
Piotrków-Tomaszów-Radomsko, środa, dnia 27 października 1937 r. Cena JO groszy. Rok XXlll 

-
Codzienn·y ·or·gan Polskiej Jedności Gospodarczej 

Adres Redakcji i Administracji: 'P.iotrków : Tl'ybu,nalski, ut Słowackiego 18. Telefon Nr. 10-21. Skrzynka poczt. 1355. Konto P. K. O. Nr. 602-480. 

ERNUMERA TA miesięczna Dziennika Piotrkowskiego wynosi . 
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·z udziałem Marszałka Polski Smiglego Rrdza 
SINAIA. - Od wczesnego giem i ks. regent jugosfo.wiań- Rozległo się 16 strzałów ar- ków królewskich, za którą idą' Karolem belgijskim. Po C1ertla• 

a grzmiące pobudki or- ski Paweł. Wszyscy .wchodzą matnich, odpowiadających licz poczty sztandarowe wszystkich dzie król Karol powrócił do lo-
'eslr zwiastowały zbliżanie do loży królewskiej. bie lat wielkiego wojeiwody. pułków rumuńskich, a następ- ży i rozma:wiał przez dłuższa 
ę uroczysfości. O godz. 10-ej nadjeżdża król Król Ka.rol daje sygnał do nie batalion eskorty królew- chwilę z Marszałkiem Polski. 
Już około godz. 8-ej rano w Karol z wielkim wojewodą Mi- rozpoczęcia defilady. Wielki skiej, batalioń straży granicz- Marszałek Rydz śmigły wrę
llach wielkich hoteli setki chałem. U początku polany wojewoda Michał w towarzyst- nej, a potem - poprzedzany c?ył ks. Michałowi starą ka.ra-
nvnych mundurów galowych król z następcą tronu wysiada- wie dowódcy swego baonu pod przez własną orkiestrę - kro- belę polską, jakio dar Armii Pol 
ijały wyraziście na tle nie- ją. chodzi do rozwiniętego szyku czy 8 batalionów strzelców skiej. · 

~klych o tej porze fraków. Król w białym płaszczu ka- żołnierzy i staje na czele pierw Na prawym skrzydle pierw- Król Karol II nadał Ma·rs~ał• 
"omadzone u podja-zdów ho- walera brderu Michała „Walecz szego plutonu. _ szej kompanii 1 baonu postępu kowi Śm1gł·emu Rydzowi medal 
1
• setki samochodów zaczyna- nego z wielkim :wojewodą Mi- Jednocześnie z loży królew- je wielki wojewoda Michał, wi pamiątkowy Karola II-go pierw: 
przewozić ticzesfaików uro- chałem przechodzą przed fron- skiej wychodzą ks. Paweł jugo- tany z trybun btirzliwymi oklas szEj klasy. 
stości na odległą o parę ki- tem zgromadzonych oddziałów słowiański i ks. Fryderyk Ho- kami. Je:st to specja.Jny me.cfal (IQ.. 
~!rów polanę Piatra Arsa, i zmierzają następnie do loży henzollern Sigmaringen, aby Przed rozpoczęciem defilady mu królewskiego, nadawany 
której ma się odbyć defila- kirólewskiej. stanąć na czele strzelców gór- Marszałek śmigły Rydz prowa- przez króla, jako osobiste wy-. 

Po zakończeniu modłów król skich, których są honorowymi dził ożywioną rozmowę z ks. jątkowe wyróżnienie. 
Wzdłuż Clrogi ustaiwii.ono szpa Karol i wielki wojE:wdda Michał szefami. 

dziatwy szkolnej, organiza wychodzą przed lożę królew- Defiladę otwiera orkiestra Dz.-~ dodate•- 1.-1 ... 0-'•• 
młodzieży i t. d. Na długiej ską. Minister obrony tiarodo- jednego z przybocznych ptił- '"' - ..,. ":IJ 

''e ustawiono niewysoką wej gen. lliasevici odczytuje 2 -----------------------------·---------· bunę, przybraną flagami ze dekrety królewskie o nominacji 

aniale udekorowaną lożą ks. Michała na podporucznika i' Proces apelacy1· ny Pedraka '!ewską w środku. o wcieleniu go na sta1I1owisko 
rnntem do trybuny na tle dowódcy plutonu w pierwszej . · . 
ującej panoramy górskiej kompanii 1 baonu s~~ÓW za ... „.,-.. •• ,.„„D'lilaG.rz· ... w Czę· ~tochowle J 
le 8 batalionów, reprezen- górskich. · ,...„ '7 ,., „ 7 ...,. ..,. .:::. 

cych wszelkie pułki. pi echo- Dowódca baonu ppłk. Focse- W Sąd.zie Apelacyjnym 'W tragarza, zabijaj~ go na miej- - na tle zwylttej kłótni. 
górskiej, batalion „eskorty neanu w białej pelerynie kawa Warszawie, to.czyi · się wczo·raj scu. · Baran miał cisnąć kamieniem 
lewskiej", batalioo straży lera orderu Michała Waleane- pr-0-ces Joska Pędraka z Często Po zabójstwie doszło w Czę- w Pędraka, a wówczas ten strze 
icznej z dwiema orkiestra - go podchodzi ze sztandarem do ehowy 0 zaibójstwo tragarza ko stochowie do burzliwych zajść lił we własnej obronie. 
oraz poczty sztandarowe . ks. Michała, który kła.cląc rękę le.jowego ś. p. Stefa.na Pędraka. antyżydowskich. Zdemolowano Na wczorajszą rozprawę o-

ystkich pułków rumuń- · na sztandarze, wygłasza czy- liczne sklepy i mieszkania. skadony Pędrak nie został 
eh. . ! stym i cJ.oniosłym głosem słowa W czerwcu ub. r. na ulicy w Sąd Okr~owy w Częstocho- sprowaidzooy. Po referacie spr~ 
Około godz. 9-ej trybuny za- zwyczajowe przysięgi. Częstochowie wyn·ikła sprzec.z- wie skazał Pędraka na dożywot wy zabrał głos prokurator 1 
· ają się zapełniać. Przyby- Następnie po ucałowaniu ka pomiędzy Boranem a jakimś nie więzienie. trz.ej obrońcy, adw. adw. Dą:bro 
ią wyżsi urzędnicy i wojsko·- krzyża, podanego przez bisktJ,- chłopcem. który wtrącił się do Od tego wyroku obrońcy <>- wslci., Bere.ns.on i Hooigwill. 
'dyplomacja, członkowie rzą pa, na komendę króla Karola, gry w karty. W obr-0nie chłop- skarżonego -odwołali się ze skar (Szczegófowy przebieg rozpra 
a następnie wojskowi dele- stojącego naprzeciwko, wielki ca. st~ął. Pędra~ i. po oiywio- , gą ~pela-cyj·~~·. do·wodząc, ~e I wy podamy w numerze jutrzej· 
i państw obcych. wojewoda Mfchał . dobyiwszy De'J kłotm strzelił kilka razy do tragiczne zaJScie roze.grało się szym}. 
~~krótko przed · godz. 10-tą szpady w postawie na ba~z-

Jeżdżają dostojni goście za- DOŚĆ słucha skierowanego do Przes·11en1·e rzalJł·do·we w Belg1·1 kzni: ks. Fryderyk Hohen- niego dłuższeg-o przemówienia 
Ilem Sigmaringett1, ks. Karol króla. 

( !~iski, ks. Gustaw Adolf Po zakończeniu przemowy 
·edzki, Marszałek Śmigły- król ucałował dwukrotnie syna, Gabinet van Zeelanda DOdal sie do drmisii 
·~,księżniczka Ideana z mał po czym gorąco uścisnął mu rę 

iem ks. Antonim Habsbur- kę. BRUKSELA, Gabinet van\ mi~ra, prawdopodobnie · nie Hymansa. ~ __ 
Zeelanda podał się do dymisji. znajd~ie poparcia wśród Hbera- W kołach politycznych krą:ią 

5111 zabito. "h •. tus1·ąc łilftDJC-h Przyczyną dymisji, jest śledz łów i posłów prawicy. Wśród pogłoski, ii va.n Zeeland wyt~ 
Ul & li" a two s~owe otwarte w sprawie kandydatów na przyszłego pre- czył obecnie proces o oszczer• 

·Dod,z:1s star•i·a na p·ograni·c·u · · Banku Narodowego, a dotyczą miera wymieniane są nazwiska stwo przeciwko &iennikom, 
" v " • ce peW111ych faktów, które mia ministra spraw zagranicznych które atakowały go w ostatnich 

SAN DOMINGO. Na gra11Jicy szkadzania imigracji z Haiti. ły miejsce w czas1e urzędowania Spaaka i przewodn:icząoego czasach w so.osób niesłychanie 
pu~liki Haiti, zajmującej za Doszł.o do poważnych starć, van Zeelanda w ra.dzie zarz~u Izby Deputowanych socjaHsty I gwałtowny. 
~:ą część wyspy i San Do- podczas których 100 osób utra Banku. 1 I~,, • ' 

go dosiło do poważm.ych in- ciło życie a przeszło 1000 Qdinio · Katolicka „Libre Belgique" i 
rden!ów pomiędzy grupami 0 • sł.o rany. libera·lna „Gazette" o.skarżają T I • • I • W ·1eWOli 

etr :'tfa!eli Haiti, którzy usiłowa- Rządy obu republik postano mirustra fa1ansów de Mana, iż łZJ ISlilte zo n1erzr n 
% • przedostać się na terytorium wiły jak najprędzej załatwić przyczynił się do dymisji rządu Wo1"ska gen. Franco id:t naprzód 

apubliki San Domingo, a wła sprawę ruchu granicznego w swymi intrygami. · "' 
llni granicznymi, które -0trzy drodze porozumienia, by tmik- De Man wysuwany przez so SALAMANKA. Kwatera do niewoli 3.()()0 żołnierZY rza-

surowe instrukcje prze· nąć dałszych krwawych starć. cjalistów, jak·o kandydat na pre główna donosi: Wojska po- dowych. 
wstańcze przeprowadzały w 

ks' S lnl'selD·1ck·1e w Gdan· sku· ~~:~r;Jski~aj~ymdal:y~r~r:~: sk~a p~~~~~~c::a;~j~1;m:a w;ł_-
' 

akcję . oczyszczania terenu, zaj- cinku Sabinanigo wzgórze po-
, · . . · mując szereg miejscowości oraz łożone na wschód od San Pe.-

•- I „ ... „ p · I •- .... dokonując kontroli wszystkich dro, posuwając się a-ż do 1asu 
dot-nę f.I rOHID•ez 0 GlltlOIW dróg. W ciągu niedzieli wzięto Osan. 

~DAASK. - W związku z I nie akcji bojkotowei i eksce- Generalny -0trzymał z.a.pewnie_. k 
~ą boikotową przeciwko lud sów, god:zą.cych w interesy oby nie, że wydane zo.stały za.rzą- Burza szaleje na Atlantr u 
icj żydowskiej, pro:wadzoną wateli po~kich, narusza zobo- dze.nia ~apobiegawc,ze ~raz że 
' czynniki narodowo - SQC- wiązania, wynikające z umów wypadki poszkodowa.n.a oby: Pod«zas akdi ratunkowej ulonelo 10 os6b 
~t~czne w Gdańsku, podczas polsko - gdańskich, w szczegół wateli. polski<:h zostainą jak na1 
ore1 poszkodowani zostali o- ności zaś z protokółu z dnia 13 rychle1 rozpatrzone. . . . PARYŻ. Na Oceanie Atlan- tOIIlięcia mrtlejszych statków z 
· '.ele polscy, Komisaria.f sierpnia· 1932 r., ';" któr~ Se- Poza o?ywa~elam1 J?Olskim1 tycki~ painuje si~ burza. Nie- uchodźcami hiiszpańS1kim.i z Gi
;oeralny R. P. złożył w Sena nat zobowiązał się zapob1egac pochodzenia .zy.do~sk1ego w pomysl~':. ~~runk1 atmo~ferycz jon. 
~· M!asta szen!g protestów wszelkim wrogim manifesta- związku z akc1ą bo1kot~wą. o: ne opozmaJą ~rzybyc1e , do Pock;as akcji rat~ow0j, o-

• eciwko bierności gdańskich cjom i aktom, skierowanym fiarą ekscesów pa?ły ro:v:i-1ez I brz~go:V fra.nc1;1·sk1<:h okrętow, kaza:n~] parowcowi. „M~r de 
:adz ~ezpiecz. eństwa. . przeciwko obywatelom pol-1 osoby nar~owośc1 polsk1.e1. w I z.na')duiących s1~ w. dr?~ze. I Me~10 , na ~okładzie kt?r~go 
~ariat G::!ncr::i!ny zwró- sk~m. tej liczbie n~ektórzy 1daśc1c:elc W Z~to.c~ B1ska1sk101. wyda- znaidowało Sllę 20~ uch?dzcow, 
~ Sena.~ul że to!e:i:~a.~ _ Ze_...;..~!°OOY.._.~tu K~·ria.t . sklęt>óW: i rę_s!.a.N~~Yi. p_q!s:k1cJ.t. - ~zyło, s1,ę. kilka WY!lład!kow za-J Uito.9,ęło 10 Ast11ryJ~z.Y.%_~~ 

Prawdziwie najlepsze piwa Okocimskie 
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Kalendarz dnia 
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Pcfdzi!·. 

