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niejakie
go Mariana Sinczuka, robotnika rzeźni
miejskiej pod ·zarzutem dokonania gwał
hl ina 10-letniei uczenłcy szkołv •średniej
Zofii M. Śledztwo wstępne wvkazało, że
Sinczuk spotkał Zofię M. oowracającą

~~l:l~d~~~~T:Zzea ~=k~~!c~a~e~~~:
rych - zapytał się jej, czemu iest taka
blada. Następnie powiedział. że zapro·

1:i \!j~~k~~~~=~o~u~~e~:~~is~~f!i"
:a!
Sinczuk
z
do swee:o miesz
poszedł

Zosią

~;;~~ g~:~:~ąd!?~e~~lił~~~:~::1a ~l~e;~
mieśde nie mając odwagi powrócić do

domu.
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L () DŻ, 19 lutego.
Pierwsiy mężczyzna, z którym się czwartem piętrze. Służąca Pillcerów
Dopiero wczoraj donosiliśmy o wstrzą w Lodzi zetknęła uwiódł ją bowiem. O· tknięta złem przeczuciem postanowiła
saJącym samobójstwie 17-letniej dziew- biecywał on dziewczynie, że się z nią zobaczyć zo ona ma zamiar robić.
czyny, gdy oto dziś, znów musimy zano ożeni, a naiwna wieśniaczka wierząc
Udała się więc za nią na czwartak,
tować podobny wypadek.
święcie jego słowom była mu we wszy. gdzie ujrzała Spaleniakównę,
STOJĄCĄ NA PARAPECIE OKNA,
.W domu przy ul. Karola 3 na trze- stkiem uległa.
cłem piętrze mieszka właściciel składu
Młodzieniec porzucił Ją Już po tygo- ODWRÓCONĄ TYLEM DO POmebll Stanisław Oabała. Służąca jego Jdniowej zna}omoścl. BiedJta SpalaniaDWÓRZA.
była 17-letnla Stanisława Spalenlaków· kówna
Dziewczyna, chcąc ratować Spale·
niakównę, chwyciła ją za nogi. s. stona, przybyła niedawno ze wsi Tatar, PO· NIE ZNAŁA NAWET JEGO ADRESU'
wiatu piotrkowskiego.
ANI NAZWISKA.
czyła z nią krótką, rozpaczliwą walkę 1
St>aleniakówna, znajduJąc się u GaDziś około godz. 7 rano służąca za- wreszcie pozbyła się koleżanki pragbałów zaledwie od czterech miesięcy, mieszkała na czwartem piętrze domu nącej Ją uratować. Nieszczęsna
przy uL Karola właściciela nieruchomo- RUNĘŁA Z WYSOKOŚCI 4 PIĘTRA
spełniała swe obowiązki zupełnie poścł Pillcera, usłyszała na schodach jaNA PODWÓRZE,
prawnie. Onegdaj chlebodawcy stwierdzlli Jednak, iż zginęło im z szuflady kieś ciche kroki. Przypuszczając,Jż do rozbijając sobie czaszkę. Nim przyby~
&.
zł.
któregoś z mieszkań zakradają się zto- ło zaalarmowane pogotowie, Spalenia.JD8P«!Hf;iO
100
dzłeie, służąca wybiegła -na schooy. k.\wua wyzionęła ducha.
_
rodjosta«:ji łódZf.fliel
Podejrzenie padło na słutącą. P. Ga- UJrzata ona wówczas Spaleniakównę,
Zwłoki samobójczyni zabezpieczono
Łódź, 19 lutego.
balowa oświadczyła jej kategorycznie, wchodzącą do pralni, znajduiącęj się na na miejscu do zej śc ia wradz są dowych•
J~n. dUJemy,
.
. t ro przyJieL;. .c.
~ s1'ę ·do wra
JU
że nie będzie jej dłużej trzymać.
dżają do Łodzi .prze:d:stawiciele dyrekcji
Spaleniakówna ogromnie przejęła się
Polskiego Ra'dja w Warszawie, inżynietem oświadczeniem. Nie wiedząc, gdzie
,
:rowie Znaniecki i Mędrzecki, którzy maID
ją
obejrzeć · radjostację
fódzką
przed
szukać nowego zajęcia (absolutnie nie
li
·
lla,-Ull
.
ostatecznem
jej .przejęciem
od Marco-.
znała miasta) doszła do wniosku. że hęni'e·go.
dzie musiała wrócić do ojca, który był
. pr•emęsłu ll'łófiienni«:fteeo
W związ[{u z ich przyjazdem w gmadla niej zawsze bardzo surowy.
P-01-e._,..
.-zbpr-em••s•owo·bundlo·
chu
radjostacji przy ul. Inżynierskiej od•
-•
'91
-.
~
będzie się !konferencja prasowa, na kt6Dz1.ewczyna drżała więc przed PO·
· 'ffej W todzi
rej omówiony będzie program prac fód zwrotem do domu. Bała się właściwie nie
.
·
Łódź, 19 lutego. 1czące zmiany granic województwa łódz- ldej radjostacii na najbliższą przyiszlość.
tyle wyrzutów .z powodu utraconego z~Jak się iOow!adujemy, izba przemy- . kiego. Mianowicie izba -przemystowospłonała
jęcia, ale innej, poważnieiszet sprawy. słowo-handlowa w Łodzi przestata do handlowa uważa za konieczne dotącze~
BYLA ONA BOWIEM W ODMIEN- komisji dla usprawnienia adminrstracji nie d:0 Łodzi wszystkich ośrodków pr'ze.., DortD1und11.ie
państwowej przy radzie ministrów szcze mestowych, położonych dookoła wojeDortmund. 19 lutego.
NYM STANIE.
gół'owo sprecyzowane postulaty, doty- wództwa, a dotychczas ocMzielonych
We wtorek rano wybuchł z dotych~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'~!LI~~~~~~~~ włókienniczego,
~m~isłt~~~e~~~r~~umy~
czas niewyjaśnionych przvczvn pożar
jakiem jest Łódź.
Wobec tego, że włączenie obszarów w hali prowizorycznej, w którei umieszprvemy1sfowych, jalk Częstochowa, Za- czona była wystawa anatomiczno-hygJe
wiercie i t. d. powięlkszytoby vbymio niczna „Człowiek''. Mimo natvchmiasto
granice województwa łódzkiego, izba wego przybycia straży pożarnei cała ha
zerwało zor~c:zgng z ks. Hocbberprzemysłowo - handlowa proponuje dla la drewniana, zawierająca setki drogoaiem
.
wYrównania granic województwa, wy- cennych mcdeli i eksponatów spłonęła
Bukareszt, 19 lutego. bie przedstawicłell dzienników rumuń- łą·czyć obszary !POsiadające charalkteir deszczętnie. Szkoda materialna idzie w
(Tel. od wtasn. koresp.).
skich, do których zwrócił się z apelem, ~olniczy, jak TIIP- Kaliskie.
setki tysięcy marek.
M
w
Niedawno prasa całego świata ob- aby nie zamieszczali wiadomości o zerwleśclła, że najmłodsza córka zmarłe- "!f aniu zaręczyn. Premier oświadczył,
go króla f erdynanda I królowej Marii ze aczkolwiek ks. Hochberg jest bardzo
księżniczka Ileana zaręczyła się z nie- mło~y, !iczy bow:!em dopiero 28 ~at, jed
mleckim księciem Plesch v. Hochberg. nakze nJe. pozwoh na t?• aby córka; kró
Zaręczyny te zostały wczoraj zerwane. lewska miała zostać zoną ctłowteka, Zono lodniko ~am.-rdowano w iotemn•«:zg sposób
Okazało się, że ks. v. Hochberg .mię ~~~~~e~:z:::Su~!~rp~z te(e~!:e:::~i
dzy Jnnemi nie zapłacił za wspruuały prasowej wiadomość o zerwaniu zarę
Lwów, 19 lutego.
Ja 'ciężko rantllł. - Jachtholz, którego
pierścionek zarę~z~nowy, dostarczony czyn ukazała się we wszystkich pis·W obrębie lotniska wojskowego w me można było przesłuchać z powodu
przez jednego z Jubilerów bukareszten- mach rumuńskich
SknUowie pod Lwowem, rozegrała sit: upicia slę, został aresztowany.
skich, który po bezskutecznem wycze•
kiwaniu na zaspokojenie jego pretensyj www Al1lll!!!9MlWM!lltllllll!•lfBlll-1111•-••••111vw• ubiegłe} nocy zagadkowa ttaged}a. Oto
przedłożył rachunek ministrowi dworokoło godziny 12-ei znmeziono „od muPożar
skiemu, który go uregulował. Do zerrem ko~ar ciężko ranna, nozem w
snalesiono .., pomiecie
wania zaręczyn przyczyniła się rów6rad ~uD'afsAif:A
brzuch Eugenie Jachtholzowa, zone sierfucfiolsftim
nłeż wiadomość, że ks. v. Hochberg
Łódź, 19 Lutego.
żanta-lotnika, która nie odzyskawszy
miał swego czasu skandaliczny proces
Wczoraj w godzinach iPO',Poludnio- przytomności, zmarla.
B~dg~szcz, 19. lutego.
w Berlinie o przestępstwo na tle ero- wYCh wybuchi· pożar w fabryce braci
.
..
Przed kfilku dmam1 natrafiono _przy
t
andarmeria l pol1c1a przeprowadza pracach ziemnych w ogrodzie p. Teot}!"cznem.
Suwalskich, mieszczącej się przy ulicy
Prasa rumuńska zarzuca królowel Kilińsikiiego Nr. 207.
·
· energiczne dochodzerrJa w s11rawl8 w.v- fila Matuszewstkego, we wsi K:oślinka
Marji, ze zbyt pohOpnie spowodowała
Zaaiarmowano straż. ognfową, która krycia mordercy.
.
pow. tuchol'Skiego na ki1ka szkieletów
uchwałę rady ministrów o zezwolenie w wyniku energicznej akcji ratunkowej
śledztwo ustaliło, ie Jachtholzowa, ludzkich, leżących w ziemi przeszło 50
ks. Beanie na zaręczyny i o nadanie ks. ogień ·ca~kowicie stłumiła. Straty niezbyt udała się około 11-e} do kantyny wo}- I-at
·
·
. •
v. Hochberg również tytułu rumuńskie znaczne.·
skowej, gdzie zahawia . si.ę ie} mqż .
Wedlug wsz·e!Jciego prawdo·podob1engo księcia.
.
W szczętA przez ipolicj~ dochodzenie
.
. · ' st:wa są to szJnelety pomordowanych
Wczoraj w godzinach popołudnio- ustali!-0, że pożar powstał skutkiem wa- {achtholz wyszedł z k~nty~y, z~. z~~ ,p0dróżnych, którzy nrzed 50 laty zajewych premjer Maniu po odbytej konie- dliwego urządzenia przewodów lk:omino.- 1e~o pozostała na ~hwilę, azeby zakumc . 'chali do stojącej wówczas <tla tern miej„
wiktuały, W godzzm: potem zrudezlono scu karczmy przydrożnej.
rencji z królową Marią. zaprosił do sie- WYCh.
~

.Wo1·awo' dziwo Io dzk•
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(Telefanem od własn·ego koresp.).
Na lawie sądu okręgowego warszawskiego zasiadał wczoraj młody 20-letni
chłop z pod Radzymia, Czesław Jarosuk, który rok temu wysłał niezwykle
obraźliwy list do Marszałka Pilsudskiego. W liście tym wypowiada si.ę on przeciwko pobraniu go do wojska. List pod.pisal Jarosuk nazwiskiem swego przyJaciela.
Dopiero aochOdzenle policyjne ustalilo, że on Jest właśnie autorem tego listu. Ponieważ zeznania, udzielane przez
oskarżonego były niezwykle dziwne, sad
wezwał dwuch lekarzy ekspertów, którzy orzekli. że jest on wprawdzie normalny pod WZKlędem umysłowym, ale
Jest chor obliwie
·
l · W 0b
gum.
ee t ak'iego
orzeczenia, sad uniewinnił oskarżonego.
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Szlarh~toy ten metal zoa)dufe się nawet w ••• naszych!
żołądknch.-40

proc.

złota

flni~rvfla
<fi(f! oliisłl11

posiada Ameryka

I oreonisufe

liru~iafc;

preł'f:łllJ profd6łf:jł
Walka z ustawą prohlbicyJną w Sta

nach Zjednoczonych zatacza coraz szt:r
sze kręgi.
Pod hasłem przywrócenia prawdztwej wolności obywatelskiej organizują
sle wśród społeczeństwa amerykańskie
Zapasy złota powiększają slę coro· - nie posiada taden inny metal I da się go 1>rawdziwe krucjaty przeciwko 18-ej
cznle o 80 miljonów fUntów szterlin- ono rozkuwać na niezwykle cienk!e poprawce do konstytucji (wprowadtaja
gów. Do jednego tylko Londynu do- blaszki. Tak np. dwaj inh aierowie w cej „suchy" system).
płyW złota z Afryki południowej wy- St. Zjednoczonych potrafili otrzymać
Cl oryginalni nowożytni krzy!owcy
nosi mlljon funtów szterlingów tygod- blaszki złota nubości jednej dliesi „c10 utworzyli w styczniu w Cleveland spe
m!lljonowej części milimetra. Bia„zkl cjalny związek, który w ciąg-u miesiąca
niowo.
Zloto ma bardzo ciekawą własność, Były tak cienkie, że przez metal moż- skupił 80.000 zarejestrowanych człon·
której - w tym przynajmniej stopniu na było bez trudu widzieć wszystko.
ków. Sztab generalny ' antyprohibicjonlstów mieści się w Nowym Jorku i 11a
dzieje zwycięstwa opiera przedcwszy. stklem na mlodzieży.
Na nastroje doirzafoścł społeczeń
amerykańskiego ciekawe światło
stwa
1
rzucają ostatnie wybory w Sprin~dit:ld
(stan Massachusets). gdzie zwolennik
1prohibicji został pobity na głowę.
Jak mało skuteczna pomimo swej
b"zwzględności jest ustawa antyalkoho
w obliczu publiczno~cł w pot~!nym
Iowa o tern świadczy ostatni wielki Pt<>
ces w Chicago: 150 osób i 31 przeddramacie erotycznym z tycia współ•
siębiorstw poclą~nięto do odpowiedział
czesnych mał~eństw osnutym na tle
ności za oczyszczanie i sprzedaż denapowieści Roberta Hichensa w filmie
turowanego spirytusu. WedłuJt obliczep. t. nia władz w ten sposób 4 I pól miljona
litrów alkoholu przeznaczonei.ro na cele
techniczne poszło na spożycie.
Szmugiel graniczny. tajne gorzelnictwo i szynkarstwo. oczyszczanie de
naturatu podkopują gruntownie praktyczną wartość ustawy prohibicy!nej.
- Nic też dziwnego. że nad jej losami
zawisł poważny znak zapytania

się wkażdem pożywien:u.
znajduje
Minimalna il.ość złota
f
Złoto -

ło sylnbol

bo~actwa. cel

J)Otądań dla wielu. Pod tym wzledem
le sio nie zmieniło w cią~u tysiącleci.
Pierwotnie sądzono. te znajduje sic: ono
jedynie w ściśle określonych miejscach

