811801~~~ 
148800 149278 150337 150345 140424 103010 060 190 3.57 375 475 517 525 775 857 939 
152422 152761 153861 154215 161824 104115 135 660 710 724 936 105094 151 289 349 
162753 168414 169550 170439 171431 3S2 411 431 479 734 802 106040 093 115 216 324 
'"1?A71 173?.07 173418 442 §07 142 900 9~ 9S1 998 1071.53 158 169 1~9 

·#'S .., . 325 523 53.5 605 642 9:W 948 951 993 108097 b.3 

STWK( 
171 269 361 405 618 679 741 109026 056 166 24ti 

• " 257 321 334 450 496 541 717 782 8S4 898. 
11918' 198 282 497 545 559 603 738 752 782 110202 32] 508 669 700 771 223 111061 081 

WEŁN~ pod różnemi postaciami, a więc swetry, szale, 
pończochy wełniane, trykotowe i wełniane koszulki 

niezb~dne przy sportach zimowych, a także kaszmirowe 
pyjamy w pastelowych kolorach należy prać z tą samą 
ostrożnością, a może nawet i większa, jak delikatną jed· 
wabną bielitnę. Jedno jedyne zetknięcie z wodą gotującą 
niszczy raz na zawsze tego rodzaju tzeczy,-jedno jedvne 
nieostrożne i;>ra~ie. rowoduje szorstkość i twardość '":Ćłuy 
oraz kure1;eme s1~ JCJ . . . Tylko nowy system prania w 
Lux'ie jest racjonalnym i niezawodnym . . . bo miękkość 
i puszystość wełny zachować można do końca i po 
niezliczonych praniach . . . Jedynie Lu:x;, usuwając 
doszczętnie brud, nie powoduje kurczenia się wełny. Pod 

żadnym pozorem nie 
wolno używać wody 
gorącej. Prać wełniane 
ubrania wvłącznie w 
Lux'ie a reŹultaty będą 
zdumiewające. 

PltÓBKA DARMO·-----„ .... „ 
KUPO N. Do flany „ Swil;tjt" Spółki AkicJjnej, Sluzynb 

P~a 47J>. . Poczta Glchrna, w--.
' UPftlllllll! o l>espłatne ~~e mi pr6bn..., pakietu 1.g, 
"YłłaIQaJ~ll> na próbne pranJe. 
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ff"' 6,.,.7 "'47 97? -202r. -108 ~119 -150 ;)3-63 37? -„7.) 415 419 494 5?8 635 667 694 166054 '108 242 318 
_ ... ,... I ? - -- ;) - lJ - ? ? ' >:.. • - ~; 441 527 542 5S7 676 881 168003 045 096 13lo\ 
:i2.s 57. 626 651 Gil 384 9;:,0 _3(L3 091 113 __ o 181 2?2 347 501 516 -71 630 647 655 .u.. 665 ""8 
~5 347 366 885 54047 071 133 168 51i 584 69Z - ;i ' OY'l "" 

750 811 55034 145 150 182 246 Jl)J 428 522 583 169222 433 456 481 490 518 525 6« 761 821. 
610 639 ~ 686 918 951 56033 036 041 042 064 170274 281 299 392 456 467 YJ7 771 7'1J 801 
668 686 918 9s1 5ri<:n:3 036 1141 .oo 064 204 zg2 895 906 921 949 966 171134 1s1 164 3.55 379 426 
~ 346 433 452 497 764 778 897 935 951 953 465 572 823 971 172054 238 254 257 260 264 
.'i70fl3 208 354 641 753 859 976 58108 150 209 370 423 464 495 524 757 $30 891 174092 134 15.3 
>-oo 'łflJ 204 302 341 441 494 ~ 636 678 683 213 259 3t9 428 433 6t5 7f2S 758 1~ 814 96f. • 