śRODA 
Sahim.y m., Floren

c:jl161Za, Wmoea· 
te.go i Lwona.. 

Słowiański: Wito. 
miła. 

Słońca W!9Ch. 6.22. 
~. 16.17. 

Ksóężyca W\9diód 
23.53, z. 13.20. 

KlSTORIA PODAJE: 
1430 Zgon W. Kis. litetw1S1lciego WiitJol· 

da. 
1683 Oh!ężeme C>.;.Wzytkomi.a l>n:ez 

wojska Sobieskńego (Wl}g~y). 
1917 Rl.i..da Rege.n-cyifo.a K.rólesbwa Pol 

s-kiege>, złożywszy w ka.ti!diroze 
św. Jama pl'~ię,gę, ob4ęła wła
dlzę i wydała pie'l'Wl5lZy manilest 
do na.ro.du polski ego. 

PRZYSŁOWIA 
Q:.zech prę diloo '1<i y opada 
Zima siP. trw~ ła nie nada. 

KTO NIE WIE, żE 
Za!itLdiniie.n.ie kuli Zliem&lci.ej MZaCO· 

1·1a.no na 1.912 milionów ludzi. 
HUMOR WIELKICH LUDZI 

Kłamliwy dokument. 'rra.g;a{ Crebi
l!on ' dost<\,.'l:ł pewnego raru u.soz.czytu 
r oz:rńawia.nia z Ludiwilkiie.m XIV, kitó· 
ry m. in. n:elkł do nie~'O. 

- Jest-eś pan ~ starym, Creb.illon, 
masz chyba z 85 lat? 

- Siore - odipowiedtma ł poeta - to 
nie t>rawda, abym miał 85 laot, to tyl
ko m0ij.a metry.ka. urod2le.n.i.a tic:zy ty
le. 

Smierf ie . DZI br. w· elo,o .1~~ I 
Ciekawe wynurzenia adwokata Beylina, ktory wyJezdza 

do Berlina w sprawie aresztowanej hrabiny. . . 
Adwokat Gustaw Beylin, któ I Wielopolskiej trwa w dalszym I niu w Moabicie. D~ęki staTa· p~sanych do. lo~ny UWtęzii •. 

ry wyjerożał do Berlina w spra ciągu. Jeszcze nie jest udowod oiom adwokata Be)'.lina poz~ me .w~pomnta a owem 0 51 J.: 
wie aresztowanej w Niemczech niona wina hrabiny i zdaniem łono jej zajm\>Wać si.ę pracą 1 w sprawie. • . • d tJ 

hrabiny Oktawii \Viel1apolskiej, adwokata Beylina jest jeszcze najbliższych dniach zaczn!e I;'ra- Wła~e niem1ec~1k. o-ry 11 
wrócił. Jak się okazuje hrabi- możliwie, że sprawa hr. Wielo- cować w warsztatach w1ęz;en· czas me poda/y h Jhliego~ 11 
na żyi~ i pogłoski o rzekomo od polskiej zostanie umorzona, gdy nych. • • ~u aresztowa Y ra nę 1' 

bytym procesie i o zgładzeniu śledztwo wykaże, że padła ona Adwokat wystarał się row· polską. Krok t.e:n .tłu~aczą lJ 2 

jej ni~ odp-0wiadają prawdzie. ofiarą nieporozumienia. nież o t-0, aby hra:binie poz~<>- że śledzt"".'<> nic iest Jesz.cze fl 
Hrahk..ie w ogóle nie g1ozi kara W najbliższych dniach spra- Iono pisać często do rod.zwy. k?ńczo?e 1 zarzuty prz~ciw 1 ~ 
śmierci i w najgorszym wypad- wę hr. Wielooo·lskiej powierzy Sta~ania te zostały ~yśln!e D.119 są Jeszcze. dokłaid.n.:e jr;; c 
ku mo:Ge być skaz.ana na karę się jednemu z adwokatów bet"· uwieńczone, władze ~em~eck1e z?w.a.tle. DoJ?1ero akt os . 
więzienia. Prawdzie nie odpo· lińskich, który jest upoważnio- zazna.czyły tylko, aby w hsta<:h nia sprecyzu1e te za.rzuty. :i 

wiadają także pogłoski, Źle hra ny przez władze niemieckie do < 

b:na ma być wypuszczona na prowadzenia tego rodzaju Fak1·r 1· 1·ego seLre•:arz· , 
wolność za kaucją. Ma ona sta spraw. ft 111 
nąć przed specjalnym trybuna- Ze względ · a toczące się 

!em niemieckim dla spraw poli- śledztw<> nike ma nie wolno wi- roislt zuga1·ą spór w sądzie -
tycznych tak zwanym Voksge- dywać się z uwlęzioną. Rów- • 
richt i w tych wypadkach proce n' eż i adwokat Beylin nie l ył Wielkitn powodzeniem cie· hometanin, z naroC!owo 1 

dura sądowa nie przewiduje do niej dopuszczOl)y. szył się swego czasu w Warsza- Włoch. Sekretarzem jego I 
zwolnien.ia za kaucją. Hrabi.na W:ii~lopolska w dal wie słynny jasnowidz, fakit" Sad- niem.niej zdolny i sprytny k 

$Iedztwo w sprawie hrabiny szym ciągu przebywa w więzie cli Said Foady, z wyznania ma- larz, Antoni Jarzy Cwojdzińl 
który często robił swemu 1 

cz ie 
strzowi nieuczciwą konk\11'1 
cję, odbieTając mu klientów. 

Na tym tle pomiędzy fa.IW 
i jego sekretarZ12m dochodz 
do różnych scysyj, z których 
dna trafiła wczoraj -do Sądu • 

Z niczego doszedł ·do. milionów - Od małego bekoniarza kr);b;i!01:1Iarsw~hieg~ 
d lk • k ł S • d • d f roku jasnowidz zastawił mam o wie 1ego e spor era- padek po nim zie z ezy nę do pisania, kupioną niedt 

no i otrzymał za nią w lomb 
młodziutka ŻOD8 i Synek cl.zie 100 zł. Przy transakcji la 

bard owej, asy~· ował nieodst1 
W Wieidntu. zmarł na tioYesnąJ wo handiował stanyz.ną, a na-· pirzyjaciela i w roku 1927 pn;y-' zaczyna Sfę foteresować inny- ny sekretarz Cwojdziński, 

dnsznicę 43-le Lni Oskar Ro.bin- 1 stępnie przerzucił się na ha.n· sitąpił do pracy. W roku tym 1 mi dziedzina.mi przemysłu i 1 ~ł órego mistrz miał zazwyc: 
son, jeden z na;hogatszych lu- del drzewny. Ale w obu cl.zie- 1 przybywa do Mysłmvfo, g<b-ie handlu. <ieoJ!raniczone zaufanie. 
cizi w Polsce, który w ciągu sto dzinach marnie mu się powo-j za.c:z;yna pracować na targowi- Robinson, konystając z ulg, Wkrótce fakir Saiddi udał 
sunkowo krótkiego czasu zro- dziło, zaxabiał bowi-em ledwie cy, a w następnym roku osia- polegających na zwracaniu po· za granicę, a gdy wrócił do ~ 
bił iście amerykańską karle- na swe utrzymanie. da w Bydgoszczy, gdzie na wła datku dochodoweg.o, przystępu :;zawy, dowiedział się, że 11 

rę. Pewnego dnia jeden z jego sną rękę przystępuje do handlu je do budowania wielkich do· szyna została sprzedana. 
.W roku 1927 był to jeszcze przyjaciół, znając jeg.o e.rlergię, trzodą chlewną i \zakłada skro- mów czynszowych w Warsza-1 Jasnowidz, który nie przei 

człoWiek zupetnie biedny, któ· spryt i przcdsiębiorez.ość, zapy mny w.vszta~ bekonowy. wie; skupuje akcje rozmaity<:h dział takiego obrotu rzeczy, 
ry ledwie zarabiał na u1rzym.a· lał go dlaczego nie zabiera si<: Tu:iteres pro(speruje doskonale przeds.iębio.rstw przemysło- wolał się do pomocy policji, \ 
nie, a po dziesięciu lata<:h obra do dziedziny handlu, która le· i w roku 1930 Robinson posia· wych i powoli zaczyna wy.wie- ra ustaliła, że maszynę spt"Zei 
cał setkami milionów roc210ie i t.y jeszcze prawie odłogiem i da już 200.000 zł. Kapitał ten rać wpływ na różne dziedziny sekrefat"z fakira odebrawszy 
majątek jego stale r6sł, sięga· która może się stać istną kopal po.zwala mu rozwinąć w całej przemysłu. z lombardu na podstawie ali 
iąc zawrotnych liczb. nią złota, a mianowicie do han pełni s.wą przedsiębiorczooć i Robinson ożenił się przed 4 srzowanego pełnomocnictwa. 

Robimoo był Żydem. Pocho- dlu nierogacizną i eksportu Robins<l1l zakłada pierwszą swo laty z 16-letnią córką lekarza z Na wczorajszej rozpra1 
C:łził ze Stryja.. Przed wojną pra przetworów mięsnych za gra!Oi· ją fabrykę bekonów w Nakle Czerniowiec (Rumunia). Zmar· Cwo!dziński przyznał się do· 
cował w restauracji, z czasem cę. nad Notecią. ły milioner osaerocił 3-letniego ny, tłumacząc. się, ze miał pt 
wziął się do handlu. Początko-1 Robinson posłuchał rady W roku 1931 Rohlnson już ja synka. Obecnie powołano do wo podpisać się na pełnontt 

ko członek polskiego związku zycia radę familijną, która hę- nielwie swego pracooaWt 
................. --·---·----"'--"" ____ ..__...,_.._ ... """1 bekonowego zakłada dwie dal- dzie się opiekować wielomilio· gdyz należało mu się 1000: 

Na ntalei· wokandzie... sze fabryki bekonów, a miano- nowym majątkiem, który mw-,zate~lei pensii. ,_ 
wicie w środzie i w Kępnie na timi.lioner zapisał w testamen- Sędzia Ła::zkiewicz SKI! 

Pomorzu, a w roku 1932 budu· cie dzieciku i nieoelnoletmiej ZitJ Cwojdzińskie.l!o na 8 tniesit 

. 
11 :. n d u d a I n ~ 0 s a d e je ko~ztem pół miliona złotych nie. , więzienia. ft U lJ U czwartą fabrykę w Złoczowie. 

Robinson, wła§ciciel czte-
CZfli: .los labrlkinla11 

rech dużych fabryk bekooo- p d • • 
. li wych, zaczyna odgrywać po- ara llil z· J'IOWI r A. E.) Do pana Dawida Au-, a propos potome • ' -. - waŻillą rolę na rynku. Staje się I . 

genblika, zamożnego labrykan- Ja na wszystko mam raaę! jednym z największych etc.spor-
ta obuwia, przybył mizernie wy Na zbyt wielkie wydatki i zbyt terów, obsługując 25 proc. ogól 
glqdajqcy jegomość. Stanql, I wielkie podatki. Na chorobę w nego eksporlu mięsnego, oo wy Ro I fa Ne 
przydsk~jqc skromnie do pier-1 brzuch i cho~o.bę '!' bok. Na mi; nosi ponad 30 milionów zł rocz 
si zniszczony kapelusz, lecz z losne smutki 1 miłosne skutki. nego obrotu, oraz wywieira zna(- • . 
oczu jego bila pewnt>ść siebie i Na wszystko! Jestem skarb nie czny wpły.w na tę dziedzinę OL S. Krakow s ~· Wdem, .te mą~ wie męta ale fe&t w zupełnym r 
polot. doceniony! Bierz mi pan wobec ł swym postępowaniem sprawił Pani rządku i leczenie lu jest koniecz 

·-- Pogrzebacz się nazywam teao i przemowę tę przebacz, pnemys u. • wiele ciełpień i że n:estety już nigdy Sprawa inwalidizka nie za&ta.nie I 
_ rzekł, goniąc wzrokiem ;a- pozostaję z szacunkiem Nafta/i W roku 1933 Rcbinsoo zamy '.tie powróci. Jest mu Pa.ni zupełnie szybko załatwiona. 
kZeś UJizje, unoS11tqce się nad glo Pogrzebacz. ka swoje fabryki w środzie i 'bojętną. A lubi „:tyć" w całym tego tod.zianka. Leczyć się daleJ p-'h 
wą pana Dawida. _ Jestem ra _ Nie chcę! _ krzyknął zde Kęp.nie, sp.rzeda;ąc je miastom, ·f.owa mai:zenitL Pani była za ~obr~ Wyzdrowieje Pani. Pa.ni w:ną jest, 

dca z zawodu; wbrew brzydkie nerwowany pan Dawid. a w fabry.ce w Złoczowie wpro :n:~e;!t:i~';ą P~~oo~~/~n:~lo~ N~:t ~!,~~=coP:i t~:Zci~~ściT.' 
nazwisko posiadam rozumu, i - Co znaczy nie chcę?! wadza naJIOOWSZY system pm· wiek bez wartości, nie zasługuje n.a tego by cały majątek przetrwoi 
przyszłe/n do pana na posadę. - Się nie życzę pańskich duktji, wskutek czego zatrod- ?ani miłrść. Gdy otl"7.vma Pani pra· Jest Pani przeciet energiczną oso! 