- w rudach kwarcowych lub w pokla
da<:h piasku i Up. - Pomieszane z innean rudami.
Dopiero nowsze badania wykazały,
~e złoto w przyrodzie wcale nłe jest
rzadkoścfą. bo nawet woda potoków
górskich zawiera pewne, znikome cir
l)rawda, ilości złota. które z gór spły
wają ku dotinom. A wielkłe rzeki posła
dają w swyth lonie znaczne stosunkowo
ilości szłacbdnego metalu. Z rzek euro
pejskich największą zawartość złota
mają

Ren i \Vofga.

naukowe wykazały
tet, fi nawet produkty spozywcze zawiera!ą. bardzo często złoto, coprawda
w ilościach łak niezmiernie małych, że
o podrożeniu tych produktów z racji
zawartości złota nawet myśleć nie moi
na: tylko niez.wykie sumienne i dokład
ne badani~ mogą się wogó~ przyczy.
nić do ich wykrycia.
StwlerdMno np .• te przeo1etny szczu
pak zawiera 3 miligramy 2iłota, ostry.
Doświadczenia

ga zaś

około

dziesfątej

części

te~o.

I

•
rze
Niebezpieczny opryszek N.-Jorku

Chleb iytni ma w kilogramie 0,4 miligrama złota, kartofle - o.i mili~rama,
a różne jarzyny strączkowe - 0.3 mill~rama na kilogram.
Bardzo bogate są w zlofo płatkł owsiane - mają bowiem 2 miligramy r.a
kUogram; natomiast wątroba czy serce wołu wykazują zaledwie dziesiątą
część tego. Nawet mocz i krew ludzka
zawiera pewną ilość zlota - 0.3 m:Jigrama na litr; a woda do picia i sok
ukoronował swą rozbó.iniczą kar.terę
gronowy - 0,1 miligrama.
Niezwykle duto złota zawiera tnózg
wofowy. bo 15 miligra-mów na kilogram; taka łłość Już nadaje sie technicznie do eksploatacji, wystarcza bowiem zawartość pięciu miligramów na
Jako Jeszcze Jeden przyczynek do herszt fnneJ bandy. nfeJakł Monk Oast- 1 Członkowie Jef Jell sobie strzefoć dla
kflogram. aby eksploatacja sie opłacała.. Jcd~akowoż na przcszk.odzle stoi swoistego romantyzmu, przeżywanego man. Ow Oastman posiadał pieniężne przyjemności do uczestników to Jed·neJ
ta okoł1czność. że ziemia nie posiada obecnie przez Stany Zjednoczone Pół- udziały w rozmaitych domach · publicz- to drugiej strony.
W końcu, idy plac bn/11 ocie1:a1 ~rwfii
dostatecznej łloścf te~o mózgu i cena . nocnej Ameryki, niechaj posłuży nlieJ nych t szulerskich spelunkach, które
s'kreślona sylwetka mr. Paula Kelly. je- , ochraniał przed rapadami Innych band. I gdy na pobojowisku lel!lo kilkadziesiqt
fego Jest zbyt wysoka.
Bardzo ciekawe odkrycie zrobił pe dnego z gentlemanów, których wybitna · I z tego to Powodu pomlę'dzy Kelly'm trupów, przybyła policja z karaltinamf
włcn fermer w KaTifornji: znalazl on indywidualność nadaje całemu życiu hersztem ,,Five-Polnts" a Gastmanem maszynowemi I armatkami.
j \V, rzędzie aresztowanych znafazł. sto
rnlanowicłe w żołądku kury drobniut- Stanów Jedyne w swoim rod~aju piętno, doszło do wzajemnej nienawiści.
Wynlkla z teTto powoda pomiędzy 1 rówmet i Monk Oastman, ale ~z1ękl
kle bryłki złota, które ptak potknął r.aj- które w starej .Europie sipłow1ało już oddw!cma bandami wojna ciqgnela sie . swym stosunkom w sferac~ poł1t~'-'"Z·
pewniej celem wzmożenia swych funk- dawna.
nych wy~uszczono go po kliku dniach
Pan Paul Kelly Jest obecnie znanym przesz.lo 11rzez dwa tata.
cjl, trawiennych. To te! żołądek I kiszkl tej kury zawierał~ prawie 8 .R'ra~ów w całym New Yof!ku pośrednikiem I ma· j Nie było nocy. teby nłe dochodzłfo na wolnosć.
Dos~ło wówczas d~ chwilowego zazłota. co przedstawiało znacznie wiek- klerem przy lk~pnach. t sprzedażach do- , do krwawej strzelaniny w kompletnie!
sumę. aniżeli otrzymywana za ku- mów, majątków wle1skich tuidzleż naJ-1 ożywionej dzielnicy New-Yorku Prze. 1'tl.'.leswnia broni. SpokóJ ten jednak trwał
ry przeciętna zapłata. Sąsiedzi tego for- rozmaitszych nieruchomych posiadłości. rażeni przechodnie widzieli b~ndytów medtu~o. Cz!onkowie obu band m?rdoów pan Kelly. prowadzący obecnie Istrzelających do siebie z atrl I doroie'k w~ll sie wza1emnle przy lada okazJI.
mera po stosownych badaniach zrobili
Wówczas to .z~odzlł się po~y-sł staszacowne I dostojne życie, był przed i a policja w takie/i wypadkach spóźnia!~
to samo odkrycie.
roi!tne~o turm~.JU i postanowiono, ie
Okazało sio pótnłeJ, te płaskl w oko ki!~ zaledwie ~aty Jed_nym ~ najl!roź- sle z reiuly.
ob) dwa1 wndzowze stoczq ze sobQ walki"
t
...
w re śze1e „naiprę/,;one
lłcy maią pewną zawartość złota: Jest me1szych l na1mebezmecznie1szych opo- ke bokserska
s osun
J k
kó N
k 1
k
.
dKn'
o t •. h r n f j
obozami
między tern! dwoma wrogiem!
ona jednak ta mizerna, że e ·sp oata- 11rysz w owe1to or "·
mjank yd s n ebs~! o d e . y eg'lł,
Staf o!1 na czele lk:zneJ bandy pod doprowadziły razu pewne~o do gene- 1
cja wcale nie opłaca się.
ecz en a o awny ol\ser om1·nowa
j bit
nazwą Five Polnts" a potęga Jego była
P r~yboczny 1ekarz kr ót a an~ Ie1.skle: tak
nad nim szikołą. Dwie godziny walczyli
wi~ika, że na sk'inienle paluszka, te-1 ra 1.ne . . wY·
Trwa/a ona TJrzez ca1q noc, ~ roz1>0- ci dwaj króle złoczyńców n!ujor-s'kich
go Rollestone. na wygłoszon~ w ~on go talk obecnie szanowanego gentlemana
dynie wśród lekarzy odczycie, ~omósł, przedsiębrany zostawał w biały dzień czeła się od tego, te 6-clu Kelly czaków bez rezultatu. Lecz walka trwała dalej.
I oto przydarzyła sle rzecz zupełnie
~e złot~ pos~ada bardzo w:1rsok1e \l~r- na najbardziej ożywionych ulicacli na- ! ochraniających Jak_ąś podejrzaną no_rę,
to-ści lecznicze w diicdzlnle grut .cy pad bandycki, rabullek. mord czy lnna : beodącą pod wYSOk1m protektoratem ich nieoczekiwana 1 urągająca w żywe oczy.
zasadom turnieju'
wodza.
krwawa awantura
1
.
pluc.
W trakcie któ~eJś rundy Monk GastOd kuli Oastmat\czaków poległ w6wHerbert Aushu ry amerykański autor
Podał 0~· te przy rast~zykiwan.u
sol! złota metyłko ud~wało s1e za~:mo- ksląZkl p. t. „Swiat Podziemny New-. c~s Jakiś bandyta z pośród lu·~zl Kei- man zostal naf{le zaaresztoll'any i tym
wać post<:py straszneJ choroby, I i;;z n~ 1Yorku" opisuje postać zewnętrzną tego · ty ego, którzy zabar)'ka.dowali sr~ tram- razem mimo starań ie.!!o wvlywmv.,•c!i
vrzyjaciól. osadzony na JO lat witlzienia.
wet uleczyć chorego. Wedlu~ tef teonl zbója 1 z op.isu tego widać. Iż wygląd walem I rozTJ<JCzeli stamtlłd o.den.
1
Ułaskawiony po 5 latach bandyta ten
stronom
obu
godziny
pół
upływie
Po
ich
k
Ja
bohaterom,
odpowiada
ściśle
Jel?'O
dvp~ost
z.astrzykhiwa;
złota
należy sole
w krew w małych ilośclac ·_a . 0 „~a- oglądamy na rozmaitych filmach ban- 1orzybyły na pomoc znaczne P()~!ł~I. 1wstępuje do kaivalerjl amerykańskiej I
Monk Oastman pokierował osohiśc1e 1 odznacza sic na froncie niezwyklq od·
s~. gdy zawartość zlota w krwi osiąg- dyeklch ameryirnńs'klei produ1k-cj!.
A więc łeb podobny do kuli. armat· akcją swej armJI, niezadługo przybył I; wav.a. na s'kutek cze!{o przywrócone mu
01e pewną określoną ~ormę.
zostają prawa obywatelskie, jakich po•
.
,
Tego rodzaju leczenie polnczonc J.est, nie}, nos: z kilkakrotnie orzetracnna. ko- Kelly.
I oto znn.,rza.a formaln_a b1tiv~. w, zba\Vił !.!O wyrok sądowy.
<:oprawda. ze inaczm:mi koszt~m!, J~d- sika.. i do fef{o para u.~zu vostrzepionych
które/ z ?1Ju stron ucz~stmczylo kilku· 1 Zg-i1nął od kuli agenta prohib!cvJnego
nakowoż dało ono .w bardz~ wielu v. Y- na f rendz!e w rozmaitych utarczTwch.
w drug-ie święto tegorocz'tlego BożegQ
Gdy przy wyibuchu wojny Kelly sta-, set uzb101onych band.\•folV.
padkach zdum1ewa~ące wym kl.
Kupcy pospuszczali żal~zJe w swych : Narodzenia, złapany na szmui,;lu aikoObecnie zapasy . _złota w świecie wił sJe do superrewtził jeden z lekarzy
obllczają na dwa mi hardy funtów ~z ter zapytał go. w ja'klch wojnach uczest11I- sklepach. obywatele wolne1 Amentkl ro- holu.
1
Czy wlec krótkie życiorysy tych dwu
lin2'ÓW (około 80 miliardów złotych). czyl. że ca 1e ie.!!o ciało DO~ryte Jest bliz- zamykali okna, kryjąc s!e w JaknaJdaOkoło 40 proc. tej ilości znajduje sie w nami, pochodzqcemi od broni palne} i lej od frontu położonych pokojach. Na. . rycerzy zbrodni ł rozboju I niezwykle
St. Zjednoczonych. To tt::ż gdy na każ- siecznej? Na to pytanie Kelly odpowie-' placu boju zjawiła si• jakaś trzecia ban· j okoliczności ich żywota na terenie współ
dego mieszkańca kuli tiemskiej pny- dizar ze śmiechem, Iż walczył w całym da, która nie mia1a nic wsf)ńfneJ!o z kon- i czesne) Ameryki nie nadają jej posmaku
pada przeciętnie zaledwie za Jeden funt szereg-u bitew I utarczek •.tu w rozmai- lliktem, a przybyła jedynie z bezintere· romantycz'tlego, który w tern znaczen:u
I smyne~o amatorstwa zaznania wrażeń Z<łl?'inąl już oddawn~ w ustatkowar.ej 1
,
aztcrlin~ złota. na mieszkańca .St. Zie- tych oko_licach New-Yorku".
'solidnej babci Europie?
Największym wroiięm Kelly łiO był bo1owych.
.maci~ pr,l'inula gc, u 7 funtów!

który
bohaterstwem na froncie podczas woJny

rest obecnie

poważiinym

maklerem

giEłdowym

I

I

I

sz•

l

r

!1

I

0

I

I

I

I

I

'

\

.........

'

•

•

''

Dzll I dni nast-=pnychr

.

f:s-gli o

.

si~ ponoflJie rodni
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noDJ~aj(!DI „ośil'iecoli"
Kto jest odpowiedzialny za „spędzenie" „Maz.~py?" - O żydow·
skich „socjał-arabach" dyskusja nlep·o lltyczna. ~Jakiego wyznania jest tadoy Milman. - O krótkich majteczkach I przecudnie
rzeźbionych nóżkach referat popularny
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Najpotęłnielsze arcydzieło F. W.
.MURNANA
.

[lterer~ ~ii~łó~
Smi~rtelna walka o ·miłóś~ ł tycie.
W rolach gł6wnvcb kwiat ek,a~u ameryk. JAtłET GAYtłOR, Marv Duncan. Nancv Drexel, Char!e1 Morton,
Barry Norton, F arrel Mac Dnnald.