Dr. med. LECZtf ICA Dekl61 

ftiewiaiDi !ot„„ ··"1=: .,., a6rn,m p Klinger 
-..ecJall•t• cho Piotrkowska 294, tel. 22·89 • 

r6lt 9116r:apcll 
I weneryCZftlfCh 1'rn prz:15ta.nku tramwajów 1>abJa· choroby weneryczne. skórne I włosów 

d•il nic.kich czynna od 10 rano do 7 wiecz. ANDRZEJA 2. TEL 32·28. PrzlJrlll &n Ile w uledzlelc t śwłeta do 2 Po Pot. Leczenie lamt1a kwarcowa. analizy 
na ut.Aadrie'a 5 WszYStkłe SłleCJalności I dentystyka. krwi i wydzielin. Przyjmuje codzl~nnie 

T
-• 

59 
„
0

1 l(~plele świetlne. lampa kwarcowa. od 6-8 w. w niedziele i święta od 10 
- ..,. elektrYz.acJa. Roentren, szczepienia, do 12. Oddzielna poczekalnia dla pań . 

Przyjaaaje od 8-10 analizy (moczu. kału. krwi. !>lwocln. Od 1-2 w Lecznicy (Piotrkowska 62} 
i ed 5-ł. wydziela ltd.) operac:Je, opatrunki, -------------

Odddatn• peep· wizyty na miasto. 
k...._ dl• pd. Porada 4 d· 

or. Pol'Cllla delllYSIYCZ· 
Ul Blll[K1 „ I ......... Ołlla„ li• R dla chor. skórnych. wenerY,cznych \ 

przeprowadiiła się S DOTii 
n.a uL 

Sieoldcwiaa 98 POKÓJ wnt.blowany, na.datiacy się dial • 
pnyf..Se w c:&oro- 3 płtl6w (pań), słoneczny, o 2 oknach, ·iRAKOMICIE SOW k 

bl\ela sk6tllych ~ wsz:ełldemi wygodami, z: łazienka do "' 
i w.aerycz:aych dysp6ZYcli, od zvu do oduJęci.i.; mo . 

od 12 do 4 i 7 - 81·że być z eałodziennem utrzymattiem wyrob.u 1aborałorJum przy aptece ST. 
cocbiemlłe tylko Orła a, m. s. 24 HAMBURGA i S-ki w Łodzi. Główna 50 , 

.. ........ i dzieci .. ,-- . 1~----------



Ł.T.S.G. =~~z H~ko~- Targś€i i a. H. •. ' z życia klubów 
. . przed nledzlelneml spoikanlaml ' związków sportowych 

w sobot(J na boisku.przy uh- , o ·· mlsirzosiwo 1.1111 RTS. Widzew zwołuj€ na dzień 23-go 

cy Utodne1 . . . . . ł b . maroa rb. n.a godz. 6-tą w pierwszym, o 

LTSG ~hod b • f hgowew Turystow 1 t.KS.u, dowiadu1e- Dllllly na tll1ll1Wersytec1e w Poznaniu. Tury zwyicza.fne WaJme z 6romadzenie swych Ja.k się Exipress" cl<>wiaduie otwieN . W z~ z .ni~elineJ?U ~1N~tOJn11aiSt !-1oskail ~ ada o e~e egza. godz. 7-ej wiecz. w drugim term1nie Nad 

bail . w . ząHcką sob otę Zasewodzoo O<>t my się, że zespoły łódzkie wystąpią w na ści n:i medzi~ym meczu z ~arią w Po- człoo.ków. Sprawy b"'ardzo ważne. 
owy ~eczem ~ a o.a em. Y te stępujących składaich: znaauu, wystą;'tą w n.astępu1ącym slcła- H h 'ł k · · 

odbędą się na botSku WKS.u o godz. 3.30 ŁKS. M!,_ C .n G i-~1..: T · ,_ dzi . ffin s uk K h· M' ha.Iski II ~oo.ea u;ruc 0011 .a se cię gm100'5lt.Y 

oł dni w· 1 ~--' kl b ., lila, y.w, a~. ł"1JDU"ews.. e. c, z I a am, lC I cimą ktOir'a ćwrl.czy w osro<lku WF Zaipl-