_ Na jakie posadę? rad! nia tylko 300 osób. cę,. a tak~ o~yma Paci na pewn-o, Dziś jut za pótno, nie potrafi łut r 

- B. ede pana radz1·1. - Pan po„.:m'enes' ~„ :eh z'y- Zyski Robinsona rOOIDą z ro- mn~e będz:~ r;uał:i czas~ na rozmy~· cować. Nie powinna Pani liczyć si~ ...,. „.„ • k k • k . T lanie. Zna1d~e się Pani w otoczeniu riim dz:&iaj. Za długo Pani czeka 
Pan ba'Wid skrzywił się z nie C'zyć! u na ro 1 w oncu ml ionu ludzi dobrych ł życ.zliwych. Z biegiem Żyć ty>lko dt.a siebie i pracować i 

smakiem. - Dobrze! Więc poradź mi c.zasu ~apomni Pani o nim zt11Pełnie . siebie. żadnych specj:iLnych prze! 

- Ja nie potrzebu-1·„ pańskich pan! . . Ko"""11·e paprawcze dla Genowefa z. Listy tllkradła Pani są- nie będzie Pani miała. Życie dalej! 
"' ._, ? JU iać bę·dz'e szaro, ale trzeba umiel 

rad. - Co mam pana poraazić I s1adka. W . Pani nieobccno§ci weszła w codlz.ie'lllllym Ż}"Ciu znaleźć co• I 
- Co znaczy nie potrzebuię? - Jak się mam pana pozbyć, L9'muR~SfÓW do mieszkania i zabrała je. Chodził<> siebie. Dziedto da Pani ri:adowolei 

- oburzil sio pan Potłrzebacz. psia krew! il jej 0 to. by owe listy poka"Zać męż.o· i wyo '?.:Ti pustkę w życiu. 
"' .s p b '!kl Zbl* PORTO ALEGRE. Donosrzą wi. Jest wobec Pani wrogo u:sposob:o K. L 1-1. LLL. Ma PM! na sumie: 

- Moic rad pan nie potrze- Fon ogrze acz umz · i- d na, poniewat k-<'c·ha Pani męta i """"ta • 
l l d I b k t z Rio de Ja..neiiro, że rzą cen- ...-~ wiele. Zostawił Pan tonę i dz1e~ 

buje? A czy pan wiesz na co 1 ży się· powo i o a ry an a, al "ł . . now : ła za wszelką ce.nę uzyskać jego bez środków do fycia. Pos!orrlł Pan: 
wszystko ja potrafię poradzić? I sięgając jednocześni.e ku tylne; tr nyd polsiktan?dwi ~tą~- się ': miłość. Nie zrata się zUJpcłnie jego o· k-Obietą lekką, dla której Pall jest 1 

Na wszystkie nieszczęścia! •
1 
kieszeni od spodni, czym tak stro . 0 z Wl owa.rna KOmUlll· bojętnościi\ Terate: mąt niestety do· czem. U!e.<ł Pan jej i żebrze mił"' 

l kk d i . 'l D 'd . b' zmu 1 w tym celu utworzy ko- wie się o :Pani romansach. Będzie z i"ak pies. G&le Pańska męsko~?C .lak córka się e o prowa z z 1 przerazi pana awz a, ze ze- ' . i.._ k te.!o powodu bud.zo cierpiał i odei-
k · „ · d k dl l łonie poprawcze ouuzy on- " nie wstyd Pi::nu w'--dawać wszy&tk: 

l·ak cór a nie moze wy1sc za a zem a • . ' f . . dzie od Pani. Otrzyma r<nwód a sąd 1 

I X1 t e wyco a 1 "'·"•szczy ciężko za.robione pieniądze na n 
mąz·,· 1'ak co'rka zosta1'e starą cen racYJn • . . ........ ~rz..,,,.na mu dziec'ko. tk • odr ndik k l ,_ Ockn:j si ę Pan. Przecież ona naigr 
panną i jak córka mi!fłO tego Jak się okazało na r<!zpra- ws~ys ie P ~cz 1 s~ 0 ne, Wenatyniec z Torunia 100. ży.je Pani wa się z Pańdde<SJ) UCl?'."cia. Vrad: 
ma mieć potomka. J all mal żon- wie, pan Pogrzebacz wyczqgnql ma}ą~e tenden~1e komumstycz· obec.nfo w ~łe<j de-presji d1UJChowej, Pana gdzle i k iedy tylko mote. 
ka dostaje spazmy z powodu po z kieszeni nie · rewolwer, a zlo- ne. ~,drat•'ona, C'l iednak s!ę domown._ żcinę ma Pa.., debrą oo..1~11ą., która d: 
tomka i jak pan dostaje atak z tówkę, pokazując, że za tak dro j Tak samo rząd zajmie się wyl kom udziel~ i .dlatego t.a.~de na.pręto- :i ?~';'Il:~ żyje w ~"ce. Wyc:u:vam .. : 

Powodu malz·onka, i 1'ak ten Io- b .; tł się pozbyć cho.waniem dzieci komunis~ów. ne ~to,<:U!'~ między .Pan:ą a mężem. iesh n1~ P?wr?c1 Pan d~ n:ei. odb" 
ną sumę mo".na s

0 d 1· b k 'ć . ne Jeśli Pani zdobędne się na poll:-0dę rze ~b:e 1 ~z ecku tyc:e a Pa11 c 
buz, co to wny$fko narobił, żą- W tym elanie rzeczy sq UW~ a Y wy ~rzem zaszc~e:;:>lO 

1 
ducha, ws.ryscy lrtórzy są w c>koło I zaZ"'la spckoju jut n.!.6-ly. Radzę zer 

da od pana alimenty, bo inaczej -rzil zawodowaJlo dorczdc<:. od Wt· w młodoc1anvch zarodki komu
1
. P~"i cdżyją. s=' ~ ~ek o!:"'>:ym a P~a' wać wsze' k:e łą-::zące Pana z ukoch~ 

oalosi w. aaz_ecie e,owinszowfll'lie. ni i kar.,,„ l nistyczne.. jednak n.ie be.z skargi sądowej. Zdro· ną stosunki l powrócić dr żony. 
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kącik 
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&rzrbek 

ia Do zakładu fryzjerskiego, 
e:ak burza, wpa.dł jakiś jego-

/' I'•\ I 

f 

Losowanf e ksiaieczek prem. P. K. O. 
10 premii po trs~ ąt ziotY<h 

Dnia 25 patdziernika 1837 roku od\ 70.141 70.210 73.307 75.057 17.776 
było się w Centrali P.K.O. w Warsza- 79.773 81.363 82.226 @2.731 83.990 
wie 35-te z rzędu losowanie książe- 84.802 85.110 85.795 85.846 86.200 
czek na premiowane wkłady oszcz~d 88.455 89.283 89.837 90.493 90.766 
nościowe serii II-ej. 91.745 91.956 93.273 94.444 94.550 

Po zł. 1.000.- otrzymują właścicie- 98.416 98.418 99.712 100.717 100.873 
le następujących książeczek: 101.085 102.059 104.571 105.136 108.038 
50.540 54.360 55.162 55.314 57.438 108.253 110.561 110.695 111.385 113.072 
57.538 57.806 59.246 59.547 60.353 113.737 114.763 115.780 116.852 116.936 
64.835 66.637 67.814 67.831 68.324 117.172 117.819 118.485 118.701 118.765 
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ność, podbiegł d-o zajętego go~ 
~ eniem subiekta i wskatzują-c 
~QI swo;ą twarz WTZasnął: 
()l - Ja was nauczę bandyci, 

iejel Goliłem się tu one
µjdaj, a dziś mi się zrobił g.rzy
feiek na twarzy! Prze.z w~ bru

aremniony ise n ·y.ów 
t: asy! 

Warszawie na zastępcę naczelnika Urzędu Sledczego w 
W uniesieniu złapał pn;era- Proces groźnej szajki bandy-I Maria Patynowska, którą rów-

:onego subiekta za klapy i za- ckiej, która pod wodzą zastrze nież aresztowano podczas obła 
~ nim po·:rząsać: lanego hersz~a Stanilsławskiego wy na sali sąd·owej. Wszystkich 
.- Wy mi za to zapłacicie! gras·owała w okolicach Warsza zatrzym;inych przewieziooo do 
y mi zapła-cicie. wy,, toczy się w atmosferze sen- urzęidu śledczego. 
- Co pan chce ode mnie? sacyj. Po wykryciu spisku na sali są 

- bronił się wystraszony su- Jedną z nich była wielka e>- dowej zostały zarządzone ·wyjąt 
iekt. - Niech pa.n pomÓiWi z biawa, do·koonana w pierwszym kowe środki ostrożności. Zrazu 
łJefem! dniu rozprawy wśród publicz.n·o bam.dytów zakuto w kajdany, a 
J - Dawać tu szefa. ści, rekrutują<:ej się niemal wy- następnie w.zmocn1ono eskortę 
. Subiekt wbiegł do pokoju za łączn~ spośród przestępeów policyjną. 
illepem, gdzie właśnie szef i ich towarzyszy. Drugi dzień procesu bandy-
• 1.dł z.nbd:mie. ! W pewnym momenc!e rozp.ra tów toczył się w atmosferze 
• - Panie szefie! Prrzyszedł wy rozeszły się wieści, że wielkiego n.a.pięcia. Szczególnie 
aldś gość i krzyczy, że mu się wspólnfoy bandytów planują za zdenerwowanie dało się zauwa-
nas zrobił grzybek! mach a.a swego pogTomcę, za- żyć wśród świadków oskade-

c - No to co z tego? stępcę naczelnika 'v-o·jewódz.-1 nia, którzy zc,Jradzali jeszcze sil-
• - Chce, żeby mu ~łacić kiego Urzędu $ledczego, Moto- ny lęk. Podsądni bandyci zacho 
.odszkodowanie. cyńskiego. Na salę Nr. 11 wkro wują się zuchwale i wyzywają-

napady rabunkowe, jakie przed 
kilku miesiącami notowała kro
nika policyjna. Bezpośrednio po 
zlikwidowaniu bandy ustały na
nady rabunkowe w okolicach 
Warszawy. 
Druzgocące zeznania świad

ków oskarżenia spotykają się z 
gwałtownym atakiem bandy
tów. Zasypują oni świadków gra 
dem pytań, usiłując pocfważyć 
ich zeznania. 

W godzinach popołudnio
wych przed pulpitem dla świad 
ków stanęła· kochanka zastrze
loneffo herszta Stanisławskie
go. Janina Wielgoszówna. Od 
niej to trafiono do wszystkich 
członków szajki. 

Przed stołem sędziowskim 

staje młoda, przystojna d.ziew· 
czyna. Witają ją wrogie spoj
rzenia bandytów, zasiadają· 
cych na ławie oskarżonych . 
Wielg~szówna zeznała przed 

sądem, że była kochanką Sta
nisławskiego i mieszkała z nim 
razem przez trzy tygodnie. Sta 
nisławskiego porzuciła przez 
bandytę Antoszewskiego. 

Antoszewski żywo protestu
je i zap.rzecza zeznaniom Wiei 
goszówny, którą „sypie" kilku 
oskarżonych . 

Z kolei zeznawała kochanka 
Antoszewskiego. Usiłuje ona 
ratować przyjaciela, ale proku· 
rator przyłapuje j..ą na cz~
stych kretactwach i s.przeczno
ściach. - Chce? Może chcieć! Już czył siln:.; oddział policji i w wy co. Widać od razu, że ława o

z nim pogadam. . niku przeprcwadzooej obławy skarżonych to dla nich nie pier
. Po chwili szef zjawił , się w zaareszt-ował okolo 20 osób, wszyzna. 
łklep!e. wśród nich <>rganizatora niedo- Zdecydowanie brzmią zezna
. - Słucliam pana! Co się sta szłego zamachu, ~wiadka obro- nia funkcjonariuszy policji. 

Min. · Schmidt w Warszawie 
? · ny, Henryka Rzymskiego. S'.wierdzają ooi, że banda Stani-

• - Grzybek mi się zrobił na Jak ustaloino, ofiarą zamachu sławskiego, do której należeli 
Wczoraj w południe przybył 

do Warszawy austriacki sekre
tarz stanu dla spraw zagranicz
nych dr. Gwido Schmidt. 

Potocki, komisarz rządu n.a m. 
st. Warszawę Jaroszewicz, po
seł węgierski de Hory, charge 
d'affaires niem.keki von Wuh
lisch, charg, d'affaires włoski 
Carissimo, członkowie posel
stwa austńackiego, poseł pol
ski w Wiedniu Gawroński, pre
zes Izby Handl. Austriacko-Pol 
skiej '!N Wiedniu Twardowski. 