Wspaniała ilustracja rnuzvczna orkie$-

za „spędzenie ;.Mazepy" z re· srnnym przez s1eb1e tematem. że bijąc
· try aymłonicznei pod dyrekciia A. Caud·
Licznie zebrana na ~alerii w radzie pertuaru.„
· ·
·
się w piersi (własne i okazałe) uroc%y·
nowskiego.
miejskiej publiczność. oawet ~dvby się
Duże zainteresowanie wzbudziło śde oświadczył:
Pocz,telc 1eansów o godzinie 4-.f pe
składała z samych .analfabetów musia- wśród radnych Żrzemówienie r. Mi Ima- jestem gotów pójść do więzienia.
połu~oiu. w soboty i. niedziele 0 g.,.
ł· b
· Ć ż e wczOraJSze
·
· d ze- na na t ema t : „ y dowscy soc 1a- 1-arab'"
Ż b
• • ć!
clzhue
w południe. ostatni seans
a Y zrozumie
oos1e
1 •
e Y c1crp1e.
'
_ 0 12-ei
godzinie 10-e; wieczorem. nie poświęcone było debatom nad bud- Po dłuższem rozwodzeniu sie na ten teDeklaracJę tę przy)eto bei wzrusze-1
Ceny miefsc na pierwszy seans od I zł•
.żctem wydziału kultury i oświatv.
mat, r. Milrnan dowiódł, jak - dwa razy nia, Uwierzono p. ławnikowi na słowo...
• aoboty i nl!!dziele od godziny '12·•1
Jeśli co do „kuUury" mOłlą się nasu- dwa - cztery, że•.• radni \Veizman, Protestów nie było...
.
.do 3·ei wazystk!e mieisca po. l ~ł.
tąć pewne wątpliwości, gdyż ooruszane Min('berg i Waszklewlcz sa.„ kolegami
Ale co mają wspólneS?"o krótkie
Bil~tv 1tl1towe · ni~watne ·w, ni~dztelę.
b; ly również kwestje nie maiące nic klubowymi.
te<.zki i przecudnie rzeźbione nóżki ar
w~pólnego z kulturą, to ••oświatowa„
Jak się .,Express" dowiaduJe. r. Wasz trstek z cierpieniem?...
BoL łXXXXX•.XXXXXXXX'
strona wczorajszego oosiedzenia stała · kiewicz zgłosi w tej kwestii na następna wysokości zadania.
nem posiedzeniu.„ sprosto,vanie.
•
Większość
,.oświecała„
ooozycję
i
Temat poruszony przez r. Milmar.;a ' Człowiek
odwrotnie. magistrat "oświecar• zarów- dał r. Bialerowi sposobność :· do :wygto·
:
no, większość jak i opozycje. zaś radni szenia prelekcji o różnicy mie~zy od~ami.al
dwie
norze€-one .- „.-emnq
,.oswłccali„ się wzajemnie.
gą, a czelnością oraz o tern. ze gmma
·
-.
„
„
·
Gorliwość we wzajcmnem o~wieca- wyznaniowa żydowska dlatesro nazywa
przeszlośt:
nłu sie posunięta była tak dalece, ze się wyznaniową. teby r. Mllman pamięŁMt. 19 lutego. lstuchany po raz drugi, znalazr mów vr/
r. Bialer nawołxwat magistrat do- WY· tał, Jakiego fest wyznania.
W JecfneJ z restauracj( bałuckich vty„ tłumaczenie swego postępowania.
stawiania weksli.
Jeśli idzie o oświate, to radnl mają nikła krwawa awantura. Jak1ś młoclzlę- Tak teraz już muszę p-rzyznaC
Wiccprez. Rapatskł: - W dzisiej- dużo do zawdzięczenia r. Werzmanowi. nle.c rzucił się na swą kochankę, którą się ze s~utkiem - oświadczył - te
szych czasach weksel może pójść do pro któr:Y" ,,oświecił" ich, że „niestety" nie podejrzewa.I o zdradę i pobił ją dotkli-ł wszystk'ich machinacji do/wnywalellJ
testu!
jest posłem do sejmu, lecz nie martwi się wie.
przez kobiety. Przed dwoma laty byłem
R. lłlaler: - Nie, panie orezvdenciet z tego powodu, a to clłates:o. że "prze- Ooścfe restauracyjni, nie mogqc obez- zaręczony z inną dziewczyną, też z barMoja lojalność... nie dopuści do tego!
padł'' razem z r. Młłmanem. Jeszcze Jed wła1 dnić awanturnika. wezwali policję. dzo porządnego domu. Czy mogłem Jej
Hadny Weizmao wygłosił nrzemó- nem pocieszeniem dla r. Weizmana Jest, Młodzieńca sprowadzono do komisarja- pokazać mój prawdziwy paszport, na na„
wienie, poświęcone wyjaśt.ieniu. Jlacze- }ak się okazuje fakt. ie mimo swvch ra· tu, gdzie wylegitymował się metryką zwisko Papierkowskiego? Przeciet pod
so nie należy do większości. Otóż z gó- dykalnych przekonań. r. Lichtenstein IJ!l'Odze.nia na nazwisko Turczynowskie- tym nazwiskiem oclsiadywatem kare ~a
ry już przewidział, jak sie orólna sytu~- spaceruje z „cllasydaml" ł sionistami go. Policiant. spisujący protokuł zajścia, pn:szcianie w obieg fałszywych plenl17
~ja b~dzie ..• dzisiai przedstawłała.
pod rekę.
stwierdził jednak, że ów dokument, dzy.
.
Ody w czasie przemówienia r. WeizWśród licznych J)rzemdwłe·ń w obro przedstawiony przez Turczynowsklego,
Zakończone wreszcie śledztwo Jut
mana na sali rozlegały sie sdosv. które r.ie zaprzepaszczanej kulturv. wybijało był sfałszowany. Mtod.zieniec, przypar- daleJ nie pfayniosto żadnych niespodzla·
mu przeszkadzały, odezwał sie:
się przemówienie r. AUchała . Paw(aka, ty ~o muru. przyznaf ~ie w koń·cu, że nek.
- Nie moge zapobiec orzeszkadza- który krótko i węzłowato dowiódł, że w ~upif od. ~Qgoś ipodrob1oną metrYk~ lr
Pait>ferkowskl vel Kwa'śnłak Vel' 'fiiff„
nfu mi przez panów w czasie orzemówie szkołach- żydowskich winien bvć język z.e w:laściwie nazywa się Jan Kwa§mak. ·ezynowsiki stanął ptzed sądem. oskarnia. gdyż ia .jestem !eden, a oanów kil· żYdowski wykładany•• ~ po ootsku.
- Miatem mnienfć nazwisko - tłu~ tony o pobtCie dzlewezyny.
'"-~
kutlzlesięctu! .
•
.
. Nie zraził się tern wiceorez. Szyfm~n macz~ł. się - ~o bylem Już karany za · ze'' względu na to. tt stwferdzono, ie
W odp~w1edz1 głos z ław w1ększo- t .na samym w~tępie swe~o nrze~6w1e-łl ki~adz!ez, a moJa narzecz?na. o tern nie poszkodowana .doznata .poważniej.szych
ści zape~ml go: ·
ma zaznaczył, ze zac~nle.„ od korrca. . '"'.1edziała. fj>nab.v vrzf?~iez me z~odzlla obrażeń cielesnych, sąd skazał os'karż°"
- Niech pan będzie SPOkofny, ł tak
I ~ie pomogły śmiech': . i okrzyki. su1 zostać zqna zlodz!e1a. Ta. dz!ewczy„ nego na. 4 rniesłfloe wlezienia. Będzie 011
nic .~tęgo się pa~u nie słani~!
· W1c~prez. Szyfman. mn'?? wszystko na kraz mme ~dradz1ta •. ale Jed.n~k mu~ jęszcze miał sprawę za machinacje pa~
I ak, tak! kultura obowłazufcf
wygłosił prelekc1ę.„ o onamzmie.
szę '· Pr7:yzna~. ze pochodzi z bardzo po- szportowe.
·
Wielu ciekawych. „oświecal:icvda„
. Następ~ie ławnik P~rtal WYS?łosił ob- rządneJ rodziny.
• .....
ueczy dowiedzieli' się radni od \'lllCI!- szerny referat o krótkich małteczkach I
W toku dalszeR"O dochodzenia, policja
'
prezesa Wołczyńskiego. Ooowiadał on '. pr..zccudnie rzetbionycll nóżkach arty- nieoczekiwanie stwierdzi.fa że a resztoWłamanie
mianowicie o tern, że g:dv sezon tcatral- l stek, oraz o pielęgnacji ••ciała artvstyc7..- wany w rzeczywistości ni~ nazywa sie
Ubiegłej nocy dokonano · włamanła
ny znajdował się w piątym miesiącu, 1ncgo„.
·
równi·e± Kwaśn1ak, leci Papierkowskł.
do
składu kolonjalnego Huttona Niemta.
przyszedł na świat.„ „Maze~a".
Ławnik Purtal tak się prze.ial poruCzłowiek o trz.ech nazwiskach~ przeprzy ulicy Tuszyńskiej 7. Łunem zło~
Po trzech dniach żvwota spotkał,.
- - ••*"'~ w
I
czyńców padły towary na oS?ólną sum@
„Mazepę" taki los, jaki sootka więkokoło 6 tysięcy złotv ch. Poszkodowany
szość dzieci, jeśli mat.ki ich beda się stozwrócił się do policji, której .iednak do- ,
sowafy do wskazan propaR"owanych„.
·
tychczas
nie udało się woaść na ślad
0
w „Ciankali •
Jlres•lo111anfe P1,1f01ornej . domu przed
włamywaczy.
.„.
·
I tu właściwie radni znaleźli siew nie
· 9rand•Xotefelft
lada klÓpocie. Nie mogli bowiem zrozu·
lódt. 19 lutego.
ścicielami sklepów l w trakcie oglądania
:fmieri pod ft'O%em
mieć, następującej kwestii:
Dzfato s·ie to w południe. Prud gma· 1towarów, ściągali wszystko. co sio ty1Jeśli, jak powiedział włceorez. Wol- cbem Grand Hotelu jakiś przechodzień ko <lało.
· .
Vo(e wsi Oraczew pod todz!a został
czyński, autor sztuki •• Ciankałi" Wolf, zauważył, że pewnej eleganokiej damie
fak wykazało dochodzenie, MakuI- prze~~ch~ny przez woz 70-letm Ignacy
siedzi w kryminale za propagowanie wypadło z ipod futra kilka par.„ szelek. 1 sika, aresztowana na ul. Piotrkowskiej, Kam111sk1. St~ru.szek doznał wstrząsu
sr-e;:dzania płodu, to dlaczcsro nikt nie
_ Proszę pani _ zawołał _ ·pani I właśnie powracała z wy\l}rawy ze skle- tr.ózgu. Przew1ez1oao go do szoitala w
coś zg:u.biła!
.
pu 'konfekc~Jnego.
.
którym po upływie kilku. 2'Qdzin wyzJo~~~~~~-'"'il.~-Wytworna dama, usłyszawszy te
Os31dzem w aresz~1e szopenfeldzlarze · nąJ ducha.
·
.
.
~
Dziś
'!slow.a, ·spajrzata na chodnik, ~dzie leża- stan~h .przed s~dem t na sprawie przy.,. . Właqze policyjne pocłąstneły .do. odpo
ty szelkiI i nie pod·nosząc ich, przyspie- .znah s.1e ;do wmy. Skazano ich po dwa wiedzialności karnej woźnice.
.
.
I szyła kroku.
' .
.
lata w1ęz1en!a.
'
' \.
,
Traf chciał, ie · scenę tę żaobserwo- +
ew
wał jaikiś poJi.cjant, który na wszelki wya
•pa<lek przytrzymał młodą niewiastę,
g-dyż wydała mu się bardzo podobna do
Nafwspanfalue arcydzieło oałatnM prndulccjf,
pewnej znanej szopenfeldzlarki.
Emncjc>nuiącv dramat kobiety dnjrzałei. duOkazało się, ie posterunkowY sfę nie
-

lód.i. 19 lutevo.
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kajdanach małtelistwa P• t.

omvlił.