po P u. ·u. tecz?rem w. OIKcwU u o- Kędziel'iaiwsiki, Jasiński„ Durka, Sowiak, Błaszczyński, Ałaszews.ki, Stolaa-sk.i, Fran j d' ~- „ 00,,__ _,_: . . ;_1 . 
wym LTSG. nastąpi rozdainae nagród gira Kr"' Ald ~- śledź śr-..!·1- _..._;n, k w·. 1~---1- • _..J,b ł . .__~:- sy .° . S~IK.OJil ~~:ruue.1 l motOtCY'4 0

1
Wef) 

I .. II . drru. . ł..- oo, elK,. , ~owy ,Y..,~ US;, ie~~ me O'UI .Y 1eszcze "'~Liil•- Pl1ZY'J«llU!Je sekretiatjat klubu. 

czom -ei 1 ·"J ' zyny czarno..ma&, ... h. LKS-u, I<u~i.ak, ~utek ;pęll<nięc1a tyły gu il .n.uazie nie wyisf:~t. Zarząd LOZLA. ukOOJStytuo•wał się 
w ikolame mie moze l1ialrazie występować. naistęptlljąoo: prezes - Koirdasz, I wiicepr. 

i przewodn. wydziału spraw sędziowskiich 
- Lindiner, II wice-pr. i przew. komisu.i 

15 Zespolo• kOSZ ko' k• spon:.-Merie,sekretarz-vacat,sk.an' 

W Y W I hruilk - Wiainkowstki., członek zarządu re 

. · f.erat n.aigród - N oslciewicz., 7) człoriiko-

cz ynn yc h będzie w nadchodzącą sobotę i niedzielę ~:~~g~:::i.M::::;.::~:-
w turDieju o pubar uExpressu · Wieczornego" ~~'!t: ~~:~~?.w w&r::~;~; 

Ub. ł bot · l , t h N T , h . ! · . . . lk , . a:l . d-' . Walne Zebranie Ligi PZPN-u oobę-
1~g a so .. a przym~s .a znow re- r;i y.oow~yc ~s.p. l P: . nump ~u1e 1 nue1s~e 1111et,v o w. gorneJ, . · ~ l Qllne} dzie się w Wall'!Szawie w dniu 6 kwietnia. 

welacy1ne wyniki w turme1u o puhar się na sali m.a<:mie lep1ei podczas gdy 
1 
części tab eh . Na pierwszy og1en w s<l'bo~ 

„Expressu Wieczornego". Na trzy spo- AbsOllwenci wyka:za1li w t11biegłych spat- tę kią Stow. Mt Polskiej i Ki.liński.. W • • . 

tkania dwie sensacje, dwie ~orażki fa- k~h .o m~t:rz?stwo. Lo~?Ji, ż~ bo.i!Sl~<> lwyipadJku zwyci~st~a ?i~rwszych. mai~~ CbOChłlk drUkBrSkl 
worytów - to nłelada emocJa dla wi- me Jest lltll abce ze czuią się ina n11em me- li ma<:z.ne przes11Dlęc1a w srodlkowe1 częsc1 . . . . 

d1ów. Wsp3:niatą uciechę mieli też zwo- golt"zej n.ii; na sili. · ta.beli. Nastęipne spobkaniia Ka.himah - . Ch~ohHik druka:rski, nau~1ęksizy. wr~ 

lem:iicy Kad1mahu, która zwyclężyla za- Szczegółowy k·. alendarzytk sobotnich ŁTSG., i Haismonea - OcLrodZJeni,e zailcoń 
1
. d~1emiiikar~, kt&:Y z '!koła po~rafi zr. .o-

słuz~nie W. K. S. Tuż po tym meczu na- i niedzie·Lny<:h spotJkań przed'Sfawia się czą się zapewne zwycięstwem fawory- b.1ć „woła~, ten meznos.ny pso:truk uwZlął 