Ąwanyl - rykiilął klient. m'.ała paść 20 1. Eugenia Rosz- oskm-żeni, była plagą Warsza-
- Grzybek? Jaiki? Maryno- kowska, której zeznania były wy i miejscowości podstołecz· 

y? bardzo nicwyg-odne dla oskarżo nych. Jej to dziełem były liczne 
Klient at mniał z oburze.n!a. nych bandytów. &zpośrednio 

1 - Pan sobie jeszcze kpi?! po zamachach została ona pod 
}111 się śmie;e? silną ochroną poLicji odstawio-

Na dworcu Głównym powita
li gościa minister Beck, dyrek
tor protokółu dyplomatycznego 
M. S. Z. Romer, dyrektor gabi
netu ministra M. Łubieński, wi
cedyrektor dep. pol. M. S. Z. J. - A co mam robić? Pła- na do domu. 

• ć? Że wyród jeden grzybek? ln.i-cjatorką zamachu była przy 
ało grzybów rośnie w lesie? iaciółka bandyty Nowick'.ego, 

~ ja się M:ale z tego po.wadu 
'e mn:wię. 

ją - Tcn !!rzybek mi wyrósł 
łiO pań:ki.m goleniu! 

- Po goleniu? .„ Czy g&e
• a:a to ;~st desz::z?„. Ja slvsza

' ze l!rzyby rosną po d~z
'IZtl, Wid<icznie pa.n wv~edł 

C'1a de:!c;i bez pa.rasaia. 
m - Pan mi za ten grzybek 
ł.iapłaci!I 

- Ji1.? Dlaczego? Ja go nie 
'a\hcę kuplć? Mo:a żoaia jut ku

tia. kilo suszonych grzybów i 
nam slarczy na całą zimęł 

Kliettt, z trudem panując nad 
sob~ wycedził p~zez zęby: 
- Czy pan mi zwróci kosz

ta leczenia, czy nie? 
Szef WZ'I'U.Szył ramionami. 
- Z jakiej racli 1 Ja nte mo· 

fę być odpowiedzialny za to, 
~rośnie na moich klientach! 
w;ij puiu wyrósł grzybek, ju-

pO" !ro wyro§nie kaktus, a poju
;ne. lne lipa. Czy to moja wina, że 
ak ~ ma tyz-ną. twarz ł że na 

llltJ rośnie? 
.i;~ - A kl!> jest winien, jak nie 
ie. pan?! - wrzuną.ł klient. 
da - Kto?„. Prawdo.oo.dobnie 
u:t pańskt mamusia. Wido.cznie 
r~ ~r~ed pańskim przyjściem na 

~ i SW!tt zapatrzyła się na las. I te 
~ła· raz na panu grzyby ros.ną. Do 
1~ ~atnttsi niech pan ma preten
~ się, a nie do mnie! 
~1i Napoleo.n Sądek 
~ .... „„-.i ... -..mii:ll!!:!E:I=' 

Narada na Zamku 
Pan Prezydent Rzeczypospo

łii.ej przyjął wczoraj prezesa 
Rady Minis1:-ów gen. Sławo!a
SkładkMvskiego i wicepremie
ra inż. Eugeniusza Kwiatkow
skie~o, którzy informowali Pa
na ·. Prezydenta o b!eż.D..cvch ora 
cach Rządu. 

Radia odebrał sobie 
ivtie 

LONDYN. Agen<:ja Reutera 
dono·si z Madrasu, że radża 
Vi.zianagaram popełnił wczoraj 
samobójs·two, skacząc z balko
nu wieży swej rezydencji. 
Zmarły radża od dłuższeg-0 

czasu chory był na gruźlicę. 

iuiro dalszr ciaa 
konkursu· ankietr 

'i 

stów. 17.51> La.wnik w s~ pracy -
pog::.dama. 18.00 Wla.d.om·ości &'PQrlo
we. 18.10 Sak:s.ofon solo i w zeąxile 
fu:>lyty). 1S.3Q Progr.a.m n.a jutro. 18.35 
Audycja dLa wgi. 19.00 „W~ Ag
ni·e\WJki" - epia:od .z powieści. 19.20 
Koncert chóru męskiego. 19.35 „Sla· 
dami myśli prof. Kazimierz.a Twud'O'W 
$kiego" - O"d.czyit. 19.50 Poga.daJlka 
aktualna. 20.00 Metod.ie Monitmartre'u 
- kon.cerl rozrywkowy (pł?tv). 20.45 
Dzlt«lnik wieczomy. 20.55 Pogadaaska RAD I O a.ktroa.Iaia.. 21.00 Koc.cert Clhop:aiowski. 

!11 21.45 „Pi~ mowy pol5kiej" -r kiwa 
oko ~„OD W ARSZA \V A L dra.M poujt 22.00 K.oncert J>O'P'lllla.r· 
za, "". A. dn. 27 październik&. ny. 22.50 Osłatn:e w.i.:i.d.omości. 

t1i• IS ,.Kiedy ranne". 6.20 Gimnastyka. WARSZAWA ll 
ścl MO M1P!yka (płyty). 7.00 Dzioetniniik po- I 13.00 Swie.cka muzydta na tematy Te 

CZ'J ra~. 7.15 M111Zyika (,płyty). 8.00 Au· 1 ligijn.e. 14.00 Parę i.n.f.onn.acji. 14.05 
' <li d'!'Cla dla sz.kól 8.10 - 11.15 Prze·r- 1 Proitram na jutro. 14.10 Kon.cert r~

~:ą. ~ tt.15 Au.dytja dla s·zkóił . 11.40 1 rywkO<Wy (:płyity). 15 OO Poga:wę.dka 
fr1' "'~y), 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Au- ~ospodMiZka. 15.15 1.000 talclów mu
azs dTCJa poł'Ul~11~1lW.,\. 13.00 - 15.3Q Pt!':zer li zydd. 16.15 - 18.00 Przerwa. 18 oo 

}i lit, 15.30 Wiadomo~ g0cip.:id1.wc;ze. Kon'Cerl sol!is·!ów. 18.50 Mwzyka t.a• 
o· 15:45 Chw'Jk.a pyi!at1 - pogaid.a.nlka dla I n2>C'ma (płyty). 19.50 Żyde lrulirural
:to ~~fi •!~h. 16.00 „Uomny dę mó 1.ne st.oP.K:v. 19.55 Wladiom>0śc.i g.porlo
W ~6 S audyo;a. 16 15 L6d.zik.3 Orki-e- I we. 20.00 Prllerwa. 22.00 „A!fa:-. fo :i.-

111e ~a a!011<lo'\'1~. 16.5() Poita·d.ar:.ka Ub.1· 1 t.r•lny" : - fo~'. efon. 22.15 - 21 OO M•1 
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Zlodz!eie okradli 
przez pofikap 

Prasa podaje, te do zakładu 
z manufaklurą „Polonia" w 
Czerniowcach dostali się przez 
podkop w piwnicy złodzieje, 
których łupem stała się zawar
to!ć kasy o·gniotrwałej: 371 ty
sięcy lei go.tówką Maz liczne 
koszto'\vności i zło!e zegarki na 
sumę pół miliona lei. 

Z~math bt1mbowr w Barcelonie 

OilCISKI 

BARCELONA. Biuro praso
we komi6ariatu generalnego po
rządku publicznego komuniku
je, ie wczoraj po południu do
konano zamachu na radcę eko
nomicznego generalidad, Como-

rera. Zamachu dokonano w 
chwili, gdy Comorera wchodził 
do swego domu. 

Wybuch bomby uszkodził nie 
znacznie dom. Policja jęst na 
drodze zamachowców. 

1ptekarn W. Borowsklegt 
!tdat w apt. I ski. aptw. 

Podwójna kal s r a w kopalni 
lniynier za111tv, 1 4 1órnlków 

Wczoral o gołk. 8-ej rano na wierzchnię. Okazało się, ie je· 
kopalni „Wujek" w Brynowie den z nich jest ciężko ranny, a 
pod Katowicami, n.a poziomie dwaj inni lżej. Of_iary nieszczę-
540 m. nastąpił gwałtto·wny ś'liweg.o wypadku odwieziooo do 
wstrząs, wskutek którego trzech lecznicy brackiej w Katowicach. 
górników zostało zasyp&nych W toku akcji ratunkowej o-
zwałami węgla. koło g0odz. 10-ej nastąpił drugi 

Wszczęto natychmiast energi wstrząs. Kierujący akcją ratow 
cmą akcję ratunk<>wą, w której niczą int. Jaśkiewicz i sztygar 
wyniku w ciągu dwóch godzin Nowak za.sypani zostali zwała· 
wszystkich zasypanych górni- I mi wę~la; które oberwały się po 
ków wydobyto żywych na po- nownie na tym samym odcinku. 

rann1ch 
Po godziiooej dalszel a1Cc"ji l[olu 
mna ratownicza wydobyła z pod 
gruzów obie ofiary katastrofy. 

Kierownik kopalni „Wujek" 
:nż. Henryk Jaśkiewicz zma.rł na 
skutek odniesionych ran. Zwło
ki jego przewieziono do kootni 
cy w Katowicach. 

Na miejsce katastrofy uCtał 
się delegat władz górniczych ce 
Iem pr.zeprowa.dzenia. .cfocho-
dzeń. . 

Zuc wały a d bandytów 
na filie banku w Buenos Aires 

BUENOS AIRES. Czterech I Bandyci, uzbrojeni w rewol- J kalu banku publlczno§ć 1 zra
ba.n.dyi;ów dokon~~o tu zuchwa· wery, wpadli do l?kalu filii Ban ł bowawszy sumę 25 tysięcy pe
łe~o ~anadu na f1_I1ę Bartku Pro- ku, s~erroryzo~ah. per~onel u- zów ~biegli au~omt;ihilem, ktćre
WlllCJl Buenos Atres. rz~dn:czv 1 zna1du1ącą się w Io- go kterowc•" rowrueż sferrory-

. z'Owali, zmuszając go do jak naj-

Od w el wo1· sk z:a w eh :ZI>~z1~{1~~n'!7stu . Ińinuta~h ~a-
" .rzymali samochod, kazali kie-

ZI poraike . w Asturii ~owcy wysiąść, po c~ym zbie]tli 
• ym samym automobilem w me

go odwetu, będzie zdaje się •::~adomvm kierunku. 
Mondragoo., pomiędzy Sarago- Urząd.zony za bandytami po
ssą a Teruel, gdzie zanotowano · -~~ nie rl1ł :żadnych wvni.l' ów. 
wczoraj poważne ruchy wojsk. . Samochód, kt6cym uciekli ban· 
co potw!erdza lotnictwo, któr2 '„::=. znalaz!a polic!a w god~Inę 
sku~ecznie borr>h....-.A,,,ura.ło woj- -') tlokoinaniu n:>":"rtu norzuco
ska rządowe. ny w iednej z podmiejskich oko

RZYM. Agencja Stefan.i w 
dEpeszy z Saragossy donosi, i:! 
działalność wojsk rządowych 
na froncie aragońskim p!.1 - ·a· 
la przewidywać podjęcie now~i 
ofensywy w celu wzięd::t od
we'u za porażkę w Asturii. 

Odcinkiem, ;wybranym dla te lic.. 



, 
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Ja,~ 2111 al~ła się w jec!Jnym pr1Ze·diziale z pułk.owni1lciem 
Iw<1J1owym. Mi.ęcfay nrimi wywii~ała s.ię ożyw.i.ona rozmowa, 
pl'lZy czym J.a.d•zia pod.ała się jaJro códca seikre-1,µza pooe!lsitw-a 
r ooyjshi el!o w P<arym. 

Iwanow m;kuit.edt d.eiganciji lllC!Je,bskie.j orari: zmiany kolo· 
r:u jej wlosórw nie poonał jej od razu, a.Le w te><ku iro=oiwy 
powied!Z:..a.ł j,ej. że przy,pomina mu terror}'Etb'ke Jadwi.gę 
fadebską. 

PIOTR CHABER JA. 

Wspomnienia· szwo eiera 
(łlkres walk o Niepodleglołf 1919 - _ 1920 rJ 

· Ofens1wa Budiennego 

rozpogodzonl\ jui tw&rzl\ l<ole
ga. 

Od strQtly wsi rozległy się 
dźwięki trąbki. Przysłuchuje
my ~:ę P'ilnie, chcąc odróżni.: 
sygnał jaki rozbrzmiewa. 

- Siodłanie grają! - odzy-
wa się po chwili mój towarzysz. 