Wytworną dama byfa Helena Makulska, ruty1t1owana łódzika złodziejka skle:.
~
~~
powa, kt6.ra Już niejednokrotnie 004'iaRealizacja ·filmowa o;.racowana przez
dywała wieksze kary wh:ztenne. „PraJOE MA 'A.
, cowata" ona wsp6lnie ze swym kochanW rotach \!Mwnycb: 7nalcnmita arlystka Ma·
klem Antonim Silrowrońskim, osobnirja Jacoblnl oraz. Frank Lederer niek'
b d bo t J
ł ś i k
zapomnianv kochanek .Niny Pietrowny" I iem o ar zo
ga e prZ$lSZ o c ' ryi wiośniana Helena Hallier.
minatnei. Para ta zwracała zawsze na

I
I

P"czątek 1ean16w

4-eł.

poł.

o godzinie
po
ost. 10.15 wiecz„ w niedz. sob. i święta od
12 do 3 po poł. wslystkie ipiei~c• po tzł.
Orkiestra pod dyr. R. KANTO_RA_: -·-- ·

siebMieauwkul'!.i;kęa s1wa5 keolwr~aonń~ mtetł
"

Ile•-

Potę~ny nowoczesny dramat salonowy o silnem podłożu erolycznem _
J'est to na1p1„knie1'szy ro .11ans miłoś.:i według powieś.:i Piotra Fro'"da"ie.
"
„
w rolach głównych: 4 perlu eur·op_eJ-Skie.:
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H MATHOT'
WEYHER,,

„

REftE
:
FRED HERIBEL,
F

nych znajomych, którzy nte przypusz"" ABRE.
czali. nawet z jakich fródeł czerpią oni
WłeJkl balet Paryski pnJr iwlelle kslęły~al
KOMUIUKAT.
zyski.
d i'
Przepych wystawy! Niebywa:te·: strofff i ~ d'ekoracjć.·„ . '· ·
Kochanlmm
~włetnłe słe powo ~, 10 ł
iu•
k M L"d
„
·
·
,
ł
·
·
.
st
Kuoon• hi1et6w ult!owvch I mleJse zo a· 1w fachu złodziejskim. Władając dość ,
lnUzy a . 1 aut:ra. .•oci. o g. 4 po p~„ ~ .·s9b. 1 medz. o. g -n w poi..
' ' obniżone::;:: f&o~eJsc ll·glch dobrze Jezvlklem niemieckim, udawali
Nil pierwszy seans wszy~tk1e m1e1sca o1 7f> gr'
onł zazwyczaj cud-niemców ~rzej wla7ł·.M,..•fł••·---······-"~ -:tr·:-.z- . :;- ~,i ...
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Przygoda

„Żelazna

w pociągu

Pan P. ma81 bardzo bogateso dziadka. Przed

te

śpł""

Triumfy polskiej pianistki

-

zagran i cą

Janina Famllier Heonerowa
w Budapeszcie i Wiedniu

Maska''

dniami dziadek pana P. wylechał z to- •
cizi do .~atowlc ! tam umarł· Przed «ml.ercłit spl. :
sat testament. .w którym pi:zeznaczył cały ula- .
wnukowi, ale pod warnnklem, te przełątek
wiezie go do LodzJ I Pochowa na tuteJszym
cmentarzu. · ·
Pa~ .Pr.~~_abrał się ~o . wykonywania . teŚta·
mentu,,:.81~,, Jlkt na wsteple doszedł do wniosku, I
łe „to 'nie Jest Interes''. Za przewiezienie trupa
tcdano nazbyt wtele. Pan P. zastanawiał się
nad tem, w Jaki sposób przewletć tanlel trupa. :
Wreszcie wpadł na pomysł. Nawiązał kontakt
z konduktorem, który zgodził się przewletć ,
trupa Jako zwykłesr:o pasażera.
Posadzono umarłeKo dziadka w. kącie na 1
mlekklel kanapce, włożono mu zgaszono cyga II
ro w usta, postawiono mu kołnierz futra I trup ,
kRku

udawał,

tytułem

Dramat na tle słynnej trylogji
Dumasa.
głównej

W roli

fenomenalny

Douglas f airbanlls
ulubieniec wszystkich.
Nad program aktualności filmowe

pod batutą Leona
Kantora
Pocz. seansów w dnie powszed·
nie o godz. 4.30, 6, 8, 10 wiecz.
w sob. i niedz. od godz. 12-ej
w poł. Ceny miejsc na poranki

I

Orkiestra

·

Jak donoszą pisma zagraniczne, m.
inn.: „Wiener Allg. Zeitung", „Wiener
I Neueste Nachrichten", „Wiener Vol'kszeitung", „Pester Lloyd", „Pesti ttirla·p"
i in. koncertowała ostatnio w Budapeszcie i Wtedniu znakomita pianistka pol„
ska Janina farhilier-liepnerowa, wywołując nadzwyczajny entuzjazm publiczności l prasy.
Zarówno prasa budapeszteńska Jak l
wiedeńska jednogłośnie podkreśla barwność interpretacji, skończoną technikę ł
muzykalność, stawiając arniezwykłą
tystkę w rzędzie pianistek europejskiej
miary.
j Pani Janina Pamiller-Hepnerowa jest
, dobrze. znana najszerszym warstwom
· muzykalnej publiczności Łodzi, gdzie
koncerty tej fenomenalnej pianistki cies·zą się niezmiennie kdlosalnem powo-

„

Pan P. wsiadł d-0 Innego wago1ut I." pociąg .
ruszyL
1 zł.
Na Jaklelś stacJł wszedł do przedziału, w
którym siedział trup, pewien dtentelman. Początkowo nie zwrócił uwagi na swego towarzy
ua podróży, lecz gdy chcłał zapalić pap~rosa
lskanstatował, ie nie ma zapałek, rzekł uprzel„
fllle, zwracaJąc się do trupa:
ponownie koncertowała w Wtednm 1
- Czy mógłbym poprosi~ pana o ogled.
Budar>eszcie oraz w Berlinie i Pradze
związków
W Świetlicach, W
Trup Jak ·trup - milczy.
- O oa;led proszę pana! - powtórzył dten
czeskleJS.
tłeman. ·
•
Trup Jest niewzruszony.
Są to ci, którYch nie stać na kupno naJŁódt, 19 lutegq.
_ Da ml pan ognia. czy nie?." Liczę tfa
o wagę ciala tancerza
Ostateczne poprawtki I ulepszenia na taas~ego choćby aparatu radjowego.
plęctu, Jeśli mi pan nie da ognia w takim ra·
Oryginalną skargą sądową zajęty
Nalefałoby uprzystępnić tym luidziom
łódzkiej ra<ljo-stacji zmierzają ku koń~le... Ru, dwa. trzy, cztery.„ pięć!..;
Dtentleman dotrzymał przyrzeczenia 1 wy- cowi. Drobne usterki, przesz.kadzające korzystanie z łódzkiej stacji przekaźni- jest obecnie paryski sąd dla spraw cymierzył policzek swemu sąsladowł, który padł w czystym odbiorze audycji, zostant\ kowęj; _Usta.wianie m~gafonów w miej- wilnyćh. Skarga wniesiona została przez
bezwładnie na ziemię. Dżentlem•n nachylił się usunięte w ciągu dni najbliższych, tak sćaeh ' pubhcznych, J.ak nap_rzyktad w mieszkającego w Paryżu szwedzkiego
iż ·wkrótce korzystać będziemy „petńą par·~.a~h. nastąpić moze dopi~'ro latem. tancerza Jana Borlina przeciwko znanad nim 1 osłupiał- Zabił człowieka!...
Na~azte . można byloby zamstalować nemu paryskiemu krytykowi, który mlCo począć?- Pociąg pędził- Była noc.. parą" z' naszej stacji przekaźllrkowef.
mo teg-o, że Jest rodakiem tancerza nar3Jd1oodbiornlkl·
nowY
ten
że
wątpliwości,
ulega
Nie
Nie nnmy~laJąc się dłueo, otworzył 'ok® 1 wy
przybytek rozryWki kulturalnej wpro- w ~~letlicach, w lokalach ziviQzków pisał o nim niepochlebną krytykę,
rzucił trupa na drugi tor.„
Oskarżyciel czuje się dotknięty tern,
wf,
robotniczych,
Ody pociąg stanał n~ dw~eu wlededskl111_ ;Wad,zi poważne zmiany do naszego
t ~ kry·tyk skopstatowal u niego rzeko·'
·
· d.
. ' ·
..
. .
pan P. wszedł do przedziału. w którym zoJ;ta· ·
' .nie zaszko zUC)bY -Pr.zytem ~tworzy mo znaczny przybytek ciała od czasu
ZYCUL toW<lf.ZYskief{o.
włł swego dziadka, lecz zastał tam tytko' 81'e · specjalne sfest' w 1\dórrbh ubog:O \ud~o~ć ostatniego występu.
ule.gaja.
warszawskiej
stacji
Progiramy
co dtentlemana. Zdziwiony pyta:
J ak donosl w sk ard ze ad wokat, dla
powtióew.i urozmaice- na!~hzegodo ml a ha łmohgaać Yra d~·JO k oncer
udoskonaleniom
czyóinie? wie pan, Idzie Jest ciągtym
- Przepraszam,
któ' 11 c g z nac s uc
t d
. - t-1- 'ż ..
pod
d kl t
1
1
klljenta, specjalisty tańców es tejego
również
należałoby
okazji
tej
Przy
00
.rY
n,
an
z
o
en
meJ
i
i:lll\.'
•..
mom
Y
r
owarzysz
s
pa
- Ach. ten.„ - odparł dientleman, blednąc dawmeJ ~tad.ał częste . .wlz~y znaJO· pomyśleć 0 zainstalowaniu tanich cho- tycznych l klasycznych jest to ciężkiem
oskarienlcm, gdyż przedewszystkiem
dJ db! "ków
· mym i bawił się na mieście, dziś zec~e 1 ·żb
zlekka. - On wysiadł w Plotrkow1e.
. j we w l as- c a y ra oo orm
. le t ame
. ór o wie
musi on kraść wielką waię na swą forspe d·z1'ć wtecz
mę ciała.
w Mdzklch sz11italach i wiezieniach.
nym domu
Do stkargl dołączone Jest śwtadeckatw
aby
to,
znaczy
nie
te
Oczywiście,
· przy detektorze.
lelkarskie, stwierdzające, Iż waga
two
więceli
każdej
w
f
!lzpitalnej
sali
O tern, ie Łódź ocenia należycie zna- dej
czenie tej nowej placówki kulturalnej, zfennej stał radioodbiornik. W szpitalu ciała Borlina zmniejszyła się w przeclą
tad1'0. przeznaczone byłoby dla rekon- gu ostatniego roku o całe„. 122 gramy„.
b d
W tk'
świadczy dostatecznie wzmożony ruch
śRODA, t9·fo lutego.
Yll iem procesu są ::i·r zo zainwaleścentów, którzy w odpowiednich
Go-dz tt .SS-12 os Sygnał czasu, hejnał w sklepach ze sprzętem radjowym.
godzinach zbieraliby się w specjalnej trygowane sfery teatralne w Paryżu.
mariacki 12.05-13.10 Mu.iyl<P z płyt gramofó.
Jednakże nie każidy może sobie po- sali, w więzieniach zaś istnieją Już odnowych 13JO Komunikat meteoro1ogicz.nv. 15.00
Komunikat g<>spodarczy, 15,45 Komunikat har- zwolić nawet na kupno detektora, a ło- dawna sale . dla celów rozrywkowvch,
. et. ci najbiedniejsi bard•zo • tam ..;1ęc t00""1iby się ""roma•dzić wletcenki 16.15 Pogadanka dla dzieci. 16 45..,...11. 15 .dzianie, naw
"'
"'
WJ
k
M
Muzyka z płyt gram'oiónowych. 17.15 „O amba;ako figura teatralna
ożna . sJę o tem prze· o- nloW!e raz w tygodniu lub nawet częmuzykę.
lubią
ii.dach i ambasadorach" _ wygł t>. Małachowski. 17.45 Utwory i _opracowania Karola ,Kom,- nać nao .:z.nie, gtly się przechodzi obok ściej dla wystu'chania radiokoncertu.
Jeden z teatr6w wiedeńskich zaPoZarówno dla J"ednych iak 1 drug-Ich wledział w tych dniach, że wystawi
11:akaw wyk orkiestry P. R. 18 45 Rozma1toś01. sklepu radiowego, skąd słychać muzykę
. 1
t· l,f b ł b. • J 6dł
k . '· t
19 10 Skrzynka pocztowa r0Ln1c.za" 19,25- przez megafon.
.Przed ~i, lepem takim stoJ·ą zaZwYCZaJ on cer. y . , "" e. y .Y Y ~r . em wie ? wkrótce nową sztukę Norberta Garał
19 4o pfyty gramofonowe, 19,10 „Radjokronika".
wzniosłych ·Nrazen I godz1we1 rozrvwk1. p. t. „Chaplin'a wniebowstąpienie".
lud l
~ - tł
19 58-2<>.oo Sygnał czasu, 20 15 ·1Feljelon P. t.
E
z
umy
,Manewry niejesienne" - wv:tł. P· red. Targ_
Jest to groteska, kt6rej główną p0X.
'
7o 30 Koncert wieczorny transmisja i Krakowa.
jest · Charlie Chaplin. Wielki kO:.
stacią
muzy-ce.
się
przysłuchujących
zt'to Kwadta.n.s literacki z Waruawy: „Mai- chciwie
się więc po raz pierwszy Ja·
uikaże
k
mi'
JMt.WWW
11.an", Zt.25 Dals.zy o!ą.g k-0m:ertu z K.~~kowa. r n
DA4Jliill
;
.
www
~ 10 Felieton · _.z tycia polaków z Dan11 -;-wyko filwra sceniczna.
glMi p, Pankiewicz, 22.25-22,35 K<MDunikaty.
Będzie go srrać znany aktor wicider\·
który przyciągnie
23.00-24.00 Muzyka tanecma.
Paulsen.
s'ki
całą Łódi do
Grand-Kina ·to

0
r.1i11~~~ c~~,r."1,1~;r;
.:
~:J"~~;
okoncerty
radJ.
U.rz~dźmy
. '4
robolokalach .
tnlczych, szpitalach 1 więzieniach!
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ka?ga sądowa

I
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Charlie Chaplin

0

Plagnes,

TEATR MIEJSKI.

Dzi§

p.

premiera komedii M1tll <?tona

t. „Nanecz.ona w garsonierze".

TEATR KAMERALNY

Oliviera

po raz ostatni ciesząca się rekordowem powodzeniem doskonała komedi:i
Verneuil'a ,.K-0chanek Pani Vidal" po cenach
znitonych,
TEATR POPULARNY.
Dzi~, środa o godz, 4 popoi. specjalne przed
~tawienie dla młodziety szkół średnich: arcydzieło Schilera „Intryga i Miłość"
Jutto czwartek po raz. ostatni szampaflska
wyborna krotochwila Hoopwoda „Nasza Ż~nu
sia".
W piątek na dochód szkoły powszechne! nr,
85 „Intryga i Miłość", Fryderyka Schilera
D:tlś środa

DZIS „MADAME BUTTERFLY"

noce bezsenne noce szalone
z

uctz=ałem

IWl\łtl\ PETKOWICZA,
Lil Dagawer i Wiery Malinowskiej.
Jutro premjer a

I_

Dziś w środę odegrana będzie w Sali Filhar
„10nji zapowiedziana opera w 3-ch aktach Puc
cinie!!o „Madame Butterfly''. ;J~tr~ drugi '· Q~tat ,
ni występ znakomitych gości war&zawsktch.

.

