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Popłoch

Waszyngtonie i Londynie. - Interwencja zbrojna Stanów
Zjednoczonych.·-Japon ja wystąpi z Ligi rtarodów

Groźbo

zoklót:enio pokoja t:oledo iwioio.

Londyn, 31 stycznia.
{Tel. własny Expressu).
Wiadomość o formalnem wypowiedzeniu wojny przez rząd chiński Japottji
aczkolwiek zostą.ła po kilku godzinach
„sprostowana" przez oficjalną agencję
Reutera, w tym sensie, że wypowiedzenie formalne wojny
MA DOPIERO NAST APIĆ W NAJBLIŻ
SZYCH GODZINACH,
wywołała niebywały popłoch w LondynJe i Waszyngtonie.
Jest to bowiem, mimo, toczących się
od dłuższego czasu walk na Dalekim
Wschodzie, pierwsza zapowiedź
NOWEJ WIELKIEJ WOJNY, .
przed którą ostrzegali ca y świat wszys
cy politycy, twierdząc, Iż może ona ~po.
wodować

Os A

Należy bowiem zwrócić
dną okoliczność: -działania
Mandżurii mogą się stać dla

wie, zostali wręcz zaskoczeni wiadomo.
śclą o ołicjalnem wypowiedzeniu wojny przez Chiny i postanowili na gwałt
WYSLAĆ ••• KOMISJĘ,
która najkrótszą drogą, przez Polske
i Sowiety, ma się udać na teren walk.
Możliwe jednak jest, że komisja nie zdą
ż:· przyjechać na miejsce,· zwłaszcza zaś
nie będzie mogła przeszk~ić rozwUającym się z niebywałą szybkością wypadkom. Delegaci Japońscy w GeneW1le
już oświadczyll kategorycznie, że gdyby Liga Narodów przedsięwzięła jakieś
energiczniejsze kroki
JAPONJA WYSTĄPI Z LIGI NARODÓW.

najenergiczniej na posunięcia rządu Jaktóry wbrew zaleceniom Li.
gł Narodów, wYdał armii swojej rozkaz
zajęcia całej Mandżurii, a w tej chwili
zajął nawet Szanghaj.

uwasie na je
wojenne w
Europy tem,
czem w roku 1914 był zamach Prlncipa
w Serajewfe. W Mandżurii bowiem, a
raczej na Pacyfiku znaJduJe sio węzeł
gordyjski najbardziej żywotnych sptaw
i interesów wszystkich włelldch mocarstw, a przedewszystkłem Stanów ZJe
dnoczonych, Wielkiej Brytanji, FrancJi
i t. d.
Zajęcie przez Japonję największego
portu handlowego, Szanghaju, jest naturalnie w wysokim stopniu grotne dla interesów Stanów Zjednoczonych. których główną bolączkę stanowi

pońskiego,

Prasa angielska podkreśla, że za dwa
dni rozpocząć miała swe obrady
KONFERENCJA ROZBROJENIOWA.
W GENEWIE
Okazuje się, że konferencla ta, o Ile
nie zostanie odroczona, będZie musiała
zając się nie tyle sprawami zapewnienia światu wiecznego pokoju, ile - toczącą s!ę już nową wojną, która łatwo
przeistoczyć się może we wszechśw1a
towią.

WSPÓLZZAWODNICTWO GOSPO·
„Stoimy - pisze „Times" - w obli·
Mężowie stanu, przedstawiciele wszy.
DARCZE I MILIT AR E Z JAPO A. stkich patistw europejskich w Radzie czu nowej wielkJej wolny, którą oby u·
L gi arOdów, przebywający w Gene- d ło ł. ażegnać".
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Nap;:c~:0::gon Likwi~~~ia strajku tramwaia.rzy :::~.~!~!~!!!!!
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Lód'z, 31 s t yczma.
.
Sl~LU fran"_..,
Lódi, 31 stycznia.
Dz..ś rano ~głosili się. ~o remizy po(lt) W dniu dzisiejszym rozpC>Czął się
Saarbrilcken. 31 stycznia.
(it) Strajk tramwajowy w Łodzi zo- zostali tr.a~wa3arze. Częs: ograzu otrtzy w Łodzi ogólnopolski zJa.zd towarzy·
(t) Przy wjeździe pociągu osobowe- stal już ostatecznie Zlikwidowany. - mała zaJę:ie. na tram;aJaf; tii~~os ~j 1stwa. uniwersytetu rob?truczego T.U.R.
go z dworca w Kamphausen zamasko-1Wczorai w godzinach popołudniowych tym .zaś oswiadcz~ono, 1 0 r Y Ją
!Na zJazd przybyto przeszło 100 delęga\vani bandyc( dokonali napad~ na wagon wyjechały na m~asto już wszystkie spec1alne wezwama. . .
.
tów ~ całej ~olski.
.
pocztowy. Bandyci zrabowali worek za. tramwaje, aczkolwiek nie wszyscy jeWo~~c urucho!111ema wszyst~.~h
. ZJazd, ktory ~otrwa. trzy cti:1. oprawierający 95,000 franków i zh:egli. Po : szcze tr"amwajarze zgłosili się do pracy. I t~amwa1ow, ~Yr.ekcJa K. E. Ł. zwroc1ła 1 cu1e program dz1ałalnosci T. l..J. R. na
dokonaniu rabunku, oddali oni kilka I Ogółem zapisało się wczoraj ponown:e ~1ę do. przeds1ęb10r~ów autob~sowych. z rok 1932.
.
strzalów na postrach. Wszelkie poszuki- l do pracy 1000 pracowników tramwajo- za._damem wycofania autobuso'~ z ultc
. Jutro pri:ybywa na zJazd poseł Du·
wania celem ujęcia zuchwałych bandy-, wych.
m1a~ta. Wezwan 1! te!llu uczYmono za- bo!s, skazany me?a ~n? w proces.,e brze
tów n:e odniosły żadnego skutku. WtaWszyscy zgłaszający się padpisali dośc. O_d. ~czoraJ wieczorem panował sk1m na 3 lata w1ęz1enia.
d~e kolejowe wyznaczyty nagrodę w Ideklaracje, iż zgadzają się procować na w Ł~z~ ~uz ?onnalny. ruch..
.
wysokości 3,000 zł.
nowych warunkach.
Dz.1s1e1szeJ nocy m1ato się odbyć Jed~iec;i
szcze jedno walne zebranie tramwajapoll'ilo troiti<sr.fti
rzy. Ze względów bezpieczeństwa jedwłamani·
nak starostwo grodzkie nie udziel.to zeBerlin, 31 stycznia.
.
zwolenia na zorganizowanie wiecu.
(t) z D~~s~~l;,~~~~~noszą, że 63-leZłod~ieie splqdro111oli mieszfianie ores~to111aneeo . Wobec powyższe~o ze.brania odbyty tni kupiec Kinie, który od dłuższego cza
6. dgrefitoro 6onftu
.
się w lokalach orgamza~yJ zawodowych !"Su znajdował się w trudnościach finan.
.
.
. . Na zebran ach tych zlozono sprawozda- sowych, zastrze1.ł swego 6-letniego
,.
· So~nqwiec, 30 stycznia.
sztowany. Od tego cz~su miesz~ante Je· nia z całoksztattu przebiegu stqljku i na wnuka, a następnie popełnił samobójW1elką sensac1ę wywołało w naszem go było puste. W czoraJ rano stw1erdzono stąpjło rozwiązani komisji strajkowej st
p
t ·ł
r t · któ
mie.ście tajemnicze włamanie do~iesz- zd·e wh mieszkahiu grads.o"'!'at!i złodzi~je. kża z całokształtu prz;biegu strajku i nast~ 5 t~f~rdza~z~: ~~dha~ba~~~o ego ~:U
kania b. dyr~kto.ra Banku Zagłęb18. ~yc . cennyc
~ 10 0 "'!' w mtesz a- piło rozwiązanie komisil strajkowej.
k · ·
ó ł ·
·
t
R h
k.
mu me było takpr7e
ze n1e wiadomo
co by
·
a. 1 me m ~ się
z n_1m rozs a ć , dl a tego
zuc ows ie go.
ł
ł'
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•
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w1·
ł
go
życ
a
Jak wiadomo, Rzuchowski za popeł-1 o ce1em z o 1e1s 1eJ wypr~wy.
· ·
nione przez siebie nadużycia został are-
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·, • PD d pszczyqą
14 osób s•onie przed sqdem
doraźngm

Katowice, 30 styc:mia.
Ma~colowie, Jan Czapla, Józef Chrostek
Jak się dowiadujemy, urząd prokura Emil Skiba, Paweł Szwed._, Aleksander
Lorski postawit wn osek, aby sprawa po Sosna, ~yszard Sob.k,. Aug~s~yn Kofał owania godnych wypadków, jakie , lonka, W:ilhelm Kowalski, W01c1ech Somiały miejsce w dniu 21 b. m. w Paru- ! bieszczak, .Rvszard Małachowski, Roszowcu - rozpatrywana była przez sąd ' bert Lipke, Antoni Dziwoki.
doraźny.
Bę<lą oni odpow:adali z art. 125 nieW wyniku toczącego się dochodze- mieckrego kodeksu karnego, który mówi
nia poPcja aresztowała 14 osób.
o odpowied~ialności karnej za udział
Są to wszystko bezrobotni, których i wszczyname rozruchów.
nazwiska brzmią: bracia Emil i Tomasz
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Groźny pożar