- Tak, na pewno siodłanie! 
- Jakfo? Na col jest poniekąd celowy. Sądzę, - 'ciodaję po chwili, przysłu-
- No, bój się Boga, czy nie że na wycofywa:nie Slię bez cha.wis?::y się dobrze. 

zdajesz sobie . sprawy z tego strzału, na oddawanie bez bo.ju - W ta.kim razie zaraz wy· 
wszystkiego? Sam wiesz do- wsi i miast, nie zgodziłoby się jeżdtamy stąd! 
brze. Biliśmy się, zdobyliśmy nasze dowództwo, gdyby nie - Na pewno! Tylko cieka· 
kawał kraju, a teraz? Odebraili miało w tym swego planu. Sły- wy jes.te.m dokąd? 
nam i odbierają co dzień, co szy się, że odstępują, ale rów· Za chwilę ukazał się łą-OZnik 
dzień wiara ginie na polu bi- nież dochodzą wieści, że cała na kon!u, któ„ 'I z da.Jeka zaczął 
twy. żadnej z nikąd pomocy, Polska w'ezwa.wszy wszystkich nam dawać ręką maki, żeby 
w k·ońcu co? Wyrżną na.s do no swych obywa:teli pod broń go- zejść z posterunku i udać się do 
gi, a nawet k tóry zostanie, to tuje się do rozprawy z wro- szwadronu. 
llllie będzie miał dokąd wracać, giem. We wsi S<ZWaidrony jut &fały 
skoco bolszewitcy całą Polskę - Daj Boże, żeby było le· gotowe do wymarszu, oczeku-
zagarną! pic;, ale nie łatwo to nastąpi!- jąc jedynie na powrót wedet i 

- Tak źle nie będzie! - mó rzekł z powątpiewaniem. placówek oraz komendę do ro· 
wię do niego uspolkajająco. Je· Wtem sło1ice wyjrzało zza szenia. Za chwilę ruszyliśmy 
szcze i nam słońce zaświeci i chmury, rzuciło pęk jasnych kolumną, kierując się w stronę 
odzyskamy to cośmy stracili. prrm1eni na nas, tak, ż,e pocz:i l mfa.stecz·ka gaHcyiskiego, Ło-

- Trudna to sprawa! - liśmv błogosławione ciepło ·at.yna. 
l"Zekł z powątpiewaniem. - Tu wielką jasność w ocza.ch. Niebo się wypogadza coraz 
się jakiś czas może ut.rzymamy, - A :widzisz! - mówię do I więcej, chmurki przesuwają się 
ale czy długo? Bardzo wątpię! ' kolegi. - Patrz ja;k to słońce, I c· ar::: z rud.ziej, a słońce chy 
Czy wies!Z, że bols·zewicy już I którego przez długi czas nie I lące się ku zachodowi, ozłaca 
podchodzą pod Warszawę, że było, a tylko czarne chmury- ziemię ja.S1I1ymi i ciepłym:i pro-
in.asze wojska są już w odwro-

1 
przewalały nam się nad głowa mi<'nfami. . 

cie? ·moi. siekąc deszczem, tak i los I Jed.ziemy przez nieznany do· 
- Tak, wi. 'emf Przymajmniejl n :tsz, m!}ie n.3m s i ę lada chwila i tychczas sobie teren. , naipoty· 

tak głoszą .f1aze ty. Ale I'lin.ie się uśmiechnąć! I karą~ c0 chwi,1a ra f'~,J„ oko· 
~aje1 że 9.dW.J,:ói ~~]]Ch ~otiisk -.. I jo moi:liw'e! ~ _odparł z 1 P.óW: i dawnych ~Y.cii z ~ojiu. 

mojej jedynej córki... , -
- Tak. •• A gdzie jest pańsp córaca? 

· - Nie wiem. 

• 

· · - Zginęła 1 
- Tak, niestety, zginęła. 
- \YI jaki to sposób? • • . 
- Sam nie wiem. Wydarzyło stę z mą rueszczę· 

§cie, wpadła pod wpływy polskich buntowszczy· 
ków... pl 

- Nie rozumiem, jak się to mogło stać. o scy 
buntownicy porwali ją? . . . 

- Trudno mi o tym mówić„. C~oc1az. ~wykle 
jak człowiek opowiada, to m? po tym Jest lzeJ.M 

Odkaszlnął i powiedział: . • . 
- Zakochała się w polskim buntowniku 1 uc1e· 

kła z nim. Złaipano go po tym i skazano na kato·rgę.„ 
Moją córkę odnalazłem, ale ucie·kła m.i po ~az dru· 
gi z domu. Znowu ją odnalazłem, sądz1łem, ze teraz 
będz:.e koniec.„ Oddałem ją do zakładu w Carycy· 
nie, ale uciekła stamtąd znowu„. 

- Z klasztoru? - Jadzia teraz z prawdziwym 
zaciekavrieniem słuchała słów Iwanowa. 

- Tak, z klasztoru„. - westchnął Iwanow. - I 

Co prawda jest to moja wła;sna wina. . 
- Prosiła mnie, a było to wtedy, gdy odw1e· 

dziłem ją w Carycynie, bym z nią przes~acerował 
się po mieście. Po drodze powiada do mme - bar· 
dzo panią przepraszam za to wyrażenie - że musi 
zejść za własną potrzeb?"„ Zaf.rzymałem kare:ę, ona 
weszła do podwórza i już ~ęcej nie wróciła do 
mnie„. 

- A czy nawet l!stu do pana nie napisała? 
- Nie, listu nie nao1sała. Tylko dwa miesią-:c 

temu otrzymałem depeszę z małego miasteczka w 
gubernii Ufa, depe::;zę wysłał były narzeczony mej 
córki. Zawiadomił mnie, że Tania, - tak się nazy· 
wa moja córka - znajduje s:.ę w tym miasb ;zku. 
Miałem wtedy do niej wyjechać, ale ci poJscy bttn· 
townicy dokonali na mriie ·napadu„. . _ 

- Napadu? Jak to, mój Boże, c<> to za barba· 
rzyński kraj! - zawołała Jadzia. . 

- Tak, rzucili bombę na karetę, w której by
łem. Mo!a sytuacja była tragiczna ... Ale Najwyższy 
zlitował się nad swym wiernym słtt~ą i darował mi 
życie. Teraz wracam do swych sił, postan<r.viłem 
wyjechać w tamte strony.„ 

- Ach, jakże pan strasznie cierpi zapewne„. 
Podziwiam pana charakter„. . 

- Inny na mo:m miejscu już od dawna J; ·Jszedl· 
by sam do dymisji. Ale ia kocham moją ojczyznę.„ 
Muszę stać na warcie ... Gdyby nie moja pomoc, za· 
mieniliby stolicę tego kraju w ruiny. Przecież to są 
naprawdę bandyci... 

Jadzia miałaby ochotę splunąć teraz w twarz 
Iwanowa. 

Iwanow zmęczył się długą ro2mowa i pofoiył 
się dos nu. Okrył się dobrze pledem i now!edział: 

- Dobranoc, madame„. Bardzo panią przepra· 
szam, ale jestem bardzo senny„. 

- Przyjemnego snu - odrzekła Jadzie. - Zda-
je się, że się sama też położę zaraz spać. __ 

Po upływi~ dziesięciu minut rozlegało się już w 
wagonie sapanie Iwanowa. 

Jadzia siedziała czas dłuższy nieruchomo. Po 
tym zl!asiła światło, za1Jaliła nocną latarkę ... 

Dyskretnie wydągnęła zza pazuc!iy mały, po
łysku;ący rewolwer. 

Owinęła go w 'husteczkę i przysunęła do skro
ni Iwanowa. 

iwłatowe). Pracowita ludzka ' mo wspomnienie wstrząsaią 
ręka zdołała już częściowo za· nimi dreszczem zgroz-;r. 
sypać rawy strzelec.kie, wyorów \ Po parugoclzi.nnym marszu 
nać nasypy i oczyścić pola z . zbliża.my się do Łopatyna. Tu· 
zasieków drutu kolczastego. taj widzimy ślady świeżo sto-

Oderwa.ny hukiem armat i czonej bitwy z bolszewikami. 
krwawą pożogą wojny, rolnik Po polach leżą gdzieniegd.zie 
galicyjski, wtócił na swój za· trupy roznosząc straszliwy za· 
gon, aby w pcx:ie czoła dopro· duch dookoła. Leżą ciała okrop 
wadzić go d-o pierwotnego sta· nie wzdęte i rnzkładające się, 
.rn $lady jednak, w posta::i przedstaiwiając niesamowity wi 
zbtl!'z<>nych domów, pozbawio· dok Unoszą się tylko nad nimi 
nych gałęzi, sterczących samot stada kruków i wron, które na 
nie pni drzew, dołów i wyrw nasz widok podrywają się do 
od poci.sków arlylervjsk1ch, po·. góry, kracząc przeraźliwie. 
zostały jeszcze i długo będą Obrzydli.wie obrzękłe 1 sine 
śv.•1adczyć o tym, co się tu dzia- twarze trupów z wyszczerzony 
ło. mi zębami, z krwawymi wy· 

Całe wioski, które niegdyś dziabanemi przez wrony oczo· 
znaczyły się z daleka bielą dołami, budzą grozę. 
chat i zie.lenią sadów, obecnie $wiadomość, że mogłem być 
-.vy~i.ądają jak na'Wpół umarł?. I podobnym do iedn~~o z roznie· 
Z cl1'\t zostały rumowiska i sto sianych po poilu ciał, lub w każ 
sy czarnych, opalonych zgliszcz, dym razie może mię to prędzej, 
a z drzew, okalaiących osiedla, czy później spotke.ć, ws'.rząsnę 
nie zostało nitc. Zaledwie gdzie ła mię dreszczem zgrozy na 
niegdz1e pozostało ied.no i to samo wspomnienie. 
jakoś ~zerażająco samotnie, Słońce skryło się już na za· 
potrzaskane i okopcone. chodzie i mrok padł na ziemię. 

Lud~ie mies:kają w dołach, przysłaniając ohydę poho;-owi· 
w lep1ankach 1 napredce skle· ska przed oczyma żyjących. 
cony<:h barakach. S.pog!ąda.ją Dofeżdżamy do Łopatyna i 
tn, o""nie na nas, bo wiedzą co zatrzymujemy s;ę na jednej z 
to znaczy, że skoro jes·t :woj· uliczek miasta. Tu rozlokowa· 
sko, to za chwilę znowu uo-~ą ły się nasze . oddziały, a po:z:a 
za·g~ieć stn:ały i powrócą .te Il!fas'em Unią ciągną się pozy· 
-hw1

1e S"l"!'Z')d h .fr, chvr.'~ cie naszych wcńsk. 
str~et które do .d.r.iś iia sa· LQalin da2_ ..iu~ 
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B do na nowym szlaku tcaórczvm Ciekawostki ze świata filmu 
Eddie Can.tor nakręca obecnie łilm realizacji obrazu P• t. ,,Ziemia hfsiti' 

p. L „Ali Baba powraca do swego pańska", którego akcja roz.grywa sit 
miasta„ i równocześnie op JM:owuje ·w środowisku chłopów i .rolników hlsz 
scenańusz do innego filmu p. t. nśpie pańskich. Wrsuwa sie na czoło r2irserów po~sk~ch 

„GDY KWITNĄ BZT'". 
KINO PALLADIUM 

Stolicy przybyło nowe kino ,,Palla
lum" (Złota Nr. 7), które - pod 
wiględ::m przepychu - nie ma sobie 
lic r6wnego w całej Polsce. Wspl2Bia
ly hall, poczekalnia, kawiarenka, czy
telnia gazet - to wyraz największego 
luksusu, Marmury, lustra, wspaniałe 
oiwie:Icnie, kwiaty, doskonale dobra. 
le kolory ścinn - tworzą p!ękną ca
~ć. Widownia zbudowana z niemniej 
"Ylll pnepycbem, jak Ju:ll i poczeka!· 
Iii. Wygo<!ne, miekkie fotele, dobra 
widzialnoić z każdego miejsca, łagod
le światło, dobrze umieszczony ekran, 
lljnowszy typ aparatury, - wszystko 
1t składa się na pierwszorzędną ca
~fć, godną stolicy wielkiego państwa. 
lakże ubogo wyglądają w porównaniu 
,,Pall12dium" niektóre budy naszych 
ltprezentacyjnych" kin. 
Ha program otwarcia wyświetla się 

,.Gdy kwitną My", z Jeanette 
lac Donald i Nelsonem Eddy w ro
~h głównych. Chodzi w Dlm o histo
' kt.-rlerv wielkiej śpiewaczki, która 
!!~la wiele perypetii miłosnych, 
l~!?a:w~y się w ubc~im śpiewaku 
tero,·rym, wówczas gdy już miała mę 
' za którego wyszła tylko z rizię· 
łllości za pomoc przy karierze. 
Film w odróżnieniu od wielu innych 
•razów amerykańskie~, utrzymany 
):zez cały c-ias w tonie melodrama
~Ctuym. - nie kończy się stereotypo 

i 
„happy eadem", ale śmieTcią 11-

hane1,o. 
ałość ma d1>Skona1e Jednolity ton 

, filei!o cpowia.dania., bardzo subtel
lle podanego D.llJW'et w momenfioch 
t7~IJAJił!ll-.~ 

l»og.ate l wystawne. Reżyseda - po
mysłowa i inteligentna. 
śpiew Jeanette Mac Donald czaru

je czystością mtonatji, piękną inter
pcetacją, fdcabde r6wnvm nasileniem 
we wszystkich rejestrach głosu, a 
pnede wszystkim miękkością i ciep· 
łem barwy. Arcydziełem kunsztu wo· 
kalnego jest piosenka wykonana pruz 
Jeanette Mac Doaald. przed Napole· 
oaeni. 

Jeanette Mac Donald 

Je9U chodzi o Nelsona Eddy - to 
wyznam szczerze. że nie jestem entuz· 
jaatą tego rodzaju śpiewE.ków, . którzy 
\)OZa siłą głosu nie umieją dać c:iepł:. 
I miękkości. Niemniej jednak, Nels'ln 
Eddy fest interesujący w roli młode· 
go śpiewaka. Ciekawa f e5t również po 
sto.ć męża w: _wykoaaniu Johna Barry
lwrAo . 

