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Proces o.zamach na:Marszałka Piłsu s ie .o

osflarionv JaQod~iósfli o SOJ~j d~iołolnośd t~rorą:
nrgflriJlo pr~veoloDJanio do ~omailiJJ~
stvl~ne;-11J ;af:i sposó6_

§lóOJDV

r

Obrona opiera swoją koncepcję obroń • na zebraniu „piątki" I słyszał ośwhidi
Proszę sądu, z takimi' bojowcami
30 stycznia.
na tem, że Purzycki wstępujqc do czenie .Jagodzińskiego, że' zamach iti<ł
czq
oskarżonych
lawie
na
edzą
si
co
ci
jak
w
okręgowym
Dzls .Przed sądem
. organizacji był już konfidentem policji być dokonany na Marszałka Piłsuds~ię
Warszawie w dalszym ciągu toczy się to ja by m na zamacn rtie ·szedt.

. wARSZA w A,

I -

na-,·

1.

go - dtacze1to nie protestow~ł pan? · '.
Ja w życiu zrobiłem zamachów du- i orgapizację sqm !":orzy{ ~o to~ ~~Y
proces pięciu oskarżon~cb o przygoto·
- Ni e było co protestowae, bo prz ~
siepnie czlonkow 1e1 wydac policii.
WYwanie zamachu na zycie Marszałka zo, a
Już wczoraj wieczorem obrona na- , cież podczas tej zbiórki już naokoło doże jestem fachowcem od rzucania bomb
Piłsudskle~o.
Rozprawy wc~orajsze. znęciły n~ sa -to może p_otwier~zić mój przyj~ciel Pry . ciskała mocno na Purzyckiego. Naprzy- !mu była polic_ja, kt?rą zaw ;~domiten1. '
Na tern konczą się zeznatua Pur,zYt: "
lę tłum publlczno~cl. spec1alnle z posród stor, z kt?rym ~•edział~m. raz7~ na ka- ( kład pyta go adw. Śmiarowski: ·
·
.
Czy pan informując 0 ws st- . kiego.
członków PPS CKW, Jednak policja tordze. C1 ludzie przeciez llle umieJą
~śród ~.cznań dzisiejszych .wY_su;vrr
kłem policję wierzył w prawdzi:Osć
nawe.t ~orządn!e władać „spl~wą".
czuwa by wszyscy znajdujący się na sa
. Ją się na pierwszy plan zeznama sw1ad
I przygotowaii do zamachu
Gdzie Ja bym ich pchal na uhc.ę?
li mielJ bilety wstępu. ka Żrubika, który pod pseudonimem
·
_ Wierzyłem
Szczególną uwagą darzy obecnie na
Specjalne zainteresowanie procesem
1Kozakiewicza był instruktorem · milicji
•
•
_
Jest w kołach dzlennłkarsk:ch to też procesie publiczność i · prasa osobę, -Pu
.Jesli tak, to co pan postanowił · PPS. CKW. i jednocześnie pozostawa
przy stole prasowym siedzi około 30 rzyckiego, konfidenta policji, któty wła
w kontakcie z policją.
zrobić, aby temu przeszkodzić.
dziennikarzy z czego 14 koresponden· ściwie jest duszą całej sprav.~y.,
Na sali rozpraw przez caty czas
pow~zystko.
po~~anowiłem
N)c,
po
w:ywJad~~ą
z
wspólnie
Purzyicki
zagrattłcznej.
dentów prasy
W pierwszym dniu procesu pri.esłu· lici'i poliitycz.nej Burawsikim, '.Kfóty bę- : wiedziec polic11, reszta nalezała Juz do · obecny jest szef gabinetu prezesa rady
ministrów b. wojewoda łódzki dr. Le•
chano wszystkich pięciu oskarżonych d•zie badany d.zisiaj wykrył ·łV'~ystkie · nieJ.
Adw. Rudzinski: - Więc ostatec~-, wicki, b. szef gabinetu Marsz. Pilsud ·
oraz rozpoczęto przesłuchiwanie świad 1t przygotowania d'O zamachu i 7.~:Wlatd1Q-1
nie dla koJto. pan pracował, dla Pollcjł, ski ego min. Schoetzel i wielu wyso~i di
·
~·
mił 0 wszystkiem poHcję.
ków.
j dygnitar~Y ze stenografami, kt.órzy c<l ~
.
Obecnie walika pomiędzy. J>rdmi•{atcr czy dla partii?
Wśród oskari:onych na pierwszy
- Pracowałem dla narodu, ze by nie .ty przehteg procesu odtwarzaJą zup.e.t•
plan nlety1ko rołą, Jaką odgrywał "' ca- irem i .obroną toczy się w tytiLJdent·lflklu,
·
niie ściśle.
lej or~anłzacil, ale lntelistencJą swoJ~ a 1aby stwierdzić - czy Purzycki wst.Qbiw dać zabić Marszałka Piłsudskiego.
1
Adw. Śmiarowski: - Podczas de- 1 Według kursujących w sądzie Pt •
przedewszystkłem śmiało~clą swy~b ze ' szy do PPS CKW j11ż był na usl.ugaclz
·
gfosek.
.
· · mqnstracji 14 września dla kogo pan
poltcJi,
"
znań. wysuwa słe Piotr Ja2odzfń~Jd. 46-j
ODBITKA „.STENOGRAFICZNEGO,'T
.
.
J~tnJ człowiek. syn słynnej terorystkł czytei 'l)Os-zedf do poli~Ji ·&opi~ Pót~ . pr~f.:owal':'
ąwczarko~ny. skazanej na katę śmler.1 po przekonaniu srę, te bojowcy maJ~ %~-J ':r"7 Wtedy leszcze dla p:artjl, ;l1e za· PROTOKl'.Jlt.J PRZESYŁANA .JES „
MARSZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU
.
'·
cl za wykonanie zamachu na Jednego z miair dokonać zamachu na Marsiałka Pil ' raz potem Juz dla narodu.
NA MADERĘ.
Adw. Honi2will: - Kiedy był pan:
I
· · .
Stl'd1skieg-0.
dygnitarzy carskich.
·
-· ·
Zachowuje on się przed sądem nte.
zwykle swobodnie, · odpowiada śmiało
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~5~i~~&~~~~i~W;m~~V~~:!łłiEZWYkłE dzłeji

icera.j1 Obniżenie cen'Y
ISkazanego 01'
w.
niedzielnej

rzekomy Wunikajti's vel Domański recte . · ·
Warszawa, .30 stycznia..
I
I
.
h d .
p d .
.
Prze są.dem wojskowym de spraw . a:z eJ poc ? z.1 z-:- wsi ~ęg eszyn wo- ,
Nie .przyznaje się on do winy i
kair~ych stan~ło w ro.Im ~920 kil\k·U o~i-J Jewpództwa k1adelecbegko, f Tit i . t J
twierdzi, że
r~eprow ::ono . on ro ' Of ę ! us a~ '
c~ła historia z zamachem na Marszałka I ~roi;y. oskarzonych o oszustwo i.sprze. 1lono, ze D~manski 1est istot~ l?le tym
.
zaaranżowana została tył mewzerzenle.
P•łsudskle
ko po to, aby wykryć kto w partjł Jest! . ~iędozy inn~1 znai'do~ał _się tam nie- i za kogo się. p~awal~ Przyc1s_n1ęty do
Paz- j muru Domansk.1 przy znal się, ze w ro_na usłu~ach policji I tylko w tym celu · Ja~1 pod'J)Oruc~mk Domansk1
opowiadał 0 zamachu, organizował' deJ. Na oskarzonych zapa<lfo k111ka wy- 1 /f.u. 1913 wsta.pll pod falszywem .nazwz- .
roków. Domański zdołał jednak -zbiec• . s~iem do _leg_1onow, po~zem zbzegl na ,
zbiórki l L d.
Cały szereg- zręcznie stawianych Tułal sie po t;alej f!olsce, wres~cie prz~- ! Lito/C, zmieniaif!<C za ~azdym razem napytań przez prokuratora usiłuje poder- kroczył gram.ce litewska, a w K?wnze 1Z)l'Zsko. Ol:>ecme . are;:,ztowanp go. St~
wać kunsztownie zestawiony gmach został zatrzy"!any ·przez wlc!dze i osa- me on przed sądem, ~rzed ktorym będiz.1e
Niedzielny ourner: -·
odipowLadat za prze:twstwa, za -~tóre
obrony Jag-odziński nie daje się jednak dzony w obozie koncentracymym.
„R E P U B L I K I" Podał się on za Stanistawa Włnikaj- stanął 1.swego czasu prz.c-d .są~en:i woJskc; ,
w żaden sposób wYtrącić z równowagi.
z „Panoramą" koszto~ '
wraz
~
wiz
nai
W pewnej chwili, kiedy prokura-tor Usa. Przy wymianie Jeńców wydany zo- wym za trzyikrotne zmiemarue
będzie tylko
wać
~
stal Polsce. W Warszawie dostał się do !ka.
lapie go n~ sprzeczności. n_iówi:
5 ••·
1
.
~""'
'
jako
pracował
gdlzie.
o,
g
Rolne.
- Parne prokmatorze, Ja Jednak le- Banku
. łJC!dz, 30 sty:~zma..
, .
stem trochę zdenerwowany. Pan siedzi przysięgły taksator. Ożeni4 s~ on . w tym
Jai< się dr.wr~<!IUJe:rtY, budzet miast.a ,
sobie spokojnie, bo pana nic ta sprawa czasie. Następnie wYrobit sobie papiery
1
nie obchódzi, ale to jest moja sprawa. na J)Od'Stawie aktu zezinanła na na:zwisko na. r;ok ~31/32 wJ?lyme <.to r~y mleJ- ;
zamiast dotychczasowych
w pie.rwszych dmach luted'Opi~ro
SkteJ
Czernichowie.
'w
ożeni-onego
Wi-n1kajtisa.
prawzdenerwowany.
być
mog-ę
więc
35
.:r:nl>ait·ryW iroku 1929 rostat jednak poinany go. W C!<u~u ~iesiąca l~iteg9
da? i 111-0gę się trochę denerw9wać.
1
groszy.
finansowo·
isJa
k~IT!
..
budzet
będlzie
wać.
Drą~kie-1
Mieczysława
n.iejaikiego
prrez
przygototechnice
o
zeznaje
Kiedy
.
.
wic:za (Ogrodowa 55). Oka:zalo si~ - że budiz~tO\ya ra<ly 1!11e1s~1eJ. a w marcu od
wania zamachu mówi:
~
rady
J?łana:rnyic.h
po~1edzen
będ'Z1e, s1ę 10

CHO WIEC W DZIEOZINlf f[RORU I
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1młMlieńrów .~okonało

ObJ~De~o ~wałtn ::~~J;;~i::rei, Łodzi

Wzmożona

naKr!!~.·:~:!:' d~ic~:'!!!::~-;.fy,.

sola,
or- wśrod.żaó~ej
było
" przeddzień Sylwestra roku tibię· stół i parę krzeseł. Nie

I..·

- V.

caN<owicie

be-I-..~~

agitacja .komunistyczna

ltórników na fió§"ngm Slqsku

I

.
głe~o poznał niejaki Józef Si112er. Nad· I kiestry a na _stole stała wódka rprzekąw~ strażn~ów ~opalnianych i usiłoKaiówiće, 30 styczmd1a.
.
wiślańska 9. na ulicy pewną niewiastę. ski.
.
W związku z agitacją wywrotową pro . wah unądzic ~i owkę.
W pokoju znajdowało się Jeszcze khByla to 18-letnia służąca A. K.
wadzoną przez emisa~ bolsze • 1 Równ eż dz•s aj nad ranem lcomuruPo dłuższej rozmowie zaproponował ku meżczyzn.
G wie- ści usiłowali urządzić masówki na kopal
. •
kopal
Po upojeniu nieświadomej dzlewczy- ki h
on jej wesołe spędzenie Sylwestra u nieórn'1-o ul Pokój w Nowym Bytomiu, gdzie-je•. n
na szeregu
c
go w mieszkaniu, dodał przytem. że ma ny .rzucili się oni na nią I dokonali ' na
den z komunistów zaczął namawiać '. rokatowic~~tu
. $~ąska,, 8. ~ł~
do dyspozycji duży lokal, będzie wiele nieJ PO kolei ohydne20 ~wałtu.
.
·
.
.
.
.
Poszkodowana złozyla zanteldowa- ki~ 1 sw1ętosław1ckie~o~ poUcja promtodych ludzi oraz niewiast, muzyka i
wadzi energiczne dochodz-enie, celem u- bo!~•ków do stra~ku. Robotmcy przepehuczna zabawa potrwa do rana. A. K. nie w policji.
dzll1 go. Przy poscigu Jednak agitatQrzY
•
Łk' h
Na skutek eneri~iczneflo dochodzenia · . . ·
nic przypuszczając nic złe20 z 2 tosiła
komunistyczni dobyli rewolwerów i ste
się do mieszkania Singera przy ul. Nad- : zdołano ustalić nazwiska wszystkich Jęcia w!1Zy~ ie .spra~-~ow.
W wyniku. te~ akcJl , . przytrzyman~ : roryzowałi ści~aiących. Policia wszczewiśl atis!~: ~j. przek onała się jednak, że ~prawców zbrodni. W CZ!Jraj osa<łzono .
ktorzJ: na kopalni ła energiczne dochodzenie.
! ich w areszcie. Zwyrodn•alcami okazali dwuch ko.mun1stow,
.
p;:: <it~ oriar<i ?szusta.
·
.
1 szyn kole)Owych w Chorzowie steroryzo t
S t;::~ r: r ;:r;gmow ał tylko 1eden pokoik. I
7
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Życie ·nocne
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Nr SO