S!apiła nowa sensacja, mianowicie zwy- następująoo: · · . . > tów ŁTSG. i Odirndzen.i1a, ale ~naiiąc am- i· się ostabn10 na ~pa·rt. W d~1ale siporfo-

c1ęstwo T~ryst6w nad ru.tynowanym ze- Sobota, sala przy u:l. Drewnowskiej bitcję drużyn ż~owski<:h, nie mo.żna o- . w-ym „~xpr~u do. onegdaJiSZego spra

spol~rrr Tr!umphu. Dzlęk1 sukcesowi so- godz. 11-ta: Stow. Młod~. ·Po.Js'k.iei - Ki- przeć się wr.a,żeniu ż,e niespod:zi,a1111ka wi- J wozdanaa o mecz!-1 pmg-poo.g?w~ ŁKS. 

botmei:iu f10Ietowf. wysunęli się na czwar Jńs.ki , ·Odrroidzeniie. - ~Oinea, LTSG. si w powi.etrzu. z przedpołudniowych spo •- Haism~1niea _wrmeszał się znow d~aibełeJ!c 

to mieJsce w !a;beh. Kalend.arzyk rozgry- - Kadlanah. - '\· .,":·):'.:' ' ltlkań nied.Ziel!llych .na pierwszy plan wy-J~r~airsk1,, ktor~ ze .. smeczu, uozyoll 

w~k po sobotm~h spotkaniach przedsta- Niedziela·: godziina.:fO .. iaiąo. safa przy!suwa się mecz AbsO'lwenci _ ł . .KS. ohyd snuech. N1e ?m1eszk~my nałych~ia:st 

WJa się następuJąco: ul. Dre'WlILOwskiej RKS .. .::...: ,Odrodzenie, ; wa zespoły pois.liadają po 5 punktów i są„ ! zdemaslrowac psto~a we wc:zOll'~JSZym 

Pkt. Gier St. leó!Jt:Y A:bsoGwenici - LKS., ·TUR ....... I K. Poz- 1 sii:l,dują so1bą w trubeke r:o dail'! rękojmię, inume•rze,_ Iec:z o zg.ro.zo,. chochlik me„ dał 

1. Y. M. C. A. 6 6 250:91 :pańsJd. Wreis~e. '? godz. 16-ej na boisku ! -że mcez pro•wadzony będzie ?ażarcic. liz~ wy,grrune i. tak Zll_UE:i?,i;ł seins.~.pws~QIW'a 
2. Absolwenci 5 5 198:59 przy u.I Po.mol'Sk:iej 16 l!ra WKS. z Widu :Dzi'W!Ilyun okołiicz.ności - drugi ;ne-cz n.ie- n~·a, ze dalJ;>o~ sa;mi _me mogl1i~my się ~ 

3. Ł. K. S. 5 6 251 :74 wem i .Zjeckloczeni~ z YMCA. Jak widzi 1 dzietny TUR. - Poz.nański prowaidzooy j mm _?Ołapac. DaJ.ilJ;lysmy ~ ~z~ś ~hętlllte 

4. Turyści 5 6 206:89 my fylin razem do~ staje aiż 15 drożyn. h>lfdz~e 0 tę samą stawtkę t.j. 0 ud.rzymanie ~ dr~g1e siprost·ow~inue! ale me Je&tesmy pe 

5. Przyjaciele 6 6 193:92 Mecze ~adają., $1ę ni-ezwylkle intere ! ~ę na o.be•cnej. pozygi i~· czy chochhik rue spłata Mm mow 

6. Odrodzeni• 5 6 230:122 „11,;„,...... bowielt\. Li.ęA....;e to walka 0 Ji;m_c;ze 1 ~figla. 
7. Tryumph 5 7 224:112. ""'Y-"o:""''· · · . 'I. ~ -·- ..... l 