:w

pod Lublinem

3-1ein1a dzie.-wc:zuntco spton-:••

żgwc:em
Lublin, 30 stycznia.
nia1no o 3-letniej córce Słotwińskich We wsi zastaw wybuchł nocy ubi·e- Annie. Odiy spostrzeżono jej brak-o poglej straszny poża-r. w domu zamiesz- mocy nie byto już mowy, albow:em
kałym przez Jana Woj~owicza i Micha- cały budynek .z•najdowa:ł się w og iu.
ta Słotwińskiego wskutek wadliwej bu- Po ugaszcnm pożam znaleziona w 'ród
d<YWy komi1na zajęła sic slomiana strze- zgliszcz zivedone zwzofd dziet !w.
cha. W ciągu kilku chwil, ogień podsyStrata materialna wynosi kilkanaście
cany silnym wiatrem c;bjąt caly dom. Są- ty5ięcy złoty·cb.
sied1zi Wojkowiczów i Słotwińskich podSmierć . diziecka w p'ohfr.~niach wynieśli ail~rm i z.bud1zi!i ~piąc~ch meszkań- ~arfa w. ok?licy niezwyHe a:H;;ygnębiaców, ktorzy ratowal ,sJ-t: uc1ec;zką z pło- Jące wrazerue• .
nącego domu. W ogolne panice za,i>om.
·
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(m) B~ły kedyw egl~skf Abbas-Hel
nn II czyni bardzo energiczne przygoto
~) Wzru~~J~cą tę histonę pismo pa czarne z połyskującego jedwabiu, hafto- tych wahań zezwolenia odmówił, poda- wania do proklamowan·a Syrji nipeod•
le&łem państwem i do stworzenia nowej
rytk1e :,Malin przedf'tłko~~ł<? z gazet wane w białe wysmukłe bociany i udała j~c jakie• watkie powody.
13 grudnia, t. j. tego dnia, kiedy od- dynastji królewskiej na tronie syryJs·
1apoń.sk1.~~ „Osaka Osachi 1 „Osaka się do jadalni, najjaśniejszego pokoju w
jej mieszkaniu. Tu rozłożyła białe prze· prowadzano na cmentarz maleńką boha kim. Początkowo koronę syryjską pro·
.
„ .
Małn1chi ·
Bohaterką .traged11 1est mło.da 1apo· ścieradło, opuściła. się na kolana i poło· ter kę, Inu-Szittko, mąż jej, kapitan Inu· pono wali królowi Iraku f ejsalowi, ale
neczka. Inu·Sz.n~ko! tona kapitana 37 żywszy obok list do męża, wbiła sobie ja, pod dźwięki wesołej pieśni żołnier- on kategorycznie ją odrzucił. f obecnie
pułku Japońs~1~ p1ec~oty, zakwaterowa w serce długi, ostry kindżał. Po upływie skiej, odpływał na wo:skowym transpo1 francja, Anglja, Turcja, Irak I Traosfor
danja wyrazili swą zupełną zgodę na
nego w ,Osak.i. Inu-Sztuko wys~ła. za~ąż godziny wrócił z koszar mąż i miast we· towcu do piekła Mandżurji.
syryjskiego Abbasowi
Ojciec Sziuko, 60-cioletni staruszek, oddanie tronu
wszystkiego rok temu. w paz<!z1ern1ku sołej szczebiotliwej Sziukó, znalazł zim·
1930 roku. Po roku kapitan Inu1a otrzy- ne ciało fony. Twarzyczka jej zachowa- po pogrzebie córki oświadczył, że cał- H I i
.
..
mał rozka.z udania się do Mandżurji, do· la uśmiech, przerażający swoim nieziem i kowicie pochwala postępek Sziuko, e m •
Prz~szl~ król SyrJ') w czasie ~ybu
kąd powinien był wyjechać 13 grudnia skim spokojem. Dowódpa 4 dywizji, g~- twierdząc, że w ten właśnie sposób win
nerał Abe-Nobojuki wahał się, czy udzie ny tegnać swoich mężów żony żołnie· chu WOJny swiatowej znajdował s ę w
ub. r.
jedn~m ze swyc_h ma}ątk~w pod. .Kan.Maleńka Sziuko nie znała się zupeł- lić kapitanowi Inuja zezwolenia na rzy i dobre patrjotki.
1
stantynopolem. Udy l urcJa równ1ez rvz
nie na sprawach politycznych, nie wie· udział w pogrzebie żony i w rezultacie
pocz~a wojnę. Abbas. Hełm~ nłe c~clał
dzi~ła też nic o Mandżurji, prócz tego,
wrócić do Eg~ptu~ gdyz. uwazajqc ~:ę za
•
.
•
że 1es.t .to kraj chłodny i że ma się tam
- Z'!-łozyc~elem Jego dynastJl b~ł
Gomor~
była Sodom~
,mąż i wal:zyć. tam za ojczyznę.
udać.1e1
stanąć po stron-e
turek - nie chciał
U turka
li
Niewiele też wiedziała mała japo·
wrogów Turcji. Ws.Jrutek tego pozba~io
·
ł
neczka o śmierci. Ze słów jednak miejno go tronu egłpsktego. Sułtanem eg1pzaloaono obe.:nle olbrzgmlq
scowego kapłana-bonzy, dowiedziała się
został wówczas książę Hussein Ke
skim
.:hemlt::znq
lobrgk~
że wszystko na ziemi przemija, jak pę(h) Martwe morze obudziło się. Z Je teresuje się namiętnie zagadnieniem, ~al Pas~a. wuj Abbasa .Hilmi. Po ~m~er
dzoónt e. ~tre!D obło~i .na niebie_. a po
k! kie~ tyciu _na ziemi,, nastę~u1e d!"l· rozolimy komunikują, że nad Matwem eksplotacji Martwego morza. Mahome· Cl ttussetna, na t~on egipski wstąp.f J~
g~e życt~, w ktorem. lu?zie po ziemskich 1 morzem, w tem miejscu, gdzie kiedyś by tanom religja wzbrania odkopywania go brat ruad: ktory PO proklamowamu
ły Sodoma i Gomora, obecnie zakończo rzeczy, leżących pod ziemią, zaś rząd tlepodległości Eg ptu w dniu 15 marca
5ierpiemach ł~~ą ~tę JU~ na zawsze.
~n~ ? Jaśnił Smuko~ że w _cu: no prace nad budową olbrzymiej fabry· turecki zakaz ten chętnie popie.rał. - 1922 roku, uzyskał tytuł króla.
Abbas Helmi wstąp!l na tron egipski
ł owne1. kramu~ Pfzagrobo'!eJ na w~eki ki chemicznej. Jest to okolica wybitnie Abdul-Hamid obawiał się bowiem, źe
i!t~~crę serca, P onące świętym ogniem I ni~bezpie~a, z.e v.:zględu n.a to, że ~a- amery~anie i europejczycy pr~ pon;oc) w roku 1892. ~lał wówczas 18 l~t I był
ńk nu1ą tu me.podzielnie koczu1ące plem10- tubylcow zawładną skarbami podz1em· studentem uniwersytetu wiedenskłego.
• dz.i ł
tko
Oto
Inu S • kszys ' co wie a a ma1e a na. Lecz ten, kto choć raz widział Mar- nemi. Już oddawna wiadomo, że w tej M'mo. że posiadał wielkie środki mater
twe morze, nie uwolni się nigdy od tego okolicy majdują się wielkie pokłady po- jalne, żył jako student bardzo skromnie,
bo
ta
ł
Wziho.
nzy potężnego wrażenia. Pośród żołnierzy, tasu. Ostatnio zawiązało się potężne to- pomagając prtytem swym niezamoini ą~y w sowa s re.go
.
1- pra~nąc w!ekzystegC! 1~częśc:ia,<l ra~em których wojna zaniosła aż pod Martwe warzystwo akcyjne, które otrzymało kon nym kolegom uniwersyteckim· Był dob5
0
w ~ąłi Ję wyiadz tt !egho morze, kursują legendy o skarbach tego cesję na eksplotację Morza Martwego ł rym kolegą f brał udz ał we wszystkich
zd męManzemd,ż z!?
·
.J-'
· 31 gruW11a
· d za J erozopowiesi
ur11,
o
i wycieczkach· stuo t war t a zos tal a fa b ryka ch e· balach zebraniach
morza, a k az'd y, kt o o dwie
• f
k . k at nak rzw1ac
•
• lłA
$
denckł~h.
.
ar ~cz ę '! I~ or- limę, udaje się na wieżę domu cesarzo· miczna.
WOJ,ei;;~ m1esz ant.a
·
Fabryka ta zbudowana jest w odle·
m.~cJą dla wszystkie~, ma1ący~h J_akiek~l wej Augusty Wiktorji, położonego na
Gdy wst~pil. na tron, nie. zmienił swe
wi~k ~prawy do kapitana Inuia, z~ zna)- górze Elberg, żeb popatrzeć na rozwi· !lłości 10 kilometrów od Jerycha na le·
~UJe się on.w koszarach. ~astępn.ie prze jającą się stamtąd przewspaniałą pano· rytorjum, z którego rocznie wydobywać go trybu zycia, . pozostaJąc .bardzo
tasu. Ist- ~kromnym człow1ek· em. Ula Egiptu umożna tOO.OOO kilogramów
liczyła. SW?Je o~zczęd~ośc1. Był~ ich oko ramę.
O Marlwem morzu opowiadają, te nieje projekt rozszerzenia fabryki i eks- czynił on bardzo ~1.ele. Jemu zwłaszcLa
ło 40 Je_n i _napisała list do męza, treści
poziom jego jest o wiele niższy od nor- ploatacji takte innych okolic. Najtrud- kraj ma do zawdzięczenia pol.ltykę bu,
następUJ!lce1: .
„Panie m?J· Serce mo1e Jest prz~peł- ma.Jnęgo poziomu morza, że jest on czar niejszem jednak za~adnieniem, związa· dowłaną, realizowaną Z wlelk1m rozma
nłol?e ~adokią, na. ~r8;tenie któt~J nłe ne, jak asfalt, że człowiek, nie umiejąc;y ~em z industrjall:zacJą Martwego Morza, cbem.
Nazwisko Abbasa Helmi znane byto
zn8;1du1ę dostatecznie ~tęknych ~ł?w "' pływać, tylko, w tem morzu pływa, jak · j~st transport. Niema tu tadnych szoa,
ani kolei żelaznej, istnieje tylko kara· w euroi„e w związku z niezwykle sen•
moim skr.omnym słown~u. Własnie. ra- iłoskonały pływak i t. d.
Nad pejzażer dumn·ie wznosi się gó- wana wielbłądów, jako Jedyny środek sacyJ11ym prCcesem o zdradę stanu, któ
do!ć ta! goszcząca ~ mo1em. sercl! nakaZUJe m! dobr?wo}nie opuścić świat. ~y- ra. najwidoczniej ten sam wulkan, któ· transportu i lokomocji. W tej eh wili ry odbył się w Paryżu. Głównym OS·
wych, zeby nic ni~ prze~zkadzało ~1 1u: rego w_ybuch zniszczył Sodomę i Go· przewożą potas na wielbłądach do Jaf- karźonym był niejaki Bało-Pasza, jeden
tr?. udać się na :.V?JDę. Nie n;ar~w 51 ~ na1 morę. Tutaj tej ujrzeć można wiele ko· fy. Ale już buduje się drogi i szosy, kto- z największych awanturn:ków WSflÓł
czesnych Bolo·pasza był niegdyś fryzblizsz' przys.zło~cią. ~a, .zna1duiąc się po lum.n z soli, z których jedną stalaiktyto- re będą wyzyskane dla samochodów.
się z bo~3t~
W katdym ra.zie gmiało rzec motna, jerem damskim. Ożenił
~mteJ str~n 1 ~1 ~le ~ sił. sta~czy, chro· wą, beduini nazywają „żoną Lota••.
wdową, która dała mu nie tylko miljnny
Już od stu lat świat cywilizowany in- ze Martwe Morze istotnie - ożyło.
n~ć będę C;tebie 1 twoich zołrue.rzy przed
ale równ eż możność bywania w wvin~eszczę~cie~. A Ty wszystk?, ~o w, s;>·
W k ótszych koł •h towarzyskich
b1e _masz na1l~sze~o, odda1: 0 i.czyzn!e.
r
·
·
i
ac
ślf
mo1a prośba. Dz1ęk1 Tob1e,
To Jedyna
l kim czas.~ stał 5 ę on bardzo popularn:\
n1esz11zę .
panie mój, prze.i czas naszego małzeń•
• osob.s~ośc1.ą., a nawet kawalerem LegJI
W
U
H
stwa doznałam najwyższego szczęścia i
•
tlonoroweJ.
Rodzino skozonedo no ś-ier€
spokoju. Na tym świecie wszystko prze~lel~ą sensacie wywołała w1adodo mono si w••płacenla premii
mija, ale ja wierzę, ze istnieje świat in·
mosć, Iz Bolo·pąsza projektuje kupno
'"!ó'9
_,,
&
ny, w którym wieczne życie nie ulega
wielkiego dziennika pafY5k ego ,,Joul"'
(h) \V makńkiem mia-;teczku amerv 'j tek nleszczę§llwero wypadku.
żadnym wstrząsom. Do tej ~raiiry wiecz
ttego szczęścia przyjdziesz i Ty. Nie 1 kańskiem w stanie Indiana wydartyf · Wkrótce po tem. Hammond tamor- nal" ta kilka młlJonów franków. Ale
wiem, kiedy to nastąpi, ale będę Cię' się zupełnie niezwykły wypadek, nie ma dował swoją zonę. Mimo kategoryczne· wkrótce po tern nasta.piło jego aresl.tOtam oczekiwać. Mówiono mi, że w Man jący w h!storj! sobine równego. Niejaki gu nieprzyznania się dn winy o.~karź.-·· ne wan e. Oskarżono go o wrogą propaNiemiec.
dżurjo · jest bardzo zimno i drżę z obawy Harry Hammond, kilka lat temu ubez- i go, sąd jednak rt;:J tx'dstawte d,1\vodów gande we Francji na rzecz
te Bolo-pasza
o twoje delikatne zdrowie. My~t o sobie. ' płeczyl swoi~ życie na kilka tys:ęcy do-, wyniósł wyrok. skazttfącv Jiammoncfa Okazało się wówczas,
Załączam do listu 40 jen, które proszę larów. p„dczns podp!sywania prllisy ·na śm!erć w fotelu elektrycznym. Po często wyjeżdżał do Szwajcarji. ~dz!e
rozdać żołnierzom. Modlę się za Tw,t;e Hammond byf o.„tyle sprytny, że podał upfyW1e pół roku wyroi{ ten 1ostaf wy- otrzymvwał znaczn'ejsze kwoty od Abwarunek, zobowl~izuti!CY tow:?rzystwo kor:rany. Wte~y towarzystwo asckura· basa Helmi. który był zdeklarowanvm
zwycięstwo, Panie mój".
Napisaws21y ten wzruszający list, ma asekuracyjne do wypłacenia padwóJnef cyme \V'Ypłac1ło spadkob!crcom to.OOO sprzymierzeńcem państw centralnvch.
skazany na śmierć
ła Sziuko ubrała się w ślubne kimono, sumy Jeśliby ubezpieczony zginął wsku dolarów. Ci jednak nie zadowolili się Bolo-pasza został
!tym.spadkiem f zażłldalł 20.000 dolarów. i rozstrzelany. A obecnie Abbas lielm;
P.aniewai towarzystwo, .ociYwiścłe, do- lansowany jest przez b. palistwa koalt.
ttc;t• Vł}pfa~1ć ne ..:11c.ah. cyjne na tron Syrjl..
a'9 •
'-P::tdk1~blcr:::v wytoczyli pTzec:wkr. nie
il"
t•
'mu proc~ dowodząc, że Hammond 1>adł
· DśłlJiGdc•uf morderi;o .., ostofnłem slo111ie
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(h) w pa1~im sadrife skończył się
w· ty.eh dniach proces nłeJa;klego Jerze~o
qochet, oskairtonergo o z~mor<l1owanl~ Ju:
b~[era Damrenhofera. Mimo wspamałeJ
obrany adwokata Camplnd, przest~pca
zestal skarany i zasqdzony na kar~ ~mler
ci. Na dobro adwokata iapiisać nleży, że
wszystkle jego wys.i~ki praliżowa,tte były
prrez sarniego de!Vkwenta. który w ostatftiem słowie wzyznal sie do pooelnienia
zbrodni. twlerdzac. ie nie zaslll!Wie w
naimniejsZJ'm stopniu na la~odny wymiar
kary, Ze w końcu, nie widzi fadnych
możliwości nagirodrzenia rodzinie zamorc!iowanego uczynlooo:i jej krzyw<liy.
Kiedy zaś został przec~ytanv gfośoo
wyrak śmrerci wraz z motyWamf os.kartony nie zml·ernJ.r swojego punktu wMizer.fa l iimpe~e szPdkojnie oowiedzłat·
- Wyrok jest s11rawtedliu1y„ .
" Rod•zi1na zamordowa.neg-o Da11;,enhofe
ra za<!owoli~a się w zU1peilino~cl przysą-