w Atenach
Dz~kie

Lokale rozrywkowe i kabarety. -

TeleRro11• ,
Ostat'llio olbrzymie zain1eresowatflre
katolików wzibu·dtHa EncY'klika
Papiieska roz.patrująca kwestję małźel'1stwa. Najbardziej zainteresowafa się
nią prasa katolików amerykańsikkh. któ
tych główna siedziba znajduje sle w
Waszyngtonie. Zażądali oni od swych
koresPon·d1entów,
Zinaj.d1ujących slie w
Waty1ka:ni·e, by natychmiast po ukatantu
się Encyikliki naidali ją d'° Ameryki.
Gorliwi korespondenci pne.prowadd
li to w iscie amervkański,em tempie. O
godz. 9-ej rnno otrzyma·li z Watvkanu
pełny tekst EncY'kliki i od tej chwili do
3-ej popołudniu, kilku ludzi tłomaczyło
ją na język an1;i,elskl. O god·z. 3-ej na.,.
da·no tel-egrafi.cznfie całe U.omaczenie. Te
legram ten ohjął 16 tysięcy sMw i kosz.
towa~ 50.000 lirów (dwadzieścia pięć tysięcy zfotyich), ale za to o godz. 4-ej
majdt()wa.r się iuż w redakcjach na z.ie·
ml amer:vkańskK!j.
Tekst tej Enc~1klilki prz.e-d·ruikowaly
w cafości niety!ko wszy~tl<iie pisma Zjed.
nocronej Prasy katolickiej. lecz także 'i
"'ajwięksre priotestanokie pisma amen·-

wrzaski

wśród

jazz-bandu.-Ateńczyey chcą się bawić

Perykles nie · poznalby swego. miasta

\YY~bra.Źf!lY sobi.e oszołomienie i <>:- '. chęcić publiczność do .t>rzekroczenia te-1 władz. Jednak gwoli sprawiedliwości
slup1en1e f!dJas~a . ~ Peryklesa, tych · go ,„podziemnego królestwa", roz.- stwierdzi~ należy. Iż . policfa ateńska za
d:wuch ~aJwyb1tme1szych koryf~~szy i brzmiewająceg-o dźwiękami jazz-bandu. interesowała się ostathio losem tych
~ntyczneJ kultury, . srdyby. znalezh się
W podziemiach tych znajdziemy I nieszczęsnych dziewczat i roztoczyła
oni W porze nocneJ na !-flicach ~sp~- 1przedstawicielki wszystkich ras i naro- 'ścisłą kontrole nad właścicielami lokali.
~esnycb ,Aten. J~Y!Jle wyłarna3ące . d,~w. Rozmowa toczy się we wszyst- Na poci&tawie nowych przepisów wy~ię .z i::nrokow nocy.. 1 \\r1doczne we wszy lkit.h językach świata. Do obowiązków stepy odhywają się od 12 do 2-ej, lokal
stkich punktacn. miasta. kontury anty-_ i tych dam należy przedewszystkiem ba zaś zamykany jest o 4-ej.
c~ne~o Akropol1s1! n:ius1alyby ~skrze- · wienie przy whisky i szampanie pelKto zaś pragtiie p.oznać prawdziwe
s1ć stare WST?om~1e_n1a, utrwalaJąc i~h nych temperamentu przedstawicieli życie wschodu musi nająć sobie cicew przekonaniu, Iz Jednak znaJduJą S!e i Wschoou. Damy te stanowią jeden z naj rone, który, oczywiście nie posiada pa·
w A!enach, w tej stolicy Hellady, fl~z1e -bardziej poważnych artykułów ekspor- · tentu przewodnika i udać się z nim taon~is hyorzl;'li s~! 'Ylekopomne dzieła,! towYch mimo. iż nie fig-uruje on w żad- ksówką . w ciemne. ponure uliczki, znaiokrywaJąc. się ni~sm1ertelną ~hwałą.
nej ofic:alnej statystyce. Zapotrzebowa- dujące się na krańcach miasta. Ta dziel
W sweJ wędrowce nocneJ ~o wspó! 1nie na ten „artykul'' rośnie z każdym n;ca miasta po 7 bawiona świata pog-rą
czesnych .Atenach poza tem1 w'.eczn0m1 I1dniem. Całe armje wojażerów udaj.ą sic żona jest w głębokim mroku, jakieś pozabyr1(~1m:, kt6n· przetrwały wleki, nie do stolic europejskich, aby tam pokry- dejr.zane postacie sprzedają narkotvk~.
odna1ezlihy oni niewątpliwie. nic wię· wa:ć swe zapotrzebowanie. Podczas tej ł petno .tu przeróżnych spelunek. będą
cej, co by I!" w najmniejs~ym stopniu rekrutacji nowych sił podziemne spe-! cych gniazdem występku i zbrodni.
kańskie.
p~zypomn.ie1,; mod.o s~aroz.vtne Ateny. iunki są przez nich przedstawiane. iako ~"' . Jednak' mimo wielkiego zgiełku i oNiezrę.!~n e ~rzec1skaJąc się ~rze~ tło: imprezy artystyczne o najwyższym po- żywienia, które cechuje życie nocne
czącl! s.ę pr~(.:d nowoczesncm1 kmam1 ziomie. Zawarte .umowy i kontrakty z~Aten prawdzrwy europejczyk_ który nie
tłumy. nrn Jane z trudem pędzqc~ w n aktorkami cudzoziemskiemi nie mają tu . znalazł odpowiedn:ego swego milieu,
·
wrotnvm h'lllll o: auta. 11,·zeklnęliby, nie- absolutnie . żadneg-o znaczenia~
· jczuje si~ tu obco. życie nocne w Ate- d~iennłe dla amntora
z;,awo,1.Jule, ,111 , no~oczes.nt.1 piekło.
' z. powodu zupełnej nieznajomo~ci nac.h znajduje się jeszcze w powijakach.
~odzi s.ię j~dnak wspomnie~. i~ !Ó~- miejscowych stosunków i w obawi~ ij~st ono ślepem nieudoln.i::m na~ladowPl.ag-a żebraniny. na ulicach New Yor
nlez starozytm grecy bynaJmmcJ n:e j przed zemstą swych orac,odawców, kto mctwero obcych obyczaJow, n1eodpo- ku ta:k się· w ostatnich czasaco-h roznmostr.onili od zabaw i .rozrywek. Jeśli ma- rzy._ teroryzują swe ofiary pogróżkami wiada}ących zupelnie charakterowi L"0- żyiła, że ta•mtejsze władze policyjne z.mu
my dać wiarę statystykom, pochodzą- nie zwracają się one prawie nig-dy do dow:tego greka.
szone były prze<lsięwzi~ć sz,er·eg obław
cym z_ owych czasów, już w tej odlei innych środków Z'1p9bi>e~awczych, aby
głej epoce ateńczycy, należący do sfe.r
' ..,E
1oczyścic m~astó z tej epidemii.
bardziej post\:twwych. posiadali do swej
,
~;--·1·ipO•l~I-''
Przy tej okazji wyszło na jaw moc
dysp?zycji 400 lokali rozrywkowych..
, . tt
Iii.li
, ~) _
.
l i l•
cieik.awych s?-Czeg-~tów, dotyczących roB1orąc poza tern pod uwa~ę. Iż kaz~ '.._~~. ;,T-k -. -._ ----••-o ~W.ilt·-~-._
d-•el
dzaJu zarobkowa•nia, rozmaitych włóczy
ry nawet najbardziej solidny malto
.„ n~k 1-":·;,., •
.....1 ~ • • ~--~
_„ '19'"it• 0
kijów i JHutów amęrykańskich. Okazafo
móa:ł wówczas poza swą praWO\\'.i:.tą ' .?' '
. .'
D ICO
OQ , U , U
się, że 2000 żebra01)6w, uprawiających
poł!l~icą posiadąć ~rzyjacl?łke•. w ńaJ: __ Lemeihouis·e ~Dom J>Od U;>ami _ tak skiegd,, ix/Jobhega· do tych. j'akle og-1ąda swój - p~~ceider. na. . ulicacn New Y<?r.ku
mmeJszy~ stopniu Die .naraza~~c się opl się · nazyw.a ·c.hińska dzielniica Londynu. się dz.iś na balach ma~kowych. Chińskie „za rnbia łącz:rue 111ez.łą sumkę l O m1ljJ0np, dojdziemy do wn!oskµ, 1z a~t~c.z:;1Nie ma ona · nic · ws.P'6lnego z lipami. napisy nad ma1~h)i sikl·epikami, barwne nów dolarów.
n! ob~w_atel~. teg-o m1a~ta ~yn~Jnll}teJ, 1 Dawno, balld:W diawno temu pachniaty l.pl.akatf,:1} równid w chiń.skim ięzy-ku • Przepr.owa1 ~rone ~·alej §led ztwo donie m1eh po':"odu. usk~rz.ać się Qa _nu~.ę w tej brudnej i mpetnie bezira.daSlflej cz.ę- ł ozdabiaj~ , wejścia. 00 mi'1'lia•turowych do- ~1odfo; ze mierza·di~tm jest e!?'7.ernplarz
lub monot~nJę. _ H1st~rJ.a Jed!lak pr~em1l:lś~i , wiel!kitegq, miasta lipy; od k~r:l{ch mów towarowych. w których możmr do- z~braka: ktńrreg-o d'z1en'flv dochód .waha
cza zupetme fa~t. ~zy yv teJ staryzytn~J naiwa tej dzielnicy si~ 'W}rw-odLłt a :a"'. stać wszystko. Róeząwśzy od "szef(!lk. f ~1e Pomiędzy f'O a lOO dolarów. \V11eln. z
ep~~· w któr.eJ .me miano ~~zcze na;... ·mię syina .państwa niebjesk,i~$ kt~ry_ PQdwlązek, a , skończy-wszy na mcl>lach zebra•~6w f)Osfa·da ~tąsne au·ta. Ostatnio
mrue1sz.eg-o po1ęc1~ <? kr_Yzys1e -go~p~dar \pierwszy gda,t 'd-rze\vo i zafoży.t małe, i 1eka:rstwach. ··~ .. -·~- -- · ~- · ~ -- POfawiły sfę - wY'kW1tP.'tn~ klub.y do któczym lub depres)l, istniały rówm~z lo- 1smume wspomnienie swej wielkiej. lecz
w tych sklepach, !które.•notabene, rvch należeć mogq tyJ:ko zawodowi żekal~ nocne. \Vszystko przemawia ra- deszcze smutniejsrej ojczyzny, d.aW'Tlo · sprzedają prawie wytącwie irz.eczy uży- bracy.
•
czeJ za!em, Iż stare Ate~~ n~e z~ały 1!~. Ju.Z z.niknęło niety,liko z powierzchni, ale ' wane, tłoczą się kupujący: spa~lf . brudOpr~cz teJro lstnreją sipecjal11e WY'J>(}p~łnie. zy~ia. nocne20. N1ez.m1erme. w~s: ·f z głębm zie.ml
;
ni j 'bardw niemiJe , pachnaf:Y chmczyey. iyczalme t;ikwlzyMw żebraczych, w
k1e uJ1cz){t I me na~awały Się byna1mme1 I - Dom pod unaml sąsiad'trje z il!mą Zreszta w teJ osobliwej d.zielnfcy, sąsla- których mozna znaldć WSZ)"5:tko. podo ruchu. Kto miał . od.wagę ,opuś~lc w ( dzlel111icą.. zna11ą na ca1Yin świecie i opl- I dtu~ee·j ż portem nłe bacząc na przewa- c7..ąwszy od niiewinnvtCh czarnych okula
porze nocnej sw~ 4 ściany hlu~iał za- sywaną po tysiąckroć w licznych powie- I gę rasY. ~żÓłtej, s'.pot'kać można murzy- rów, rozmaitych J'l!T<>te~ i szczud<?t a
brać ze sobNą. słuzące2o, który os~wietlał ściiach i romansach z ży'Cia wiel1kiego 1nów fn·dit:.sów i rnleszikańców W$zelkiego kończąc na matvch d·n~diach. wyinajmo
mu dro2ę. le znano wówczas Jeszcze Lond'' u. T d
d' • I • j t Wh"t
t • '- tu .
lk. h - ac· . kó
W~l'VC'h C:.!"<E'rhl..,i~ d.n 7f"hr"lninv
oświetlenia uliczne~o i jedynie księżyc
yn
~ :ug-ą zie mcą :es
1e au o~amen 1. w~ze ~c o. iem s r~: •••u••••••••••••••••••••••••••
udzielał pewnych blasków.
IChapel - s1~dlisko nęd:za1rzy 1 przestęp- Jed111 są o~Y""'l:e'Tl'I· t~m pe1!t11 melanc1!°h1·1
Obecne Ateny w porze nocnej ni-, ców.
'
. ..
I smut1rn,: Jedim rad z\ s~. ze. pr7:y~vh do ·
I
i
czem nie różnią sie od innych stolic-eu"D?'" ,~ Upamr. ma za nafbh~s1~-,Lo~'}"nu.-_ ~i;udzy z n.1ec1~r.phwos~1~ ~e
051
rop.ejsklch. Na rzęsiście oświetlonych go są~1a1da ?1.ałą Ka-plicę: Jaik na ~Zl'elm- ku1ą ch~1h, ,w któreJ ok ret P?mes1e ich
... "' "ozu.
ul.ic'aeh panuje niezwykłe ożywienie, z i ce na~bar~rz1e~ ?ezinadtz.ieJtie, batTCLz1ej po- po <falek1~h ~na<:h ~dalekim ~olDroHASZYN·APAllATÓW
błyskawkzną szybkością mkną sznury, ~re I naJmnieJ bez.J?1eczne
ws~~t- w~ lą~orn ku da lek!eJ sprażoneJ r-;zez
MEBlhu·RE.KLAlł
aut, powietrze przeszywa kocia muzy-,- ~ch d.z.letnilc w~zystklch S·~hc na s~1e-j proml~1e słońca. t11?,r1kalneg-? ojczyzn le.
ka sygnałów. które roz'brzmiewają we c~e te nazwy rne są wpelme . odpow1·00- . Jakieś posta~1e. Jakby ozyłe z kart
wsz·ystkich topacjach; Jedynie między nie.·. Ta!~ Jednak bywa bardzo cz~sto: iD1oke,?}:sa. w~ła'11mJą się z .tau!ków.„ Na~
godziną to a 12 następuje przerwa w tej l Imiona me izawsze są t!af~e - 'Y1emy 1 smutin~!sze . 1-sroty pod s~onoem. NaJpowszechnej r.ucha-wce. w godzinach o tem bardtzo dobrre z zyc1ia codzienne-, smuitmep;,ze _. dl~te~o, że sfonce zapomniatych Ateny sprawiają wrażenie maJego go.
.
•
. _ , to d:la nich. ŚW'Jie.CIĆ. ·. ,
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o~o~~~~n~omiast~tlL
północy, Jakby p0d wpływem ~~~o
różdżki na. ~~~~~tn~~~~~rl~.
_za naJm€!bezr1e-czme1sz.ą diztelni~ę . ;;;:· ~!- ~~-~!·!·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
czarodziejskiej wszystko ułetl;a znowu. Łon.dyn.u. W Wh11:e Cha pel s-potyka się 1
mctamońozie.
rzadko postemnki policji i Scotland Yard
Kina I teatry otwierają swe podwoje, bierze. ~ sie:bie od·po'\~eq'Zialność ia
wyrzucaj.ąc lawiny ludzkie na ulice mia, z.dro~e 1 ~yc1e t~c~ śmiafk6w, kt~rzy
sta. długię, sznury aut i taksówek nie i odwazaJą. się zapu~c1~ w wąsik le uhczki
!l:Jarrnlstrs s01of nil es•y8tliit:li poli«;ionl.6111
Są ,W S~anie pomieścić' tej olbrzymiej ma', rej dzfelntCY. Z~ WLZY'!ę twrysty .lub OSOSO·•• florup,;ję
sy, Ułdncj zabaw i użycia. policja z tru l by nieipowołan~J w Liim;hO?~e nact...etoa
• .
•
dem utrzymuje porządek. panuje tu 1k?J11eodia . pollcJt lon~ynsk1e1 nl.e od~
H1storJa _rozwoju miast wsk.az.uje 'rowane
do gu~rnator~ .stanu .Nowy
ruch I ożywienie, Jak w biały dzłcń.Jw1ada,. a postemnkow1 - .stynm an·~1.e-l- zwy;kle, ze pierwszą troską orgamzu1ą-1York. Druga częsć lu•fo<'"Cl. uwaza poDokoła rozlegają się śmiechy i głośne l s~y bobbies -: nie ~ar~szczai.~ si~ .w la-, ce_j si~ gTDrny jes~ za?e'z.pie~renie ~ej stt;>powani~ buirmistrza ~ ~asadzie . za
okrzyki. damy ubrane według ostatniej I' b1rynty zauollkow d-z1elmcy chmsk1e3.
m1esZlkafJcom · bezp1eczenstwa 1 sPokoJu .. słuszne, Jed•nak nawet i c1 zwole-nmcy
mody i kobiety z ludu. jedne pod opieTo tez kto Jest znużony jed'l'lostajoo- W tym celu tworzy się policję, której I burmist1rza uważają, że błędem z jego
ką qtężów. inne w towarzystwie przy- mi obrotami maszyny nas1,,e-g-o życia. kto 1 zadaniem · jest czuwanie nad żydem i j strony było pozostawienie miasta 'bez
jaciół :_ wszyscy przypuszczają szturm, przesta~ wierzyć w możliwość zaz·nania Imieniem, nad ładem i praworząd•noś::ią IJ>QJi.cji, gdyż w ten sposób wy. daje sie je
na kawiarnie i lokale nocne, które zo-lniesamowitych przyg-ód, lub chocby uj- w mie·ście.
na łuip przestępców wszelki·ego rodtaju.
stają wypełnione po brzegi. Młodsza rzenia w sercu Europy widokfiw conajNa tle tych faktów, tern dziwniejsze
Na skutek starań nj.e.zad0wolonych .z
1
zaś generacja udaje się w kierunku , mniej niecododennych, ten nie.::h nocą zaj- jest zal'ządzenie nowowybranego burmi- tego nies·fycha.nego zarząd·zenia. gutber1
placu „Homonia", najbardziej nowocze--lny do Umehouse.
strz-a miasteczka Olassboro w stanie 1nator wysłał do Olas~boro s.pecjalną ko
snej dzielnicy Aten, w której koncen-1 · Na<l Llmehouse UJnoszą się błękitne , Nowy York. który natychmiast po obję- 1misję. I tutaj następuje clou sprawy t
1
tndą się najmodniejsze lokale nocne.
opary opium, wchfaniarneg-0 przez tysią, clu urzędowania zwolnił wszystkich po- , komisja uiznała. iż zarz.uty stawiane poTutaj kwitnie właściwe żyćie noc- , ce sipra~niony.ch ust i ptuic, na.d Lime~ licJantów. w mieście, motywując swój licjl SC\ sfuszne. Jedynie i;rremjalne zwoł
ne nowoczesnych Aten. Kolorowe lam„ . house unoszą się dziwne gardłowe okrzy, krok korupcją. a więc łapownictwem i Ini.einie wszystkich poli.cjimów nie było
py elektryczne są drogowskazeip., pro- 1 ki, jakie wydtają chińezycy, .R"dY się ra~ zlbyt dobrem spól·życiem policji z ea.eta- 'I zdaniem komis li. na miejscu, gdyż w
wadzącym do miejsc rozrywkowych, '. dują, lub gdy się smucą. Nad Limehouse mi S;pofecznemł.
·
ten sposób może być jeszc7Je go:rzej.
które znajdu)a sle po większe) części w u1noszą się opa1ry niesamowitości...
Cata l-ud11.ość mlast-e:czika pod'ztema
Narazie, idąc za rada komisji. -;two.podziemiach ·domów. Mury tych domów I ' Domy sa. pr.zewaźnie koloru ciemno- się, jM< zwykle w · takich razach, na rzono rod za.i milicji obywat·elskiej. Nowi
usłane są foto2rafJaml występujących czerwoneg-o: kolor ten domi·nuj,e nad ca- dwa obozy: jedni żądali natychmiasto- , pol!cjanci maJą być naznacz.en! dori-ero
tam artystek. których toaleta, zitodnie tą dzielnicą:. nrze1rvwa go ni•e1dtedry lś·ni•e- we~o usunięda nowego l>Urmistrza I po- oo starannym wybt:h-:-~ ka'lldyid<>Mw.
z •duchenr · epoki, zredukowana Jest do nie nie:hiie~klej lub żńttej latarni a·lho hla- zo~tawfenia policji na d'awnvch ~tatio- Nai.prnwdopodoh"'i•ei · 1aa11!:!'"iowani romlulnuun. Neca.ce -te ilustracje- mala"za- de ~wlatellko kol<>rowe~ lam.oioou chló- .wiskach. · O.wi.ośne .oodanle .zostało skle . stamą kandydaci zamiejscowi.
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Fatalny stan rzeźni wcałym kraju'