ży się liczyć .z tym. te Bodo zajmie wa.jcie podczas snu". Jedno .z kin w Berlinie "fVYŚW{eUa 
jedno z pierwszych miejsc w rzędzie Po powodzeniu, jakim si~ cieszy z dużym poWodzeniem polski film pt. 
n~zych reżyserów, szczególnie w wszędzie li!m o Hiszpanii p. L „Ostał- „Czarna perła", w którym, jak pamię 
dziedzinie komedii. ezy melodramatu. I ni pocią.cł .z Madrytu", jedna z wy- tamy, role główne odtwarzaję Euge-

M. Szczęsny. twórni ~erykańskicb prz"'Stąpiła do niusz Bodo, Reri i Lena Żelichowska. 

Nads:podziewuie zacięta jest wal· - ~':8 na;t!l?łef ~ozumi!c na
ka o tytuł króla i królowej elmm11 P?l ~ ?Ji'tenCJę. Mysl!m.y._ ze ~ezy do
skiego, Przyznajemy szczerze, że me ~~ trochę ~zeJ, krwi . cl.o. na
liczyli€my, iż bój przybiene tak na- szeJ kineD?at~g~afii: Mimo wie~eąo 
miętną formę. szacunku Jaki Zf!UDY dl~ opronuenio 

Ubiegły tydzień przyni6sł n.owe nie-1 llY~ Jradycf ą gwiazd -;, Jesteśmy spr a 
odzi nki ś • · egrupowania gniem ,,nowych twarzy • 

!'I> a • "?eze prz dch dz • Dajcie nam Zacharewicza i Andrze 
~raz z setkami kupo!16w na amio 1! jewską na tron królewski! Im należy 
listy z~ szczegółowynu motyw ~ się ten tytuł, mo mimo bardzo młode-
sowama. • k j t t b't • t z m-aku mi • ca, niestety, nie może go wie u es o. praca ~ 1 Dle u a· 
m drukować eeszystkich listów, choć lentowanych l~dz1, • ~y ich bardzo ko 
ni~tón~ są wybitnie charakterystycz· cb•D?Y• Odda1emy ':"1ęc nasze głosy 
n.e. Wiele z nich zawierają „sloganv", na nich i na~al będziemy nasze hasł!> 
hasła i okrzyki bojowe jak: . N1!ch. ~v propagować! (227 kup~n~w oraz h· 
je Królewska paral„. (i tu WJ'lllleDlaJą sta autent~cznych. D~dpisow). 
dwa nazwiska), albo „Najmilszym i I wr~e trzeci lisb • 

n ym -' ... orom polskie«o film. u „Głosu;ąc na Królow!) 1 Króla ekr.a 
na1 epsz ...,„ " • li • świ t 
(tu dwa nazwiska) składamy swe gł~- llU. zap~e wszyscy o. nasze1 e : 
5 , craz ży<:zenia dłu~iego pa.BA>wama ne! • śpiewaczce ~u~yrue ~~czepeń. Jad ekranem" i 170 (sto siedemdzie- skie•. która J!rała JllZ p~ciez czoło
siąt} autentycznych podpisów aczen· we role w film~ch polskie~. My,_ . to 

• s·zkoły Handlowej Marii Lipskiej Z!JBCZY ucz~ce kl. I bce,alne; i 8 
~c Warszawie. gunn. przypomi.namy ~zys~~ o na-

Jed.nym z clwrakterystycmych U- szym słowiku 1 odda1em- 1e1 • nasze 
stów jest następujący: !1łosy. Na króla. ekranu wybieramy 

Sz R dak 
• p ---'~ Zbyszka Rakowieckiego, który Jest 

anowna e CJO o prz-,---
niu listu pani Stanisławy M.azurów-

Konkurs filmowr 
w Watrkanie 

O&asopismo „llustrazłone Vaticana.„ 
ogłosiło koołmtn na oryginalny temat 
dla -oralniającego filmu. Nagroda 
wynosi 10.000 lirów. Scena.riusze mo
ią być nadsyłane w dowolnym Języku 
europe.jskfm i wiany krótko i lamo po 
dać temat. 

Gwiazdom nie wolno 
sie opalai 

przemiłym l naprawdę ·dobrym akto.. 
rem„. 

Następuje 36 podpisów. 
Oto stan na cl.zień dzisiefs.zr= 

KANDYDATn 
Elżbieta Barszczewska 
Jadwiga Smosarska 
Jadwiga Andnejewsb 
Nora Ney 
Mańa Bogcla 
Lucyna Szczepańska 

KANDYDACI: 

169f 
1523 
554 
371 
339 
36 

Franciszek Bwdniewłcz 1299 
Witold Zacharewia 1003 
Mieczysław Cybulski 914 
Eugeniusrz Bodo 429 
Aleksander Żabczyński 363 
Adolf Dymsza 146 
Jan Kiepura 82 
Stanisław Sielańslń 53 
Włodzimien Łoziński 38 
Zbyszek Rakowiecki 36 

Uwaj!al Dziś zamiesuzamy już pne 
dostatni kupcnl Walka dobiel!a koti
cal Czytelnicy! śpieszcie z Waszymi 
głosami dla Waszych 1llabionych 
gwiu.dl 

ny o.ragnę i ja zabrać l!łos. wvraża'"c 
sympatię dla swoich ulubieńców. Są 
nhni Maria Bo11da i Mieczysłł::w Cybul 
ski. Mańa R~da wv<łlada anielsko, 
wciąż gra role uczciwvch kobiet, a 
pan Cybulski gra dobrego męża lub 
narzeczlM:iego, począwszy od czasów 
filmu .,Cham", a skończywszy na fil
mie ., Ty, co w Ostr~j świeci$.z Bra· 
mie". Jestem tylko ciekawa, c:z:v rze
czywiście jest tak do.brv dla swojej 
żony, f ak są.dzić można z filmów. Je
śli tak, to daj Boże, by zostd lfr6lem. 
Z poważaniem Eugenia Caban, Stołu
ska 8. 

KUPON 

A oto inny llsti 
,.Pc:nie Redaktorze, Pan, który zaw 

&Ze b.ropi zasady ,,droi?a ,_ m.ło.clyml" 

NA WYBóR KRóLOWEJ i KRóLA EKRANU POLSKIEGO 
ba rok 1937 

Królowa. ······-----~-··-·-·------ .... „ .... 

Król ~.„ ... „„--„~~·-„-··-··--···· 
Imię ł nazwigko • ••• ..__. ____ , _______ n ____ _ 

Adres !ffosującego ...........•...•• •••• •••••••• „ ••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••• 
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Pełna tabela loterii 
90007 208 313 37 801 91033 773 84'1 

92543 74:3 93-037 187 361 673 942.27 402 
95146 97 224 396 693 783 96095 831 
931 97114 214 98 136 455 82 

100062 84 249 101308 54 595 11l2769 
853 103301 511 105379 106042 108.551 

5 ·Ir dzień ciągnienia 1 ·ei klasr 40 ·ei lót vii clą'1Zt7fr~-\WHi! 
I i li ··agn·en·e 667 5401s 148 13 34-0 423 550 55052 64 39182 269 609 65 

, : ! . 864 923 562-07 470 857 944 65 79 40420 64 513 % 656 41023 96 43068 
GŁóWNE WYGRANE. 57111 66 97 233 35 450 611 745 63 683 111 44553 694 45Q63 283 46049 

G!ówua wygra:ta klasy I-ej złotych 58138 219 345 627 871 59309 68 96 48113 31 878 953 49560 
100.COO zł. na m: - 115751. 437 573 885 901 50048 929 51511 52644 5~ .382 
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10!:0 zł. na nry: - 48767 79607 396 795 64103 354 493 65024 252 92 66 60022 62141 764 63808 963 64397 

17970-· 191202 517 67023 257 515 817 992 63136 588 433 49 66914 67984 68154 939 69254 
.• 9 70245 44Q 71529 72763 800 73458 500 zl. na nry _ 52277 75635 82021 702 833 %6 69148 509 755 82 · 

724 74949 75208 92 504 768 77
353 492 

1133~2 1217DO 14!lC59. 70314 935 71039 75 100 391 446 65 
41tl> zł. na nry: - 1119 22411 31639 542 93 72074 111 206 416 516 34 643 ss:o~.::32 ~6~7r5i~ 821 991 81571 

58112 111JCa 118872 135655 144679 939 73oao 167 222 377 633 74421 63B 
82260 83272 429 821 36 84244 47 85327 

16319J rno'!.% 191069• 15339 76509 938 11198 526 623 818 
87915 88239 720 89578 625 769 

21N> d. na nry: _ 14207 ~657 '.)35 78163 203 62 95 610 786 79363 645 
90077 371 661 951 91027 5

95 92554 
34971 49255 52523 54523 54688 117589 80017 453 829 81030 200 82708 83719 9 '"" 977 96004 
173106 930 81152 310 54 699 914 85632 86085 93692 920 94166 271 52v7 , 

232 473 577 87043 334 ~1 466 92 679 497 602 87{) 959 97100 249 631 98696 
1~0 zł. na nry: - 2644 10018 12747 99333 645 848 

15332 13319 24258 5~600 69197 82164 38165 69 89140 2'19 708 654 80 100101 323 101332 432 712 102166 
87876 87213 89247 119583 1272'.26 90688 71S 837 955 91259 339. 638 75 471 528 103198 916 104182 1()5{)28 746 
12'.:1':'S 132636 137024 153361 166337 992 92183 94 202 42 53 153 447 723 49 949 106492 712 107074 82 265 373 
171733 172716 17460) 177976 180118 811 944 9-1057 857 61 95025 655 %? 103138 618 109095 534 865 

Wygrane po 100 zł. %046 s20 '793 98192 283 454 555 6461 110573 97 1112n 112256 341 573 
397 70Q Gól SO Hl-04 313 2124 751 J5l 99133 436 5!?0 91 923 19· 830 958 114152 !!42 54 115201 91 466 

618 14260 407 98 83-ł 15l'.'i6 703 16043 . .38 119362 . 
354 759 11196 18121 e~ 96 I 120012 121206 ss 339 550 53 94 Ms 

21200 872 22509 751 C: .36 23173 810 I 708 22155 347 123027 91 433 12402! 
25873 26188 95 719 Z7C48 29040 179 . 982 125205 303 634 127255 548 735 
249 762 I t2&265 4(}6 633 798 129772 

31750 32542 891 3329-0 561 848 34437 13006-0 132183 551 651 13;3044 991 
618 35329 621 36610 33 825 37273 439 , 134001 310 135462 556 136322 518 
621 137196 7&6 3384!6 139530 

40005 93 353 41912 42314 814 43843 140851 141662 142410 622 819 997 
44439 561 8.27 45231 455 46370 54 143245 144{)35 313 572 628 145019 178 
47346 4f3412 694 49957 70 j 370 861 146323 913 147232 346 145846 

50068 162 51494 663 53305 450 505 930 149016 
46 52 81 53152 468 819 54533 56012 I 151380 742 152395 153686 154501 818 
42 571 970 57607 95 702 ~093 896 945 155197 575 621 157116 682 880 
59275 375 854 1153376 493 50::6 159128 874 

60271 362 517 812 20 61999 62938 I 160952 161492 783 162189 164()78 127 
65034 565 67 %6 66()38 3{}5 402 17 212 166305 <M4 167354 576 1~730 44 
67318 29 445 92 68571 931 6?357 955 e92 99 169061 626 

70014 476 115 71691 762 72064 2~ 1701'98 17109) 4168 542 613 17200? 
448 8{)6 73220 366 528 711?5 75245 524 602 173329 174334 884 175064 42-> 
698 76624 77803 974 78532 79498 554 826 40 974 177251 364 179108 49 
809 %6 I 180271 853 182694 762 919 183111 

80120 452 507 53 81275 353 &2176 18'1539 731 837 185033 45 ~ 628 
86235 752 822 87242 631 833 88126 81 j 1!!&051 1871:65 188009 831 63 73 189-045 
878 89710 910 192211 471 711 952 193653 194451 

3366 C13 89 4109 297 452 924 5231 83 100522 60 702 ęl4 56 101865 91 1116549 754 916 117677 734 118419 
81 90 7261 413 101209 443 639 83 151 10434s 602 119137 8Ó9 13 KRASNA GRE'11E 121 652

'(> 
23 698 769 9 

105041 42 565 6S .38 111 86'.) 1s 106013 1202{)2 98 111 121145 601 1221a5 Rere Fks~miłn! nrz„.z - 1r.i. 
92i~3~r 1 ll!1 436 542 931 12554 64S B'.?8 354 772 971 107805 35 89 108080 241 44 744 853 124665 125120 126473 

-4 16142 8S 125 286 651 69 110 1ó4 427 698 921 621 129380 427 
13317 516 723 14073 

315 4
:> 110023 350 656 694 111137 386 511 130S5S 131841 132060 92 139 276 

512 17518 70 826 1SOlO 
743 19748 

515 112165 391 602 32 925 113251 8J 133129 459 754 135071 194 269 136213 
20557 614 21094 18{) 287 954 22311 54 34-0 487 582 114-053 661 78 724 .848 13S025 157 13%G6 977 

23126 31 6:;0 895 2440
3 853 26125 446 

115045 216 116552 117036 278 621 836 140044 141265 142115 143074 840 
Zatarg w g~1bar1lwie · 

27535 634. 881 23224 34 335 224 34 335 53 118312 21 119049 340 55 605 35. 144793 874 82 1452{)5 749 147901 
29gi~ 1i4~9~43 ;~;JS 33152 499 963 120464 121602 122012 906 78 96 14!!413 778 14%72 731 W przemyśle garbarskim wy 
340022 35009 76 144 377 432 507 63c 123065 390 496 124-044 458 986 125180 150125 391 153545 615 154152 232 nikł o·stry zatarg na tle wysu-
3l613 37263 364 38012 514 3~76 263 332 818 9-02 127029 231 353 632 sso 157!102 39 153'.i56 159105 niętego przez związki zawodo-

Prarown·nr f ąda:a SO alrJcent oodw1iki plar 

40014 247 41882 42113 98 2-01 858 123599 721 9'16 129484 537 806. 160315 775 161124 328 713 41 we żądania zawarcia nowej u-

szawie, jak i w miastach pro
wincjonalnych zażądali podwyż 
ki w wysokości od 20 do 30%. 
Ponieważ przemysło.wcy gar
barscy nie są skłonni do zmia
ny stawek zarobkowych, zapo
wiadają związkJ akcję strajko
wą. 