ofiarą n1eszcześtfwe~o WYJJadku. Donie~

Kryzys w~ lad 1Inb arzy
amerynans kl Ch

.iru
d1zonym Jej tra<ly-cytnym Jerdlt1'Y.1tl ~ran-, wat został skazany na śmier~ bez jego
b •
kiem, gdy do powstatej swrnv 100.000 ,,;ny.
Międzv ':~ 11 ~mi skarga zawiera nast.;
fra:nków zgfa:~a s~oje preite~sje towa·
%aro6fłł •~fi srnniefsa••·
·
rzystwo rnbezip·11ecz~mowe. w ktorym byfo pujący ustęp~
•
.
.
...:
urbe:zipleczonv zabity Dannenhofer. Sąd
lv si-: snac:snie
pr&yimał towarzyst'Wlu tyil1ko 43.000 fran- - Włado'!le osoby. pomimo ener~·cz
Na kongiresie lekarzy w Waszyn.g tonych sprzeciwów I wbrew Je20 woli
ków·
Po. wvrdlru s.'kazany prrestęopca s11~· słł=t POSadzłłv Harry Hammonda na ., ta nłe omawia11a byfa sytuacja materjalna
dzlł noc zupelnie spokojnie. Spa? gfębo-1 dome ~rzesto ł ·skrępowawszy ro w po• lekarzy ameirytkańsklch, która ostat1110
kim snem, ani wyrZ1U•ty sumienia, ani też zycji Sledzaceł I do. te20 kr zeszła przy- uległa z.naczrnemu p.o~orszeniiu, wskutetk
sbrą~lłwa persipektywa własnej śmierci wlazawszy rze~leniaml, w dafszvm ~la zaostrzające·go się krvivsu. fak wia·donłe mącHv je.go spokoju. śwfr~cie wterz.vl l!'U nie tlctac się z protestnml Ham"!on· fmo. honr>rada tie'ka·rski1e są w Ameryce
w to, te w.vrok Jest absolutnie sorawle· 1da. kłJkakrotnle przepu~clli przez c!ało nlezwYkfe wywkiie, mimo to wielu 1ekadliwy i dlate~o nie nienokoił sie o nlc leiro elektryczny prąd dostatecznie sil- rzy nie moiie związać końca z końcem.
wiecef. Snrawiedliwości stanie se zadość! 1ny I Intensywny, teby zabić Harry łłam Dr. Rufu'S Norern oświadczył, i:ź iudność
Sta1t1ów Zjed1rrnczonych mata w raku
.
.
Wczesmnm ra'Il'klem wes:ili do celi ad- : monda.
Ponieważ, fak tw1erd;Zą spadkob1er~ ub~łV'll1 na pomoc lefi<airska,. wfączaiąc
wdkaoi Camoi·nci l Deloney, proponując
skazanemu wniesi:enfo ska·riri kasacyjnej, cy Hammond nie był wln 1 en zamordowa w to kDszta sz;p!itaitn.e i koszta za recepty
nia ionY. należy ~kazanie rozpatrywać. 3 mi1Jarch.- df')farów, podic7.a~ J.?'~v w roku
Jiecz ten ka~e>gory1cz1ni<e odniówit:
- lasl11ży(ern na .~m;erć i chce. Io. Jako .,nieszcz~~lłwy wvpadek". Sprawa 1929 wvda.t'kl te wvno~i~v 4 milia·rd·v do.
Ita zdążyła inż .odei~ć dn s~du najwyiszełla•rów. Po~tan-owion.o trtwori'.VĆ specjail1J1~
ponieść. To moje ostatnie sloivo!„.
kasę zaipomogową, efa lekarzy.
go Stanów ZJednoczonych

ł

Nr. 31

1932

Cl.~ft~

Tragiczne wypadki

Str. 3

31.I

!Król doliniarzy

po powrocie z Berlina

na torach kolejowych
Dane statystyczne

aresztowany w domu schadzek

ministerstwa komunikacji

.(d) Mor~nrn Kat~man. w~ród łód'1lkłch ~swym wyg-_lą<le;m nigd'Y nie wzbtt<liza1
diohniarzy cieszył się wielkim uiznan!em. zaid1nych podieJrz.en.
(tl) W tych dniach ogtoszona została I
Pozatem statJ1st.vka notcl}e 211.zama MówHi o nłm zawsze, że jtst jedinym z I W ŁQtdizi grnsowa~ przeważnie w
statystyl{a wypadlków kolejowych w chów samobójcz.vrh, dokonanych w Po- naj'Z-dolnlejszych „fachowców" i zrobi w tramwajach, w p0czekalnlach kasy choPolsce za r~ 1930.
Iciągach, !nb r.a torze kolejowym. Z iicz„ ży'Ciu karJerę.
rycb oraz tn·stytu.cjai.:h ba.ntkowych.
StatystY'ka ta wyikazuje, źe Uośt 1vy- by tej cz.terech Podlróżnych w wagonie
Kaltman istC>tnle od1z1naczał się niePolicja przez d1łuższy czas miafa g<>
padków kolejowyc/i w naszj.•m kraju kol•ejowym zażyło trudZitlv, a 201 osób 1pospolitemi z·dolnościami. Znał on do- : na oku. Ody wreszcie gó aresztowano,
zmniejsza się z roku na rok. M!ni•sterst- rzudlo się pod koła pociągów. Przyc·zy- s·konale wszel'kie tricki stosowane prze.z wstar sikazany na rok i sz.eść miesięcy
wo kol•ei czyni bowi·em wszeltkie starania ny samobójstw byfy naJrozmaltsze. lkieszonkowych złocfiz!-ei, byt nłezw!trkle . więzienia.
w cel.u zwiększenia gwarancji beizple- IPrócz wspamnianych osób, tairgnęło się zręczny, sprytny I śmiały, a co naJważ-1
Po odsiedzeniu tej kan Ka!ltma.n wycz.eństwa, ota·cza coraz troskliws:zą opie- . na żydte 6 pracownrków kolejowych.
I n•lejsze, wywierał tak solidne wra.tienle, : jechait <lo Berlina. W Łodzi obawiał się
ką podróżnych itd.
;•!i!Mtwawwwa
r
;:ei•
już „pracować", gdyz wiediziat, ze poliNiedawno napirz. wy.dane zostafo zacja w da.Iszym ciąg-u będ,z!e się interesorząd1Zienie, mocą którego wszyiscy urzęd
łkl
h
•
wała j.ego diZia.falnośdą więc postatiowił
nłcy kolej~w1. dyturujący na .ctwor~ach,
S ł Się
CU
~·?róbować szczęścia na grnncie zagramusza ome~?W,Oć Si'{ oclemmalyrni, s.a· ReumatyZm, podagra l pokrewne niedomagania Toga! i po zażyciu pierwszej turki, stal się c:u~,: rucznym.
,
.
motnfe podrozma.c:wm. Wskazywać un mają, Jak wiadomo, za przyczynę nagromadze- bóle zupełnie znikły i mogę znowu pracować •
Wile-lu t jego l'Odzbch kole"ów :po fa
drOJ!fl, przeprowadzać przez tor, poma- 1 n~e się kwasu mocviwego w org~niżmie ludz- Podobnie ś'7'iadczy. wiele . tysięcy cierpiący~h. chu w Ni•emczech i we f rancji dorobi.to
gać wejsć do wagonu ltd
I ~1m .. Kwas moczowy zaś stanow114 ~stre, lak którzy przyimowah tabl7tk1 Toial przy reum~·, się sporego
majątku.
Kailtman licz.yl
0
1
Zmniejsza .się równrei w Polsce ~!ość ~::!~lact: t"i; !rr:;~~~·c~~~~;:d~:r~~c .:~~:. ztro :~1a~~~a~l1~~h r~;~~w~chs\a;,~~Y. l~~~I~~ więc na. !o, ~ i _jemu się tam powledi~i~.
1 łują częst0kT1Jć już przy
ka:tastirof kolejawyoeh.
najmniejszym ruchu p~zeziębleniach i pokrewnych cierpieniach. NieZawiod.ł się Jednak w swych OCZie'Kl•
W pPerwszvch latach 16tnienla nas-oo-. straszl;we bóle. Szc.zegól'!lie w stawach mogą te s~kodliwe dla serca•. żołądka i tnnych ota;anów. wa.nia·ch. Już w kil'ka ty·godinl po przy„
iO państwa, ·gdy ruch kolejowy jeszcze ostre kryształy wrwolać niebezp1~ne zabu- 11 ogal nietylko. uśmierza. bóle, lecz zwalcza w I jeftl!Zie dl() Berlina został schwytany na
. b ł
I . .
.
czyniąc z chorego nfesz.cześhwego kale- zarodku te n1edoniagama, powstrzymull\C na- 1k d• · . k'
,... .1. W •
dworcu kole
r1ie Y na ~ycie zori:ramzowany, ka t a; ' rzema,
kę, który dreczony uporczywemi bólami stop- gromadzame się kwasu moczowego. Dlatego też rai ziezy iiesz·vnll\C: eJ na
strofy koleJowe W Polsce zdarzały się niowo traci władzę w czloft!kach. Również p. nawet w chronicznych przypadkach i, gdy inne;1 jowym. Sąd wymierzył mu karę wię
·