przyczyną częstych wyaadKów zatrucia nieświeżem mięsem

Teatr Art.·Llter.

„Dobry Wieczór"
Kopernika 16. tel. rs.&-66.

1

Dziś

W byłej Kongresówce istnieją zaledwie dwie rzeźnie miej- 1 .Je~o
skie, postawione na należytym poziomie

premjeral
p. t.

ienue nie bJło"

Pocz. 8.10 w. sob„ niedz. I święta
Kroniki policyjne wszystkich m'ast szych rzeźni znajdujemy w przepro\va-,JedneJ,?;o miasta, któreby posiadało rzei
. polskich. zawierające opis wszclk~c~o dzonej przez związek miast polskich nie te~o typu, podczas gdy naprzyktad
6. 8.10.
rodzaju wypadków kryminalnych, po- ankiecie.
województwo poznańskie posiada tylko
siadaią między innemi stałą rubrykę
Autorzy ankiety przy,_dokonywanych 1
Kasa prtedsprzed. „Reklama Polska'',
1 w jednym większym ośrodku miejskim
pod nag-łówkiem: zatrucia mięsem.
badaniach przeprowadzili następującą' rzeźnię, nie odpowiadającą wymogom
Piotrkowska 101, tel. 126-89. od 11-6
Masowe zatrucia artykułami mięs- klasyfikację:
w sob.• nledz. i święta od 1--3.
najwyiszei kategorii.
nerni są w naszym kraju zjawisk'.cm
Do kateg_orji pierwszej, najgorszej,
Małopolska posiada 24 miasta z rzeź
codziennem. Tego rodzaju wypadki zda zaliczyli miasta, posiar'.~e miast niami mij~orszej kat~orjj i 42 średniej. 1
rzają się stale nie tylko po wsiach. w rzeźn·i tylko pomieszczenia uo ubo:u by W b. Kon~resówce i na Kresach wscho
•
których sprzedawcy mało dbają o hi- dla, w rodzaju starej stodoty, szopy 1f dnich połowa miast zalicza się do nał·
!1r~e1ecfionłe
!:dt>nę. ale i również we wszystkich mia lub chlewu oraz te. w których rzetnicl-'· gorszej katesrorji t połowa do średniej.
p zy zble u ulic Zielonej l Gdańskiej
stac~. za WY)t1tkiem województw po- biją bydło w swoich dornach.
Tyle dane statystyczne.
r
.'I.
wóz ci żaro
znan~kie~o i pom?rskie20.
.
.
o.o k~tegorji drugie.i zaliczyli miasta,
Jak stwierd.zon.o WYP.adki z~t!~<:;a j ~;t~_ g{~!JeE~3:ao~~~~~owa. ~a~1 !esz
\\ ładzom dosć często uda1e się pos1adaJące specjalme wybudowane mięsem zdarza 1 ą się o wicie częsc1e1 w k ł
AI .~ h 1
M ·a ab p 0
stwierdzić, u koi:i;o zat~ute mies.ó .zos~a rzetnie, nie. o~powladające jedna.k wa- 1miastach pierwszej i trzeciej kategorjl. t~~epr;Xzielit~aJej p~c:noci 1 -i;,~skY~i~
to nabvte. Okazuje się rówmez. ze runkom hli:nemcznym. Do trzecleJ wre· 1W mi~stach, p0słarfaJących wzorowe W - ·
k i ariaci 's !sano
rosprzedawca nie f?Onosił ~łó!"~ej win:y. sz<:ie kat~gorj! zaliczono nieJi.czn~ w na. rzeżnie. t~? rodzaju wypadki. należą t kzticy w om s · e P
P
0
Żródto zła !ezy przewazn·e gdzie- szym kraJu miasta, które pos1adaJą rzeź . do rzadkosc1. Ponoszą za nie winę wY- l u ·
indziej. Wszystkie niemal miasta poi- nie. zbliżone do typu wzorowych.
tącznie sprzedawcy, którty przechowu l
'.l't
ft
skie odczuwaJą brak rzeźni. utrzymaJak się okazuje na 286 miast, obję- 1ją w swych jatkach nieświeże artyku-,
atalnu upode
nych na należytym poziomie. Niehi1de- 1 tych ankieta, tylko 32 posiadają rzetnłe ' ly mięsne.
Przed d<>mem przy ulicy Wesołej 17
i;;'czny ubój bydta pociąga za sobą w trzeciej kateo;orH. zblitone do typu wzo
W ostatnich cza~ach większość miast ooślizgnął się i upadł na bruk 45-letn;
'".ielu w~rpadkach za.trucie rnię~a i rzeź rowych. Z fłczby te) 20 rzeźni przypa- polskich onracowato jui plany budo· wofoica, Moszek Grynberg (Lutomier·
mk, które je następnie sprzeda3e, nawet da na były 7abńr pruski, 10 na Malo· 1wy nowych. wzorowych miejsc uboJu. ska 34·. Doznał on ciężkich uszkodzei'1
nie wie. iż nabył szkodliwe dla zdrowia polske i zaledwie dwie na b. Kongre· Na przeszkodzie szybkiej realizacji tvch cielesnych. Pogotowie opatrzyfo m1 •
artykuły.
sówkę.
zam:arów staie wszędzie brak odpo- rany.
Scisłe dane o fatalnym stanie na- 1 Na Kresach wschodnich ntema ani w ~dnich funduszów.
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Deszcz, wiatr czy §nicg,

· · W pierwszych

obu~tnie ,~ka

10-ciu lafach
trinna ka:Me matka dziE"cko swe myć
i kąpać tyl~o zo użyciem czyst~o

NIVEA

Nacje ajcie nim codziennie twarz i ręce, nietylko co wieczó ·, lecz •ekte w
ciągu dnia,/rzed wyJściem na otwarte powietrze. Krem Nivea chroni W aszti
skórę prze szkodliwemi wpływami atroo ferycznemi i zachowuje iłl mięk1t1t
i elastyczni\ Kremu Ni e nie da sią 11kzem zasttipić, gdyż dział nie jego
_....._..:. 'IC~~!ilii,i!ik::i, poleira iłównie na 11awartości pielwnuJ4rego skon~ euce1 ytv, któr•o żaden
·
inny kosmetyk nie Zttwiera.

będzie iej za t ' wdzięczne,
gdyż zaoszczędzi sobie w prz,...
s 'łośd w ele kło ;) tów o zechowenie
dobrej cery. Mydło N vea{.'est wyrą
biane według priwpisów eltarsl.lch
specjalnie dla wruźl wej skóry
dz c:cka. ·
Cenili Zł. 1.50

Dziecko

·

I

ATRAKCJA l>ANCINGOWA

czo~::~k~;:;;:::::E~p::.,.
wybitnego

satyryka polskiego UJkrywa-

Jącego sj.ę pod pseudonimem „dir. Ple-

d

stałej pie1~naeji

KREM NIVEA

ł"godnego

0L:"~~c1

pogoda, zimniejsta pora roku wymaga
skóry, do c~ słuty

W pudelltaeh po sł. ~.łO do 2.eo i w tubadi po sł. t.35 i ' · "
Wy16b lr•JOW? firmy Pebec:o, Sp. Alte„ Posnań to