~: ~~1*a~kt : ~ ~~~~~~ ~ · &.O ,_ . &1 11 =u•:wi~k u Tury_:tów 
lO. Ł. T. s. o. 4 7 177:157 ...11a.i-ds11narodODJf.! . ff nu.ur„v os - OD!f V PO.IROf:DI D'V-

u. Widzew 4 7 158·161 't 1stq„1 jus prsea111fto'111orde 

12. H. K. S. 3 6 110;132 Aippił:~ne od6cdq si~ ..., 'WGrszo01ie Jak się „Express Wieczorny" dowła 

13. St. Mł. Pol 3 6 143 :226 Jak się dowiadujemy, w dnia.eh od t. ,potęg.isk.oku. 7, 6. nagrody armji zagrani ... duje, doskonały piłkarz Kl. Turystów 

14. W. K. S. 2 7 150:191 4. 12. ~· odbędą .się tta t~e. ~jie.znym cznych. $. 6. :i;aigroda ami.ii polskiei i mło Kulawiak, który Jak wiadomo przed kil 

15. Kadtmali 2 7 123:165 w Łaz.tienkach między.narodowe zawody dego pokoJeirua. 9. 6. kollllkurs św. Jerze- koma miesiącami otr mał z olni nie 
l6. Hasmonea 2 7 124:198 ®oone. P.rogram zawodów przedstawia się go i puhall' n.a:rodów, 10. 6. kooilmrs Jdw_ zy w . e 

l7. Kiliński 2 7 122:256 :oostęjuiąco: 1. 6. kookurs O!twMcia, 2. 6. bimowamy i myśliwski, 11. 6. llronkurs zwy ze swego klubu na rzecz „W1dzew-

l8. ~jednoczone 2 8 113 :220 .kcmkU!rS uieźdżain.ia kooi1 3. 6. koodtuts cię.zców, 12. 6. szamp.1oinait konia i koo- sklej Manufaktury" podpisał ponownie 

· •.~ uóeżdZania nagroda Łazienek i k~ kurs pożegnan.i.a. zgłoszenie do Turystów i wystąpi Już 

. Tabelka. pawyżs.za. ~- m~wod- wytrzymałości. 5. 6. konkW"S szyokQIŚci 1 na niedzielnych zawodach w Poznaniu 

ru.-e .swe oblic~ po, zb]11Zag~cych stę spot. . - . · przeciwko Warcie. 

=c~ :::n~ ~:~.e:r~1i~b. Wo1·ewódzk1· · Związek Kola~ rsk1· --
G.s. ~.ma·C;"tYł r6wni~z dwa sipotkainial . . Wczorajsze spotkania 
na bo .. 0 Gimn. S~~~a przy m: . Po- zwo•ufe kolarz•• na zebranie o mistrzostwo ping•pongowe · 
morslciej 46. W :n.aJ)ol.itbize, przyszło.sc1 za- · · · · ~ . 

wody puha.irowe odbywać się będą wyłą Jak już „Express" donosił. za.wią.za,nylPn:ej.azd 7. Łodzi · 
cznie na bo.is.kach i me Uilega kwestji, że zOIStał w Łodzi Związek K1>larr. ski Woje- Polskiego Związiku Tow. . Ko1:a:rs.kic.h i po- Sala Y. M. C. A.: Y. M. C. A. I _. 

!liczba n.iesipodziainek w1Jł'OŚnie w znaicz- wód~a Łód:dciego do którego weszli sta!llowiła zwołać oirga.nizaicyjn.e zabralltie Kadi:mah I ·9:1, Ł. K. S. I - Iiasmonea 

nym stO!pQiu. Większość klubów nie jest pp.: Pfeiler LKS., Placek Resursa, i Eu. towarzystw k°'la!l'Sl<lch województwa Il - 5 :5. 

bowiem przyzwyczajona do gry na bod.s- lenleld UniOll'l, Ty;czasowa kOmisja poro. ,ł6d2'Jkiego na !POllliedziałelk d.nii.a 25 b.m. o Sala L. K. S-u: Ł. K. S. I - Orlę 
kach, nie wyłą.czai3c nawet najba:rdziej ~iała się z przedstawicielami Zartądu godz. 19.30 w lokalu ~:n ;g ul. 8 :2. ' · ; : 