·
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d.ość CZQsto, od paru lat jut jednak notu· A. Szpet, blacharz we Lwowie. ul. Piłsudskiego środki zawiodły, osiągnięto przy pomocy Toga-! z!enną.
Je się iclz znacznie mniej, niż w innych t'lr. 14. cierpiał. o_d ~zeregu lat na ciętkl .reu!'la- lu nadspodz!ewanle pomyślne rez~ltaty. Jeśli j p 0 0,d1sied1reniu tej kary, Kaltman zb...
euronojskic/1
Ityzm. „Bylem J~Z kilka razy w Lublenłu pisze p~nadto tysiące lekarzy Toga!. zale„a to prze-I stal od1Stawiony do granic naszego kraJu
Pa.1ist1vach
,
"""
•
on nam m. in. „1 oprócz tego leczyłem sle wsze!- c1eż każdy z zaufaniem zakupić go może. We
,'
•
•
Za
W ro.rn 1931 wskll'telk wy'Padlków, '. kiemi możllwemi środkami, nie wyląc.zaląc bo- wszystkich aptekach. Spróbujcie wiec ·sami dziś
Do Łod'zi ru~ 1e1d·nak me wrócił. związanych z mchem kolejowym, po.- lesnych zastrzyków - le~ nie pomaga:o to Jeszcze. lecz żądajcie we własnym interesie i·nsta:Jowat się w Wars-zawie.
nioslo śmierć 364 osób, w tem 92 pracow .wiele, a ostatnio .z osłabienia niezdol~y Już by-( tylko Toga! - niema nk lepsz:ei:or
Przez siereg miesięcy nie zwracał na
ników kniejowych.
I!Em do pracy. Wowczas zwrócorto m1 uwagę na
siebie" ia<l:nej uwagi wła<ltz.
Najwiicksza Ilość ~młertełnych wy„
Utrzymywał się, jak poprzednio z
pa·dików miała miejsce ,przy prziechodiz.e..
kradzieży
kies•zonkowych, jed11aikte
nLu prwz tory 'kolejowe.
„pracowaił"
ju1ź
bardzo ostrożnie, nie
Sprawa prze.Jazdów kolejowych w
nataial się na poważn!ejsze nle~ezp~wilt!llu częścla·ch naszego kraju do tej pooteństwo i unikał, jak ognia, spotkań z
ry ni•e wstaJa jeszcze na·leżycie u·regulopolicją,
wan~. Ws~utek braku odpowied111ich za;
Pewniei~·O d1nia, w czasie dbtawy, doooz.p1eczen, notowane są zderzenia we.tukonywa11ie1 przez wa,rszawskle organy
kuif.6~ konnych I samochodów z poci.ą- robotnłk Ct.AŻl<O zrani'
b:zipieczeństwa
z:a·trzyma•nO go w jaga.ml. Sprawę tę rCl1Z na zawsze nalw.aY
:mi
kimś <l10J11u schadzek na Pirad1Ze.
loby jut wreszcłie zaifa,twić idy~ ilość swą młodą ŻODA
Kaltma-n podał jaikleś fałszywe nater:t.o rodzaju WYT1adków. szczer:t.óTnfe w
"'
zwls1ko i twi,erdzil. ie pochod•zl ·z Wilna i
ni'ektcirych wo/Clt:ództwach, Jest wprost
(d) Ka.złmierz Jabłczy~ski, robot:iik llJłtórym mąi jej d·onosił, że krewni od- jest zred.Wwwanym robotnrkiem fabrycz
zastraswJqca.
roln~. zamieszkały w~ wsi Leśruc.a pod ~ówili mu poż~cziki, jcdnak~e zg<>d1zm nym.
Jeśli cnoozł o prac~wnlk6w ~olejo- Łe>c!'z1ą, od szeregu miesięcy nic _nie za- się prze.z przec!ąg kfiliku miesięcy utrzt~ ł
Policja dość szybko .ustaliła.Jjeg'o wl.a
'"~eh, którzy ulegll śmfertełnym wypad- irabia.t. ŻJna Je'gO, 24-letnta. ZofJa, p.ra- mywać go u si.ebie.
ściwe naizwis.ko. Jednocześnie stwierkom, to pra\Vie U'szysc.v ponieśli śmierć c~w~ta ki!k~ razy . tyg~ini.owo w poZofja oqipisa·la mę~owi,. że powinien dlz.Ha równiie.ż, że ma on na sumi·eniu sze
w czasie pełnienia obowiqzkóiv zawodo- bhsk~m maJą~ku z~emsk!m i re swego • POzositać u krewnych JaJrna,df.użej, gdyiż reg nowyich występów zfodziejskkh.
wych. Kilkunastu wypadło z wagonów, skramne.go. zar.obku musiała utrzymy- jej za~o?ki jeszcze b~rd·zieJ się zmnieJKaHman zn·ów stanąt prned sądem i
w czasie podróży słuftboweJ, reszta po- wać ,męza I <liz!oecko.
s·zY'IY 1 wobec tego me moze mu pom"1- tym raizem został skazany na t.rzy lata
nlosfa śmierć1 dostając się ,pod koła maNlie chcąc się pogodlzić z tym stanem gać.
ciężkiego więzienia.
newmjącY1Ch poc!ag6w.
rzeczy, zaż~dała wreszcie od męża, by
Up·f~inęTy cztery mie'si~ce. Jabtcz;yń. łlll"'FW'E'&11liiilli5U"M!llill1EJU1Sill'- - • • • • I P l • ••liillil•llill•iil•••••••·~.·~:liN.»~• udał s~~ d·o zamożnych krewnych, po- Siki tęskni~ bardzo za żoną i drziecki·em I
sLad.ających g:>s-podiarstwo rolne na Kre- wresz.ciie wrócił do Leśnicy, Zofja wy. Dziś ostatnia
~..;'
. . • ·~.Mt.
· .._ .· sach i zadnitnaf u ndch większą pozycz- taźniie dai1a mu do zrozumlienla, ie nre
ke. Ja.btczyńskt za:stosowa~ sie <lo i~J jiest zaidowoiona z Jego powrotu.
n ie dz ie Ia!
żyicz.en~a. Zofja. wystarała się <Ha niego
Jablczyński przyrzekł jej jedna1k, że
D~ś ootaitnia ni.ed1liela wielkiega, efekfowo pi1eiudą-dre na bilet kolejowy i młody ro wyistara się o ja:'kąś pracą, więc jaikoś ~ię neg-0 programu „Ta Bomba pięknie gra" w lea.....
r
botnrk wy}echa.t na Kiresy.
us1pokoi:fa.
tr~• •• ~~a•: .Rewfa ta !'alety do ~a.jleps.zych
,~a.ki~m WODNIKA w eł·"· 'iu
Po
tygod.nlu
Zofja
otrzymała list w
p
0 ki'lku d'tliach mtodiy robotnfil<: dl()- . wPLdbo.wrsk, ;aik1e kedykol.w1ek ~ ~~d~ ~l~,da.nó.
URODZENI .....j
I""' -·
~
"
• d ·
• .
.
.
. , u 1'Klz:ność n.a.wet na1wyl>reume1s:ta wyraża
31 &1ycz.11:i.a - pos;ta.da.;~ ch.a.relkter CH\\ilEJNY
Wiie >z.ml się, ze Zof]a, w czasie Jego me- I gw6j z.aichwył. o.glll!dając atrakcyit11e numery te4o
II!aiją :zamił>O'W~ie do ~:eniędzy, Cą prÓUlf, upaT~
OibecnOŚCi Utrzymywała b!iiżS'Ze StOSOOkf lpt>Ogral!llU, Ut•myma.nc na J>OIZnomi.c re.perluaro
CU meraiz p~efawdla się u nkh gwałtown,•ŚĆ i
z Bron1·sławem Olczyńskim, zamożnym In.lljle~ych sfołecroych teatrów te.wj.o~ych. ~eµi
okruc. eństw·o, Powinni Otpanować &W!Oje złe
goc::oodoarzem miejscowym P.owtiedlziaoo chodzi o wykonawców prngra.m11, a m1ano~x:i.e:
.$kłoam~ci, któNS cz~&t.o bywa.fil pow<>dem sprze~.
Bailcera1kównę, M. Bargielską. B, Halmmsk;p,,
czek lub 1"iepo111()Zu'liień r<>dz:nnyc.h i gniewów.
mu, i~ Olczynski ma zaml.atr nawet ra- N Hertenównę,
I. Różyńsk:i,, M. Da.'lleoldego. A.
żydie ich przy&z;le bę~L'~ niie~te, l.ecz w ~oz·
ziem z nią za•mi•eszkać.
G6reo1de~. W Morana E. Rewskiilgo i A. Suchkwym dootatku. tmug1e 1 pny zdrowiu, Pomimo
Jabłczyńslki p-0 powroc~e do domu, efokiet?o to ws:i:yscy są zrt.a.komfoi.
skl-OnlllOŚci do noie<lomagaó & pcizyCZY11'9 przezię.
nowtórzy:r że.nie wszy<:tko co słtJ'C:zał Nowia opraiwa de.~ora.cy1na, B~rowa·~zn:na pr~u
bień. n~ebezp!eczeńs1wo wuelki• prędko prze'' T
. .
J"
t'
tMtr •.Bomba'' spec1alnie do te1 rcw>1; 1est ba.rminle dzięlci odpoTMmu o.t1atiiżmo.wi i cierplio przied1ez wszystko jest kłamstwo - dzo orygi>n.atl.n.a I wzbudza na w : do~ dute J'Owo&ci. W wieku ~ta;nszym z.aiuwi11 •poltói iluzakończytf. - Ja temu nie wferz.ę!
ruszenie. Na wyró:infonie zasłu!luią t6W'niet pięk.
ch0<wy, pommo r-0z<:z.aT>Owd, Jalkie idi spotkały
_ Nie. to jest prawda _ od.parła .tie kostjumy, w:w"?w:me n~ kostiuma-ch teatrulw lafach śrCl<!tllich. Powinni n'l!eć więcei wiary
zOfJa. , - T'\i• me• zarab'IaSZ, t? .....C.jd
A
• nycb wi.etklch t')WJ1 la[!ra.n.J.Ctll~h.
W sieb:e i n.ad.ie! na pr.zys.zlosć, WÓW<;z,a.15 moIA' ę \llO
~!ij lfty prz~dslaw·ien~: O gc;idz, 6,15, 8,15
gą l.c.zyć rtią zreal.'1zowattle h'Olch prolekt6w,
OJc7ynsk!ieigo. On mnle w1ęcef kocha, i 10.15 Pr111ed l'r~edd bnetów odibvwa s ię w biuDiii;•ki po.pMdu osób wysoko, posia·wLOt11ycl1. z.roniż ty.
t.te p.odr6ty ,,Orb!.'• (P~trkowekt. 65). .
b:lą ka'r)e.rę.
tj
.Jabłc"?:y'ński wpa.dł w SiUlł. PochwrUrndze.n.i pod wpływem WOONYKA-sk?on'ł
I .i.· i
'ł f
JL
ni są do n.:ooom11gali w trawieniu. bólu gł\Jł\Vy i Dzii osUńnia niedilela wielkiego el•ktowuego ĆL zie sto ll •TituZ rruct S ę tla .t.Ot1ię, za- '!UJ
zębów lub d·oJegi wosci rołądka i wątroby.
proitramu p. t.:
dając jej kHka głębokich etosów. .
"OtfeJJQ •łod~iefsfiłe
Dh Ut<J<d,z.oiiych 31 stycznia. Hczęś.liwy mi-e~
~
Młodą nlewla·stę p.ri-ewlezk>no do
(d) z budki ze liłoclyaami przy zbi>egu ulvc
1
g.;1\l'Pi~rt.}ak..,
datyaml!let
dni.a •- 7 ta1izm<ln
.zt. l1. kofor
cza.my
~m
li~
li~
SZlf'ifarla,
w
którym
~cnbyb
kilkumłeslęcz.
Napiórleowekff,go
i Przędza~~lllll.e~
zsiąc
ró±o~vym,
AMETYST
k
·
Wtntd
:ad eta.oowi1ąicej
przynosi !ZCtęście . liuby k>.tuyjne J761 _ J7.
ną
UraCJę.
wł,,M<>ŚĆ
ysława Bora, sk~ zioocM> rozmai.be
aa,,~. ;~ óft@AA'ibs -·•-re;'tie-aM&t„ifte•1
.
Ja.hłczyńs1d został a·resztowa11y, Sąd . M\~uly, wa~i ogólnej oomło 600 cl.
okiręg-owv ska:zat ro na dwa łata wl~złe- j
z ~ani& Luby Gr~paoowe.I przy uli--.-~-...
-z-m_.1-.- ;;-- „
nia. a sa,d apelacyjny 7.mrt!leJszyf mu cy Acclru;.a Nr. Ml ekra<lti.ono garderobę, wair·
llL~'I.. " '
Udz:iał biota•
karę <lo roktt.
łó4ci tmiestło l.200 :tł
·

.
K
,
I
wa w y p o w rot
I

d o ro-d ZJ•onego d omu

"Ilf'..,.,..

„

TEATR '

,. '
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I
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LEKARZY SPEC.JAUSTóW
I OALllNET DENl \'Sl \"CZNY

PRZY OORN\'M R\'NKU

Piotrkow&ka Z9.a, 1el. 122·89.
(przv prustanku tramw . 1>ahianicktd1I
Cz\'nra od IO-el rano do 7·tl wleci.
w niedziele l świeta do z.ej po poi
Wszvstkle spcclalnoścl I dcntVSIYka.
l\aph:le świetlne, lampa kwarco~a.
elcktlyzacla.
Ro1muien, szczer>ienla.
analizy tmo..:zu. kału. krwi. plwoę;1n,
wydzielin 1tdJ. 01>eracle. opatrunki,
Jcę;zer!e żylaków zastrzvkami. Wtzyty
na miasto.
Porada 4 złote.
Porada dentystyczna oraz wenerofo•
aiczna dla chorób skórnvch i wene·
rvczńvch oorada .J złote.

I

St. n111cerakówna, M. Daralelskl, B. ffalmlrska,
N. Hertenówna M. Oaneckl, A. 06reckl, W.
Moran, E, Rewskl, A. Suchc:lcłlL 8 Bombl"llrls!
Chóry. staltstkl I statyści.
Nowa. wspaniała oprawa dekoracyfnal
Rewla naJplęknteJszych kostiumów!

Ceny biletów

niepodwyższone,

50

a;roszy.

od I

zł.

do 4

ił.