.
d
d
.
I
y go zona z .r a z1· a
do

przyw:ązał J·ą

· łóżka

i

zbił drf:łgiem aż
1111

do

trasz.ka". Atrakcja dancigowa w fascy.
przytomnOŚCi
nującej interpretacji gwiazdy „Dobrego
łllJ
A
1}.
~
ń
,z,
~
Wieczoru" p. Ireny Różyńskiej_ jest
~au S •t.O•G ms&ID'eieO m~a:O DO
OmG ll'l~•'f'DIO
murowanym przebojem rewii Tego je- l
Wi·ncooty Jakuhlaik, w1aśclcieł duże- · mu nawet nazwiska mlodych mężatek, dżasz - rzekł doń Balcerlwiviski. · szcze nie byto" Pan·
R"
. • k
go g.ospodarstwa rolnego we wsi Grusz~ z któremi utrzymywal bliższe stosunki. Gdy wrócisz w nocy do dornu. zasta"·ktorka
d·„'~j· ·i·ntel1. 1re~!l 6}Y!1St a? ków prziesia-dywa~ za:zwvczaj wieczora·
Któregoś wieczoru, gdy zinów mu się niesz mnie w twe; sypialni. Wplalbym
"'dykcji i 0
~
igencJI,
;:,wie
neJ m1· w m1eJscowe1
.-.
· karczmie
· w t-owarzy st- zwberza·
·
t ~ Ja
· k'iegoś romansu, Ja•kuu,..lak Jednak ~·ycof ać się· z tego wszystk'zego.
nfebywa?ych
warunkach
scenicz
1
nych z.dobyta z miejsca tód·i.ką prasę i wie Jana Balcerkowskiego, uchoclzącego odezwał. się:
.
.
.·
-;- Nie - odrparł mu gos?,O<lari. -:publiczność. Szampańska irewja p. n. Iw ca?ej okolicy za bezkonkurencyjne~o I - .Nie wszystkie kobiety. sa ta_k. t~k.- Musimy ws·zystko dpprowadz1c do ko11T
·
· b ł " 1
•
l dpnżuana.
komyslne. Jestem pewny, ze mo1e1 zo- .ca.
~· ego Jeszcze m~ Y <> ceszv
si.e zas u
.
.
ny, choć jest bardzo ladna i młoda, nic I W pięć dni później fakubia:k ośwtadzonym .PQwodzemem.
Balcerkov.rsłk1 stale opaw1adał mu. o, uda!oby ci s;.e tv żaden sposób uwieść.
czyl żonie, że wyjeżdża do ml<sta, ~'dy ~
1swych awanturkach miłosnych, fJ()daJQC
Balcerkowsiki uśmiechnął siię ironia- postanowił ku'Pić peW'111e narzęcfaia rolni·
nie,
I cre.
- A ja ci powia•dam, ie gtlybym tyt·
Kryshina wyrazita z teg.a powodl'
ko wziął się do tego na serjo, to potra- j wielikie ni-1nadowolenie.
filbym ją zbałamucić.
- Wolalabym - rzekła d01i - by~
na too temat przeciągnęta nie wyjeżdżał. Boję sie sama pozostać.
zrozpac:zono m4';~a•ko usilowala za· sitę Rozmowa
do późnej nocy. Jakubiak postano- I -- Ni·e masz się cz.ego obawi·ać - od
dusić: swq rgwulh„
wil przekonać się, czy jego żona z.asługu parl jej ostro. - Za dwa trzy dni będ~
f ranclszek P.. robotnik fabryczny,!- Pokochałem Inną i na to niema iad· je na bezwzględne zaufa.nie.
w d•omu.
zamieszkały przy ulicy W6kzar1skiej, neJ rady. Do domu jui nie wrócę, a dial
~Zrobimy to w ten s11osób - rzekł
Jakuhiak zaprząg-? wóz l wyimszyt w
do os.tatnich kilku miesięcy był człowie ciebie brak mi pieniędzy.
do przyjaciela. ~ Będziesz za n/Q s;.ę ·drogę. DoJ.echat }ednak tylko
najkiem bardzo statecznym.
! Gdy w końcu zrozumiała. źe go stra u!!anial przez kilka tygodni. Gdyby et ~Jliżs-zej osady, PoWstawi~ kónie u pewNie lubił wódki, nie grywał w karty ciła na zawsze, udała się do rywalki.
sie w końcu .udało ja nakfonić do zdrady nego znajomego i w nocy pieszo piowroi wolne chwile spędzał na łonie swej ro
Zastała Ją samą w mieszkaniu.
zau•iadomisz mnie o tern i Ja Jej oświad- dl do Gtu·sZikowa.
dzinv. którą otaczał najczulszą opieką. j
Dziewczyna nie chciała nawet z nią cze. że na parę dni wyjeżdżam do miaOcty wszeid~ do zagrody, zastał żone
Gdy jednak poznał młodą i pełną mówić.
Ista.
w nled'WUIZnac·znej sytuacji z Badcerkowtenmeramentu Władysławę S. wszyP. zalewając się łzami, zawołała:
- Załatwione - odipart mu Balcer- sldm.
s ko się nagle zmieniło.
Błagam cię! Oddaj mł mego rnę-I kiewicz. - Zohaczymy, CIJ z te~o wyj- T>o ciebie nie mam żadnef!o tnlu- P. począł zaniedbywać żonę, i dzie- ża!
dz!e. Baloorkiewicz w sprawach serca.. rzekł do uwodzidela - ale z tq ladaczni
ci. Początkowo dawał Im jeszcze pew·I
- Ani mi sle nie śni! - odnarła jej wy•cb mia·ł wielką praktykę, która ·g o i Clł muszę się vorqchować.
ną część swej i;rotówkł, lecz ~dv wypro- dziewczyna z drwiącym uśmiechem. - tym raU'tn nie zawiodła.
Ody Bakerkowski potostawit go sawadził słe z domu I zamieszkał razem Nie zmuszam go zresztą, by ~e mną'
Jakutbiak j11i po tvgod·n:ftt zauważył, mego z n·iewierną malżonką, gospodarz
z koi:hanką zerwał z rodziną wszelki mieszkał. Sarn mnie o to prosił.
że }ef!o poTowica rumieni si~. gdy słyszy przywia.zal la. sznnrami do fóżka i f{rzmn
kontakt.
I P. widząc, it jej prośby nie wywie- 1nazwisko donżuana. Był on jedna~ ml- cil l!rttviem tak długo, dopóki nie straci·
Nieszczęsna żona dzień w dzień cza rafą żadnego skutku, rzuciła się na ry. mo to r>rz.ekonany, że Krystyna (tak la przytomności.
to wała na niego przed fabryką, w któ- walkę i poczęła ją dusić.
brzmiało jej imię) pozostanie mu wierną.
Są·d okręg-o·wy ska·zat Ja lmbi31ka ni'
rej pracował i błagała go o pieniądze.I
S. słabsza fizycznie od napastnłczPo <lwrnd•ziie-stu dniach, gdy spotkał dwa tata WiGzj,enia. Wyrnk te1 wst:i-~
P. nieraz d::i.ł jej kilka złotych. lecz bar ki. prawdopodobnie musiałaby jej ulec się w karczmie z uwocl·ziciel·em, dowie- zatwierdzony w apela·cii.
ctzo czę~to kategorycznf P, odmawiał.
I gdyby nie nadble~li sąsiedzi.
I d•7 iP~ się, że już wszvstl<o 5'ie udało.
KrystY'tla dozna ta clę;i,·k!'ch n~~kcdzci~
- Musisz sama sobie szukać zaięP. stanęła przed s~dem i została ska cit dra."f"m ta" rT1•1 rro.-rr„n'1kf nie strtfCI- cielesnych i nrz.eszło sz·eść tnie'S·ieCY spr,
ci ct, albo znaleźć ooiekuna - mówił Jei. zana na dwa tv2odnie aresitu.
' - Moi.esz iei aowiedzieć. ie w11Ież- <liz.Ha w sz.pitalu.
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Wytwórnia British JnternationaJ Pictures. Londyn.

.Ptlm .ten. Jest rewelacją. w. dz~izinle obrazu dfw!ękowego, Po raz pierwszy odid·a na w niem jest ak11s~z- •
llfe g~oza zyw1ołu, str~·ch _śm!er~t, ekstatyczna modli.twa i od~łosy beztroskiegoo ż~ia bogaczów na luiksu'Sowym

okręcie, tam wobec me1.mtkmęc1a niebeznieczeństwa ludzie ookrywają sw e prawd'z.iwe oblicza tchórrow· i bohateirów, tam z całą potęgą wYbucha przywiązanie C'złowieka dio .życia. Wszystko to oddane z nicbywa~em mistrzowPassepa·rtou.t i · bilety .ulgowe bezwzględnie nieważne. Początek sea'll
- stwem i rozmach~.
sów o l?'od•z. 4-eJ Po t>Oł. w soboty i nied'Zieite · ó g-odz. ·1 2-ej w południe. Ceny miejsc normalne.
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Nabiał, mięso, chleb~ ·męskie kapelusze fil.

<·

cowe, .sznytki, pranle kapeluszy I t. d.
.Zapoczątkowana

maJąca na celu

przez

rząd

Ist.rzeżeńie w związku

akcja,.'

ników sprzedaży

z

kwestią pośredj.

artykułów spożyw-·

-

•

Raz na'