Pllllloz" li :: O~%r~J::µdn1~i~~m!':~~c~.92~0 r.P!t,ie- U RAMONA~~ !'v;:;~::ó;i::~u ~~!=;~:w!!:' m~~;~v 3i~rp~:. 
lcraińskt, który odśpiewa pieśni cygat'lskie oraz romu:se 

. I Oratmleatpo0w5n1· euśłTci0 na Heleny Hunt Jackson p, .f. ..., JT Nast. prog.: Emil Jannigs w „Ostatnim Rozkuie" 

1ow.Kon1twotah16w1r.o.H P.ft ł d ~ ł ł d ( . 1 w St)botę, dnia 23-go b. m. w lokalach własnych przy a ra y o z ; JUD n owo „ 
11. Sienkiewicza 3/6 I 
s 

T 
. B Pl Garderobę męską, dams ką, 

ra~J[YJDY iii · ask DWY0bd~~·o~!~11:ri~:s::!!'::.0r-
p. n. „CZTERY PORY ROKU" - Ceny konurencyine. -

Jedyne naltaiisie tródło zakupu - Bilety sprzedaje kasa sekretariatu. _ , 

·······;:~·~~~·~~~i~:;~·;;~;·~·····, 11 M ft A I" lawa~ika 1. 
leganckie palta damskie w wielkim wyboue i według " ' E 
ajnowszych fasonów poleca na spł•ł3' młeslqczne -

I 13'godnlowe WIELKI PRZED;) WIĄTECZNY 

Maga:iyn Wykwintnej Konfekcji DameijiFj wybór OBRAZ6W 
Z. GLIKSMArl, Główna 1. rellgłJnych I rodzalOUIJ'Ch 

••••••••••••••••••••••••••••_••••••• oraz lDURA i oprawa POITBEJóW 

n 

... 
p OLSKJEGO ięzyka szybko wyucza stu- Lekarz llBDfY~JB Własna pracownia RAM wykonywa , 

ent wytsze~o semestru. Starszych spe· f ~~f OWl[l zamówienia natychmiast. d 
ialną skróconą. metodą Gdańska 23. A. PtZYbYCln„ &6dt. 
. 2. front, I piętro. 22 • K f t k 32 ó Gd ki · 

c 
m 

p 
L 

- -- orzyjmuie w lecz- ons an vnows a r g ańs ei 

OTRZEBNE chemiczarki. Pralnia Laras nicy przy 111. Piotr- Na iądanle 1'1 A RA T YI 
utomierska 9. kowskiej 294 

codiiennie od 2·7 ., 

~ „ '"· -. ' 

. ------- -- ------
Przyjdź 

-osobiście 
albo nadeśHi charakter pisma, zakomu-
nikuj imię, rok, miesiąc urodzenia, o-
trzymasz szczegółową analizę charak-
teru, określenie zalet, wad, zdolności, 
pr%eznaczenia. Nadesłać zł. 2.- (mot. 
na znaczki pocztowe). Warszawa, psy-
cho-grafolog Szyller-Szkolnik, Nowo-
wiejska 32. Redakcja „świt", 

CHCESZ otrzymać posadę? Musls z 

1st. :1;;~ga1'DO TBilfru „REWJI" 
I. Moniuszki 11, !poszukiwana ŚPIB\VilCZk8 

telefon 63-22. ljest 
Choroby 1k6me jmoże być początkująca na wyjazd 

i weneryczn~ elek- Zgłoszenia się od 4-ej do 8-ej 
troterap1a. 