Odegrana zosta;..ie opera w 4-.:h !ktaclj • Ver-,
dieto ,Trubadur", Kj.erownictwo , inuzyc:~.e .·f'~· _·:· · ,; _ .
W 'dyr1 Teodtir Ryder, Początek o~ god'i1n1e . . • , ,
S 30 wiecz. - Bilc:tv na obydwa występy operY, ' '· · · ·
„_„: ·,:·;.: ~~.:· wustawskiej sprzedaU! kar.a Filbariponii.

Pnm
na

dtw~ękowy

usługach

opery

Coraz częściej prakty'kuje sfę w onerach zai?;ranicznych wprowadzenie filmu
do akcji. Ostatnio wprowadza się nawet
Już film dtwiękowy.
Tak np. w BerHnle wystawiona zostanie wkrótce nowa opera znanego
kompozvtora Milhaud'a p. t. „Krzysztof
Kolumb", w której film dtwlękowy znaf
dzle duże zastosowanie.
Dyreikcja o~ry zam6wiła w znanem
towarzystwie filmowem „Ufa" cafy szereg obrazów, które służyć będą jako
·
.
uzupełnienie akcji tej opuy.
-~~.ff 0 ?~~---~,~:~~:!l°i'~7~~

~!"ł~tt!~'1~~:.;-; ~„

f

C:zoiaJ€ie

„REPUBLIKE"
~«~e~e&

Targ na dziewczęta
w Afganistanie

BBzkrwawa zbrodnia meksykafiskiego bogacza
!i osqd~il o

8~pi~eostDJo · 8riJ~eo

Jakoś tle się dzieje w Amanullahowym ongi Afgaristanie. Snać ahranowie
nie lubią spokoju, kiedv naiważniejszy
przemysł tego kraju - rabunki. upa.da,
łl'i«;~i~niu
~mori
Ale wiadomo, że miłość wkrada się ·· trybunałem panna Lupe, która po dtu- gdyż co pewien czas ~owe. · i~no na
W Meksyku, g-dzie życie ludzkie nie
poprzez kraty więzienne. Tak giej walce wewnętrznej, postanowiła po1 mniejsz~ skal,e, w~buc.h:i1a ta~ mepokonawet
że
się,
Jest cenione i g-dzie, zdawałoby
wszystkie spory w ostatniej :nstancji się też zdarzyło i z -pozostającą pod o- wiedzieć całą prawdę, aby ratować u- Je. Radzi ~obie. z memt Jak umie. obecny
władca, ~1elub1ący pono poq?bILvch żarrozstrzv.1ra kula rewolwerowa. zdarzają pieką Mazaty kuzynką kiedy dorosła. kochanego
. d .
Nad!r-Chan. . . .
tów,
_ Nie mógę ścierpieć __ mówiła
słe Jednak i podstępne zbrodnie ł bez-i· Potajemnie zaczęta się spotvkać z pe. o~!P.~
\Vt~oczme
docenta
or_i
~
że
A
twarzy
na
bladością
z
i
głosem
drżącym
był
~tórym
człowiekiem
młodym
wnvm
krwawe morde_rstwa. . .
aby niewinny cierpiał i dlatego posta słą role zyc1a gospodarcze~o.. wt~C ,ez
.:
Je~no z tak 1 ~h morderstw odkryto Cochez.
nowiłam złożyć mói honor na ołtarzu ur~ądza od czasu do czasu targi ... na
k ok
dł k k
M t . d k
właśnie prz.ed niedawnym czasem.
·1 dziewczęta.
;
.
za 1
Dawno Jeszcze w roku t 900. skaza- . . a za a Je . n~ sze . ro w r
Ostatnio zbuntował sie szczen liazano tam na dożywotnie więzienie za 1JeJ tęs~nota.mi 1 f!IYśl_ami, ~ardz? pręd: prawdy. , Oto oskarzony C~hez ~ ~
szpiegostwo, niejakiego Cocheza. który ' ko wysle~ził zawiązu1ący się stosunek 1 mó.gf byc na schadzce • szp1t:g-owskieJ, rów, Nadir zbił ich na kwaśne łabłko, ka
z.ał wydać sobie 250 dziewczat i na pubo ów w~eczór p~zepędztł ze mną.„
do ostatniej chwili przy_sieg-ał, że 1 po~ta:~- wił Cocheza usunać. _,,
targu w stolicv. w Kabulu,
blicznym
~ozetn~nle
to
że
się,
09z1ewała.
~
·.
w
ze
.
.
.
ni
na
rzucił
celu
tym
W
jest niewinny. D.{) dzisiaj s1m'l\Va·coehe
za miala swoich zwolenn ików i przeci- nie. ie jest szpie~iem, a było·'tó~ · r<>ku ~tzlała ·Jak bon:ba, która skru~zy swoim sprzedał za kilkanaście tysiecv dolaró,W.
·
__
wników, z których jedni wierzyli w je- 1 1899 właśnie, kiedy przy sposobności wybuchem kaJdany Cocheza, ale spotka
ze
śmiechu
wybuchem
z
tylko
się
a
ł.
zgi
Meksyk,
przez
pożyczki
zaci~~ania
ale
g-o
go niewinność. drudzy potęp'ali
dopiero zgon bog-atego meksyka11skiego . nęły bardzo ważne dokumenty i;\panowa s~rbny . s.ę1ziów, którzy z poi~wieniem l
.
.
farmera, Josego Mazaty, odkrył całą o- · to powszechne oburzenie na nie~nanego się trzcc17J kob~ety, twierd~ą~eJ to samo
.Ja~o s~nsacJę po~atv 01sma. ameryjo Cochez1e byh przekonam, ze to wsz~,
szpiega.
kropną prawdę.
stko jest machinacją w celu ustalenia kansk1e wiadomość, ze znakomity nasz
M t 1d .
. .
Pod
Mazata pozornie nie by t wmieszany
~d~ ~ zih ze i fats·zywcgo alibi przez wyrafinowane- rodak, dyrektor słynneg-o Curtis Konser
. st~lwdienti prz~z
w sprawę Co~heza która mim•) 'to b\'.ła
watorjum w filadelfji, Leopold Stok->wjeg-o machinacją a, ponieważ Cochez. w I zna1i w s e z. ~1e, ~e wt1 k~1.eh1 kol~ eza I go zbrodniarza.
0 0
1
dyrygował orkiestrą w czasie kc1nski,
dopiął
Mazata
a
skazano,
Cocheza
ic~no
ć
.
icd
a
!wf
mieJscu
_pehwnekmtó
wś
.
wi~c
więzieniu po tr~ech latach umarł
b · b k ł · t
t
t
·
t t
b
re pozwa a v są z1 o nim,
c1ac
. ·
1
czyn bo.gatcgo farmera zasługuJe w ca- że jest właśnie poszukiwanvm szpie- ~wekgo ce u, Lo os aoecznbie z~garną mka- cer ku 'Y kspor otwemdu. rabmłu. ekz .o 11~'~
panny upe. na owiem po s a- rzy a 1 rawa a, g yz v w oszu 1 z
Jąte
:
łeJ pclm na nazwę okrutnego mord~r.
· zaniu ukochanego człowieka. srnsła jak kołnierzykiem a la Słowacki.
g.em.
stwa.
Na usprawiedliwienie ekscentrvczrio
W rzeczywistości Cochez nie mie.- , dopalająca się świeca ł wreszcie zmarła
Sam ten fakt byłby już niez,1,;yktą
ści Stokowskiego przytoczvć należy oosobliwością, ale stał się jeszcze więk- szał si ę do polityki, a ów wieczór, któ- na jakąś chorobę tropikalną.
Mazata żył długo. ale nie mógł zna- koliczności, że był to koncert w stndjo
szą przez sposób, ·w jaki Mazata prze- ry wedle zeznania świadków miał być I
szpiegostwu, przepędziłj' leźć szc~ęś~ia •. a dop!ero po śmierci po- radjostacji i liczni stu~ha.cze kon·~P.rtu
prowadził intrygę, a którą opi!'ał wła- 1 poś'Y"i7cony
kazało się, Jakie trapiły go wyrzuty S.ll- podekscytowani nazw1sk1em słyhnP-go
snoręcznie w pewnego rodzaju pamięt- wlasme u panny Lupe.
dyrygenta, nic ~sku!ek t~~o nie strac1a
Mazata wiedział 0 tern, przeczuwał ' mienia.
niku: czy me1!1o:iale, który dla ul~eni~
z piękna audycJ1 radJowe1.
swoiem~ sumieniu, zostawił .oo ś~1erc;. że panna Lupe zechce go ratować, ze-I
A więc Mazata. w ostatnim dz1es1<tt- znając prawdę i pragnął ażebv sie tak
ku ub i egłe~o stulecia, gościł w swoim . stało. To bowiem miało być jego narzę
~~::.f~::'~~~'::. SPLENDID ftARUTOWICZA 20.
domu osierr>coną kuzynkę niejaką Lupe. 1dziem morderczem względem Cocheza. 1
I·
Było to jesicze dziec~o. a on, choć
twlata w wykonani!! naisłynnieiszvcb
J
, Mazat~ przekupił ~wte ko-b1~ty, .z 1
czyt dopiero - 25 : lat, naznaczony był
artystów rewiowych Broadwayu
przez prawo jej opiekunem i zarządcq 1 ktorych kazda. u~ała się do .sąd~ 1 kaz- ,
Oetatnle dnll
FOLLIES
FOX
jej spadku w sumie fOO tysięcy pesetów. l ~a. Z ~sobna OSy.'la~czyła, ze nte moi~
rękach to bogactwo, Ma- j sc1erp1eć ~by _mewm~y byf p~sądzony 11
Mając
zata postanowił fo zagarnąć dla siebie · dl~teg? ,ofiaruje ~wóJ honor 1 c~ce no/ wu;dz1ec pr.awdę. c;>t? Cochez me móg}
ptzez małżeństwo z kuzvnka.
Czekał więc c_i.erpliwie; dopóki .dzle- . byc na ~zp1ego~~k1e1 schadzce, gdyz
1000/o ŚPIEWU, TAl'łCA, MOWY.
'. _
.
. L
.
wczvna nie dorośnie, a tvmczasem oto• byt wlasme u meJ.
Ceni mlftjsc zł. 1, 2 I 3.
Początek seansów ·o godzinie 6, I i 10 wlecz.
Kie~y sąd. zastarraw_iat sfę Jes.zcze j
czy( ją j~~~Y 111. ur.erry"c~!~~kim/~~'·oa~r~-11
'\Vviw.iellamv na aparatach We~t~n Fłectrłc Cnmp•nv.
dzaJącym !ą od " śWiata, od' ludzi, ' nawet c-zy.. obłe kobiety kłamią, czy też Jedna
· ··- · · ' ·. - - -':· l z nich prawdę mówi, stawiła się przetf
od pojęcia· miłości.

fllórv niewinnie
I

ruDJala,

"'

I-

Oyrygsn1 bez„. krawa fi

t·

li-1

.

. ·

.
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„NEW YORK_ w NOCY"
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-.
1·. 1· o·r·.· ·. z·.· · D.u·· s se Id orf •.,.

1
'Tylko ma ręce zwiazane i nogi, ł rzekt z talem chlopeik. - Ale ułotę paoczy, i usta. Ani zobaczvć. ani krzy- n:i na wozie i zajedz~emv do domu„.
1am Już pana nakarm1a„.
·knąć,· ani ruszyć ręka!„
Dopiero teraz Rzecki zauważył, te
. Resztkami sił targnąl sfe Jak ranny
ptak w klatce. Grube sznurv nie pod· 1 oPOdal stał wóz z zaprzęgniętym kodały się. Próbował zerwać ooaskę zusŁ niem.
Chłapek pom6g-ł mu wstać I uJął zrę
Nadymał policzikł, lecz nic nle pomagacznie pod ramię. Rzecki z trudem w.draIO. _ pał się na wóz. Chłopek zaciął konia t
Gdzie leży?..
Gdzie go zostawiono?„ Czv go tu wóz potoczył się naprzód leśna droży-

3'e'f'•tJ ~aA.

----

uP

A

·

'

r ..

,·

W

:fensoevfnv romans lirvminolnv
: · no ·iae pro111dsf1J1Vt:li •dor%eń. :