--

-

m1·1\lf2C

do

kin ~
,· 7zych, z_kwestją płac pracown.iczych
. obniżenie .ccns .
I "·
łł 't
.
I
spotkała się z uznamem naJ<;zerszycli 1 t. p.
·c')N ~inny~h _dziedzina~h d~~e się rów- udaje się każdv obywatel RzeS?- ·
s~er .SP_?łecz~ństwa. Oczywiście,. że wy
N. . k. .
mkl teJ akcJJ nie mogą być widoczne nfez. zauwazyc tendenqa zmzkowa cen., .
-oiemiec ze1
Już w pierwszych dniach, w każdym '\V pralniach łódzkich zniżono ceny ·
'Rzecr dzleJe sto w berlldslllel trawtarnL
Corocznie w styczniu dhvwa się \,
.
od 10 do 15 procent.
.
w pe'~neJ chwili Jeden z gości Podbiega do razie, stwierdzić należy, że ja~ na poWe Lwowie nastąpiła zniżka ceny Berlinie ogólne zebranie „Międzynaro,
dnizJego I wskazuJąc na trzeciego który czątek
mąki i chleba. Kg. mąki pszennej ma dowcgo Związku Dyrektorów teatralwYniki są dosć znaczne.
'
wszedł do lokalu powiada:
Zniżka ce nobjęła przedcwsz.ystkiem kosztować od dnia 2911 b,. r. w sprzeda- nych'•, Instytucja ta opra~o". uie mate 1•
- Widzisz t~o człowieka?„. Jest to niezwy
l. artykuły pier~szej potrzeby. Na rynku ży detalicznej 52 gr., jeden kg. chleba jal statystyczny dla władz. Narazie r
kle cłellawy fenomen!• . głoszone zostały dane statyc:;tyane, '
.
zaś ?4 gr.
artykułów spozywczych
-Fenomen?- Dlaczego fennmen?rozrywkuwych
W Kr~kowle nastąpiła znaczn.a ~mz tyczą.ce lókalów
. .
w lodzi
- Jest to Jedyay earopeJczyk, który uo:i:uł Niemczech.
miał 1 rontownle teorie wzglednoścl Einsteina! zaszły ostatnio znaczne z rmany„ .Cena ka cen mięsa i wyrobów masarskich.
Przeciętnie można przyjąć. ie ka ~
Staniały również
Wszyscy z ogromnym szacunkiem uchylaJą masła spadła z 5.SO za kg. do 4 zł.,ł
dy niemiec, wydaje mniej • wi~~:ej pię~
-.itęskle kapeh!sze fi!cowe~ ~
obnażone głowy. NastepuJe chwilowe mllcze· szynka, za którą pła~no do .niedaw- .
na 60 gr. za IO dk., dzis kos~tuJe 48 gr. 90 tlumaczy się między mnym1 spad- nastą czeęsć swego dochodu na ce·
nte. Wreszcie Jedeo z nich pyta:
I w tym samym stosunku zmieniły · się kietn ·cen surowca. Zniżka ta wynosi_.od •r&zrywkowe. Przez nazwę „cele ro-.:
- A kim Jest wła~~lwle ów fenomen?• . . I rywkowe·~ rozumieć należy m.-zęszcz,
.
- Nie poznalecle 11:0?- Wszak to sam Elu- również ceny ir~nych a:tyk. !116. ':":.. . . ·ł 15 ,d.o 20 l?ro~ent.
W restaur aqach da1e się„ 1uz· rów- . Jak .wtdzmw wtęc akcja mimster- nie do teatru, kina, varh~te, kaLarett'
s.telnfnież zauważyć tendencję zniżkową cen. stwa przemysłu i handlu dała już kon- na dancingi.
W granicach tego pojęcia nfe miL
Sznytki spadły w cenie z 30 do 25 gr. kretne wyniki i w najbliższym czasie
Pani Mayerowa nade zachorowała.
Ce.ntralny związek restauratorów <?br~- nale~y ~ię sp?dzi.ewać dalszej zniżki cen ści sie zwykłe uczęszczanie do ka~ia 1:
Mayer biegnie po lekarza.
i restauracyj w celach konsump1.'YJn yc1
Lekarz siedzi właśnie przy stole 1 era z duJe o~ecnie nad spra~ą obnizema, w mny<.:.h dziedzmach h a ndlu.
Pod względem frekwen1..jl pierwsi
wszystkich cen, wysuwa1ąc pewne zaco!~ml w brldta.
miejsca zajmują kina. Każdy niemiec 11
- Panie doktorze - krzyczy Mayer. daje się raz na miesiąc do kinemah
Stało sle nlesa;częśclel.„ żona ml nagle clętko
gr.ah1~ Uczęszczanie do ,katru. jest
•.tn!
:iachOrowalar„. Nie mogę Jel docucić!.„
1
6 ••
l wiele rzadsze. Z obUczen wym ka, , ·
JJi1
.Et ~
~
Lekarz rzuca karty I zrywa sle od stołu.
każdy obywatel Rzeszy udaje się .:!·
i.
Rozmaito·k
10
18.45-19
W-wy)
~
(tr'
skic.,.o"
roku.
1931
stycznia
30
dnia
PlATEK
dodaje
mieszkam...
·
la
gdzie
wie
Pan
11.58-12.flS Svgnal czasu z Wars.z. i hejnał 19.IO..;_'._f9.25 Komunikat Izby Przem. Handl. w teatru tylko Jeden raz na rok. W Nien
Mayer. - Prawa oficyna, drugie pletro... Przy.
t.odzi 1· odczyt. programu na dzień następny. czech iśtnfeje obecnie 400 teatrów
puszczam, te pan sam trafi, a la ta tymczasem 1z Wieży Mar1a.:k1e1 w Kra!. '" 11! i_.: ·-1 U!'
Munka z t>łYt gramof. z t. A. K!in(beil Łódt. 19.25-19.40 Muzyka z . pl~t gr~mofonowych. 5.000 kin. Kina dają rocznie 2 i pół n<
pana mstąpled . ? 10 ll"i ó ,
. · .
Piotrkowska tóO. 13. 15-13.25 Od.:.zytanie pro- 19.4~20.00 Prasowy dz1enn1k radiowy z War- j
gramu dziennego I repertu ~ r teatró\V i kin. 13.25 szawy. 20.00-20.15 Pogadanka mu'Zyczna - o- on~ premJer 1. sprze aJą -. . m J JO \
Pani przed wyJścłem powiada do slutące): 1- 15.50 Prezrwa. 15.50-16. IO Lek;:Ja języka mówienie koncertu symfonicznego, wy gł. Ka- mieJSC. Obrót mnych lokah rozrywl'o
- Marysiu, )dell Henio nie bedzle chciał i francuskieito z Warszawy. 16.15-16.25 Komu• i:ol Str?menger (~fi. z W-.~vy), 20.15 -. ~on..:ert wych, jak naprzykład kabaret.lW, v a
,
T 1
• 2 · ół
nikat Polskiego Zwiazku Krótkofalowćów z symfoniczny z F1l'harmon11 Warszawsk1e1. Wy- · t „ t d
nn pr.l.a m,•
~ p
zasn:t~ w takim razie proszę nastawić radio„ Warszawy. 16.25-17.15 Muzyka z PlYt gramo konawc.y: Ork. Filh. Warsz. pod dyr. O. Fitel· r1e e I • • w~nos1
łonowych z Warszawy. 17.15-17.40 •.Nowo- berga .1 · Stefan Frenkiel (skrz:l· Po korycerclc [ek, co wyn<?SI 4 procen~ ogó!t.eJ. su~1
- Czy wtedy za~nle?_
- Nie, ale sąsiedzi nie usłyszą Jego lrrzv- Yorskle drapacze chmur i Waszynittońskle ogro komunikaty: PAT„ me te_o~olog1czn "> polrcy~n::v . mwes,towaneJ w przemysle men11ecklll
dy" - wvgl. p. Wanda Pelczyń!'.h (tr. l W-wy l?)JOr.tow5 oraz r.etr~nsm1s1e stacyi _z~gramcz- Naogół Niemcy mają 8.000 1ukal6w· ro/
ków.
1?.45-18.45 .Koncert popularny w wyk1J'1aniu ':>~ nych („ pacer deteKtorem po Europte ). . I rywkowych, w których pracę znajdu j
••
'b z t e j 1·ICZ b y 1·1 os'ć mu
} .. t ·
Sledzm
ktestry dete1 36 P. P. „ Pod dyr. Stefana
•
ys1ęcy oso •
, 3~ 0
•
•
Kl~y Mayer odwiedza swit narzeczoną
9
4
zykÓw wynosi 50 tysięcy osób. którz:
••
o•
"': wp
. I_
ffM!H&M M
Wschód.zł na palcach do Jel pokoju. Za.kry w; 1 A
t~cznie zarabiają. 225 milionów mare!,
KON~ERT ARYpRA ~U~I~STEINA.
l<~eci,K ~-4 .
lei oczy reką 1 Powiada:
k()l>Cer! m.strrovoskr _me ~ad do- Liczba • występu3ących artystów '.\ 1
ża.den
'·
~
- ...
- Jeżeli :i:a ·trzecim razem nie zgadniesz,
tych-czas w ŁodU tak oolbrzym1ego zai.ntereoo'"' „ "
.__
· •
wanlia, jak lJi!tpO'W·iedz"any występ Artura Rubiin- 1 wszystkich lokalach rozrywkow ych "'
. .
kto za tobit stoi, to cle pocałuję_
steioa.. który zagranicą cieszy się gławą najgen- nosi 80 tysięcy Osób.
TEATR M_IEJSKI.
Narzeczona odpowiada, zgaduJąc:
Init, w piątek wi.e,.ezoreni i w niedzielę o · jaJ.nj.ej·s.ze~ pianisty. N;e moi.na się temu did- Tuwim- Charlie Ch3Dlln?„ Prof. Eln~zilllie ~ po poł. komedia All'łoine•f „Uko- ; wić, albowiem Artur Rub'<DStein należy do tych
~telnchana !lli.e.przyiaoiólk.a" ·z Jan~ Nosanewskl\ fenomenabiych wirtuozów, którzy potrałil\ prze•
lać w swój inl.trument całą swą namiętną żywlow l'Oti tytułowej
teatralne i filmowe.
łową nat.urę Artysta ten wypooażony jest we
Jedyny występ Stefanfł JarkowskieJ
Do wydawcy przybywa pewien młodzian,
{Tf "
W t 6 ł"' i · k
wszelkiie trodki. jakie fenomenalna sztuka tech·
.
w Teatrze J'tUejskim.
ed
<J..<.
Y w rn a n emiec a „ a przyh'
Jutro, w 1PObotę o ~1lini.e 4 po poł.__1)9 ce- ni-cz.na dać potrafi Rubinste.in przyjetdża do to„..,ry prz staw 1a do druku swą powieść.
Wydawca przejrzał rekopls poczem rzekł: n.aieh na;oiot..~zych raa: je<len tylko w Teatrze dzJi tytko n.a jeden występ. który odbę<łzie się towuje nowy film naukowy pod naz'I:.
- Powieść Jest bardzo dobra"' ale pan ro·' Mie~kim rek::>roowa ,.Dobni wrótka" Moln.ał'a ' w sali FiJharrnonji w nadchodzącą śr.odę, dnia „Stal - symfonia pracy".
4.g.o Jut* o godzinie 8.30 wiecz>orem.
zumle- wydajemy tylko powieści autorów 0 ze Stefa.nją Jarkowską. Ceny oaµńme.
Henryk Georg_e, który W lfollywoo.
z MUZEUM MIEJSKIEGO.
TEATR KAMERALNY.
zllanem nazwisku":
Ws1rutek przeprow:idi:onego obecnie prze- gra rolę przywodcy zrewoltowanycr
Dzi§, w piątek. w sobotę i w ni.edz.ielę wie- To się świetnie składa, - odpowiada
c~•ll? świ~ ~ dalsZJ'm ~i~u przy ~sprze<I~- gruJ>Owa.nia i selek-ci} .zbi:m-6w, m.iesz.czą~ych &ię więźniów, otrzymał w New-Yorku z emłodzian - bo Ja się nazywam Kon...
na obejrzenie największef.;:\
neJ Wlc:lowni triumfv ~lu~~ ca l~zi Stef.an!a w . l<?k.ailu m~eum m1e)Sk;ego przy ul, Pwlrko:w- zwolenie
s· s· 1- • k"
. • i
• • •--~..... Jarkowska w przem1łe1 k.omed11 Cotmet's a sk1e1 Nr. 91 I dok<>nvwani.a remo.ntu lokalu, zb10,,Roxy". w rolach ważniej.szych: Dunajewska., 'ry elita :znviedzaiących będą uni.edostępn;~e aż w1ęz1en a amery \.ans tego mg- mg.
~
.._
odwoła.n.:a. - W lokalu tym mieścić się b~· 1
Lenk i Wasie!.
wyhvórnia przygotowui:
Cześka
. . dzi~ mm:eui;i et.n.ogra!!.cz.ne z od~ziałem ai;cheo~A TR POPULARNY. .
.
Dr. med.
Dirt, .'!' PW\tek po ra.z: ~~ ~p1tahi.e lo~Jt przedh1st<>rycz.ne1. - O~wame ~acz~1e po- dźwiękową wersję .,Przv ~<)da. dzielne>
·
dł
•k "
• k S
Iwiększonyeb zbiorów spodz1eW'~e 1est w koń- 2: 0 ~?Ja
,.Kont<> X z Szubertem w roh po-p1sowe1 ·
3 • ZWeJ a We Ug znaneJ pt.
•
Jutro, W sobotę premjera J>rzygotaw.a.nei M• oi:l ma..."Ća.
wiesci Iiaseka.
KONCERT Ch. GROBER.
Choroby wewneatrzne I Allerglczne. de<r efe-kt<>wn ie przez: reżysera K. Tatark1ewicu
~
Ocno.ż<my koncert Ch. Grohet" z powodu tt1ei Romana Urbańsk i ego, n.aipiękniei.szej operetki
z amerykańskich wytwór
Jedna
I dyspoozye)i artystki odb~dzie się w sall FilharDek.ara Strauss-a ,,Dookoła miłości' '.
tnonii w nadchodzący porJedz1aiek, dni.a 2 lutef ł
~- o gOOZl'nie 9-ej wieczorem Znak<>mita ar- zaproponowała profesorowi Einsteinn·
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
ron
tystka teatru .Jłab'oma " wykon a piękny p.ro~ram wi, bawiącemu obecnie Vl Ameryce, u.
Piotrkowska Nr. 295.
I piętro
~
!I
•
Jutro " godz 'n·e 8 miin 15 wie.czo.rem, w nie. z~orony z: dwueh jedn.oa.któwek dram3tycznych dział W nagrywaniu kilku filmów nauTel. 164·21. - Przyimuie w dni powszednie t
ud godzmy 6-ei do7-ei, - w niedziele i święta dz.:i•elę i w pon iedzi a łek o godz. 4.15 po poł, i I. L. Peretza: ,,Po pogncbfo" i ,,Wyrzut" oraz kowych. Za pięciotygodnlową pra ::ę Z<l
tysięcy dolaro· "'··
o ~z. 8.15 wieczorem wystaw'on1 będzie sztii- z nowych pieśm ui:cznych - nowych scenek lu·
.
od godz. 11-ej do 12-ei
.
ka w 9 obrazach ze śpiewami i tańca.mi p. · t. oowych i nowych melodii cb..sydzkich. Ak1>m· proponowa~o n~u -200
1
r ..Ja·~ się śm'eia. i pł~czą w Wa.rmwie". Retv· paniow~ b~-z;"e dy_r.. Teodor Ry~er, - B.iJ.ety ~~ofesor Ernstem nie przyjął propozv ·
'CJI. tłumaczac sie brakiem czasu.
•nabvwac lDOUM w ka.s1e Filha.rlllOZl.a.
\. seru1e dvr. J Pilairski.
~
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Naglaal spectalnle dla „Ex•ress11„
Ilustrowal St. Dobrzyflstd.

ALEKSY ORlwOW.