Prze(jsprzeda'- biletów odbywa s!~ w biurze
pcdróż.y „Orbis" (Piotrkowska ~), Dziś trzy
przedstawienia o godz. 6.15. 8.15 I 10.15.

I

Ka.t.Lm..IJenio,w~. Ktd.i.it0r&kiJemu (Luto1I11leir1ika
Nr, 107) •kradziiono i mli!~ka.rua lła<!'derob,, Melllet ł inllte pr.iedm!oty ł~ w.&r!l.Ot6cl 1'400 ~i

%ama.:liu samofłóic:•e
cert
(d) W mleu.kandu przy ut. R.ad1W&J\sik.-1eJ 57
zachowasz nazawsze
w
eełu 11mob6Jciym ńaipił:i slę demitufttu 22-lot.
myjąc si~ codziennie
na robotmc• Lob Podhaina. Pogotowie w słt1.·

Młodzieńt"zą

MYDi.EM BI! 8 E

SZOFMAHA

N ł e ś cie po m o c
naJ• bł e d n f e JSzym

n.le gromym pn:ewh~ło deapuatkę do s.zę>itab.
Przyczyny !'Oą>Uz.Uwego kroku nie uahlono.
W bram~ domu przy uł. Zawad.zki~j Nr. ·7,
w ee!u sam~b61mym ńapih się jakiejś troci~y
36-lełinta Aao~nka BorkOIW'll<k.a. bezd0!1\n.a i bez-

•w•

~ 'Po.goitow~ P'l'Z'8'Wioiifo d~aibk.ę cło
w

R~z.u.

~!Ił~

1932

li
Ił

~

~

i ,,AFRYKA MóWI"
DZIS PO RAZ OSTAnm -

łl

ww

Nr. 3 t

3U

RewelacJa. Sea ;acJa, Emocla! Coś co gwlat podziwia I uznale .z .zachwytem! Pierwszy
waJący tycie DtunglJI i pustyni

oryginalny lllm oplc-

Podzwrotnikowe szaleństwo! Magla czarnych! Tropikalna miło~ć. - W rolach g!ównych : Pa veł Jfoefler, Harald Austin, ąa~es Glblyn. Wodzowie szczepów tubylczych i miejscowe piękn{lści. _ TEKST MÓ\\" !O NY W JĘZYKU POLSKIM . - Nadprogram: Dzw1ękowe dod a tki
i aktualności z kraju. - Początek w dni powszednie o 4.30, w soboty i niedzi el e o 1-ei. - Ceny miejsc p<lpularnc. - Sala mocno .ogrzana.

~~

„Dwa serca bij~ wwalca takt"?I

(~/{f)fe/I~~

. !fłł !J/'!1fetót1,t.i~ •
Przedstawiamy

„

·W SZPONACH
CZEREZWYCZAJKI
łUł

I

wkr6fce W GRAMD NllłlE

~JJt:!

1

państwu

Lil Dagover i Marion Davies
(lu) Lil Dagovcr urodziła sic na Jawie w roku lł\S9. Na jej urodę t talent
filmowy pierwszy zwrócił uwagc Con- ·
rad Veidt i dzięki niemu ta świetna dziś
artystka filmowa utorowała sobil! urogę do wytwórni. Nic wi~c <lziw11cgo. że
w pierwszym swym obrazie była partucrką Conrada Vci<lta. Obraz p. t. „Oabinet dr. Caligari" obiegi c::lłv świat,
wywołując powszechny zachwyt. Ul
Dagover wyszła zamąż za lc~a;za l~al•
pha Witta. Nastcpne obrazy „kurjcr
carski", „R<ipsouja wc~1cr:,ka" i i1111e

F ,

DwaJ murarze zalewafą robaka. Jeden fut .
·
ledwo trzyma sle na nogach. Drugi stara się go ·
powstrzym:ić od dalszego pieta.
- W:ilok, zostaw_ Nic plJ."
ugruntowały jej sławę. \Vkr(itce ulrzyDrObł•O._AI•
- Kiedy, feluchna, nie mogę." Wódk:i Jut
my ją w filmie „Kongres ta(iczy·'.
mt raz tycie uratowaład ... .., . Marion Davies jest córlq sędziego i
•
•
o6'
_
•
•
- Co ty pleciesz?.„ W Jaki sposób?0
urodziła się w 1898 roku na przc<.JmicśO
lLOra~ ID~leJ 0
- Widzisz, felucbna, to było tak.„ Praco- :Jlfo f:.ffce'".. n1e.:litiłll'H~r.;ią...
C:HU!U Jednt!f!O jciu w New-Yorku. PoctCltkc.l\vo znrawałcm na budowli, zachciało ml sle pić, wstą·j6and1,1c;fu,;fl li' !lof~u;e.--'S bi~ta jako modelka, pozując . najznakodnia dopuśdło f'fJeflsfe do profesfuf
plłcm do knaJpkl na rogu na Jc1tnego". I podczas'

•iii •

i

miast"'

tr;tP

W prasie amerykańskiej !stnicje Spe s.tępczości w Polsce w okresie od 1925 mitszym m~larzom am~r:rkallsk~m. po, cjalna rubryka pod tytułem: ,J\to cbce I do 1930 roku w świetle liczb przedst~- c~cm ~st~~ita d?, ~ł~nn~~o . ~~sp~lu
Clumclakfewlcz .z Kałuszyna przyJechał do niech wierzy", w której zamieszcza się ; wiają się następująco: zwiększyła się f:lrl~ Z1cgf1el<la. Pierw sza. J1.:J g,,7..\ w~~olarów ty~~u111ow,?; ob_ccmc
prz~wtaszczeń, j no~tfa
_wypad!<ó.w
Warszawy I przechodząc obok trafiki wstąp~ł, przeróżne ~ensacj~, .na~ozór ~ieprawc.ło ilość
zas wy11os1 5.000 dolał ów t~ b )d!U0\\10.
.
by kup!ć nową faJke. Sprzedawczyni pokazu1e podobne wiadomosct, Jednab;c spra\v- oszitstw 1 kradziezy, natomiast
RD'!R?''FRIB'
zrrs
mu do wyboru kilkanaście sztuk I Clumclakle· dzane i ugruntowane na iundamecie l ilość napadów bandyckich zmalała nie· 1
_
m_al o 70 procent.
wlcz katdą .z aich wkłada do ust, pykaJąc dla 1p~a.w~y. w. polskiej prac;ie. rubryki „tn- 1
i k1eJ me posiadamy, Jednakze srJotkac w 1 Podczas bowiem gdy w roku 192,:, do·
próby.
Wzburzona tem nlehlgJenlcznem zachowa- tliej można pewne wiadomości , które konano 390 napadów bandyckich, w
niem się klłJenta sprzedawczyni zwrac.a mu śmiało nadawałyby się do tego s11ccjaJ-j' 1930 wypadków takich byto
zaledwie 160.
nadzwyczajI ncgo działu wiadomości
uwagę:
•:
.
- Ale przeclct nie motna tak, proszę pana, nych.
Kryzys odczuwają nietylko jednostki,
I Oto czytamy w jednem z pism:
wkładać do ust!
_ ,.Stwierdzono, że na terenie ogro- j lecz w nicmnicjszym stopniu nasze inClumclaklcwlcz patrzy na nią I pyta zdzl- '
zoologicznego i w innych miejscach stytucje komunalne, które po części po~
du
wfony:
- Przepraszam, a właściwie, rdzle sle tu gdzie zbierany jest nawóz, różni. ubo- kutują za własne winy, wynikające z
bezplanowej i nieoględnej gospodarki.
: dzy, chcąc się ogrzać
u was wkłada faJlt.I?Jak wynika z zestawień, sporządza
zakopuj~ się w gnoju
!
•:
Do komisariatu pollcJI wpada wzburzony Je· i w ten sposób nocują podczas zimy, nych przez Związek Miast w jednym
wytwarzającego dniu 1-go kwietnia 1931 r.
gomość I wreczaJąc dyżurnemu przodownikowi korzystając z ciepła,
48 miast dopuściło swe weksle do
Jakąś fotografJe, powiada zrozpaczonym gło· się podczas fermentacji. Często spotyprotestu.
! kano osobników, wyjmujących ze
sem:
Niektóre miasta nie starają się nawet
- żona ml .zginęła! Tu ma pan feJ fotografJę! . śmietnika
wycofać protestów. zgóry bowiem 11rze
odpadki jadła
Musicie Ją odnalctćf
~wiadczone są o niemożności wywiąza
i tern żywiących się".
Przodownik spoi;zał na zdJecie I zapytał:
nia się z przyjętych obowiązków. W
Kto chce, niech wierzy....
- Poco?miastach tych zasekwestrowano mająBiadania na temat wzrostu prze- . tek miejski1
Kazio chce zostać koniecznie tołnlerzem.
gdy

piłem,

budowla

się zawaliła•.•

I?

l

1

I

*

•••

Czy nie boisz sle, te zostaniesz zabity?
go.
- Zabity?" -- dziwi sle malec. - Przez
kogo?."
- Jakto przez kogo? Przez nlcprzyJaclela„.
A
eh: tak! No, to w tak!nt razie Ja będę .
_
nleprzy)ac1elbm-

-

zapytulą

Hallo! Tu

PROGRAM ROZGŁOśNl Łf)DZKlEJ
.• POLSKIEGO RADJA'•.
NIEDZIELA dn!a 31-llP slycznia.
9.25-10.00 Cicha .Msza z Bazyliki Wi!ct\6kiej ..Muzykę orl!an-ową odegra Wł KaHnowski.
10.00-10.r.s. Odczyta11ie pro1tramu dnn.nego.
~
~
i~~~~~~
10.05- 12 15. Ms:z.a h-moll Bacha z płyt gra,
mofonnwych.
12.15-13.IO Pl"Zem6wienie p. ministra int.
E. Kwia.tkow.,.k;ego p. t • Pohka w zmaganiu o
swą przysllło!ć"- Tr. z KN11kowa.
t.J.10-1.;.IS. K001uni.kat meteor. z 'Yl-wy
tJ.15-14.~ IJ-ga część poranku symfo:iie:z.
nego z F·:i!harm. Wa.rsz. Wyk.: Ork Hha.rmOJlji
pod dyr. W.ił'kCl!llfrsk'.e.go i soliści.
I 50 n.abol
14.00-15.oo. Prz:erwa.
15 00--15.15. Muzyka :z Wa1Nzawy.
15.15--15.55. Audycja tofo1.erska z W.wy.
15.55- -16.20. Progra.m dla &ieci. 1) ;,Co się
dzi~ie n.a św:'OOie" - tygodnik radiowy w opra.c.
J 1'Hlew&kiego. 2) Felieton M. $tępowskie!!o p.
,,Po!skir.n sa·mo!Cl'tem pon.a.cl ~arnym Ląd~m·•
t.podług
IJXll!ll<iętrilk6w p. Skarzyń.ski~go .25.200
pon.ad Afryką .Tr .z W.wy.
klm
li)
.
(b
.
S
1
11
I
b
16.10-tó.40. Płyty gram<>f z W-wy.
~z; zezwo CD!!! • po ~
trze aJący .z na o1u
16.40-16.55. ,.Wa.lka z te!'moroetrem•' - wyotrzyma każdy bezpłatnie: kto zamowt ~ nas
z~gar.e~ _ze zl?ta fran-cusk1~ito Ankcr. nrczcm gf.o&i red. C Jeile!)ta. Tr z w.wv.
me ro~nH\CY się o<l vrawd~1~ego zlot~ IS karat 1
16 .55_ 17.IS. Płyty !!ramof. z \'il-wy.
17.15-17 30. Odczyt z Krakowa p. t .•.Ruch
za. 8.7„ (za~ . 60) z IO-lct111ą gwaranc1ą wyr. do
m;nuty z wiecz~cm kszNe~~ 2zosz~- 16.-Ś 4 . szt. ludności w Eu"opbe" - wygłosi dr. W. Onru:cki.
3~.-. 1cpszy ga une
17.30-17.45. .W~adom~ści przyjemne i po-· . • •. " · ze w1ecą-,
cy m cyferblatem, wskazowka~nt zl. 13. 16•. ?fJ żylecziM. Tr. z W-wy
11.1s-t 9 oo. Kon-c•rl populamy w wyokl)n.
kt Y!Y z trzema kopertami („Rcmonlo1r )
18 !'"': ~5. 30. 40. na rękę_ 15, 20, 25. 30. 40.-. orkiestry P. P, pod dy1". A Sielskiego i soli.Mów.
Dew1zk1 ze zto~a francuskiego 2. 4, 6, 8, paczka Tr. z Wa11Szawy.
19.00..- J 9.20. Rozmai·lośc'i.
z:ipasowa n;ibot 5~ szt: alarm. tylko zł. 1.50-:
Wy~ y lamy_ za zahc·zcmcm. za koszt~ pr.z esy!k1
19.10-19 _40 _ Audycja, poświęc<l'Da 2.ef roc:zpłaci kupuiący. lkz ryzyka - w razte mepodo. niicy Ro 7 glośn.i lódizkiej
19 45-20 15 SluchowDs.ko z KraBcowa p t.
bania sic: zwracamy pieni;idze. Budz ik! stołowe
·
zl. 10, 12 i 15. Uwaga. Do każdego zegarka Ba.lka·, , podł~lt ·Kurta Goetza
,. '20.15-21.55. Kc.n.cert popularny w wyk. ork.
doda jemy straszak jako pr em i ę.„
P. R. pod dyr . .J. Oz~m:ń9k:ego j sol:&t6w Tr.
„SWIATOWA FIRMA ~RADICAL •
W:irszaw_a, skrzyn~a pocztowa 5, O~dzlał 5. , z w .a.rszawy.
21,55-22.10. Kwadra.ns Uteu;.cki John GaLIUwaga firma zarei c~ trowana w Sądzie ttan- 1
lworlhy : , Ba.Me hf.o cst~t.,l•ego Fer1Sytha" fra.g·
dlowym pod Nr. AXXIX 2.15.
me.nt z po.wieści. Tr z W -,wy.