.
~~~~~
Rzecki skulił się, gdyż bvło mu zim· - A może upiór umyślnie zostawił go

no. •
tutai na pustkowiu, by umarł z ~łodu.
Nie zwracał jednak uwaS?"i na chłód,
· wtaśnie poczuł w tej chwili. że jest
47)
na głód, był szcześliwv i niezmierani
Nie
jadł...
nie
nic
wczoraj
d głodny. Od
'b R · k'
ł t..-·tk
.
d
. d
"
·
Tymczasem Rzęck.1 z. a 1a 0 ~praw · mmcy wesz 0 "' 1 a oso · zec 1 na - , mógł ]uz zresztą trawić suche~o chle· nie uradowany, że wreszcie jest już na
wolności.
ba„.
.
tak bardzo . obchodzących sz.erok1 ogól, stawił uszu.
Ciekawiło go bardzo, skad się wzią1
No, brać go.„ - rozkazał fakiś tu- , Tak mu sie słabo zrobiło„.
przeżywał ?kr?pne ~a.~usze. . . .
pw~ dm mmęły. Juz. oq ~hw.ih, gdy l ba lny głos„ - T~łko przedtem mu usta ' Jeszcze raz próbował utrzymać , w tym lesie i jak go odnaleziono.
Chłop był ogromnie dumny ze sweświadomo_ ść, lecz wszystko fakgdyby
wc1ąg~1ęto go ~o teJ ta~emmczeJ spelun- ·I zawiązać, zeby me. krzvczał„.
Ktoś mu pr~ew1ązal opaske na u- Oddalało sie od niego, uciekało. cofało go czynu i chętnie opowiadał:
ki, ~ Je~nak . ~1e ..mógl Jeszcze ,wyba.dać,
Musi pan wiedzieć - zaczął.....,...
~~zie ~tę zna~duJe, ~to g~ oorw~t t co 1stach. Rzęc~1 me ?ponował. ~resztą .na sie w przeszłość„.
s1e zmm stame. Lezał c1a~le Jeszcze mcby mll: się to me przvdało. Był JUŻ _ _ ....:.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ że gdyby nie ja, zmarłby pan pewnikiem
Gdy obudzll się ,b:vło widno.„ Pier- i tam na P?lanie„. Bo to wid~i o~n tak
s~rep~~any· ":" . tym samvm lochu z 1komplet?1e. zrezy~nowanv. .
. 1 Dw~J sil~!_ męzczytni .w~telł„go za .wsze wrażenie: a wiec ma już oczy 0 . , było„. Dziś mamy akurat oomedz1ałek„.
p1zcw1f.lzanem~ ?czvma. .
j Rzecki nawet nie pamiętał iaki dzień
Raz ~a ~z1~n, przynosił mu kt?ś Je- głowę ~.nogi. Zno~u szll 1ak1em1s kory- ,twarte.„
.
· Nad nim stał pochylonv Jakiś chło- . był dzisiaj.
.
dyne pozyw~eme .. krorpke chl~ba 1 d~ba tarzamu s~hodam1„„
„.wiec jak zwykle po niedzieli ja~reszcie ~zęck1 poczuł orzetw1ają- pek. .. w jednem rę'ku trzymał bat, a
nek wody. Czuł, ze o~uszczaJa ~o s1ły. 1
dę do dziedziców po kartofle. buraki i in
drugą podtrzymywał Rzęckie~o.
.
lkkroć próbował na.w1a.zać. rozmow~ z cy w1e'Y pow1~t~z~. .
_ No, dobrze, że Już pan oczy otwo ne wiktuały.„ Niby z tego sie utrzymuA· więc opusctł JUZ nares~c1e te okrom~żc.zyzną, który p~zynos1ł mu pozyrzył...- rzetkł chłopek . _ Myślałem, że ję.„ Zwożę do miasta i sprzedaję.„ No,
w1em~, za~sze natrafiał_ na ooór strony pne mury ... Jest na wolnoścL
Poznaje - - znowu auto - -Jadą. pan nie żyje ... Chciałem już leśniczego , dziś wcześnie z domu wyjechałem, więc
. .. . d . d . .c.
prze~1w~eJ.
wezwać.„ Ale też pan ·wyglądał jak sobie tak powoli poganiam meg-o siwka
Dokąd?.„
Nie mógł ste nicze~_o O\Y 1e z1ei.;.
i jadr; tak przez las.„ Byłbym pana wca
Słvszy sygnał trąbki, warczenie mo- śmierć...
Ta niepewność najbardziej ~o dener·
le nie zauważył, gdyby koń mi się akuRzecki
zapvtał
Jestem?
Gdzie
janim
Nad
wielkomiejski.
szum
wowała. Leżąc na twardej oodłodze w ; toru,
rat nie potknął... Poślizgnęła sie bestja
swej ciemnic.y, miał dużo wolne~o cza- , kieś przyciszone rozmowv. Leża. ł w au- ' słabyrr głosem..
odoarł chło- i padła.„ Złażę z woza i tu patrze - ktoś
wie?
nie
pan
To
Dowiózł?„
go
Kto
stóp.
czyichś
u
cie
su do rozmyślań.
1
lfży ...strach mnie obleciał w nierwszej
pe'k. - W Hels!•n.1rer.„
'
Włosy · mu' dębem stawalv na gło-j kąd?..
chwlłl - przyznaję.„ Ale my śletem, że
- A ich niema?..
Auto pędziło. Przycichał zwolna hawie. gdy uśw.iadarriial . sobie co się z nim
- Kogo też pan mvśli?„ - zdziwił już trup z pana„. Najpierw usta oanu odstało. Im dh„żej jednak mvślał nad tern, łas wielkomiejski. Koła toczyły sie glad
się chłopek - Tu nDko~o teraz niema„. wiązałem, potem oczy„. Zaraz pomo„
tcm mniej rozumiał. Był jeqtiak orzek.o - ko. )· Jesteśmy sami„. Ale też pana skąpali.„ gło ... Inaczej pan zaczął oddvchać . „ Już
Dokąd jechali?„
nany, że najhardziej zawiniła w tej caTo rzekłszy, chłopek począł rozwlą-1 myślałem pana tak zostawić i oojechać
Serce zamierało Rzeckiemu z niełej sprawie Melitta.
że też. od razu nie pol~óal sle !... Jej c~erpliwości. Wres~cie. auto zatrzymało , zy~ać s.znury n.a r~kach i noS?"ach. Rze- 1do leśniczego, który mieszka niedaleko,
1
. . . . 1 ćkt wyciągnął się az zatrzeszczały gna- ale pan n~szczęście ?czy otworzył i za·
zach o ·anie się powinno bvło zwrócić się. Zno~.u go. v:ymeśh.
tez. tę~o pana musieli
.
_Rzuc1h gd~1es na mo~ra z1~.m1ę. 1 o~e- . t~. jego uwagę. Więc Melita · oddała go w
1czai ~ów1ć.„ Ale
szh. Słyszał ich oddalaJące s1e k,rok1.-1. .-. Boh pa11a coś?„ - zaovtał tro- · „uorać ', .co?„: I .pewnie zrabowali, co?.„
ręce upiora!„
· Rzęcki nie odpowiedział .na nytanie
.
A on jej tak zaufał od pierwszego Potem trzask puszczanego w rµch ma- . skhw1e.
•-·-':.Ni.e„; --: odrzekł ~zec~i~:- Tylko,· wo~ni_c~. Zajęty. był s_wemi myśbmi.
. .· .
.
toru. .
wejrzenia...
" c. n.
·
,A. więc auto odJechatoJ„ Jęst na wo1.., -l~~em P:ard~o słaby.„ J~sć 1!11 s.ie chce... Podcz::i.s gdy Rzęck! rozmvślaf n.ad
.
ł - Niestety, przy so1>te me me mam.~
dcl". sl: r; Ytn d Y nag-le drzwi i do cie- · nosc1!..
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oraz wszelkie tardwki

POLECA

f

Ir. SZl'WKIEWICZ t.6dt

--

DZlł

1

.„ H. LUil[l

TEATR

„s 1r o li c

=..!!aprórkowskiego 28 -

Wielki film polsklef prod. p. t.:

lamp4

zoataje przedłutony łeucze tylko
•• 1 dni t.j. do poniedziałku
24 lutel!o r, b. włączni•
w rofacb gł6wnvch:

soboty, niedzie l ę f •więla o 12·ej
Ceny wszvstkich lllie!sc na pierw

~warcowĄ.

Lf.CZNICA

Poczekalnia odl-5

U.KARZY SPECJALISTÓW
I OAUINU DtNTYST\'CZNY
PRn GóRN\',I\\ R\'NKU
Piotrliowsłia 29.i. tel I t2·89
(przv orzv~tanku tramw. pabJanlckkh)
..:zvnna od IO.eł rano do 7-eJ wiecz.
)w niedziele i świeta do 2-eJ po pof.
Wszvstkle soedalnoścl i dentvstvlta.
Kapiele świetlne. lampa k" an:ow•
, dektrvzacła. Roenta:en. szczepienia,
analizv (moczu, kału. krwi. plwoc:ni.
·, wvdzielin ltd .). Operacie, opatrunki.
Wizvtv na miasto. Porada C zł.
Porada denłvst vczna oraz w encrolO:.
ciczoa dla i:borób skórnych f WJ:D.C·
rvcznych

D' O k16I

t.mieciacb,

WołtOWJi~I· '

Pocz.i !eaasówwdn.
w nie·
l•ejog,5:;j;
9·ei w sob. o I(,pow.
7·ei
dzielę i iwięta o g. 12 W niedzielę
na I aeans wuyst. miei•capo 40 gr, 1
D
ojazd tramwajami Nr. 3 i 4 .)

Ce9lelnlat1a 25
Telefon 126-87
!pecjalista cho

1lll••••••••••••I

r6b sk6rnycb.
'wenerycznych

•

Elektroterapia.

- - - -,

Le::.~~:o~:p'

r-~ u:u~--~d wre::
1

1

3 zloCe.

D~e!~~ ~di~•!6 1

Lekarzy-specjalist6w

ZawadzKa I.

--~---~----~~-~~~-,

odazieh1a poczek

HOTEL

Dr med

Czvnna (Id 8 rano do 9 -1eetc5r,

~=i:~~~ l~~r:-::błata n·1!w··111·1·~·1
Odj,t;~i!t:~
Leczenie cborólt s

I

Wener,c&nych, moaopłclowych
specjailsta cho
l skórnych.
Badanłe lcrwi i wydzielin na ayfilit i lryperi rób skórn!tfCh
l'.ouulta~ie z , neu.rologiem i. urolo~iem wener11cznych
ł moczopłciowych
Gabinet św1alło-leczmczy
ul. .Aadrzeła 5
Ko•met„ka lelmska
Tel. l59- 40
Oddzielna pociekaloi a dla lcoblat.
Przyfmuf• od s-u
I c1 5 9.
.
bi
.
D

Porada 3 złote.

łtfćry od 2 lat bez przerwy I•~ wyłwłetlany
•~ . •

•• '

.

•

'

,

„

',

•

.'

'•

Il Polio! mneb!. z Restaura.clą w mte
powiatowem w Poznań s kiem do
sprzedania ewent!. do w ydzi erżawie
nia, do. oblecla dzierżawy potrzeba
około Z5 tys. zip.
adm. „ł!xpressu"
Wiadomość w
śoie

'·

J. Sadokierski
ałomafoloq

Dokt6r: .

od U-1 i od 6--8 w. w niedziele I

kałnia dla pall.

•

~lillilllilliiiiiliiiilliiliiiiiiililUiiliii~1

Biuro PrOsb iporad Handlowycb
łnłormacii o•
dział połrednktwa

u·dzitla wszelkich

moczopłciowycb

P lolrkowska70
(róg Traujfałta)
łaL 181-83
Przvfmufe od 8.3o
do 10,30 rano. od 1

•

właśt. Maks Borennta1n ISka.

L6dż, ul. Sienkiewicza 15
załatwia wszelkie prołby do włada

HELLER
i[~ SRNIJAfl ~';.;~!łz2

regulacja zc;bów,

ordynuje ;.,-7
PIOTRKOWSKA 18<1
Tel 127·83

Dr. mad.

;S. Kantor

•

specfalłsta chor6~ wenervcznych, sk~
!ny.:h: włosów I mo.:zopl,•iuwv.:h. Le-

1czeme lamoa f(war.:ową I prom;eniaml
Rent11:ena.
1PIUrnKOWSKA I.U. RóO J:WANOE
·
1. ICKlł'. .I.
We~cle ~•ana:elh:ka 2. TeMon 29-41.
1Przvimuie od i-2 I od 3-8 w. Ola pali
ioddzielna 1Jfl,•1ekalnla

chor. skórne

Za1111cniq

,5·cio pokojowe

Rll B' pn,1; ~!~ro ,..o

ul. CEGIELNIA MA 29

Gabinet wenerologlcZllJ
D·r a S• KA" TORA

I od 4-8
1dta pahpec. od4·5
ll·2pp.
•cllaa ieda.od
al~~a.11loi~1cb
ceny leC'sntt

j

ata

leczenia chorób skórnych
wenerycznych i mocZ'lptciowych .

.

Tlau1'1011czmn1n
U
M_

roiiftitii~iłiKiiftsy ~;'-:!~1

nycla i mocsoplcio· 1·
wych.

przepl•Jtwanla, . akt,
S'Ybko i taaio pisze BIURO
Piotrkowska .ea llł• .8.

Prtvim. od 8-10i5.s 1
Leczeai1 lamp4
narcow-. Oddziel·

TeL U0-62.

~=:=:!!!!:::::!==·~=!!!:::!!!!!!!!!!!~na poczekalnia dla .
Pali.
1

wra-

OKif:N lnspe\toWYclt sprgcdam
i>«> _7 .zL sztuka. 1 a~te Pokól do
IQda za 600 U· Slorakows10e10 9 •

frontowe mieszkanie

w śródmieściu na 3-pokojowe w oficynie

.

UDr.D•med.
11. notaner

Dr. med.

inia wvtel drugiego piętra. Oferty IU~
'11111111.Piłne" dn adm •• Republiki".
Korespondent I wywiadowca o zdoi

,,

nośclach kredytowych na miasto Po-

~R ~i~y s::!~~t~u;ec.~:i'Po~~=::
R AD Jo RE I c HER , M·~r.fimlndl.
Pf
H L (.
DETEKTORY ot !I. g·KDPIPLETY 01;~~1::~:~.0 u!Oll~f~
POZftGń
GłObla 2 5~
~
O d Z ł• 29 •
słuchawk,
ELIMINATORY SKUTECZNE
---Udt. Piotrkowska 142. .teL !15-57,

i:e

•h•tJf1>cv!ne łedvnfe

'

lfzner.

Chor. skórne
wenerycane
Przvlm. od 12-2
i 7'/a-8'/1 w,

I anten,

~~ok'!..~1 ~.~:~~.~~„:~ ~i ~ł. Bi~eroil Biuru Próib i.Po~nń
1

Telefon 202-ł.

Wywiady kredyt-0'!\'e wysyra sle za

- - .P01przednim nadesłaniem zloty eh 4.oraz 50 gr. na porto. Skora I rzetelni
.
!obsługa. Wywiady dedektywne l obDr.
·
21
,serwacJe osób.
Jan
~

•
1·nr0ll[l0[11Y
]RuWftull!
h •d h

.

ullnJKA
J!!W!J~JI
I
.
KAROLA

I

moilc•ewslctelfo
•weneryczne.
,
\ Moniuszki 1t
konserwatorjum
J
•
·