Starszy pan skręcił na ulicę Ooro15) ł pójść jej śladem, i skonstatować, .z kim p~ra widocznie zakochanych, trzymając
chowską i zniknął tu w bramie jednej z
i · w jaki sposób zetknie się o teJ kry-I się pod rękę.
STRESZcz~ POCZĄTIU POWtESCL
Gdy Anna siadła na samotnej fa- kamienic.
b ~woim k.!u.r.lone ~ Pokrowsku pod tycznej ~odzinie. Albowiem obojętne,
T
Pilin dopadł do Soni.
-~t•n„ s•kw~ęm· •z.a,lb;~r ... ~ . miucbb G~~~rz R... czy osobnik ten będzie miał na sobie weczce usiedli i oni w przyzwoitej bar>'
lb
i
Ś
ł
dt
d
t
'
d
b
•
h
Cz:&r•
eze<;e..,.tw
· Cl W ruu .)f"„H '
r•
W tym domu mieszka Grzegorz.
~akochani,
owlcm
a
c
ego
o
z~
e-,
to
zie
ę
czy
ab1t.
czy
mundur,
rozcuro.
~lli.t.
r•ió„tr"
•
•- 01uę JeJo•
Kohle ta zdJęła swój Czvżby?„.
wana cLnk1enu .cenami. ;akie w klM~tone brak, czy sprzedawca gazet. )ub inwzs- : lubią samotność.
·Poszli kilkanaście kroków dalej i
~qvwały aifl opUłzcz.a potaiemnie Po. lida wojenny, napewno kryć się w nim kapelusik. a on pochylił się nad nią,
1
h6d będzie poszukiwany szpieg niemiecki. szepcząc jej coś do Ul'ha. jak to zwykle przyczaili się w bramie.
ł
ulo h
owwk ślad
- Jeśli wszedł - zawyrokował dec lllłl\ ~zi1 na ~ b A potem już po nitce poszlaki będzie bywa. gdy dwoje flirtujących znalazło
Ra..sputm Duza
się nareszcie z dala od oczu profanów.„ tektyw - to musi I wyjść: za godzinę,
aostała p~o·~:~vn.- il~ wideu pnń ac można dojść do kłębka prawdy.
. . i a - o bo j ętne, a Ie
. za d wad z1csc
r ilip, ze wzg'ledu na wysoką na~ro- w t eJ. sameJ• z przeciwnej strony alef za d wte,
woru eesa.rzoI\ re uiy
AnTeodorówny
wei rosyiskieiI Alek.~
zaczekamy, nie uczas,
Mamy
wyjdzie.
pan,
elegancki
starszy,
jakiś
się
ukazał
po
Erexa,
wvkrycie
za
wyznaczona
dę.
'
Wyrubowei.
01
Aima Wyrubowa zalateresowana przez stanowił działać na własną rekę ł do w czarnem. świetnie skrojonem ubra- cieknie! Tylko wiesz, Soniu, przetrącił
Sonię o&<>b~ Ra.spulloa prag111e go poznać władz wyższych zwrócić się dopiero po niu. W jed.nej rece trzymał i;razetę, w bym coś. bo od rana prawie nie miałem
Przybywa więc ~ salonu p&At Litwinow. wyśledzeniu konkretnych już faktów i drug-iej - laskę i rękawiczki. W ru- nic w ustach, z wyjqtkiem ciastek w cu
chach mfal pewną niedbałą non57alancję kierni. Skoczno migiem do jakiejś węl!~ ·.e gromadzą się „1io.~ry w1erz.ą.c~·· Sua danvch.
'k
k awa ł 1;.
·
· ' go d·z1wy
· 1· przymes
·
· ' dl..m1arm
d
.
W
1 Pt>krowska uciyll!ł ca tre1lmie dwolatan
dniu krytyczn?"!11· JUŻ o same- . a. r Ównocze Ś ni e w dzłe k , znamlonu1ący
Po
ru ct<aarskieeo wslrz~illc• wratenie.
kiełbasy i ze dwie bułki... Ale wracaJ
1ko6cionem przy1ęclu zapropoDOw11.ł Grze· go rana czatował fihp przed pałacy- dzentelmena z dobrej sfery.
Doszedłszy do ławki Wyrubowej duchem, bo nuż w międzyczasie ptaszek
ł
·
kicm Wyrubowej.
.
con An.ni~ spotkani~ aa alicy
Drogą telefoniczną zdołał wydobyć I starszy pan ukłonił się grzecznie lec~1 zechce wyfrunąć z kl 3 lki!
Ti;go ie.ucie wiec~oru stala aę Wyru~o pięciu iuż minutach POWJ.."ÓCiła
Informacje. że pani wstanie o godzinie · chłodno. jak to zwykli czynić świ~tow.
bowa k.ochank~ szalbierz.a . .
Pew;<>go dnia przechocbiła SO!lie " 1 t-ej I aż do obiadu pozostanie w domu„ cy, siadając w parku na ławce. obok nie Soma .ze SWY!". zakupen.
Pospiech JeJ okaznł się nfepotrzebCesśa 1.owa Rosli Alekhsandra Teodorów- Mimo tego zapewnienia nie opuszczał : znajomej damy poczem rozłożvwszyl
·
·
M n~Ie1·1 b 0"':'1er~
·
·
• ·'
ł
.
z rozpaozą o c oroble swego te- sumienny
na my
zgó
cze k a ć Jeszcze.
detektyw swego post~runku. gazetę. po,g-rązył się w ba1 Jzo widać in- ny.
dy11aka. na,fe1>1:Y tronu ma!e1to Alekse!!o.
rą godzmę. zamm sledzony wvłomł się
Za porad11 Aooy Wvriibo~llj na dw61 Jako punkt obserwacyjny wybrał on so teresującej lekturze„.
Na pobliskieJ' wieży zegar zwolna znowu z głębi obserwowanego domu.
e es1rs~1 kwezwany został . Raspuua. którego bie okno pobliskiej cukierni
sk.,.mienłafa
j "onia
•
• awa ta o cudotwórcy roicb.>:hiła się tze·
.
" .
'
Po obiedzie przyszła mu w sukurs wybił godzinę piątą.
Uzd.r()W etl14 carł'Wia:a zaroko P9 Ro&ii
Towarzyszył mu Grzegorz Raspudc~ydo"'.a~o o l~it Grze~r(.a ..S•afe. eię o.a Sonia, która pod pretekstem ..:horoby Twarz starszego pana zasłonięta
o.ob.atości, na.. 4worze Mi- synka. zdobyła od swej -dobrej chi ~ho: fa gazetą. Trudno więc było . obserwo- . tłn.
~11w.atou'e1~'
0
. t bączny WJ'd z .zauwa· ·1:1 ~a ć go.. Na t o. n:tias
• popot udme
• . urIop
•
·
•pew
"''
"' ld1'c1'
na ca~e
~- . G~wczyru
. "~ razu de Wyru~
zyłby, ze Od czasu do czasu drga ty U.
wieczór.
tyka po drodie S·-oię i -udji•Mię do. mei.
1
•
U ,
f.I W ·
_ N•wrót 1cb _ron!ans_u. sikQAtf!I ·~' .rychl9'· . < Punktualnie <> 4,ej podjechał przed sta Anny: jak~dyby coś szeptała. A już
·.
.
.
poniewat wnet prnłapuie. Sonb koch~a . pałac Wyrubowcj powóz. Stał nfellłlll!O• niezbitym pyto faktem, że · gdy . w pewĄgent memie~k1 i R~sputm. wsk?:
'"'~i!C> na zdradU. , z ĄAG, Wyrubowl\.1-Prawie natychmiast ukazała się w bra-· nym momencie nieznafomy wydobył zł
Dziewclyna opus.z.cza go po r~ wtóry i to mle frajlina Jej Cesarska Mości· i siadta bocznej kieszeni marynarki małą pa-' czyh do auta. ktore. w ~eJ ~ameJ ~hw1h
do ekwipażu. Konie ruszyły z m•ejsca. czuszkę, \Vyrul1owa błyskawicznym ru wypad!o z zak:ętu 1 ws1ąkh w w1eczor
iut oe zoue,
_ I cóż teraz poczniemy? _ zapy- chem porwawszy ją - wetknęła za de- ny zmierzch uhcy.
Zrozpaczony Ruputia ua1•ie. Ee~ fe- Nie dogonimy Ich - zaklął · Piłip
~
· 1kolt.
.
fo rozw1ęzłt-go trybu ·tyci.a dociera do C&f'O- tała stropiona Sonia
Posłedtfała Jeszcze chwilę - po- - lecz trudno. Najważniej'\ze jest, że
Ale wytrawny d~tektyw uśmiechnąJ
wei. k.tl>r• poetanaw~ oddalit go z dworu
w kierunku wiemy _już, ja~ wygląd.a głośny .Er~x;
.Meby wz~it •w~ stanowi&~o uknuł po- sfę tylko; zgóry bowiem przewidzlrit cze~ .oddaliła się, lecz
a _i stw1erdzeme faktu, ze _ma on p~1es
~worny ualb1erz plan.. l>O~„g~1~cy "" tem. podobny manewr i poczynil odpowied-' wy1sc1a, ale wręcz przeciwnym.
Widocznie czytanie g-azety znudzi- taJne konszachty z Rasputmem, me Jest
Nie darmo od rana I
i.t podczu gdy on uda1e się do swego kia- nie zarządzenia.
sztoru w Pu.krows~u. zb~nic:u. ialrygant- przy najbliższym zakręcie po.stawił na fo się starszemu panu, albowiem niedłu- błahostką. Praw~opodobnie ~dbyli on!
~ Wyrubowa trn>e powoli cboreto care- posterunku wtajemniczone~o dorożka- go potem złożył ja ponownie i powstał teraz w miesz.kamu. szarlatana Jaką.ś waz
Iz miejsca. Poszedł nie w ślad za pięk- 1 ną konferencJę i mcwykluczone, ze wy
rza. z dwójką dobrych koni!
•
wacza.
\Voźnfca, nieoficjalny konfident poli ną panią, ale w odwrotną stronę. p 01 chodz~c •. na. biurku, .lu~ może .w koszu
Zrozpaczona chnrob" 1yuka carows łle
°'.1fląee depesze do Grzegon:a. l u jednak cjt tajnej. biorący już niejednokrotnie . chwili elegancka jego sylwetka rzuciła ze śrmec1a~1 1 porzuc11i Jakiś świstek, któ
udział w podobnych eskapadach zrozu- ' cień na siedząca, na ławce parę zako- ryby nam się bar~zo pr~y.dał do dalszenie rowraca.
go śledztwa. Nalezy kuc zelazo póki go
chanvch.
'
T Yf'.'eza•em ttłim ce~n:ewlcza ~~eksego miał dobrze rozkaz filipa
Słodkie i gorące musiały być słów- rące.
.
•
.
beinadzteJDJ d
stałe !'ę coraz bardz1e1 _
'
.
- Jazda
Anoa, wzn.iszona
wreuc1e
- Korzys t a j ąc z n1eo b ecno.~ c i gospo
opuskoro dziewczyna
D ·. Ostroznle za tamtym po- k a męzczyzny,
powro·
u.tąd.ał.a cesar-zodepesz:!\ rozpacz!\
wei kategoryc~nll
1
zadzwonię do je~o mieszkania.
darza
tak.
zawstydzeniu
w
głowę
nisko
ścila
.
eJ.
a
wo~em.
RaS!'utina
Grzegorn
ta
Ras~u~.m wróci~ do Petersburga, fdzie k'lk„ led~onr hpoJazdd zat rzymałf slęj po że nie można bvło nawet dostrz~c jej Jeśli ktoś jest w mieszkaniu, to otwot u mtnu ac prze sa onem ryz er- napewno spłonionej rumieńcem twa- rzy mi. Zagram wtedy rolę mechanika
.,cu<ło_..,~1-e uz.drow1I c~arzewi-c~.
telefonów i wejdę do środka. Jeśli nikt
rzy
Wo1na 'wiaRtowa ~M lylko n~ u.dw~- sklm I Wyrubowa weszła do środka.
• • dzwonek, ·wó-wczas
' ' na moJ
•••
•
f
1
k
T
przec1wn1e
łlił
ale
a~ubna,
władzy
1
1
Sonia (albowiem każdy się dorozu- się nie z1aw1
eraz z o e para agen~.w. zatrzy~1n-0cniła iesżc.ze ieao atanow:.sko aa dwo. mawszv "': pewnej odlt:\!•o.~~i swój po- m!e, że tą parą zako.;hanych byli nasi de drzwi ot"':orzę wytrych~"'! i przeprawa
.
.
me ces_arskim. .
Sonia, zo~tara P?koJ6wh Wterv Okhow- wóz. wysiadła z niego, azeby przy. tektywi) uczyniła to celowo Nie chcia- dzę prowizoryczną rew1zJę. Tv czatuj
ła bowiem być poznan"" pr~cz nfezna- ·koło bramy i pilnuj. W razie niebezplesodk1~ 1. dkt.ort:J fmażt.Stanas.raw, oficer re~erwy, czaić słe w najbliższej bramie.
d
· d „ d
I ,t
"'
•
.
.
W
"' 10 z1 na ron
- 1jomego, a w planie jej leżało dalsze śle czens wa .g"':1z mJ . wa razy, a g _vby
fihp
ątpię'. - pow1.e_dz1ał
Sonie przeJechał powóz, a podcus ś1edz
twa w\kr~·lo sie. iż Jest ona osoba poszu- ażeby spotkame nastąp1c miało w tym dzenie go. Teraz, wdziawszy kapelusik zaszło cos mespodz1ewanc~o. pędz do
ki'll'.ana poli~yinie przez Rasputina. Talna tutaj zakładzie fryzjerskim. Niemniej, narzuciwszy na czerwoną bluzkę gra- n~jblij.szego rogu. i sprowadź policję.
pohcfa. zamiast Jedna11owoi wyda~ la w r.e· gdyby Wyrubowa przeciągnęła swoją natowy płaszczyk była siebie pewną i N1ew1adomo bowiem, co może spotkać
d J • • •
ł ·
· k
ł
·
'
. ·
l
· · b
· d
·
ce Grze1?orza. ?>rooonuJe lei slutbe u siebie.
cz oSwt~ a, w atzą1cego ot ~vteJ Jamy„.
Instruktorem jej zostaje wytrawny de- ~kt~ytkel azi ko p1ąttekJ, t ędę !!JĆUsdia śpoddj ostrozme podążała za śledzonym.
oma pozos a a na s razy.
za Sonią szedł Filip. lecz w takiej
o ro
Ja 1m ow e pre e s em weJs
.
tekf\-w Filip.
Myśl, że szpieg9wać musi własnego
Z Berlina pr1ychodzf w_tad<;>mt)~ć. te. do ka I zbadać ~ałct sprawę. Niewykluczo- 1odległości. że stale tracił z oczu niem-I
Petero;hurga przybyć m~ niem1eck1 ~p1ei. ne bowiem. ze cieszący ją człowiek ca Nie zgubił go jednak albowiem ży- kochanka, była jej wstrętna. Wiele
1 a b Y. dl a nrn ł ego o nsz.
. zro b"ł
'
.
posz uki ~anym s zpi egIem ni emI ee- wym
l\.Ontr-11'est
POd JISC'Udonimem
dzialaJacv
dla nieg-o iI "':'praw d zie
drogowskazem była
•
w
on we!~ć
u~talil. ie maEreks.
wywiad ro~:viski
ojrodz~nego
Jego
kosztem
nie
lecz
kl,
J
ko~takt l Anną Wyrubow~. filip i. Sonia I ~Im ..który uzywa blałeg? fartucha fryz z~rabna figurka Sonł, stanowiącej ognima1ą polecenie wyślcJz1ć tajemniczego Je~sk1cl!O do maskowama swego wła-, wo między nieznajomym a wytrawnym' ca, który przytem, (a stw1erdz1ła to po
mocnem biciu serca), nie jest jej w dalagentem.
śc1wel!O rzemiosła.
agenta.
...
w tun• nn.rz<>dk'll r.nS'UWaM st& czas szym ciągu ·oboktny
Podejrzenia Filipa okazały się nłeu\\'yr0ub1 ~wa i>kr:z~chodzl na odwiedziny do
· k'teś auto, prze· Ja
""'
vv
~~, '' raz przyspieszając
· jakiś raz' "'wolniej.
• t na ś Cte,
· .rÓwno pie
·
·
\; 1ow~ 1e1.kuzynce sweJ, że ułatwi z~sa d mone,
wl ery
kro j . N'.1e.spod z1ewame
pomewaz
Anna obiecuie
m1tmt przed 5-tą _frajlma carowej opu-I ku. to znowu czajac się za weS!łami 11 jezdzaJqce ulicą, zatrzymało się koło
.
.
je! poz~anie Orze"orza.
Sonia zn~Jdu.le w torebce W.r.ruboweJ ściła zakład I wsiadła z powrotem do · przystając u wnęk wystawowych 0 • l bramy - i wyskoczyli z niego R.asputin I taJ·emniczy pan
kl
k~rtke zaw1eraiaca tn~ słowa uP1.atek - swe~o ekwipażu.
.
, . .
.
en.
piąta - Er.'' Jest to szyfr poszuk1wancjtO
W pewnej chwili na druR"fego wysu- . Soma odwroc1ła pośpiesznie głowę,
Nas.1. d~tektywf, Jadąc JeJ śladem.
Ereksa.
gwizdChci~fa
poznaną.
Nazalutre odbyła Sonia naradę z Filipem: zauwazylł. ze powóz ~kręca w kierun- nął się filip. W międzyczasie Sonia, me, chcąc być.
wpadłszy do bramy. przemieniła kape- · -nąc„ lecz z drzących warg me w y doby
ku ogrodu Jussupowych.
1
Tu przed bramą pojazd zatrzymał htsik na szarv berecik. a, soecjalnie u-il? się ~awet syknięcie. a skoro wreszNnlefało przez cafv pintkowy dzień
mieć Wvrubową pod ~cisłą obscrwa- się i odjechał próżny, zaś Anna Wyru-: szyty płaszczyk swój odwróciła na dru cie R'':'l~dnęła .. - bardzo cicho i nie~ i.ra stronę, kol~ru zieł?~e~o. poczem wyrazme, obaJ ~rzybysze znikli już w
cją. SJ:dzić ją pilnie i nie stracić z o-I bowa weszła do park~.
Wędrowała powoh zrazu główną, 1 znów wyprzedztwsz:y F1lma - n<łważ- klatce schodoweJ.
cz· am na moment, a przedewszvstkiem uwafać, jacy ludzie odwiedzą . ją ootem boczna. alejq. nie widząc ani cu- nie jnż następowała na pięty ściirnne-'
ciąg
o ~Od7.inie 5-ej. ewe~twi111ie. na . wy~a- dnvc~ kwiatowy~h rab'1tfl.W .. an! te~ te: mit. 7.e W7.t:lPdll na 07v\':ionv ruch ulicz,
;
dek. 2'.dYb.Y nucszkarue swoJe . opusclła, go, ze sto krokow za mą 1dz1e Jakas nv manewr ten był k.omecwy~ ·
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TELEGRAM

Od jutra

Wkrótce zawita do Łodzi najsłynniefszy baryton
świat a g w i a z d a ~Metr o p o I i t a i n- o p e r a· w Ne w-Yo r ku

Ostatnie dni!