"i1'ii1'91fil'ii1fi'![IJ!!J[IJte'(i]fiJI!J(!]'ii1

~arm~ ~trauo~

S.Brownlng

I

I

I

rodło!..

DUNCAN QENALDO ;,.)./ ED'MNA
BOOTH A1 '"TQADER HORN'
O filmi.e

22.10-Z.2.40. Redtail fortep1anowy Klaudjusz>a
Attau Tr z W-wy
22.4()-'...22.55 K~mu.n.~aty: meteo.ro log., policyjny oraiz wua.domośC'1 sportowe z W -wy.
pilSZ~
23-24. Muzyka lekak i tan~.z.n.a z W-wy.
„DIE WELT AM ABt.Nil'•: Ntepor6wnane arcyAUDYCJE ZAGRANICZNE.
dzieło t:i.kie pow~ta.je raQ; na k Jkadziesiąt !at.
11.05. Wiede1i. Koncert symfoniczny. ,NEUE BERLINER 12 UHR ZEJ1UNG": ...po..
ł•
d
tęż.ny film ... wspani1ały,. po:nnilk ku wiec:?:·
·
15.00. Hamburg. „Wicea mira ' -openej chwale ludzbo~ci.
.retka Mi11lockera. Tr. z Teatru Miejskie- „NEW YORK HERALD•': Takiego filmu. jak
L .s..-ce
,,TRADER HORN•' d<>lychcz:a& n·ii!dy nie wigo W ·U'l)I;" •
dz · eliśmy i nieprędko zobaczymy, Le-cz w&r.y16.00. Upsk. , Ondyna" ,opera Lortzi:iscy z.a.ws.ze o mm pamiętać będz.iemy .
ga. Tr. z Teatru Nowego.
„NEW YORK TIMES•': Reż. Va.n Dyke ie~t czł.016.00. Medjn[an. Koncert symfon.
wi~ki~m . którego· czcić hę' dzie przyszłość za
to przepiękne i potężne dzi-iło.
16.15. Budapeszt. Koncert kameralny

„TRADER HORM„

.„•••••••••••••••••••••••••••

I3
~
udz. Bu,genjusza Hwba.ya, Marji asi,.
li dies I i'nnych.
19.45. f rankfzrrt. (Sztutga.rt). R.ecifal
kompozytorski Beli Bartoka..
,Alessandro Stra-1
20.00. Bukareszt.
choroby wewnętrzne i allergiczne :
della", - opera Flotowa.
!astma, pckrzvwka. inigrena, reumatyzm l •
20.00. Langenberg, „Księiniczika
k L i;o li
•
l
ul. Al. Kościuszki 53, •
arów' - opere1 a eo 1 a a.
•
tel. 246-10.
20.00. Mo11acl1jum • .,Wieszczika kama'
Godziny przvięć 6 - 7.
wału" - ope.retka. Kalmana.
21.00. Medjolan. Transmisja opery.
21.00. Bruksela. Program francusko- ····· ····~#~········~
·•
belgijski.
···························~
Kalnej
fizy
terapji
Gabinet
21.15. Frankfurt ,Sztutgart). „Zygfiryid" _ cpera Wagri,z·ra fakt 2-gi).
1
• 1·
l K
•
f,
22.06. Londyn ~e.r:10na . oncert me- '
-Al. Kościuszki 53
d1zielny pod dyr. Mikołaja Malko. Solista
prąd wysokiego napięcia I fre kAntonio Brosa.
z

Dr. Jari Polak :••

do-1

:
:•

Dr. POLAKA

Ir

wencji, radium, lampa Heth:m, .
lampa kwarcowa, pr•, mien ·e pozaczerwo. ;
ne (cieplne) ga'wanirncla, fa radyzac ja,
U Of.ób przygnębionych, wyczerpanych. mema$ate i t. d.
zclo!nych do pra~y. natura In~ wod~ gorzka
.
„franclnka-Józefa pobudza obieg krwi, wzmac
nia zdolność myślenia i chr;ć do pracy. Żądać ••••••ttłttt•tttt•ł . . . . .
1
&
w aptekach i drogeriach.