„„„.05 32,,, A61 44247 668 46103 406 C)ó 130159 82 219 305 50J 987 131207 47 ' 162206 77 482 165177 599 829 166174 b" • "d • • 
~ -> „ 813 49 132iHi 571 133270 95 391 722 167417 775 16-'!895 169309 mowy z iorowe1, reiWl u1ące1 
63 970 95 47517 34 767 948 

48087 159 
Hl6 134053 206 654 135124 13621H 503 170511 173624 742 1754-0-1 722 908 · dotychcza·s-o:we stawki zarobko 

86 600 3 982 49144 372 504 952 98 „„ 133499 8491 ""'1 179407 
50107 391 51171 54180 373 666 836 743 802 137154 321 5...,. 176363 4~1 177179 17 °"" 

56201 447 511 59 59159 770 139279 352 712. 16 554 f85 849 
6,...078 464 645 ,..03 61301 774 62043 14-0122 71 246 677 141115 511 740 49 181123 551 18W15 530 772 835 

<F 
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76 923 69235 362 510 615 836 • 422 69'0 772 60 149295 423 79 96 611 193044 65 246 86 194441 

1os24 11132 92 605 995 12033 226 150622 881 921 151445 513 680 802 IV , • • ; 
so3 13 454 93 14957 92 75164 339 35 152215 81 433 1s3168 154106 32':) - te uae1n en e 
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77~~7 7{J:9 J54~9 885 917 81357 653 156304 73 4S4 718 901 157163 158233 Stała dzienna wygrana 20.000 if, 
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86381 87457 500 706 88252 

;N
7 160000 137 689 161222 7?.5 162583 10.000 zł. na m-.: 169528 
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810 165129 34 717 20 167397 556 8S3 !91293 ' 
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iooo22 101033 91 100 85 244 383 42'7 530 667 173204 €01 17{018 35 146 175 1.000 zł. n.a nr.: 33270 36537 151994 

83 543 ,..01 1-07027 103364 512 83 472 834 176176 431 177113 747 178149 183684 
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we. 
Robotnicy garbarscy w War-

LiCZJ lal 12 i iest morderca 
Podczas kl6tni zabił swego l6wiełnika 

We wsi Bądzyń, powiatu 
mławskiego, posprzeczali się n:t 
drodze do szkoły 12-letni Ka
zimierz Przyborowski z 12-let
nim Edwardem Bucichowem. 

W pewnej chwili Przyborow
ski dobył niespodziewanie no· 
fa i ugodził rówkśnika w klat· 
kę piersiową, kładąc go trupem 

na miejscu. 
Po dokonaniu potwornego 

czynu, młodociany zbrodn!~z 
najspokojnlej udał się do szko
ły, gdzie ujęła go policja. 
Przyczyną sprzeczki malców 

były ... kolorowe kredki, któ· 
rych Bucichow nie chciał poty 
czyć Przyboro.wskiemu. 

Stale pow l1wał go na świadka 
21oUiwa ze~st~ fronkuren·a i'79 113011 488 114288 90 383 60 655 185414 92 791 975 1!?633() 566 18702:' 200 zł. n.a nT.: 9294 40381 4S&g2 

115069 645 711 116071 295 448 5~9 99 
tes 83 314 937 186422 159 208 76 841 46550 59%8 71220 9314:> 118571 179396 Niezwykłe powództwo sądo· Wskazywanie Maja w clia· 

821 117071 176 4{}9 118183 677 11
9265 ~m. · 1:0 zł. na nT.: 13~ 15836 1&382 we rozpoznane ma być nieba- rakterze świadka zmuszało go 

531 873 1ro"24 5!ł 191007 U4 47 85 538 82' 22559 31159 4t!m 55144 55233 62647 wem przez jeden z pods tołecz· do wielokrotnych przyjazdó.w 
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1 
M472 61205 669 620~ 63811 64133 zamieszkuje już w tvm mias.te-

1 
procesach Kowalczyka. 
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Docliod:tenie policyjne usta- Gdy nleproszonego go.'§da u- · 
Hło, iż przebieg krwawego zaj· sunięto z Wlilli, Okrasa chj:ąc 
ścia w Królewskiej Górze, o się zemścić, wydobył rewolwer 
kt6rym wczoraj pisaliśmy, był i wystrzeliwszy, rzucił się do 
następujący. Do willi J. Plesz· ucieczki. Gdy goście zaczęll g0 
czyńskiego, gdzie odbywało ścigać, awanturnik dał kilka 
się przyjęcie towarzyskie, wfa- strzałów, z których 2 traf.iły je
rgnął o godz. 3-ej w nocy jakiś cLnego z uczestników przyjęcia, 
nieznany mężczyzna, jak się 28-letniel!o Zygmu1'ta Cywiń· 
później okazało, Tomaisz Okra· skiego, (Wilcza 54), urzędnika 
sa, właściciel piekarni w Skoli-I gazo.wni warszawskiej, raniąc 
mowie. go śmierlel1nie. 

Straszliwa libacja włórzegi 
505 E9 92-0 25222 26001 120 27107 2-0e 180127 187357 679 183336 184064 159144 
397 453 973 W037 775 29257 761 185714 186270 187482 790 160282 461 163098 164116 79 532 Stanisław Szczygielski, włó- gielski wypił w Jabłonnie pół 

30217 333 412 766 801 39 31048 371 191569 193163 194036 165(129 166120 169476 częga, nigdzie niemeldowany, 1 litra denaturatu, a pod wpły-

Denatur&t na r~zgrz.wke. a szkło na za: iUkem 

904 32752 811 15 33-0% 2-05 315 82 453 · Wy~rane po 50 zł. 170185 171697 174591 697 175613 tk' · · ..]_ b. 1 

933 34151 711 818 35304 451 538 89 m 2239 3710 4446 754 5740 895 176524 177081 340 840 178513 179608 wszys ie piemąuz;e, uz lenne . wem nagłego napadu szaleń' 
822 92'° 362f>O 655 37005 36158 551 7399 728 981 8245 341 584 832 podczas włóczęgi , przepijał. A· i siwa, rozbił pustą butelkę i pd 
38163 €63 39363 417 594 717 937 11797 12506 18 13245 9&2 14323 183131 623 C)88 184167 185767 844 by mieć więcej alkoholu, włó- ; knął kilka kawałków szkła. 

4-0rm 169 571 637 44 758 41398 726 15783 17773 1!!621 186551 18!!491 676 18935'9 508 czę:ta kupował spirytus denatu 
1

• Nieszczęsliwego przewiezj 
872 42'203 341 817 43198 234 341 529 22389 792 919 24003 208 806 25225 191444 192978 194687 732 830 • t • .. ł b 
441~0 4~0&~ 603 18 722 38 58 46474 343 25714 950 2737-0 28154 449 2~268 'f['<f -;:<'<r - „ ~ - n ,r::ą ?!• . rowany 1 s opniow? wyp1Ja co- . no w s~anie 2znadziejinym 
48120 75 -!03 533 712 49297 619 854 30208 703 933 43 31277 751 848 1 263 %3 1261 889 4238 93 5204 66-- ~.,. -.: wr1!~ :;:ze dawk?. I szpitala na Czyste, gdzie ~ ~; • . 

5033G 4!~ 514 <.'6 903 58 7-0 80 s1 :?WEi t SN %~ 33713 34322 7?; 511 600
1 

n e.?. R79'1 fł.27 9855 900 j W dnlU wczoraJszym Szczy· 
1 
~znyc~ mecza.rniach zakoń~zył. 

&1214 38S 52276 j66 53039 all ~ ,501. ~ ~ 37240 487 560 38379 537 10429 728 11244 633 733 128ó9 13325 \ z:~c.ie. 
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0JNIKA 
DOBROCZYOCY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH 

-
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„Polowanie na czlo MJeka"G 
Sensarrine wrpadii l!r1minałne · na 5u1:ede 

UC'ZO!ly a.ng~eliski, Jerzy ~il- I krycie przestę~cy. ł Policja wszczęła ener~kznc 
n?t w ,wydainiei tera'Z przez s1e- . Je~Yl?' z na1c:ekawszych .wy doch<_?dzcnie w spraw:e t:~o zu 
b1e ksiąz.ce pod tytułem „Polo- pc:·dkow iest wypadek nawo1or- chwak go napadu i w końcu wpa 
~anie na człowiek~", zebr.ał faj skiego specjalisty chorób serco- dła na trop przestc;pcy i sl~cn
cte~a~ze wypaidki krymma.ne wych, d-ra. H.enryka Mo.eII.e:a. front:owała go z lekarzem, który 
ś.w1ata 1. ugn;po.wał wedł~g oko Pewnego dnia J~en z paqent.iw w m:ędzyczasie wróc'ł do zdro
licm~c1, w 1ruk1ch nast~p:ło. ~ ~a~ał mu ~ 1ego gabinec~e wia. Dr. Moeller z twarzy nie 
!crvcie prz.~tę~cy. Z l~s1.ązki beJ s1merte.Iny cios, . a nast~pn11ic poznał ~rzestępcy. Doipiero gdy 
iasn·o wr.u:~a, ze na,~.e1e prze- sploodrował s~la.d". .bmrk~ 7:bai~.'.1.ł J~go ser:::e, oświackzyl, 
stępcy, tz me :rostain.:e _wykryty, l pr~ vw;as~~zył so?-1~ p;emądze .1 ze 1est to ten mężczyz.na, który 
są.bardz,o zł_u·dne. J\sią~ka ta p~ n~1s·p o .rn ·:11e1 w rwiecie oouśc1ł cfo·k· onał napadu rahun!:o·w::<fo. 
da:e s~czegóły .w 1a•k1 cz~sam1 m;eszkan1e lekarza. T -;'·:>.rz '!'~~ry~t ..: 1 ,.., ··::~o s::)l;C„ 
szczei!olny sposob nMtęi:>Uiie WVi ficznych tonach serca. 
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Podniosła uroczystość 