LAWRENCE TIBETT
śpiewać

najpotężniejszem
Metr o· Go Id w i n,-~M eye r

b~dzie

NAJLEPSZE

arcydziele

w

LEKARSTWO

' BRY HUMOR.I

·'25 (;rt. humoru

+25 % szaleństwa

,,PIES'NIARZ GOR''

2S % muryki i

~5%

ł"2nie

Muzyka Franciszka Le h ar a

tańct

miłości

100 % zadowolenia :;: Ln.JA.
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Rozkosze i światła noce bez snµ
W najwspanialszem arcydziele diwiękowem p. t .
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RaJu

muzyka Franciszka L1:hara

do

główną rolą

kreuje

najsłynniej-

laWieU[ewf'i ~ett

Wkrótce w kinie

DZJS I DNI NASTĘPN\'CłL
Arcylilm dźwiękowy króla reżyserów
E. A. DUPONT A p. t .

..,Dwa obce iwac11Y„
(odwieczna pieśń).

W rola.eh głównych urocza MARY
GLORY, MAXUD1AN, HENRYK GA·
KAT i zna komita śpiewaczka

,,.Habi-

MlRlAM ELIAS.
Cud reży'9erji wystawy l gry. _ Krynimy''

Według
ca czarujących melodri. z godnej opin łi prasy c.ałe!!<> świata
dzieło Dupoata je.st p rawdz;,wą rewelacją w kinematografii dtwię.lr.owej.
NADPROGRAM: Pop~y śpiewno - taneczno - mu:z:y -:zne cudownych d·ziecł

Początek

HoLlywoodu.

seansów o 4-ej, ostatni o
10.15 wiecz., w soboty, niedziele i
ś wię ta o godz. 12 w poi.. ostatni o
~ooz. I0.15 wi~i: . Pas.separlo'\lt i bilety woln ego weiśd.a w ciągu 7 dn.i bezwyjątki.em u.rzędowych
w:zgl ędni.e m
Ceny miejsc n-o.rmalne
ni.ewatne. '
na po-ran.ka.eh zniż.one.
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LOKAL z telefonem Piotrkowsk a 107.

Dr. mde.

.
wskaże.
POKÓJ umeblowany z
POWR6Clł. wej śdem do wynaJecia.
chor. skórne MaJa 37. m. 13.
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NAWROT 2
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telefon 141-32.
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świętaod 9 -1. Dla pall od Tel. 179-89. ;
przyjm. do SO tan< 1
dziełu a po cze: kalnia.

Przyjtnuie od . g. 8-10.
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w podwórzu tanio sprzedam. Dozorcn
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iod4-8
dla pa~ sp.-~. ~d 4•5
w niedz. od 11 2 pp
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POTRZEBNY tiracownik fryzjerski do
bry, damsko • meski. Al. Kościuszk i 2.!
3!J
Judklewicz.

POTRZEBNY chłopiec. możliwie uml~

ro

~~:~~::.:c;o:E~·i·~{~.~! H MAH ff :f's;~~:.' t:.,~~:.>:'t' kmją ~g
~W f~~(,"!fSt>ALICKIEJ., . .
1

rewelacyjny film o Podłożu psy.:hologicznem. - W roli ~lównei niezrów~
n.,..ny tragik rosvJski. dawno niewi·
dziany INKISZYNOW. - Nadprogram
dodatek dtwi~kowt i aktualności kraiowe. - Poczatck seansów o godz.
4.30, ostatni o )'{odz. 10.15 wiecz. W
godz
sobotę I niedziele poranki od
12-ej p0 cenach nainiższycb. 75 g r.
i 1 zloty,

I Zagu~b~one d:o-=~u:::ml .
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•
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Przv1rnu1e od '5---2 t od 5--l! w Ola oań termokoagulaci• C1·1 -··
raz lamp• kwał'c,
"lddzielna O<>..:zekalnia
, .... RóO EWANOt

· MONIUSZKI 6 SKRADZIONO ksiażeczke wojskowa. 1
tel. 17u-ao. pia.wo jazdy nazw. Wielhelm iKrsch30
Przyimuie od U $łetn.
.
- - - - - - - -- - Przez użycte naszego ws1>am~1lego środ do 1 pp. i od 5-5
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Zawadzka nr 8

Jsszc~!na~~~~~kó~ukcBs Ostatnie wiadomości

z Krynicy ~!~!!~~!! }~~!~!

Jak jut donosiliśmy, staraniem Kadimy wyjeżdża w sobotę wycieczka,
Poza turnlefem ofłcJałnym 0 mlstrzo składaJąca się z 8 zawodnikó"Y na mięKrvnlca, za stycznia.
Kancelaria Cywilna p. Prezydenta stwo świata 1 Europy, PZHL organłzu- dzynarodowe z~wody hoke1ow~ . do
RzpłlteJ ustaliła w porozumieniu z ori~a Je konkurencje dodatkową o nagrody Krynicy. Zawodnicy. wezi,ną równie~ uhoktJowych p. ministra spraw zagranłcznvch Augu- dział w kursie narc1arsk1m. zonranizomistrzostw
nlzatoramł
świata w Krynicy (J-8 tutesrn) te p. sta Zaleskie~o i m. Krvnlcy. Turnie) ten wanyf!1 przez Makabi (Kr.aków)._ Pr?Prezydent prZ\:Jcdzie na · •\\"ł>dy w przeznaczony bedzie wyłącznie dla dru ·szeni Jesteśmy o zakomu~1~owame, .ze
dftłu 6 b. m. t bedzlc ofJecny tła Jtdnym tyn• które odpadły jui w pierwszej nm dalszych. zani.s~"'. d~ wyze1 w~poi:nmasekretarzem Ang Zw. lekko- meczu flnałowvm oraz na miedzynaro- dzłe mistrzostw (w grupach). Konkuren- nej wyc1eczk1 JUZ się nie przy1mme.
dowym pokazie łyżwiarskim. W zwłąz cja ta bedzie się odbywała równolegle
władze
ku z przyjazdem Głowy Państwa na za z finałami mistrzostw w dniach 6-8 luatletycznego
•
' '
.
Znakomity an~łelskl ~recmfody~łaso- wody. mlcdzynarodowe pokazy łytwlar tego.
W JX)Jlleoclz.iałek , dinfa 26 bm. w lo'kału
wie-c. dwwkr.otnv zwyc~zca olimpijski skle zosta1y przełnfone z Jl stycznia
Podzłat drużyn na Jrrupy (dwie, wtas'ilY'!ll przy ul. Podleśnej Nr. 1 odhyO. A. Lowe. Je<l11a z najzookomltszych 1-go lutego na 6 I 7 lutego.
trzy?) oraz desygnowanie zespołów ło się Walne Zebninłoe Łódizikie~o K'ubu
•:
1)ostad w Ś\viede sport..,wvm l)trzymar
Program roz~rywek o mistrzostwo zaoceanicznych bez gry do finału na- Motocytkloweg-o. Zarnteresowanie duże,
posad~ sek'fetarza Angielskiego Zw. Lek
hokejowe świata i Europy przewiduje stąpl na posiedzeniu Kongresu LIHG w tromaczy Ilość obecn~h .
koatletycznego.
D.o nowy-eh wła-d·z wbranl rostaH:
mecze grupowe w dniach 1. 2. 3i 4-go dniu 31 stycznia wieczorem. Najprawdo
•
- Bolesław Knapski, wlce-pre"'YjPrezes
się
wydaje
wyjściem
podobnieJszem
dniach
w
finałowe
spotkania
a
luteR"o.
przybył
6. 7 i 8-go. We czwartct I-"° łute~o suniecie Kanady walkoverem (jako do- res - Marfan A1ldrzejak, sekretairz •
projektowany Jest ~•Ylłtk przed tychczasowego mistrza świata.) do fi„ Et1ig-e'T1}usz Michel, zastęp. sek. - C'Z.
f uż do Nowe.go Jop/tu
Mt~łrz bołc~rskf ~włata f)rn-bvł ptted dc~vdującemi spotka1tlaml w finale. nału i Jednoc.ześnie zakwalifikowanie S7..ał·ldewicz. skarhnik - W . Wroctawski, za~tep. skarb. f. Szczy~letskl, kapitrzema dniami d(\ Now~o Yorku powi- Oma tej[o or~am~atorzy mistrzostw U· USA do JedneJ z gr!'P·
. fan - Wł. . Orabo~S'k!. zastepcy kaplt.. ~.·
tanv na d\\·orcu przez · zwole-nnłków 1 rzndznją dla go~c1 zaicranłcznych, kra.Joj
opracowało fuzjPP. Wtodz1mlerslo I W. Galewicz, go„Polskie RadJo
prze<istawk:feli prasy. Pzlennfkarz<>mlwyd1 i prasy kuli~. który zostanłe sfilamervkańskłm imielił $chmellmi: dłuż. mO\v~ny urzez diwlękowłec Foxa. W 1 szcz.e2ólowy wykaz ~odzin transmłsyjjspocla~ - fr. fakm:rn . zastępcy gosp.
szych "'''\\'Indów na temat Jego naJbłiż- srod1mach włeczorowych odbędzie sle . z m1~trzost"Y hokejowych świata. który I- J. ~óJtowfcz i W. Nowa·k.
Komisja R~włzyjna: Int. St. Oz.ajw sali teatralnej specJa1ne przed~tawie· ponl7.eJ zan11eszczamy.
szych sr>otkań
Od dnia 31 stycznia do 8-sto lutego kowski, Ed. Donad.t. Mkh a.ł \V~"s.ocki,
nie o charakterze propagandowym z u-I
•
,
działem wybitnych sił artystycznych codziennie o godz. 23.45 wygłaszane bę Komi1<:ia Pronagandy: Marian Aoo1rzeKrólewska Hula
Idą 15-rr.lnutowe sprawozdania z roz- jak. Wł. Orabow~kl, f. Szczepański. Ko••
Warszawy.
z
I
aa
or '"'
grywek w czterech Jezykach polskim, misja Sf)Ortowa: Fr~nc!s.zeik Ka11c7.. f.ug.
•
0 ZU C
I Rotert, HilarJusz Jlli1nlcz, Józef WójtoNaczelnik Wvdzłału Prasowe~o M. niemieckim. francuskim i an~lelskim.
międzynarodowv turniej ping· .. ;. S. Z. p. Leon Chrzanowski wydaje WI Dnia 5 lute~o o l?Odz. 20 I dnia 7-go. wicz. Sad honorowv: An<lr1~j Jez.ieorski •
l'Ongowv
. · ''... „dniu 4 łutei:o w salach hote1u „Lwi- . lute~o o 1?odz. 21.45 wygłoszone zosta- 1dr. Jan Dobrowolski, H. II!tinłcz.
•
• •
l_)ra- ną barwne feljetony o Krynicy. Trans- Tt
W dnłach 1 I 2 lułc'to odbcdiłe s'tę gróJ•• bankiet dla ('rzedstaw:łclcłi'.
1
w ~róle~vskleJ ttu'-1e mkdzvnarodowy.,.,5 y. przvbyłych do Krynicy;·,. „ .• • " ·,:_1 Imisje meczów przeprow~dzone zostaturm et fltn2·Jlonsrowy z ud1lnłetn ping-~- , Orrółem przyjedzie na młstrzastwa ną w nastepuJ~cych termmlłch: dnła 6
Makkabi warszawskiei
1
ponl!lstów polskkh. czcskkh i nlcmlec"'. świata przeszło 80 sprawozdawców pra tułe1to o 2odz. 14 .•30. dnia 7 lułejtO o
Warszawski OkreJ?owy Zwf1'?.ek
kkh. or1?nt1lzowany prze~ tamtejszy sowych, z czc20 JO-t uzagranicznych. dzlnie 22.05 i dnia 8 lutego również o
Bokserski ukarał 6-mfesfęczną dyskwaJgodz. 22.0S.
r.~
1klub M:ikkabł.
łlflkacją boksera wagi ciężkiej Makka_Jak, si~ dowiadujemy, we~mfe Ubi warszawskiej Finna. za odmowę bra
•
•
dzfttl '-' hm tumlcJu drużyn~ Plnl{ -POO· · •
nla udziału w barwach stolicy w meczu
Kadfrm1hu t6dzkie20. lurni~j prog~lWa
przeciwko reprezentacji Brna.
·
.
\\ adzonv bedzle systemem ofłmp1N<łm.
·
~
przvczem spotkania odh\'w~ć się będą . -, 1
la1"6W
Dempseu brał z naec:z
jeduoczcsni ena ośmiu stołach.
..
George Ilrowne, specfallsta od k. o. miast 50 tyl1ko 5 dolarów.
W tej chwili zjawi·t sle Jedmtk Brown na meczach footba/owych w Ang/11
t jeden z najlepszych .bokserów wad
średniej na świecie. który za spotkanie który zapyta~ ne wyt00slł wpływ kaso-I Zal11reresowa'11ie rozrywkami piłkar,
.
dostnwal tysi:t.:e a nam dizle~iątkł ty- wy bnitto z tej hnrre.zv. - 4000 dola- skieml o puhar ang!elski wzrasta z d.ni·a
m1qdzypa1łstwowvch 'PO#kt:m
sięcy dola·rów walczył w r. 1914 w młcJ- rów - padła od<p0w!edź.
P.Z l A.
1na dzień. W pierwszych sr>0tkaniach
Poprzednio o~łoszony kafcndarzyk sc.o~ci Terre Haute w Ind.Jl z Jim I Brown zażądał więc ~acenła mu S?'łńwneJ rundy obecnych był-O ogółem na
1800 dolarów. PomY1Słowy l'mJlresarjo Jed 31 spotkań 720 tysięcy widzów.
międzyparistwow~·ch spotkań naszych Schnl·le~~.
Watka ta młafa bye atra1ccJ~ włeezo- nak odmirł: „Mia' P. otrzymać Pi()() .oolall'klrnntlcttSw został zmieniony rzez
z. L. A. f prudstawia sie nast~rmJąco: ru. Niezaletn!e od Brou"Nl wakzyć mlal rów. za IO rundmvą walkę. poniewaz ~t
. ·
E
zawodach Jack Demp~y.: ka me trwało Jed'11ak rundę otrzymuje p.
2.~ i 29. VI trńjmecz bałt~·cki w Wilnie, 1na tych
w urop1e
.
26. VII mecz kobil'CY z Austrią vie Wie Brown miał zapewniony zys~ 800 dłlla- tyl•ko 80. dofaró~.
Japońscy narciarze przvJeżdżnją do
W teJ cll\v1'11 ~rown zamierzył s!ę
dniu. 8 i 9 VIII mecz z W«rami praw- rów za ~wofą walk~. Oempsey otrzyma~
dopodohnle we Lwowie 1 mecz kobiecy miał 30 dola·rów (! ! !). iaś ~la ring<>- z prawej p.oprawt1 lewą i impressario ~tlrópy I wezmą udział w błekach narc1arsk1ch o mistrzostwo furopy .. kMre
z Czechami w Pradze. 5 I 6 IX. mecz wy za prowadT.enle m_eczu 50 dolarów. rozciąR'ną·ł się J~k dług{..
Brown natomiast spokoJTTY111 krokiem odbedą słe w Sztokholmie \V dmach 7
Brown załatwf.ł s~ l przeclwnłkłem
z Czrchamł w Krakowie t2 1 IJ IX
mecz z \.Vłochami w Poz~aniu. Spotk~ kirlitko I w ciągu 28 sekund ZWYCiętył pod'szed~ do kasy i wyplaci' należność i 8 luteg-o. Do. naj!eps?-ych narciarzy ia.ł Dempseyowi.. Smlt'1owi, nie zapomina- pońsklch zahczaJą się: Tokuo K1ta01,
nia z [klR'ia I Szwt'Cją oraz kobiecy ze Scha11-e~-a prz~z k. o.
Shoio Ishibara. Yasuo Kawamuro.
~mpseyowl wvstarczyło. 93 sek by Jąc natwralnle o sobie.
SzwrcJ:\ zostały przez PZLA. odło!one
równliei r01cfągnać f)r7-ttłwn1ka na d-esna rok 1932.
kl rłnJ?u. Po zawrxłach odbyła słe w
• •
OTJ?"a11'7.atDr6w
kanto17,e
Turn1e1 p1ns·pongowy Ispotkania nastę.~tJaca
U
rozmowa:
• t
.1.
mistrzostwo
0
b 4
I
Or~anb;ator d'O Oempseva: „Zaj?Wa'
aWIQ a
I boksu rozpo4CZQDO • «: w SO Oa«:
w nudapeo~zde od~le słę w dnfach rnntowal.lśmv p. ao dolarów ia czte-roW sobotę. dnia 31 stycznia rozpocz 'dr. Grynblat. 3) Organizacja klubu spor
od l!l di0 15 lut<"2"0 turrnleJ ping-pongo\\·y rondowa waiikę. Jed.nakte wałka P. trwao i:mstrzostwo ~wiata. który za()Owlada ta h·•lko póf rundy, otrzvma wł.ęc p. za niesie kurs dla instruktorów gimnasty.ltowego i ideologja Weltvcrbandu: np.:
Iki i boksu. zorganizowany przez Okręg.! dr. Silberstrom I Inż. Wajnberg, 4) ~oks
sre 1,e w~ze-chmlar •nteresująco ze wz~łe swńi w~t~ Je-dynie 3 i pół dolara.
du na. umiał w nkn reprezentantów wie- 1 MniewleceJ tó samo usłyszał ~edzła łódzki Wszechświatowy Związek Mak i zaprawa bokserska. p. Stibbe. ·. ··
Kurs będzie trwał trzy miesiące,
rłn~owv. kMremu 0?1!'anłzator ofiarował kabi w Polsce. Egzekutywa okręgu
lu panstw.
' łódzkieR:o dok lada wszelkich starai1, przyczem na zakończenie odbędzie się
·
aby zaspokoić glód spowodowany bra- egzamin.
~~e:sk~~h.kierowniczych w klubach ŻY- - - - - - - - - - - Duże
mają przeInstruktorów
Kursy dla olbrzymie
I e dewszystkiem
4
d
4
h
I
· 11
dta
znaczenie