I
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Nicdt I nie pędziły dwa auta uzbrojonych poludzi ma broń!..
[ licjantów.
pan dzwoni po policję!..
mu się uważniej ! Brama więzienna była zamknlt:ta.
Naczelnik począł
Jgnac w-0.lnym krokiem ruszył naW Katowi;ach poptłniono zai:adkowe I
n:e wytrzy- ! Afe na ulicy słychać było głośną salwę
mord~r~two. Oharą zbrodnia'.~Y padł. wspót: 1 przód ... Za chwilę.„. Najp~erw go tr:o- przyglądać. flaszkowski
l'
,1
· ·
p o1·tCJanc1
I
l
· ł dł · ·
ł , ·
wlaś,·1.:1el fabryki chrm1kah1. Kam1en1eck1 l hn
. 'Yurapywa. 1
r~wo werow_ą.
,,._
.
uzeJ.
ma
,
oraz ie go żona. Stwien.l~ono. żr l<amientec- '· c ~ rozz oset--.
Sam schwycił słuchawkę, lecz lekarz się na płot 1 stamtąd prazyh z karah:Dookoła„.
Znowu para za parą„.
ki pra-:"wał ostatnio G;d d::inmsł~-m wynanów, ścieląc trupami więzienne po~ V.' Ó·
lazkirnt. kti>rv mmł spowodot.lać orzcwrót w Dozorca mierzy każdego wzrok!em„. wyrwał mu ją z ręki.
- Co pan chce zrobić? - zapytał rze. Część buntowników rzuciła rewol. - N·e szeptać!..
d2.1edzinie produk..:ii fa.rb. Zwtpki. wykryt'.>
, N l ,
'
d
•
·
, ·
.
- .
.
.
~
w opan.-er1onym gabmede. pos1ada1ącvm
wery, wznosząc o gory ręce· a ozono
Jg•w1.,; cgl<.\da się„. Gdzie Flaszko w dr. ł'. uszczynski.
liczne dzwonki alarmowe i do ~tórcgo nikt
- Chcę dzwonić po policję!.. Chcę I im kajdanki i pakowano do wspólr.ej
nie miał prawa wstcpu. Z biurka skradziono · ski?„ Czyżby pozostał w celi?„ „Dzia
tu ' celi. Najzaciętsza walka przenios1a s:~
Również was ratować!.. Za chwilę wpadną
baty" cdgadł kgJ myśli...
d-Okumcnty. dotnzace wynalazku.
. P~deirzenie pada na wspólnika Kamie- się obej11ał... Wzruszył ram'1cmami.. uzbn,jeni więźniowie i przerwą druty Ido bramy, gdzie „dziobaty" starał się
klucze
RatuJ'cie• się póki czas'·:· • ,I odebrać wartownikom
~yrJąd
po pe- . - ~·'e
~ryde-~vka
nie,·kicR:o,
. • ••
• • •
••
· " il ć się'.„ - brzmi· do . tciefrJ n'·cznel..
~,
dla obłąkaszp11aluktóry
umiera wBlatta,
czasie
wnym
noze 1 kasfctY-.
p1c;sc1,
na
Walczono
i
trwogi
tyle
1 warz Jego wyrazała
nydi, opetany ,i..k:tś manJą Prześladowcz!\. I !lJCs!y ~~·u· dozorry.
!~. Flaszkows~; leżał tia kanaµie ! zaniepokojenie, że naczelnik mimowoli Ale już cały gmach wic;zienny otoczoz POZ"ostawbnei?o pamletnika wynika,
Pod- poc2ynal wierzyć w prawdziwość jego ny byl po!lcją konną ii pieszą. Już pJ
te Blatt mia! iamiar zgładzić swego wspól· spał..- Lekarz zL!iżył się doń.
łym m:eście rozniosła sęi wieść. że
słów. Zadzwonił na dozorcę.
'
niós! rę:.;:c;. .
nika. ale zbrodni tei nie popełnił.
- Przerwać spacer - rozkazał - w więzieniu wybuchł bunt. Policja za·
Za d\, ie minuty dwunasta...
Po f.mim„t Btatta kierowniczką fabryki
• tarasowała wszystkie wyloty ul!c, oka- Pt,ls n:,ezłv„. - szepnął-Dziw· \Vszvscy z powrotem do cel!
zostaie iego fona. \lani Ila. która raz tuż
Ban d yc1· przegral"t
· · ·
h w1ęz1·eme.
·
k
h
ł
ł
d
d
'l'
\V
1 N
,
O
~
l
osopodejrzanym
z
meża
eio
s"
od
u..:iek'a
chw11, g y po nosi s uc aw ę. )aJącyc
bnikicm. nieh kim S?.arkiewk·zcm. Osohnik na c 1:1r';Da„. t\\'orz pan oczy... o.
...
walkę
Zdą
strzał.
p:erwszy
padł
podwórzu
na
tak„
Ooo,
':zeroko!.
p:.-:1~!..
-Otwórz
straten oor7.ucil ll jednak. gdy Blattowa
Flaszkowski rzucał się w nnJwiekl<azik otworzył oczy. Spojrzał !lei żył jeszcze zaalarmować najbliższy kocila śrouki do źycia.
godną
i I szy wir krwawych zapnsów.
Stenotrpistk ą w fabryce Blatta I Komie- twarz lekarza. Powiódł dokoła· Nagle, misarjat policji, gdy drzwi się otwarły
·
·
nie,·kie1:0 hyła Jadzia Krzysikówna. zareczo
tłumem
z
się
mieszał
odwagą
podziwu
ocieka
dozorca,
blady
do pokoju wpad1
na nicofi.:Jalnie z Kazikiem flaszkowskim. poJnióst g!o\vę.
więźn i ów, czyniąc wśród nich istny po
- No, co s:ę panu stało? -"-- zapy- jący kwrją.
Opiekunem Flaszkowskieio był Kamie
na podwórze, śc · q g ał
Bunt! - krzyknął niehtdzkim głosem grom. Wpadał
nfec~i. którv w mvśl testamentu ojca KazJ t ał spok')jni~ leka1 z.
stamtąd policjantów, wskazywał najnje
Twarz mu - Wi~źni·ow';e strzelają!..
Kazik nit: uie t·dpart.
ka dvspnnował ieR:„ kapHałem w sumit
bezpieczniejsze punkty walid, wbiegał
J runął na podłogę.
100 ooo dolarów. Po zabói~twie Kamieniec· tylko bardziej Jeszcze zbladla. Patrzał
Naczeln·ik wydo1był rewolwer z kie po schodach na górę, zaganiając w1ęźt~enku ~t~~!~~n~i.e, ie pieniądze te zostały z na kalendarz, gdzie widniał czerwony
szeni i wybiegł z poza biurka, kierując 1iów do cel, rozkazywał dozorcom co
JJd?-ia nawiazuie znalnmo~ć z defekty - napis:
s;ę w stronę drzwi. Drogę zagrodził mu mają czynić, a wicźniowic na -jego w1'.
- ~IEDZ:i'l A.
~em <,;zyń~kim. który pndeimuie ~ię wykry
budzlć. Jgnac. który wpadł nagle z rewolwerem dok uciekali w popłochu jak na widok
Coś zaczynało s:'ę w nim
cia spra\vcriw taicmnkzeitn morderstw3.
·
'
k"1e1tk owac.„
·
Cl.}'liskt dochodzi do wniosku. że na terem~ d r 1 Jrzewać
aezyna ł już· w ręku. lecz naczelnik strzeM· pierw- czarta.
,
P'?l~ki s:r~~uie hit'mnicza banda „Rubinowy
W pewnej chwili istniała obawa, że
kulą
ugodzony
się,
cofnął
Wieziei1
szy.
.
eć...
P1cr~cłr1\'. do które! nalcfa zawodowi oszu. c.oś rozum~
za prosto w serce. zachwiał się na nogach w więz:ien;u wyhuch11ie pożar· Jeden z
Spojrzał na zegar... Dwunasta
ścl I wtamrwa..:ze: Klimczak, Sd1cideman
więźniów na rozkaz „dz1ob:itcgo" podmi,nutę ... Niedziela, godzina dwunasta i zawołał jeszcze:
Wo~iak I inni.
palił wióry w stolarce. Kazik zorjento- Nie wyjdziecie stąd żywi!.. ·
laz~l~~~~~i~~opr.nule Jad~! wspólny wy. w południe...
sic
Padł na próg. Za n:m cisnęła s~ę jnż · wał się szybko w sytuacji, rzucił
Co s'ę miato stać?„ Dwunasta w
Jadzia przyjmuie te proootycf~ 1 razem
wyi_ctd7~ią ~o Wiednia. gdzie zawieraia połudrn:e, niedz.'.-e!a.„ Potarł ręką spo- gromada w:·ęźniów Flaszkowski wyciąg ! na podpalacza, powalił go na z·-cmię. U·
nał również broń ~ kieszeni i prażył w nieszkodliwiając go dwoma ciosami w
;;,a~.omość z rnżynicrcm Gustawem Reine- cone czoło.
- No, co panu? - zapytał pow- stronę nacierających więźniów. Na czo- 1okolicy szczęki i zalał tl;~ce się wióry
Reiner oświiadcza się 0 rękę Jadzi, lecz
ło zirewoltowanych rzem"·eszków wystą i wodą, zapobiegając rozszerzeniu s '. ~
Blaltowa stara się p~zeszkodzić ich małżcó- tórinie lekarz·
pił „Dziobaty". Uirzawszy Flaszkowskie ognia.
Nie
odpnrwj.edział.
nie
Flaszkowsld
stwu.
Lecz nagle z górnych piętr gmachu
wś~~ f~J~~~~,;>;J~dok~~~~:ś~i~dzia znib widzfat już ani czerwo111e·go kalcnda- g-o po stronie ad~inistracji więziennej,
się nieludzkie
więziennego rozległy
Widz:at zawolat:
Plaszkowski l>C'rywa detektyWa 1 WY· rza, ani wskazówek zegara.
- Zdrajco!.. Czekaj, nle minie cie krzyki i w tej samej chwili grad kul po
wozi go za m;asto, gdzie chce dokonać na tylko Jadzię. Szła ku niemu z wyciągsypał sic na podwórze. Ktoś otworzył
nim zemsfv. lecz dowiedziaw~zy się od nie niętemi rękoma, jak wczoraj zanim poł za to kula!..
Strzelił. Flaszkowski padł na ziemi~. górne c.cle i wypu'ścit na wolność naiUśrn:ech rozprom!enil
go, że Jadzie porwali Srheidemann i Len- knął pigutkę ..·
~!ci~t~i~ ~~=!~:ia Czyńskiego na szosie i mu twa~z. Słyszał jej głos ... Jej melo- Uczynił to jednaik z rozmysłem. gdyż niebezp '1eczniejszych bandytów, skazakula przeleciała nad nim i utkwiła w nych na dożywotnie więzicni0 e. Ci nie
Flaszkowski wpadł w ręce poli<:ll 1 sąd dyjny cichy głos:
mieli wiele do stracenia, walczyli więc
Ni.e trzeba śc~anie.
- N'.e trzeba, Kaziu.„
skazal go na B lat deżkie~o wićzieni:i.
Podniósł się raptownie i ukrywaj~c z zac:ętością drapieżnych lwic. PQ!icja
Straż wicT.ienr.a przytrzymała Jakiegoś krwi.·. Za minutę.„ Uprzedź„. Za mi.,
malca, kt<Sry codzicń przynosi róże dla Flasz
alboljlusiała cofnąć się z podwórza,
się za biurkiem oddał dwa strzały.
nutę...
_
kowskirgo.
lepszą pozy~j~:
Kule bzykały mu nad głową. Schy- wiem ~andyci ~ajęli
siebie
~~lec z_eznaJe. że kwiaty te wręcza mu . flaszkowski patrz~l przed
lał się i powstawał strzelając naoślep. strzelaJąc z okien. Komendant pohc11
I meprzytomnym wzrokiem
.
pev.ci1.1 pak~'·
k ·
d• ł
·
'
.
wyśledzić ową daudaje sle
zyns 1cmu \vpada
- .M a J. a c zy„. - s zeI?ną ł -Iekan,· po- Naczelnik 1 lekarz strzelali w stronę wy a nowy roz az.
·
do iei auta N'e
me. Detektyw
.
- Atak od tyłu!..
wna c~oroba:·· w:ętniów z drugiego kąta. Dwaj z nieb
ma ~świad~za, że kwiaty posyła ~ p~J!~!~?~ trząsając głow~ Bohat~rscy policjanct, nie bacząc na
. Postać Jadzi zmkła· ,MaJaczen:a dopadli do biurka osłaniając się kulami,
.
.
przy~a~!~ł~i.
groźne n:ebezp1eczeństwo, bez waha~_z1,J nbskd1 ńdow1adulc si~ w _dalszym ciągu pierzchły. Znowu ukazała się przed c- ściągnęli telefon 1· zerwali sznur
h
l o<l
kl k
dl'
•
I
d
I
k
tk
k
a a . ie ową taJ~mn1czą damą Jest ,
1
·
swJ
· flaszkowski rzucił się na n:ch Jak n:,a wpa . 1 na at ę se 1 ową, c _cąc
l;Zyma czerwcma ~r a a en arza
żona tloktora ŁuszczyńsJ..-iego. ;
do _g~rnych piętr,
zeg~r~•. 1 nagle rozjuszony lew. Naczelnik przyb;egł mu przypuścić ~ztui:n
Scheidema.nn i Le-nczew&ki czeka,ią tylko złączone ,w~kazówkt
rozJasn.1ła mu z pomocą, powalając obydwóch na pod lecz. bandyci zonentow.ah się ~~ybko w
ok,ropn~ swiadom?ść
oknzJę . by z~mścić &ię na Wooki.ku.
&
plame swych wrogów 1 zwróc1)1 lufy re
·
s1~ z kanapy 1 dopadł ro ę·
. D?wu0 du1i\ s:ę przypad~oowo, że ~'osh.l< moz~. Zerwał
gueszta cofnęła się na kuryt"r z'" wolwerów w przeciwnym kierunku·
s!edzit1 w blo·ka.Ju1 W~~clo·w~1. Obv~w~ uda1ą do b11urka. Schwycił naczelmka za Idad
ł r k
ód I
N
i.,.... z.
1'. c i . k dr e
k" i p t
się ~m. y ZJ. ailWM: .z Dlilll „.osobiste p0<ra- p 11
- zawo a omen ant
:-:. . a~rz
czyła się z inną grupą więźniów, sta~
O· rząsaJ~ n m Ja
; 1 arynar I
.
chunki"„
.
gór~
na
ruszył
. \\em, ~ którego ~trąca s1e owoce, krzy . czających krwawą walkc; z dozorcami- pohcJ1 t ~1erw~~Y.
Wos·.1k pada ti;ipem ": tei wailce.
W teJ chw1h Jeden z bandytow wy.
.
:,
, .
.
. Dr Łuszczyński zosta.1e lekarzem wię- czał n:cprzytomme:
któ ·
- N·ech pan dzwoni po policję, albo 1 FlaszkO\\.S]~ po<ln osł się z po~łogi: mierzył wprost w komendant
.
.ziennym,
' a, . I y
.
.
Marynarkę miał porwaną. z lewe] ręki
. k I s bk t z h ·1 b
Pewne~ l"~ofodn1a FIMi:kowsild znaidunacisnął
Bandyta
chybił.
lecz
strzelił.
k
.
ł
I
k
po WOJS o„. ~ zy o.„ a c Wl ę z un- I
je w swej celi kawałek papi-eru i pigu~kę
cyngiel, zanim jednak rozległ się strzał,
Na ka.rtce w;.dmały następujące ałO:Wa: tują się wicźniowic!.. Niech pan dzwo-, poprzep o~zt~ ę sączy a się ~lw.
an J~S ranny.„ - rze nacze1- flaszkowski rzucił ·· s ~ę na komendanta
ni„. O dwunastej.„ Za pół minuty dwu- . „Połknąć. Przvjaciel"
i zasłonił go swcm ciałem.
Flar.zk?wsl~i obawiaii\e ~ię t>?dstępu, eh"- nasta-.. Gdy zegar wybije„. Ignac prze- mk, chv.:ytaJąc go. za rę~e.
r\UIa utk w il a mu w pIecac11„.
- Nie szkodzi ... Głupstwo„. - od.
wa. naraz1e nt~~ł~ę w SW~I ech. Po. dw?ch wodzi N' ech pan dzwoni
. parł Kazi·k
„
•
.„ I.
dm?ch zaprzy1azmł 1rę z Jednym z Wtęźn.:ów
Komendant strzelił poraz drugi lecz
.
·
Naczcln,1k, sądząc. ze ma do czyn·e-1
„oz'o0b1,tym". który dla niez.na.nych narazie
Lekarz ~rwał .kawałek prześc~erad- bandyta skrył się już za poręczą.'
celó~. pl"o-p0<nuie mu, a;hy <.aczał. praoować n1a ~ człowiekiem, który dostał nagle
\Vypadck ten wywarł na wszyst'
po~~eszania zmysłów, począł go uspa- ła z kanapy l ob_wrązał ,mu ranę.
w w1 ę~en.ny~ war&i..tac1e s~olars~1m:
Z podwórza. 1 kuryta:za dolatywah kich wstrząsające wrażenie.
„Dz.:'Obait)'. w;az z dru~1m ~1~n1e'll„lg- kaJać:
flaszkowski brocząc krWl stoczni
o<lgfosy gęsteJ strzelaniny oraz ryk
-Dobrze, dobrze.„.
~ em~, zai:m;;r~<tf:\Flf1Prko.W01kk-o.w;c dunt ":'.!~t.
'
•\•
'
•
d
K
h b d ;
b t ·
.
.
.
a&z ow& l·ei;<> <> spr:mu,
n _6 w 1 wc1ąsa1ą
o~en t: s :ię po stopniach na parter.
I Jed~oczcśnie mrugał okiem w stro, roz es.w1onyc z ro. n arzy:
każąc mu wycło.hyć z kancela~j.i więziennej
Dr. Łuszczy1'iski zdjął mu szybko ma
~ziął po zabitym I_gnacu obJął „Dz i ob~ty •
nę strop1-0n~go lekarza, . który
api~ dyżurnych wartownilków..
rynarkę.
Przeciąć druty telefoniczne! łagodnie za ramu: i
_Jgnaic pos~Mlawia w_sza:ąć bun.t w ni-e- Flaszkowsk1ego
- Przewieźć do szp!tala.·. Natychkrzyczał na cały głos.
dziel~ o 12..cą .w !>°'lud.me r.CJczai.s spaceru. 1rzekł:
·
·
·
' d · l'
d
· t I
J ·
k ·
N' h ·
buntu pa.łyka
F.a>!:z.1\owsk-. w i;reedd.zneń
o POW'e Zie I miast-„ Konieczna Jest bezzwłoczna ope
1.!Z • pr~e~l~ e .. lee się pan us~o 01.„
P-~u1kę i przen'o~za go do kancelarii
racja wyjęcia kuli„. _ zaopinjował leFlaszko wski zrozumiał za kogo go 1 chórem inni w:ęzn,ow1e.
Tymcza.sc.m więin;l()l\vie od:bywa.ją spacer.
·
j Ale zawiadomiona wcześniej policja kari.
·
Za trzy mi:nuty dwwna.sta .... Za t~y mi- uważają.
- N'.e jestem warjatem ! ~ krzyk- spieszyła już na uśmierzenie krwawego
nwty... Ig~iac:: wy1ął rękę z k~eszeru„ Za(Dalszy c1·ąg •. utro) •
.
. •. ~ :· C I1e u1·1ce mias
. bun tu. p rzez spo k ~Jne
: b un t . w. w1ę
trzymał
n?- ł -:--- a ch wt·1 ę wy b uc hn-.e
staćt _ krzykn"ł. doa:>ot'.e.a.
~ Niiesię.„
z.ien:·u1 .. Czy pan tego me rozumie!?-. ta, w słoneczne, n1edz:eme przedpołudIgn,a.c mrukń.ął c-06 poci nooem
STRESZCZENIE POCZATKU POWlfŚCI.
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1932
Nail"o4ętnie;sze aT"Cydzieło filmowe epoki
1

osnwte

na

tle

na.jpopularniejszej

powieścl

TRA G E lfjk4~ę A'MEReizvi{ ANSK A

1

I

rea.li.zach genialnego JOZEFA von STERNBElłGA, twól"<:y filmów: ,,MAR0KK0'' i „X-27''. - W rolaoeh gł6wnychi l gwiazdy Hollywooda:
płomi·en.na SILVIA SIDNt.Y. 11.a~pięlm~.?iszy a.rnlllll~ PHlLL&PS HOLMES oraz j.asnowłosa FRANCĘS D~E. - Film tylko dla 1„.d:d o zdro..
wych ne1·wacb, - Uprana się o p-un.ktu.alne przybycie na po:cząlek sea.ru-ów, - Passeipartotlł i bilety wolnych wefśt bezwz~lędnie NIEWAŻNE!
Poc.2.ąlek seansów o god.zmioe 4-ej, w sobo ly, nii:dz~eJę i śiwi,ęta o gOOz. 12-ej w poludrue, ApaiN~ura WESTERN ELECTRIC.
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leszcze lyJko dziś

po cenach znacznie zniżonych!