Przyfmufe od 8-10 Wólczańska 75, m. 10 
i od 5-8 wiec:z. I 

W niedz. od 10-1 Ostrzeienle. 
' Zawiadamia się Szan. Klijentelę. te 
inkasent J. RADZIEJEWSKI przestał 
pracować w firmie .Oprawa obrazów i 
portretów S. SKALSKA. ul. Napiórkow

ukończyć kursy fachowe. ko res pon 
dencyjne profesora Sekułowlcza. Wa 

Biegła 
1
skiego 54, i nie ma praw.a inkasowania 

r naletności. 

ą Ueootyp( llka I Łódź. J~p~~~~Mego 54. szawa. Żórawla 42. Kursy wyuczaj 
listownie: buchalterii. rachunkowo~ci 
kupieckiej korespondencli handlowej 
stenografii. nauki handlu. prawa. kal!-
grafii. pisania na maszynach. towaro-
znawstwa. atiglelsklego. francuskiego, 
niemieckiego. pisowni oraz gramatyki 
polskiej. Po ukończeniu świadectwa,. 
Żądajcie prospektów. 

poszukuje odpowied . 
niej posady w przed RYSOWNICZKA . 1 kreśla'!'ka, abse>l~ 
siebiorstwie handlo- wentka państwoweJ s·zkoły przemysło
wem lub przemy- wej (projekty na druki materiałów 
słowem. Oferty sub dla fabry~) .P<?szukuje . odpowiednie3 
Inteligentna" posady. rowmez u aTch1tekta. Łasic 

" ' zgroszenia pod „}Grsowniczka" do adm. 
•. Republiki''. 22 



Str. 8. 

Trzech złodziei 
warszawskich 

aresztowanych w Bar/tnie 
Berlin. 21 marca. 

W humorystycznych okoliicznościach 
ujęto tu trójkę kieszonkowców warszaw 
~kich 27-letniego Żarnowskie~. 47-
letniego Schwarza i 44-letniego Dawi
dowicza. 

Kieswnkowców zauważvt urzędnik 
policyjny i począł ich śledzić podczas 
roboty. 

Próba okradzenia pewnego starsze
go pana w urzędzie pocztowvm nie uda
ła się, wobec czego trójka wsiadła w au
tobus i poczęta 'przeszukiwać kieszenie 
pasażerów. Niestety nie wttodto się im. 
gdyż kieszenie pasażerów były prze
ważnie puste. 

Wreszcie Żarnowskiemu udało się 
wyciągnąć portfel jednemu z pasażerów, 
którym był obserwujący ich od dłuższe
go czasu urzędnik policyjny. 

Żarnowskiego wraz ze wspóLnikami 
aresztowano. · 

„!Dal clife6of„ 
lir•vcsq cfilopi do dveni

tarsa so111iec:Aiqo 
Ryga, 21 marca. 

Z Charkowa donoszą, iż prezes W ci:. 
ka Ukrainy sowieckiej Petrowski wy
iech~t w podróż agitacyjną do ootudnio
wych okre""ów UkraiJ11y. Celem uroczy-, 
stego powitania sprowadzono ood przy
musem tłumnie okol~cznvch włościan, 
na cześć przyjazd1t1 Petrowskiego. . Po I 
pr~ybyciu Petrowskiego do mi~jsco~
śC1 Kremenczuk - w momenC'le pow1- · 
ta1J1iia ~o - z tłumu rozległy si~ okrzy
ki „Daj chleba!". Miejscowv G. P. U. 
przeprowad~ szereg aresmowań. 

.F.XPB'!SS-
• 

~fu6 lis ftsie n c fl 

Katedra w Oslo, Kdzłe młoda para zostanie zaślubiona. 

łtaprężona sutuacja 
w lndjach 

BombaJ. 21 m~rca. 

MkHfa para na zamku w Sztokholmie przy oglądaniu prezentów ślubnych, któ· 
re już od szeregu dni codziennie nadcbodza, 

W zwtązku ze spiskiem. wvkcytym 
w Meerut policja otrzymała oolecenie 
przeprowadzenfa 120 rewiz·li domo
wych. Przy tej okazji aresztowano 
trzech przywódców Labour Party, w 
mieszkaniu których znalez.i<>no liczlile 
książ:ki i dokumenty. W całvm mieście 
podjęte zostaty wszelkie$to rod~ju 
środki ostrożności. Policja i oddziały 
wojskowe utworzyły na placach miej
sk.iich mmktv strategiczne. 