SZ. HOCHBERQ, teromskles:o I.o ·
IJBIORY mes kle, . damskie obuwie,, telefon 63.n•
11
udziel
ug •
' .'na•: 1uknle tr1kotłnowe i l p..
„,
Telefon 136-77.
.
1wetrY. na. WVPl.ate. Piotrkowska 37 •. Cb~bv 1kóme
·przy1muie do reperac1i.I Przyjm, od s.9, 12.1 I k . • a
w.ftervczne ·elek~' Udziela ws:te!Jde imrady w $Pr111Wach
w
we1ścłe. 1· Dtetrp.
e cu gry
l od 6 -8 w.
- I ul,. •·1° S:•er•nl• 78 • lU piętro
podałlmwyich.
.
.trołerapja.' ';; ·.
OOSPODYNl zanadzaJaca iioszukuje
forleplanowel
posa-dy samodzfelnel w dużym lntere- PRTJmule od ~-to UWAGA: · "Pf.zyjmuJe weksla do A• Ta1110. ho w ł'rvwatnem mieszkaniu.
"'.&chodn .a 7 J.
- .,
in.kasowania.
fle albo w maJą~u. Swiadectwa ~Hugo- od. s- 8_ ~e~s,, .
m 19.
loti'Jie. Oferty pod •.ZarzadzaJą.ca'. ZO w med&. od .•~12.. .

Srwalsie.

l"

'

.

l•my U$lnej

re ntgenodlagno s tyka

wkr61ce w l.odzt.

Dr.med.

,,dowy eh administracyjnych, .
1karbowyeh I wojskowych.
Uwaga: SpecJalny dział welt1to0
wy i podatkowy: Współprac&
pierwszorzędnych słł fachowych

szcząlc,

płastyk111,

w1. St. Zeromskiego

do 2.3ó pp.. . od 6
do 8.30 w., w nie•
dzielę i 4więta od
10-1-el. Qddii•lna
poczekalnia dla paó

„OBRON.A·"

chirurgja

„Uroda Zycia"

.

1lcómych, weaerycz

Od 1-2 w Le,•ink-. O'>lntr1r"""ka 52) aych i

zoo

'

Dr. med.

łwłota od JO do tz. Oddzielna pOQSeo1 ..,ecfaliał~ chor6b

1

•• ~

.• Siła".

. llillWI,.I

wenervC"Zne. 1Urne I

ł
ANDRZl!.IA z. TEL 112.28.
anall&J . ~I
Leczenie lampa kwari:ow-.cndzi~nn
ic
krwt I wvdzielia Przy;muie

L~[ln u

<

I

Klinger1°~~~:
P.
-1~14•!
~•orofly

raz prowadzi

•

w PARYtU.

w nłeddełe l •włęfa

On Ol

I

ue seanse po 60 gr._..)

\...

Dla paó oddzielna

PAT I PATACHON

wenerologiczna

II

g.8 do l Orano
od 5-Sw.

Naętępnv . prl"ltfram7 ~

POR AD tł I A

I Li!lura la Plante
·
Doborowa orkiestra, efek
ty muzyczne łplew
Pocz11łek codziennie o g, 4.30, w

Ptzyifuute od

Jadwiga SMOSARSKA
.._!!6zef WĘORZYn

własnych

Józef Schildkraut

skórnych weoerycz
n„cb i moczopłcio•
wycb. N!Uwietlanie

„TRQD.DW I\TA"

na

KOMfDJAflióW"
,,!TATEK
W rolach 1!16woych:

Ce9łenlana 43
Teł. tł1•32.
~pecfaliata ehor6b

Na tądanie Szan. Publicznoicł

?

dtwiękow11

Dr.med.

"'I

tramwajami Nt 1. 8.1 14
I DNI NASTĘPNYCH

Dawno oczekiwany wielki auper·
film ·w ilustracji muzyczno 6pie·
wuef pnewvtn•'11cej ilustrację

.&.AIX,...._~

KINO

- TEATR - ,

::.n~zk~ka!/a~ B~i:: r
Dot.auł

Piotrkowska 31. w podw. telefon· 188-67
'
~'

KlfłO

, --

ID.

26

I

I
ll[illllll
m

RRPiPiJRT

Urolog
Choroby. nerek, pęcberza I dr6g moczowych , .
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(Dzielna) tel. 144• 10
Pnyjmuje od 1-l
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YMCA (Warszawa)-

c;eyer

Dzisie1·sze zawody bokserskie

Patki ewicz znó\11

zwyci~zcą
W Tea~rze Populorngm
w a~a ko(guc~a): Kl uszczyńs kł (Oeyer)
Nowy Jork,
19 lutego.
.godnfe .z na~~ą. zapowied zl~. odbo·
Na wczorajszych
zawodach,
urzą·
Ruchlfwe kierownictwo kl sp Oe- dą s1e w dmu dz1s1e1szvm w sah Teatru ....... Taborek IKI •
yer zakontraktowało na nadchodzącą 1Popularnego przy ulicy Oszrodowej IS. 1 Waga piórkowa: Kawczvński fWl- dzonych przez nowojorski Athletłc
ł1'1cz bokserski odbędz;e sit
w nilld zie /ę

z

1

niedziele 23 lute~o. bokserski zespół Y. o g~zmie 8.JO wlecz. na~wvraz inte- dzewska Manufaktura~ ~ Mantai OKP). · Club w Madison Sqare Garden, na dyM. C. A. warszawskiej. Mecz ma odbyć r~suJ~ce zawody .bok~ersk1e iokalnych
Waga le~ka: WóJc1k (Kruschend~r) stansle 5000 metrów, przy ud1.iale 9-cłll
się w sześciu wagach t. j. od muszej do p1ęśc1.arzy..Org~mzacJa zawodów bok· - Szszepamak OKP) I AnEerman (Ge-1 "·spółzawodnlków, pierwszy przybył
średniej włącznie. Skład drużyny war- sersk1ch zai~ł s1e ~uchliwy Kl. Sporto- yer) - Garn~zare~ (IJ<P).
do met Pełki 1
c ~I r min t
sza wskiej nie został jeszcze ustalony. wy pracowmków firmy I. K. Poznań·
Wa!la półsredma: Kurooatwa (Kru- _
Y
ew cz w z e i>
u
Geyer wystawi następujący zesp6ł:
skiego, który bardzo starannie zestawił • scbender) - Wurm OKP).
tli> f Pół sekund.
Wa~a musza: Szefel
pary. Zawdzięczając umiejetnemu zesta
WaR"a średnia: Ryczel (Kruschender) .
Pctklewlcz w ostatnłem okrą tentu
-w·al!"a ko!lUCla Kluszczyflskl
wieniu par walczących - dzisiejsze za„ - Lompieś OKP).
brawurowym finlsze.m prześcignął o lO
Wll!la piórkowa Lipiec
wody w Teatrze Popularnvm zapowiaWaS?a półcietka: Paul (\~tdzewska yardów głównego współzawodnika
waga lekka Ani:rlerman
dały się nadwyrai interesuiaco. Komi- Manufaktura) - Stahl OKP).
Rekersa który przybył drugi do mety
waga półśrednia Mayer AL
sja sportowa zestawiła następujące paPrzypuszrzalnie wiec. b. ciekawe
'
•
wai!'a średnia Mayer J.
, lry:
· walki czołowych pieścinrzv lokalnych,
S1;dziuje w ring-up. Milsz, punktowi
Waga musza: Wolrab <Widzewska którzy obecnie przechodza kurs pod oPP. Land('Ck I Nowak. mierzący czas pp. Manufaktura) - Pawlak OKP) I Ry- klem znakomitego trenera za2'ra11iczneBajer i Taflowicz.
dzyt\ski (Sokół) - Spodenkiewicz (IKP). go Garzeny, ściągną wielu widzów.
hokejowego 0 mistrzostwo Polskl
Wczoraj odbyły sl.ę w Krynicy pier-

P'iBrwszy dzfBD, furn1e:u
••

Szczsg óły zwycięstwa PBtkiewicza wl\mBryce ;ą~:!i~~,~~i~I{fit~i~ti~~~~::.
o
Pi "rwszy

\

ZOO k Oml•t ego bi cgacza

ar l

DlłSzego
Non1y Jork, 26 stycznia. l wf cz zrohlł swotm finiszem. Jeszcze na
Plsma 1)rzyniosły już pie;wszą ko- dwa okrążenia (kaide 135 m.) przed
respondencję ze startu naszego mistrza końcem dwuch amerykan~w było tuż za
w Amaryce.
Inim; na mecie pozostali oni o 40 m. w
Po sześclotygodnfowym pobycie w tyle. Publiczność wprost szalała z
Stanach Zjednoczonych Stanisław Pet- I doścl. a cara hala trzęsła się w posadach
łdewi<:z wziął pierwszy raz udział w od oklasków.
Bnstonie w zawodach w kirytei hali w l

S

l

ra-1

dnlz:in~!~~~~~~le osobą

g,.

szawa) 2:1 (I :J, 0:0. I :O).
Obie drużyny twarde i bardzo amNasteJ>11e~o dnia po zawodach raze- bitne pnka7.ały irre prv•~it ywm\; Rra"!ty bostońskie I nowojorskie zawierały · k! d~a Warty zdob~ł KacJ?~ 7 a~ 1 Karasobszerne sprawozdania. wróżąc Petk:le" Ikie\\>icz~ dla Polonii - Bielski.
wlczowł bezsprzecznie wielką przy- . I -0i:roń. (L~ów)_ - ~· Z. S. <Warszłość I mówiąc, że bedzle on u szczytu szawa) 3.0 (I.O. O.O, 2 .O).
swej fornty na X Ollmnf a dz ie w Los 1 Gra ł~dna. Po~oń u szczytu formy.
An~etos w 1932 roku.
Pod k?ni~ m~C!l! A. Z.. S. gra ostro.
Bramki zdobyh Zimmer l Maucr.

.

.-,-e....
„ o...,o•„k1- •por·•o,..,eIfaTGS nra z KadimahBm

Pet1dewtcza'
przed uwodami byto bardzo duże, po- . . .
WW
i':JI
8
1JW
~
nleważ musiał on pokonać nfeskończo-1
w sobotę na Wodnej
·
ną .ilość przeszkód. znnim mógł wziąć , f?•u lło61rla ma •dofnojcl do prowadzrnfo !lamo• 1 \V. naddtodz~cą sobote na boisku
udz1~ł w tych zawodach. Po pierwsze~ €ftflduł-:1Mfuc•nv lód no sali fłłmnoslu<2ncJ.-Jfr.1• przv ulicy Wodnej pierwsza drużyna
za'"'.'ieszenfu go przez Amerykański §OJ'iOścł flln IłusAie •.sporfulq··.-11.:i er•mu przuftlod t. T. S. O. roze~ra zawody towarzyskie
Z"'ląz.ek Lekkoatletyczny z powodu
~ od .JlfemcóDP. _ :ff'rółofl1ie-spor«Ofl'CU
. ~ 'z „D" kl. Kadimą.
_
rói~ych wątpliwości i cofn~ęcłu teJ de- .
·
. Zawody zapowiadaj~ słe dość łnter~
CYZll na skutek interwenc1i ambasady
J:!e~e anrtelskle J!łsmo soorto~e iaJ l . \'! Jednej z powstechnvch sz.kó! ber·! suJąco, ze względu na niezła formę jaką
pols~leJ w Wasz~gtonle - załntereso; muJ~ się rejes~rowamem uzas~dn1onycb hflsk1ch pokr~to p~sadzke w sah gmma- wykazała drużvna żydowska na zawo·
wame w tądnej niezwykłych wYdarzen opinJi. wypowiadanych o kobiecie-auto- stycznej speqalną Jakąś masa. która za. I dach' z w K -em
Ąmeryce Jeszcze bardziej spotegowało mobilstce. Tym sposobem zamierza stepuje lód. Na tym to sztucznvm lodzie 1
• • •
•
się. Nikt ponadto nie wiedział przed stwierdzić. kto ma racje: ci„ którzy przy uczenice szkoły tej uczą sic ietdzić na
K d·
h" • d •
startem Ja.kle są możliwości Petklewfcza znają kobfocie wyższość nad mdczyz- I nartach, jak twierdzą tródla berlińskie
n a Im a
Je z Je
na drewnianej blet~I. ponlewai nigdy ną w sztuce prowadzenia samochodu, ł z pelnem powodzeniem.
do Warszawv
~rz~tem Jle huczestmczył w podobnych <..zy też ci, którzy odmawiaJa kobiecie
Wiele innych szkół berlińskich zamie
Jak się dowiadujemy drufvna piłki
on _uretn~ a~· t •1
t
„
wszelkich w tym ~ierunku zdolności. . rza naśladować przykład powvższy.
nożnei
miejscowej Kadi.~ah otrzymała
o e~. ~uY s ana. na s arc1e 2v-go
Jedną z tych opmjł, maJacvch bronić
••
·
·
stycznia•. bwrąc udział w zawodach, . tezy wrogów automobilowe20 łwiata
Nie są to czasy odlcde. kfedv dostoJ- z~pro~ze~ie na roze~rame zawodó~ tourz~d. zon!ch przez „Kni2'hts of Colum-,. kobiecego. cytujemy oonliet.
nicy i maharadżowie lndji wvruszyli na \tar~3 sk1ch ~ stołeczna. „Ma~k.ab1 . bus O?\: cerze Columbusa) w Bostonie,
Pewien pan udał słe ze znafom' pa- spacer w postawie leżącej, wv2odnie zaJ . Druzyna Ka.dimy wy.raz~la sw?J~. zgodę
przybyła przedewszyst'kiem tłwmnie ko.- nią do salonu automobilowesro. która z;.- 1 mowanej w palankinach. nie zntywaJ<\C na. r~zegrame. zawodow 1 w na.ibhzszych
lon1a polska ~0$?'6le z cafeJ. Nowel. An~hl kupiła śliczną nową maszyne. Dla
f rrchu fizycznego prawie zunełnie i uwa-1 d~iach zostame ustalony temun spotkah<>wlem Petkiewlcz byt p1erwszvm po.b
. j j
ś . 1 lk.
""j
·
d
···1
· lk' ·
t 1 ma.
·
Jaiklem-srortowcem. kMiry zjawił sio w pro owania e w 1a CIC~
a iaoropono- ~". ą~ go za n1e~o ny IC 1 Wie. ie~o s a- .
ż c a k I ub ów
tvch stronach. zor~itnizowat sio nawet wała owemu panu krótki soacer.
Im w1ska społecznego.. Boi:rac1 mahar~- .
Y
SPecJalny komitet. złożony z przedsta\V kilka chwil, pótnieJ obole oołvk<tli dżowie nłe ~okon.ywah fadne2'o wysiłW sobotę dnia 22 lute~o r. b. o ~odz.