KanadvJ~kl zts~ł hokejowy ttam!to
ba rozetlral ,spotkanie z druh'lla Ilavos. zw~1 cięt.aJąc w sto~unku 4:0 (1:0.
2:0. I :O-. Ooście kanady'jscy przeważali pnez cały c:ras m-eczu. Kanadviczycy or;prjeżużają 'do Krynicy w dn:u
dzisie~zvm.
V ł•kkDllfBfl
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przgllo•owanlac:h do misirzosiw
hokeJowuc:h
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Ciekawa h1story1ka bokserska I
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Jaszcze o lrakwenc)I
·•
Japonscy

I

.
narciarza

I

I

powytsze~o

•k

D rugi

•

Kurs dla

1·nsłrukłoró\V g1·mn~styk1·

k•

urs narc1ars I

uruc: om onu zos.a1e w z e.es.ow

za·1nf11r1sowan·IB

Tatrzańskie Towarzystwo Narciar-j' su w nowocześnie urzadzonym Domu prowincji, gdyż poszcze2ólne kluby ·ży. .raidem motocyklowym lJnionu
skle zad11:cone niczwykłem powodz~· Zdrojowym. z centralnem oitrzewaniem dowskie wysyłają swoich członków,
Klubowy rald zimowy motocykltnh.•rn. jakiem cieszył się kurs narciar-, ciepłą i zimna bieżącą wodą - dzien- ! którzy następnie stają na czele ruchu
stów Unionu o którym już donosiliśmy.
skl. urządzony w okresie świąt Uużcgo nie 2 zł. od osoby, - całkowite utrzy- sportowego danego środowiska.
Na kurs z2łosilo się 25 osób, przy- wyworał olbrzymie zainteresowanie
Narodzenia or~anizuje w dniach od 1-~o manie w restauracji domu zdrojowego
czem prowincja jest reprezentowana wśród motocyklistów, którzy bardzo
do 7-go lutego b. r. drugi kurs narciar· (4 posiłki dziennie) zł. 7.-.
Uczestnikom kursu .Pr~ysługiwać. bę przez następuJ.ąc~ mia~ta: Ozorków. 1licznle zgłaszają swój udział do tej wiei
~ki ~la początkują~ych w Żegiestowiedą ponadto znaczne zmżkr od cen bile· Zd. Wola, Pabiamce, Zgierz, Tuszyn, kiej i na szeroką skalę zakrojonej impre
ZdroJu <koło Krymcy).
1
Kurs ten prowadzić będą wytrawni ł tów kąpieli mineralnych I zwykłych. Ilask. Koluszki. \Yykłady odb~ają sie z.y motocyklowej. Odbiór motocykli nastąpi w dniu 31 b. m. o godz. 16.30
soboty
1
środy
w
Zgłoszenia na kurs przyjmują: Za- dwa razy tyg-odmowo
instruk torzy pod kierunkiem płk. inż.
1
Kierownictwo administracyjne spa- przed lokalem klubowym Unionu. Zbiór
rU\d Zakładu Zdrojowego w Żeglesto-1
Kaczanowskiego z Krakowa.
Na zakończenie kursu uczestnicy te wie (pow. nowosąckl, woJew. krakow· czywa w rękach komisarza sportowe- ka uczestników w niedziele dnia 1.1 o
Igodz. 8.30, start o godz. 9 rano. Zdobyw
go:r pdbędą całodniową wycieczkę do skie. poczta I stacja kolejowa w miej- go p. Inż, Wajnberga.
Lubowni na Spiszu scu). tudzież Tatrzańskie Towarzy„ ! Zakres wykładów. które odbywają cy pierwszych trzech miejsc w każdej
pięknie poło'l'onej
,. st wo Narc'arskie w Krakowie, ul. Ja. się na sali ZTGS. Bar-Kochba, obeJmu- kategorji otrzymają artystycznie wykoCw czas kim pasie turystycznym).
Opłata za kurs wynosi zł. JO.- od g:iellot'1ska I t - do unta 1 lutei.ro b. r. je: 1) Gimnastyka i teorję gimnastyk! nane żetony, zaś zawodnicy, którzy raid
"roi. Se~ał. 2) Anatomia i fizioloa:ia - ukończa - olakat:v oamlatkowe.
osoby. Mieszkania dla uciestników kur 1 uśtnie lub pisemnie.
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Tragiczny zgon zbawcy Nobilego

Król Albanii ·
w Wiednia

Aeroplany
nie

6~dq

fonqif

Londyn, 30 stycznia.
Wiceminister lotnictwa ang:elsklego
o§wiadczyl w parlamencie. że w ciągu
ostatnich prób udało się zabezpieczyć
aeroplany przed zatonięciem. W raz·e de
fektu motoru samolot będzie mógł opuścić się na morze i nie zatonie. Aeroplany
wyposażone zostaną w pływaki, które
przy opuszczaniu się na wodę wypełnio
ne będą powietrzem celem utrzymania
aparatu na powierzchni.
Lundbor2, który uległ katastrofie sa-

Bohater lotniczy Szwecji, kapitan Ejnar
zmarł z odniesionych ran. Na ilustracji widzimy kapitana Lundborga
ZOO bogatych chińczyków molotowej.
Nobile.
(z lewej) wraz z uratowanym w swoim czasie włoskim generałem

uprowadzonych przez bandytów
Lond~,

30 stycznia.
Chinach d·•konano
wczoraj nowego napadu bandy~kie~o. - 1
Bandyci po zatrzyman·u pociagu upro- 1
wadzili w niewolę 200. bogatych chińl.ZYków, za których zażądali złożenia "!brzy
miego okupu, grożąc w przeciwnym razie śmiercią zakładn; ków.

W

albański Achmet Zogu, który
dłuższego czasu cierpiał poważnie
chorobę żołądkowa, przybył obecnie

Król

Wiednia, by

poddać się

listów.

Malłeństwo

południowych

od
na
do
kw·acji u specja-

z

młloAel

na dworze az.wedzkłm

bikwidacia bandy ..
przemytników kokainy
Londyn, 30 stycznia.
W związku z aresztowaniem w Tokio
kupca Waltera Becka, władze natrafiły
na rozgałęzioną szajkę szmuglerów kokainy. W ciągu jednego roku szmuglerzy l
przetransportowali kokainę wartości 40
miljonów złotych. Szajka ta działała na '
terenie lndji i Ch'n. Policja hinduska dokonała licznych aresztowań w Bombaju i
Szczątki samolotu Lundborga, na którym dokonał on ostatniego lotu przed swą /Bratanek szwedzkie20 króla książę Len
Kalkucie, a policja japońska aresztowała
nart zakochał się w córce przemysfowtra2iczuą śmiercią.
szereg wybitnych osobistości ze świata ~~~••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ca szwedzkiego Kar~ N~svandt i w
handlowego i politycznego, wmieszanych
Król
nalbliższym czasie Ją poślubL
do akcji szmuglerskiej.
szwedzki wyraził zgodę na zawarcie
aa111
tesw mezaljansu.

-----------·---

Strejk generalny
na Filipinach

def cyt
tlJono
takladów Kruppa

ł1

New York, 30 stycznia.
Związki zawodowe na filipinach planują wszczęcie strejku generalnego, celem poparcia strajkujących robotników
zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym i w porcie.

Uorz111-mtnlstrem
europejskim

Prywatny samolot angłelskł. wskutek defektu w motorze, spadł w hrabstwie
Surrey i rozbił się całkowicie. Trzy osoby poniosły śmierć.

Bezrobocie w Ąmery
ce wzrosło

Dymisja maJora,
który obrazi/ Mussoliniego

New York, 30 stycznia.
· New York, 30 stycznia.
I
W związku z wystąpieniem majora
Ogólna liczba bezrobotnych wynosi
1
w Stanach Zjednoczonych 5,7 miljona lu- 1Butlera, który nazwał Mussoliniego „głu Słynne niemieckie zakłady Kruppa
dzi. W c i ągu grudnia liczba bezrobotnych pim psem Europy" donoszą obecnie, że (2mach biurowy uwidoczni<HJ! na nawzrosła o 200,000 ludzi. Liczba ta pow- major Butler podał się do dym sji. Depar szej ilustracji), któ~e w c~asie ~vojny
Jedyny murzyn -· poseł do parlamentu stała wskutek zwolnienia pracowników i tament stanu wystosuje zapewne specjal- fab~ykowały straszl•.we działa wo1e~ne,
francuskłeizo. D.la~ne, mianowany zostałl sezonowych oraz części pracowników ną notę do Mussoliniego z uspra iedli- pomosłJ'. w rok~ biezącym. tak ~?tkpwe
straty. ze obecme zamykaią swoJ bilans
w ·
. .
. .
obecnie wicemmistrem kolonJL Jest to
z deficytem w wysokości 4 i pół miłjopierwszy wypadek. gdy murzyn został z przemysłu odz1ezowego, metalowego j w1en1em.
na marek.
i budownictwa.
europejskim ministrem.
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W tekście so gr. za wiersz milimetrowy'.<na stron ie 4 , zrialtyl;
nekroloiti 40 gr. za wiersz miltm Drobne: Z :1 -; Io wo 15 !!rus zy,
1.50. Poszukiwanie pracy: za •Iowo 10 gros z\'. n'a.imnieis:fe zi I 20.
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