woisko o- a a. 
w 'Wilanowi e [::! : .· . 

~~~- ._,,.......,.-;--, ·-~·;,:;,.-~- -....-- -~·--- -_„·~--„~· 

Patriotyczny czyn dyrekcji i pracowników T?maszowskiej Fabryki,_Sztucznego Jedwabiu·-~ w_ ___ .. _ 
Polska wolna i niepodległa ką skalę przez Zarząd i robo

doby obecnej inaczej pracuje tników Tomaszowskiej Fabryki 
w dziele dozbrojenia aniżeli Sztucznego Jedwabiu. 
dawna szlachecka Rzeczpospo- Uroczystość rozpoczęła się 
lita okresu przedrozbiorowego. w godzinach porannych na wiel-
Powołano do czynu wszyst- kim stadionie sportowym so

kie warstwy i wszystkie stany lennym naboieństwem odpra
ludności. Gdy chodzi o hasła wionym przez ks.prałata Bączka, 
obrony narqdowej niema wśród który też wygłosił od ołtarza 
nas żadnych różnic politycz- krasomówcze pełne myśli pa
nych, czy stanowych. Jak dłu- triotycznej kazanie błogosła
ga i szeroka ojczyzna tak o- wiąc czynowi pracowników fa
dezwało się echo wezwania Na- Qrycznych, którzy ze swoich. 
czelneio Wodza nawoływujące zarobków zdobyli się na wiel
do czujności z bronią u nogi. ki ?.ar. ~l~ Armii ?fi:irując jej 
Podniosła uroczystość tego szesc cięzkich karabmow maszy· 

charakteru wojskowo-obywa- nowych .. 
telskiego odbyła się w Toma- W uroczystości jako repre
szowie Mazowieckim zorga- zentant Marszałka Smigłego
nizowana wspaniale i na wiel- Rydza wziął osobisty udział 

dowódca OK IV gen. Langner, 

Sport w Piotrkowie 
Concordia-Tomaszowianh 2:1 

Mecz nieskończony z powo
du awantur na boisku. Zawody 
zostaną zwery.fikowane walko
werem dla Concordii. 

M.K.S. - K.K.S. 2:1 
Zdecydowana przewaga Mo· 

szczenicy, która w bieżącym 
sezonie kroczy od zwycięstwa 
do zwycięstwa. 

Zawody Lechii ·ze Skrą 
nie odbyły się z powodu uro
czystości w Tomaszowie. 

Tabela rozgrywek: 
rier pkt st. bram. 

1) Concordia 5 9 10:2 
2) Lechia 5 8 12:5 
3) M. K. S. 5 7 11:10 
4) Ruch 5 5 10:11 
5) Tomaazowianka 4 3 6:6 
9) Skra 3 1 1:6 
7) K. K. S. 4 O 3: 13 

W niedzielę 30 b.m. na Miej
skim Stadionie rozegrany zo
stanie mecz o mistrzostwo kla
sy B pomiędzy Concordią i 
Ruchem. 

który podziękował w serdecz
nych słowach za tak obywatel
ski odruch warstw pracujących 
poczym w otoczeniu reprezen~ 
tantów władz wojskowych i cy
wilnych, inicjatorów obecnej 
uroczystości przyjął defiladę 
wojska i organizacyj PW. i WF. 

Prócz gen. Langnera i zast. 
J. Eks. Biskupa Jasińskiego ks. 
prałata Bączka, w uroczystości 
brali udział: naczelny dyrektor 
T. F. Sz. J. Hertz, który w nie
zwykle uprzejmy i ujmujący 
sposób wziął . na siebie trndną 
rolę głównego gospodarza tej 
wielkiej uroczystości, Komen
dant Garnizonu Łódzkiego mjr. 
ązuster, płk. Weryński, ppłk. 
Swi'talski, inż. Sielski, inż. Har· 
tman, inż. St. Kaszer i kierow
nik farbiarni p. Jan Gusz. 
Wzruszającym momentem by

ło przemówienie robotnika T.F. 
Sz. J. Jana Polaka, który w 
prostych słowach znakomicie 
przedstawił uczucie warstw ro
botniczych zdolnych zarówno 
ofiarą materialną jak i w razie 
potrzeby z bronią w ręku krwią 
własną zadokumentować swe 
przywiązanie do ojczyzny wy· 

PRZY PRZEZIEBIENIU, 
GRYPIE i KATARZE A 

KINO-TEATR 

AS 
w Piotrkowie 

pl. Niepodłe· 

l'łołcl Nr. 2. 

DZIŚ i dni następnych 
z Barszczewską, Andrzejewską, Wiszniew· 
ską, Janiiczówi;ią i Ćwiklińską 
Junoszą-Stępowskim i Białoszczyńskim 

Dziewczęta 
z Nowolipek 
według znanej powieści Poli Goja'wkzyńskiej 

.Popołudniówka „Dżentelmen kocha inaczej" 

Początek o godz. 5 pp., w niedziele i śwh;ta o godz . 3-ej „„„„„„„„„„„„„„„„„i.PE '!W! 

wałczonej na polu bitew i dziś że ; pracowników dokonywały 
silnie skonsolidowane'j. Po od- ewolucje budząc podziw swoim 
śpiewaniu hymnu narodowego świetnym wyszkoleniem. 
przez wszystkich przy dźwitt· I Po oficjalnej części goście po· 
kach orkiestry wojskowej puł- 1dejmowani byli śniadaniem w 
ku piotrkowskiego przedefilo- !nowocześnie urządzonym ·ka· 
wały szeregi wykazując tężyz- synie fabrycznym gdzie w mi· 
nę fizyczną i doskonałą spraw- łym nastroju spędzono szereg 
ność techniczną. W czasie de- chwil sławiąc Zarząd fabryki i 
filady samoloty ufundowane niepospolite cnoty po obywatel
niegdyś również wysiłkiem tych- skie wychowanych pracowników 

~!~~~~~~~~~ 

,p KE~ 
harmoNatonóił-~~ 

Wrażenia 

z wycieczki do Tomaszowa 
Z W yciecką Krajoznawczą 3 

października br. o godz. 9 ra
no wyruszyliśmy autobusem do 
Tomaszowa. Dzień strojny we 
wszystkie uroki jakimi rozpo· 
rządza jesień polska, był jak
by wymarzony na tę eskapadę. 

To też twarze uczestników 
jaśniały radośdą i nadzieją sp~
dzenia już może w tym sezo
nie ostatniej niedzieli na łonie 
przyrody. Pogoda, ciepło, słoń
ce, potęgowały humor. I nie 
zawiodły nas oczekiwania. To
maszów, stara siedziba hr. Ost
rowskich, herbu Rawicz, stroj
na w sztandary młodzieży szkol
nej, obchodzącej Swięto Szko
ły, sprawiała uroczysty nastrój. 

skąd już autobusem do Piotr
kowa, gdzie przywieźliśmy z 
sobą wiele miłych i niezaciera
jących się prędko wrażeń. 

Wycieczka zorganizowana by 
ła świetnie, dzięki p. Profeso
rowi Ribnerowi, który niestru
dzony nigdy w orgaruzowaniu 
podobnych imprez, dołożył 
wszelkich starań, aby wyciecz
ka ta dała nam jak najwięcej 
korzyści, jednocześnie pozosta· 
wiając miłe, niezacierając.e siq 
tak szybko wrażenie. 

Dziękując naszemu Kochane
mu Kierownikowi wycieczki p. 
Profesorowi Ribnerowi, jedno
cześnie prosimy o urządzanie 
podobny eh wycieczek jak naj
wi~cej, a może wtedy więcej 
ludzi zainteresuje się Towarzy
stwem Krajoznawczym i wraz 
z nami zechce spędzić wiele mi
łych a zarazem pożytecznych 
chwii. Uczestnik 

Uroczystość 

Chrystusa Króla 
Dnia 31 października w nie

dzielę cały świat Chrześcijań
sko-Katolicki obchodzić będzie 
uroczystość Chrystusa Króla. 

Jak Piotrków święcić będzie 
ten dzień wkrótce podamy do 
ogólnej wiadomości. 

Akcja Katolicka 

Do wynaJ·ęcia dwa po~oje 
z kuchnią z 

wygodami od 1 listopada na parterze. 
Wiadomość w kinie Czary. 

Ch1'op1· ee z ukończoną szko-
1 łą powszechną liczą

cy lat 18 potrzebny zaraz do pomocy 
przy kinooperatorze Zgłoszenia do 

Dyrekcji kina „CZARY" 

Na spotkanie nasze wyszedł 
p. Kustosz Muzeum Krajoznaw
czego Tomaszowskiego, który 
po powitaniu, oprowadził nas, 
zapoznając z tym,co ludzie dobrej 
woli zgromadzili w tutejszym 
Muzeum, a co charakteryzuje 
życie mieszkańców miasta i o· 
kolicy. Przy zwiedzaniu grodu, 
uwaga nasza została skierowa
na na piękny gmach Magistra· 
tu, oraz pałac hr. Ostrowskich, 
z murów którego zdało nam się 
wygląda Założyciel potęgi mia
sta, który ku pamięci ojca swe
go Tomasza, miasto to Toma
szowem nazwał i dał mu herb 
Rawicz. Pałac otacza piękny 
park, niestety dziś straszni~ za
niedbany. Po zwiedzeniu mia
sta udaliśmy się spacerem do 
Niebieskich Zródeł, gdzie dzię
ki piękne, pogodzie mogliśmy 
podziwiać to fenomenalne zja
wisko. Jadąc do Smardzewic, 
zaczepiliśmy o Spałę, gdzie 
znów dano nam ujrzeć w prze
jeździe Włodarza Polski p. Pre
zydenta Mości ck i ego, wracają
cego z polowania do pałacu. w Smardzewicach zwiedziliś- Sprzedam sklep rz_eźniczy z 

urządzemem. Jed-
my Zwierzyniec i rezerwaty, no pokojowe mieszkanie przy sklepie. 
zajmowane przez zan i kające Zgłoszenia: ul. Słowackiego 61. 
dziś okazy fauny, żubry i bi 
zony. 

Niedaleko Smardzewicz znaj
duje się miła, zaciszna, koły
szącą swą sielskośc ią mała sta
cyjka Pleń, z której pociągiem 
udaliśmy się do Tomaszowa, 

Potrzebna r~tynowana eksp~
d1entka do wt;dh-

niarni od zaraz. Zgłoszenia na miejscu 
ul. Słowackiego 61. 

Składajcie na FON 
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LAmPKI 
ROB KO WE 

Premiery w kinach 
Najbliższa premiera 

w , „Czarach" 

Znane i popularne w Piotr
kow_ie kino „C~ary" występuje 
z wielką premietą filmu „ Ty 
co w Ostrej świecisz Bramie 
Będzie nią film wiary, nadziei' 
miłości i poświęcenia, - fil~ 
gł~~o~i<:h przeżyć duchowych, 
!1a1sil~1~1szych wzrus·zeń i naj-
1stotnie1szych przeżyć. Scena· 
riusz obfituje bowiem w sceny 
o niezwykle dramatycznym na· 
pięciu i o wysokiej dynamice 
wewnętrznej, które do każdego 
muszą trafić serca, Idea iilmu 
głęboka i _Podniosła, przepro
wadzona 1est konsekwentnie i 
logicznie. A jednocześnie w fil
mie „ Ty co w Ostrej świecisz 
Bramie" jest wartkie tempo ki
nowe, jest cały szereg fragmen
t?w nawskroś filmowy_ch, emo
c1onujących i fascynujących. W 
filmie tym pod wodzą reżysera 
Jana ~ow~ny.-~rzybylskiego gra 
Ją na1wyb1tme1sze siły aktorskie 
Trójkę głównych bohaterów 
stanowią: M. Bogda, L. Żeli
chowska, M. Cybulski. 

Film ten, łączący szlachetną 
s~nsacj~ z głęboką liryką uczu
ciową zgromadzi niewątpliwie 
w kinie „ Czary" najszersze rze
sze publiczności, które oddaw
n:i na film ten z niecierpliwoś
cią czekały. D?.wno już nie by
ło w Piotrkowie obrazu o tak 
frapującej treści i znakomitym 
wykonaniu, stawiające film „ Ty 
co w Ostrej świecisz Bramie" 
na czele naszej pÓlskiej produ~ 
kcji filmowej. 

Kino "AS" 
„Dziewcz9ta z Nowelipek~' 
Film o dziewczqtach wielkie· 

~~ miasta osnuty na tle powie
sc1. ~talentowanej pisarki pol
s~ie1Poli Gojawiczyńskiej udał 
się w stu procentach znanemu 
reżyserowi Józefowi Lejtisowi. 

.,Dziewczęta z Nowolipek"
to znakomity obraz, w którym 
z całym realizmem pokazane 
są marzenia przy boku ukocha· 
nego mężczyzny, pogoń za bo
gactwem i kleinotami i laurami 
artystycznymi, czego nie wy· 
rzeknie się nigdy„lepsza"poło· 
wa ludzkości. 
. G_łówne r~le w tym wielkim 

filmie polskim otwarzają: Bar
szczewska, Andrzejewska, Wi· 
szniewska, Jaraczówna, Ćwikliń· 
ska, Wysocka, Brzezińska, Ju
no~za-Stęp·owski, Bratoszczyń· 
ski, Szalawski, toziński i Gra· 
bo wski. 

Już te nazwiska elity arty· 
stycznej polskiego ekranu mó· 
wią. san:ie za siebie. Istotnie jest 
to _firn pierws~orzt;dny i zachwy
ca1ący. Radzimy ws:i:ystkim zo· 
baczyć ten czarujący film w e
leganckim kinie piotrkowskim 
„AS„. Film ten na południów· 
kach wyświetlany nie będzie. 

Czy jesteś członkiem LOPP 

••••••••••D•z•is•'kl110•f!lc1•ze•k•i•w1•a
11n•y•p11r•z•e•z111,i1•;ils11z11y•sEtk!ililEchmnmamjmwsp•a11:nmiBal21s~zynllł.ll ... BllilimKilB~;m:m;)•_•1m_;e•.A.z:~i:;:~i'llf<m~\!JiililWZ:~:!!!";'9ilwi!i!•llia11z111d111y•H•O•t"•LDY•W•O•D•n•a czel•e•J•O•A„N•G•R•A•F•O•R•D•l 

pols i i m re igijny, film wiary, nadziej i miłości p. t. i ROBERT TAYLOR w filmie p. t, 

KINO-TEATR Ty co w Ostrej świecisz Bramie ROMA TYLKO RAZ KOCHAŁA 
( Z A R Y W rolach głównych: Adam Brodzisz, Maria Bogda, 

w Piotrkowie 
Lena Żelichowska, Tekla Trapszo, Mieczysław Cy
bulski, M. Ćwiklińska, St. Sielański i wiele innych. 

Za Redaktora Wydawnictwo· Leopold Kujawski 

-

(Dawn. „Nowości) 

w P lu lrkowie 

Aleja 3-go Maja 

„Drukarnia r ?!alowa„ Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkiewic~a 14 
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