wlcielł ws1ystklch polskich or!lanlzacyj · ptzestrzeń wielkiemi haustami. Sz~b· ku. Naw.et, ~ie~v im było ~oraco. wach- 10-ej wieczór odbędzie siew Salach Toz n. mec. Wiśniowskim na czele, który r kość, jaką rozwinęła kieruiaca automo- j łc;w~no ich i 0~1er~no pot z czoła. .Mahai.. warzystwa Spiewaczego przv ul. Piotrmiał sfe zająć Petklewtczem podczas je- , bilem pani, była tak włelka. te bic:łny radza dosłownie m.e r.u~zał oalcem. .
kowskieJ 243 1-szy Bal Reprezentacyjny
iO pobytu w Bostonie.
j tyran kobiet drżał ze strachu. modląc A_le .angllcy zm1emh. te obyczaje: O- K. S. „Gentleman".
Na dwie godziny przed rozpocze- sie do patrona automobilistów o ratunek b'cme ich wysokoś~i hmduskie traJą. ~ j
Zarząd Klubu, chcąc na tvm swoim
efem zawodów przybył Petklewicz per ! i oczekuJC\C lada chwila strasznej hala- 1· golfa, w P~lo'. w hokeja, ~ nawet w kn- pierwszym balu Jaknajlepleł zabawić
clą)!iem pośpiesznym z Nowego Jorku. strofy.
keta. I znaJduJą, te obecnie trudno było- swych gości przygotowuje moc atrakcji,
Po krótkim wyipoczynku podążył do I Tymczasem piękna oanl nie traciła by im wytrzymać b.ez SDOl'lU.
Jak wyborowa muzyka. dancini?, koło
Boston Garden, gdzie miał s1ę odbyć spokoju. Mile opowiadała ploteczki z o.
••
sicześcia, wybór królowej balu i wiele
ble~. Jest to specjalna sportowa hala na statniego balu, z wdziękiem pałac przyW niemiecklem ministerstwie spraw j wiele Innych miłych niespodzianek.
15.000 osób, a w tym dniu przybyło tern papierosa i jedną tylko reka prowa- zagranicznvch Istnieje ·soecialny wyWierzymy, iż cała brać soortowa to
około 12.000 publiczności. w czem parę dząc kierownicę. Pomimo to or~waJz1la dział, któreg!> ~adaniem Jest - anal.izo- dzl oraz ci wszyscy, którzy chca beztrotys!ecy !'Olaków. Początek naznaczono maszynę
z prawdzlwem m1strzow- wać za2'admen:a snortowe w kraJach 1sko i radośnie spędzić noc z dnia 22 na
na g'Od7.lne 20, w czem bieg na dwie ml· stwem. Maszyna pedziła naorzód łdeal- 1cudzoziemskich. Wszvstkie nowator-j 2J lutego spotkać sie licznie· na zabawie
le an~elskie - na godz. 22. N.a .kl'lka r.ie przylepiona do lewej. stronv szosy, stwa. wprowadzane w obcvch krajach,· K. S •• ,Gentleman".
minut przed tY'tll termin~m na b1eznl p. zręcznie wymijając Jadące naorzeciw m•tychmiast komunikowane sa wspom-1
.-~
Allen, sr-ihernator Stanu Massachuss.eh wozy.
nianemu wydziałowi, ten zaś z kolei
Staraniem zarządu 1\1. Sp. Widzew(stan. w którym leży Boston). przywitał
Nagle - stanęło serce w nłersłach przesyła je do wiadomości. rozoatrzenia skieJ Manufaktury została utworzona
naszei:ro blei:!acza I życzy! mu dobryc~ towarzysza dam~. EleR"an~ka szoferka 1i ewentu~lne~o z.astosow~nia zaintereso: sekcja dramatyczna liczac trzv<lzieścl
wyników. Po odegrainlu hymnó~ amc przy maksymalneJ szybkości w oewnym 1 wanym mem1eck1m organizacjom sporto j O!-ób, rekrutujących się z oos.' ród oracow.
rykańsklei?o ł polsikieg-o za:wodmcy sta~ momencie wyrzuciła obie rece do góry. wym.
ników i pracownic \Vi.dzewskiei Manunell w po!?otowłu, a funkcJe honorowe- wołając z rozpaczą: „Doprawdv. nie roNie trzeba chyba niko~o orzekony- : faktury.
~o startera pełnfl ~"oori"ator. Orrócz, zumiem, dlaczego nie wszvscv trzyma- wać, jak wielkie znaczenie ma działat-1 Sek-:ja zorganizowana kilka tv~odnl
1 .wsz~~ ! ją się lewej strony szosv. O ilet szyb- ność wspomnianego wydziału ministeretkle~kz~ uczes!~ c.zy pra~
temu, pracuje b. intensywnie. tak · że już
Zcv .~aJ eps amer~ anscy zaw mcy
Iciej możnaby jechać przy wiekszeJ uwa- jalnego.
.
w nadchodz:tcą niedziele odbedzic sie
mp~· trzale rus-zono w dvstans w dze kierowców".
pierwszy występ. Widowisko będzie
t
em ~empie Na .początku Pe~ldewt:z
Nieszczęśliwy tawarzvsz nanl ;ibladl
Król hlszpańsk~'. Alfons ~III. ~e~t za- miało miejsce w sali Widzewskiej Manu
0
~rzyzwvcza.jonv do drewnianej bfeż- i nie wymówił ani jedneR'O słowa. Ale pat~nym automob1hStL\.
memmeJszem faktury przy ul. Rokicińskiej 81 w godzi
~le z podniesl~nenrl wirażami, nie m1gf ; kiedy .wreszcie uciątl!wv soacer skoń- . 1ac1ęc!em ~ra w polo i upraw~a sport że . nach popołudniowvch.
objąć prowadzenia. Dopiero po pirzeby- : c2ył .się, pan ów wysiadł z samochodu, 1glarhskki. w 1ele osdóbk'."'ięce.j kw1e o ~alo-1 GID1lBł
tijilD llLZ
r
etu ćwiercf dystansu wvszedl na czoło rr.ów1ąc:
ra~. . r 61~ szwe z ie~? Ja o tenisisty,
„Doprawdy, n_ie rozumler:n. dlaczego am~e!1 o Jego cn?tach, !3:ko oanująceg_o.. , nęm. ~astępca t:onu norweskiego jest
1 wygrał bieg ładnym ·finiszem. Cza~
osiągnięty przez niego (9 m. 39,2 s.) nie wszy~cy ludzie ~ie cbodza.01echotą. ?a- ~aJw1ęk~za. przyJ~mno~c1~ m!11ei?o kró- znakomitym narciarzem i żel!larzem.
Jest nadzwyczajny, ale nasz zawodnik pr.wma to przecież z~aczme dokładmej- a rumunsk1ego, Michała, Je~t laz.da n~ ro I . W oso~ach tak znak?mitvch zwolenco należy mvzg-lednić. nie wysilał sie sze obserwowanie oe1zażu.„
• werze. Nast.ępca tronu an2'1elsk1ego Jest T11kó_w posiada sport ś\lt ietnych oropac._a„
zui:ełnie. Największe wrażenie Pellkie~~
· •
.• ·zapalonym 1 wszechstronnym soortsme· torów ·sweJ wartości.
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Rekord biurokratyzmu

111o•łi•t..,otu 111ors•o11JslHe1ło

·

Warszawa, 19 lufel(o.

1'TelefQnem od własne~o koresp.)
Magistrat. warszawski oobił swego
rcdzaju.· r .e k ord
biurokratyzmu.
Mianowicie na podstawie zarządzenia
ministe1stwa spraw wewnetrznvch magistrat'warszawski zobowiazał się dQ
rGzpoczęcia energicznej walki ze szczu··
rami. Między innemi ustalono. że walka
prowadzona będzie na terenie szpitali.
Ir.tendev~i szpitalni zwrócili sie wówczas do magistratu z zapytaniem ile naltży nasżykować trucizny a wczoraj otrzymali odpowiedź, w którem magistrat donosi: „przygotuje Pan iedno kilo
trucizny t. zw. cebuli morskiej na każde
100 szczurów, znajdujących sie w paskim szpitalu". Sprawa obliczenia ile
szczurów znajduje się w szoitalach miej
skich, intendenci pozostawią. chvba geni< lnym rachmistrzom magistrackim.

Olbrzymi dkręt transatlantycki „Europa", którego wnętrze w swoim czaisle, tuż. przed ~sfatec:mem ulko.6cz~n{em, ~nT·
. szczone zostało przez pożar, został obecnie ponownie i ostatecznie z:budowany i uda} się w pierwszą podróz , d)'O Nowego Jorku. - Na zdjęciach powyższsrch: u góry z lewa - ogólny widok tego olbrzyma (długość 285 metr6W ! z. pra·
wa - sylwetka „Europy", wi'Clziana z hontu, u dołu, z lewa - widok z boku z ·p rawa-charakterystyczne niskie ko
millly, widziane z góry.

Czwarta partia wftńgłji
Organizu;e

;ą

,

lord Beaverbrock
Londyn, 19 lutego.

Na· terenie Anglji organizowana jest
nowa partia polityczna. Organizatorein
tej partii jest znany polityk lor'Cl Beav~rbrook, który jest właścicielem 2-ch
wielkich dzienników, ukazujących się
w Anglji.
· Jednem z naczelnych zadań p·artJi
będzie walka o wprowadzenie wohtego
handlu w granicach imperjum brytyjskiego. Organizatorzy partji komunikują swoim organom, iż ogółem wptynęto
już 200 tys. zgłoszeń osób, które pragną przystąipić do tej partji.
Będzie to
W{ęc .czwarta partja obok konseirwatysłbiw„- liberałów i Labour Party.
.

„„„...„„„„„„„„„„...
a 6fe~u le poiudn. „!Ranna .

·

·

Jlma~onfta„

I

Niszczycielka działalność wulkanu
Nowy Jork, 19 luteg(},
Wulkan Api znowu rozpoczął dzia;,.
łalność, wyrzurcaj ą.c wśród podziemnych
g·rz.motów bl<>ki :kamieni wul'kanfoznych
ogromne.go ciężaru na znacz.ną wyso-

I

kość.

• Nocami na ocLległość lkiilku mi1 widać
słt11p płomieni wysoikości 150 m. budha-

jący z wnętrza krateru.
Gorąca lawa gmbości 1 i pół m. po.
suwa się kiJ~u
ocLno.g ami po stokach

górsiki·ch w kierunku dolin, zag.rażają/c
miisz.cz.eniem wszystkim żyiją>eym i!St<>-

tom.

,

W jednym z berlińskich teatrów wYsta wiona z0:stafa w tych dniach .oryginalna
sztwka, której treśoią są dzieje tragicznej eks_pedycjl podbiegUflloweJ kapitana
Scotta. ...- Na zdjęciu: scena z tego dramatq przed5tawiająca kapitana Scotta
na biegunie południo-wym.
Słynna

kolekcja greckich ł
rzymskich rzeżb antyc~nych
markiza Lansdowme, oceniana
na 1/2 miliona fonitów . szterlin
gów (przeszło 20 miljonów zło
tych!) będzie wkrótce w Londynie wystawiona na licytację. Powyżej: glówna ozdoba całej kolekcji - słynna
„Ranna Amazonka" rzymska
kopia greakiego oryginału z
5-go wieku przed nar. Chrystusa.

Znrt:l~vnu córftł

3Hu

olJnfeaa

Projekt

światowego związku

producentów stali
Najstars~a córka Mussoliniego Edda, (z
lew-a) zaręczyla się w tych dniach z synem włoskiego ministra komunłkacji,
Ciano (z prawa).

Nowy Jork, 19 lutego.
EuropejiS<ki kartel stalowy zaprosił
przedstawicieli amerykańskiego przemy
słu stalowego do utworzenia wspólnego
Na zawodach łyżwiarskich w Wrocławiu ztlobyta p. flebbe (z lewa) mistrze- związku producentów, którego celem bę
stwo w jeż<lzie figuirowej. Z prawa: para K.ishauer-Gaste uz.nana została zał' dzie zwalczanie hY'Penprodukcji.
najlepszą.

r~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--'!"'"'..._

p ren umera ta.• w_ ~odzi .2.90 miesie~znie.-ZamieJscov:e
~.50 ~t.
5.60 zl.
m1es1ęczme.-Zagramc;\
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Ogłoszen1·a·. ZWYCZAJNI!: _12 gr. za Wl.'ersz m
. .ilimetrowy (na stronic }O-szpalt.)

m1es1ęczme.

Odnoszenie dQ domów 4-0 groszy.

.

.

w

TEK~CTE

: :iO gr. za Wlerz milimetrowy. (na stronie 4-szpalt.)
wyżej 40 gr. za wiersz mil. (na str . 4-szp .), Zan:cz I
Redakcja f Administracja, Piotrkowska 49.
Oodziny przyjęć redakc]i° ~...:.
za:3lub. po tekke IO zl. Za miejsce zastrzeżone specjalna do.piata. Zamiejscowe 0 so proc„ za;.(elefon Admin istracji 1.22-14........ , PO pol. Rękopisów niezamówio.
graniczne o 100 proc. dro ż ej. Za te rm inow v druk ogloszei'1 ad minis tracj:i nie odpowiada. Drobno
-~• ··. Redakcji: 1.27-24, 1.36-43, 1.36-44
nych nie zwraca się. - - -15 grosz y. - Na jmniejsze zl 1.50. poszu l,iwan ie pracy 12 groszy, najm niej sze 1.20. _
-i
~-- -·
Za wydawnictwo „R~p.ubl)ka" sp. z ogr. oopo~. Władysław Polak.
drukarni „RCDUblik1" sp. z o;:r. O .li)., Pio trk' ' · ,( 49 i 6'1
- --- - - .. 1-(edaktor odpow. Jan Grobelnia!r - '

NEKROLOGI : do i50 wierszy po 30 gr.
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