!t'nllhm't marssalli 
!i'oe · ·a 

Wczoraj zmarł po dłuższei chorobie 
marszałek Polski i francii - f'OCH· 
Powyżej podajemy ostatnie z<Uecie zna-

komitego wodza. 

W przedwczorajszY.Jll „,Expressie" donieśliśmy o strasznej katastrofie aeroplano
wej pod Newerk, w pobliżu Nowego Jorku, która l>(>Ciągnęła za soba 13 ofiar. 
Powyżej podajemy aeroplan. którego upadek spowodował te katastrofe. Jest 

to 3-motorowy olbrzymi aparat produkcji Forda. 

Aparaty widzenia na odległość 
"12 Uhr-Blatt" donosi, że w najbUż-1 nik.i, a w szeregu magazV1116w towaro

szych d11Jiach podj~te będą miedzy Ber- \\1-ych ustawdono aparty Bairda dla użyt
linem a Londynem próby z aparatem wy ku kli1entelt 
nałaź.cy angiielskiego Bairda. umożliwia- Nawet eksperymenty z akrętami, 
jącym widzenie na odfogłość. Próby pod pfynącemi po oceanie miały zadowala
jęte w Londynie dały zadowalające wy- jący przebieg. 

-
%: .ó111 omal 
pod 6ieeunem 

BERNT BALCHEN. 
lotnik amerykański. który wraz z Byr
dem bierze udział w wyprawie na bie
gun Południowy, zaginął przed kilku 

I dniami wraz z dwoma towarzyszami. 
W czorai. Jak doniosły, depesze został 
on odnaleziony przez Byrda. którego 
aeroplan został uszkodzony oodczas lą-
dowania na krze. Obecnie Bvrd Jest w 
niebeZJ>ieczeństwie i mote być on ural towany tylko przez szybko zorganizo· 

waną ekspedycJe. 

Z mefisulłańslłłeao 
leol DJOfDU 

Miasto TORREON, centralna siedziba 
powstaliców meksykańskich. zostało o
becnie bez bitwy ewakuowane. ooczem 
niezwłocznie zajęte przez wotska rzą
dowe. Na zdjęciu: widok 1łówneJ ulicy 

Torreonu.. 

Góra obsunęła się, 
.sasvpujqc csterv oso6v. 

Wiedeń. 20 maTca. 
W Unterlochen obsunela si·e dzJsia:j 

c-zęść góry. zasypując 4 osobv. które 
prawdopodobnie poniosły śmierć. Jed
na osoba jest ciężko ranna. 

Na miejsce katastrofy odkomendero
wano oddział pionerów a także wojsko 
i żandannerję. celem niesienia oomocy. 

P t . W Łodzi 4.00 miesięcznie. - Zamiejscowe 5 zł. 
fenUffiefa a. m!esiecznle . -Zaa:ranicą 7 złotych mieslecznle. 

Odnoszenie do domów 40 groszy. 

Ogłoszenia. ZWYCZAJNe: 10 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie IO-szpalt.) 

======== • W TEKSCif: 40 gr. za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.) 
NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub. PO tekście 10 zł Za 
miejsce zastrzeżone specjalna dopfata. Zamie~scowe o 50 proc. zagraniczne o 100 proc drożef. 

Za terminowy druk oglosze6 administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. - NajmnleJsze 

Redakcja I Administracja. Piotrkowska 49. Godziny przyję~ reifakcłl 6-
Telefony redakcji ?7-24. 36-43, a&.44 po pot. Rekopisów niezamówio 

retefon administracji 22·14.- - - - - nycb nie zwraca się. - - - zł. 1.20. poszuk. pracy 10 groszy. 
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