Korzysta1cie z okazji 1 obejrzy1cie

czemprędzej

Ceny

mlelsc na wszystkie seanH od 1 Zł

nllj weselszy dtwi~kow1e.: po ~ki
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Dziś I dni następnych Wielkie arcydzieło lilmowe wytwórni ..fOXA"
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DZIS I DNI NASTĘPNYCH! -
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PascynuJąca powieść ELIZY ORZESZKOWEJ

Początek

seansów o godz. 4..N. 6, 8 I tO·eJ
"' soboty ł niedziele o rod·e. !?-eł w potudnie.
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następnych

film w nowym litera·. kim i dźwiękowym opracowaniu p. t.
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z iycia carsk;ei Ro<>ji. Realiza ~ ja genjalnego ieżysera
Walki mor~kie!

Nad p-rogram. Dodatek

Wielki sukces filmu polskiego. - W rolach gfównycb: KRYSTYNA ANKWl\ZóWNA I MIECZYSLA W "'\ Bt:LSl\.I. -

Dżwi4ęk~~e.Hino-Teairu

,,BI

Ta1ne rewolul'.ytrie stowarzy,;zenia!

LEG~I''

Konflikt miłości, nienawiści i poświecenia. Oia ma tyczne prze7ycla na tle martwYch obszarów Sahary. W rolach głównych Męski WARNER
BAXTER w roli oficera francuskiego i słodka J\lYRNA LOY w roll kobiety-i:zpiega. - N ad I> ro gr am y!
Początek o godz. 4-ei po południu, w soboty i niedziele o g. 12 w poi. Ceny miejsc w soboty,niedziele I świ~ta na poranki po 50 1r. I 1.- zł.
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M~nurnent<>lne .arcy1zieł•)

h~

rosyjsl{•f'go

~ewitje i ares;:towanial -

Dymitra Buchowlecklego Hu1a!;zeze orgje oficerów car~kiei gwardjil
Laura la Vlante, Raymond Keane I Michał Wawlcz.
tład program. Dodatek dtwlękowy

-

W rola(h głównyth:

dżwi~kowy

b nacielny lekarz FJD~enowsk el!o zakładu kuracvincgo. wskazu ie w sposób zupełnie do•łęony drogi
naturalne do usunię: a tych ciętkich c erp : eń. Każdy cierpiący olrz)muie łaknwą na żądanie za darmo i bez opłaty porła Na 1dV\ naoi•ać pocztówkę, (ofrankowaną 35 J!r I z 1lodan ł em dr>kładnego adre1u do PUHLMANrt & Co, BERL.rt 87 ., MOggdstrasse 25·25a.

1waranclą
wyklucza1ącą absolutn~e
wszelkie. ryzyko, wyucza praktyczn·e
SPEC. CHOR., WENERYCZNVCft na samodzielne11:0 buchaltera-bilansl·
SKÓRNYCH l WlOSOW.
stę. rzeczozn. z wyższem wyksztalce(PURADY SEKSU.ALNEl..
niem i kontro\. syndyk. przemysł. NatJio
1t:'I. 131-28 ka o naidogo<lnleiszei porze. Bli~-

A1tdrze1a J.

POPGRYWATNEW
chor ZY na ruptury ·1ro·l·ne kaln[tWałił
~
.„
OTO IE LEKARSKIE ~r~r!~z~~~e ~dś:l;~'od' I~ 1~~~.c~f:~or~~cyj
SLUżĄcA.--leps~a
~szystklego
Zielona 6.
.BWur.J"'maed.z•
!z~~t~;~.J:~:~~~;~r::~t:z:1!::~

1-9 w. Piotrkowska

Qd I

RUPTURY, iakc>tet k:>lechva nie
wo.Ino :r.anicdbywać, gdyż skutki dla
:tycia ludz.k.ego są bardzo niebezpieczne Ruplura slaie się wielką iali gło·
wa ludzka, spow?dowac może śmłer·
teine powikłania k.i&i~

Specl~lne lecznicze bandaie ortopedy,;z.ne gumowe mojej metody usu·
wają ra.clykalnie na in ebezpieczni:iisn
i najza.starzalsze rupfory u mężczyzn
kobiet i d~1ec1 ber operacji Na skrzy·
wiel'lie kręgosłupa, przeciw lworzen·u
się l!arbów i aruźlicy kości leczniCZP.
g0t'$eły orlopedycine
Dla skrzywionvch Lól!
płaskkh i bo-lących stóp wkłady ortopedycme.
Sztuczne nogi i ręce. Zakład ortopedyczny,

Spec:. I. RAPAPORT
ortoped. ze Lwowa, L6df ul. Wólcza6ska Nr. 10,
front, parter, tel. 221-77.
UWAOA: Osobiste jawienie Sle chorych test
konieczne. UbezfHCtzonych w Kasie Chorych
m. Łodzi przyimuie.
• PODZIĘKOW ANIC.
Dnl11 29 sleronia 193t r. zachorowałem cięż
ko na uwizgnięcie mei przepukliny i potostawala h lko mR la nadzieja utrzymania nile przy
życiu. gdyż llczę lat 70. W. P. flyr. J. RAPAPOfff„ znm. w Łodzi ortY ul. Wólczańskłei IO ·
<tront parter) nie szczędził trudu, uwiz1tnietą
przeruklinę umiejscowił i założył bandaż Jei<O
metody, w którym czule się
bardzo dobrze.
Za trud I pracę Dóg zapta~!
(-) Rydzh1skl Józef
Lódź, 1-go Ma)a Nr. 4.
.
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TELEFON:

do

do

pracown~ka frytjerskiego. Wiadomość:

Narutowicza 44.
. . Andrzela S. tel. 139-40.
NA WYPLAl\':..!_l:!_l_eg_a_n_c_k-ie-d-am-sk,....1-e
Udziela doratoej pomocy lekarskiej we wszellc:ich wypadkach Spec1ahsla. rhor_ób s~órnv..:h. wenery;:z pla!lzcze. damskie i mc:skie sweatry i
nag1ycb o kaidej porze dnia i nocy. Lekarska pomoc aku· llYCh 1 mo~zopt...ioW\ c.~. Elektroterap!l. pulowery. Jedwabne I wełniane towaszervin-> 1!1Deknl'-'l!iczna.
.
di~termi:_
ry. biały towar, firanki. kapy, bielizll..,•llllllll._,.•---Dfł•lllllA•1S1•cm•m1mllll'llP!l!!l!lll!lllll•!I••• PrzyimuJe od 11:odz. 8 11 1 od 5-0. na "Oń ·zochy torehk1· boty kołdry
t •. . . . - • ·w niedziele I śwreta od 0-1.
' "' i;
. •
•
'
'
I •h nań •iddzielna oo..:zekalnła
wyżymaczki 1 moc mnyc.h .• ar~ykulów
--..;.,_:..=;.._;.o.;;,;;.;-...;.;.;;.._..;;.;,;.;;o~;;;.;.;.;.;.;;..._·i;oleca L1:on Ruhaszkm. K1hni.k1ego 44.
?r. med.
j~talvm klilcntom nawet bez wkładu.
1
(J
~ DO SPRZEDANIA wózek ręczny - tę.SO
1
•
ii.
- . rowy, 2 resorki używane dute, kola
I
powrócił
lnowe, stare.. wszelkiego rodtaJu, ulica
c1. ,
specjalista chorób skórnych, we Limanowskiego Nr. 123, kutnia. ___
I
ciowe, Duże ofiary materjalue.
nerycznych I moczopłcioWyc!t, SPRZEDAM maszynę do pisania, ume
z11letne są od 1akości towaru. Nie każdy dowolnie zachwa
lblowanie biurowe, ~1. Piłsudskiego 4,
lany towar. lecz w cią!!u dziesiątków lal w całym świecie
mleszk. 25, 7-IO w1e_c_z._ _ _ __
wypróbowana łakość za~lu~u e na Wasze zaufanie.
według stare! numeracii c~gielnlana 43 IWYt'OtYCZAM suknie balowe oru
_
TYLKO „OLL A" .._
. .
telełon 141·3~
.
1 ślubne pq cenie niskiej. Pu>trkow&ka
Przv1mu1e t1d il 8-10 L-2. 5-S w. '94 prawa oficyna 111 Pietro
.H
nedziele I święta od 9-11 Dla paii od
()
'
dzielna oncze „afnia
1POK J umeblowany z utrzymaniem
lub bez do wynaJęcia, Sienkiewicza 34

•
Iw„•• ·•·ow•·· s.„•• pow•"····· ••.

IDCr.mHed.

H

U

b •. C

Cegielniana Ne 7

„••••••••-••• m.
! 3-~hszPK.Jkol

4.

iiON...,E""c_Z_N_V_l'O_k_ó_l_z_od_d_~-,e-ln_e_m_w_ei
ściem do wy.naiecia
tnatl~ka fZ. OoJatd

od zaraz,

Po31
Si..ONECZNYi)OkóTUmehlowany z ma
I t kuchni!\ i wyJtodatni (bli•ko linii lą kuchenką zaraz do wynajęcia Wi31
1 lramwajoweil bez odst~pnegn. Ołer dok 1, m. Z.
!
tv pod „Kr morne 13SM
Jt;ZYl<.A polskiego I rachunkowości
·szybko wyucza rutynowany nauczyPsvcho·grafolol! .Szv•
ciel. Starszych specjalną skróconą meller-Szkolnrk. autor prac
todą. Aleja I Maja 5, m. 8, front, III-e
naukowych. t < e d a k l o r l '.,_i...:.e..,..tr..;.o.;....- - - - - - - - -

ER'H WDOłkKTDóWR
ysk1· ~~~.~:kte~wit:,dol:~:~:a
O

prteznaortnie. Styr1ne
1ned1ul'll Evigny w Iran•
;ie ud~ad:;· ie immlla,
l k8
gól

17.

!"J:i~~ZCC~od~~~:~~
'wo:!'~l~· ~~~~
go
Andrzeja 3Z, tn. 11.
człowieka,

'3Vf1LIS wyleczaml dalę
pil'eltmą
akusz~ „ llnekoloit
u
(WatanCJę, Leczę te! ..:łcrp•c11u fo§RODMIEJsKA 29 !dawn Cegielnfan11 Specjallst<t chorób skórnych
t ~::~:.w ~tn7~~!~ziakt;
lądka, Wąt.rnby, płuc. !1etwo1we, ser.
nr 4): tel 131-90.
. I wenerycz~ych.
telefon 216-90.
tycia. Je1eli wątpisz. napisi rok ł ml-. -=owe, kobiece, wcnery..:!11e, reunia·
Godzmy przy1ęc 10-IZ. 3-7 po poł. Leczenie d aterm111. Elektroterapfa.
::tpecjall•&a chorób skórnych
siąc urodzenia - otr:ivmasz analiz, eh. tvczne. attretrczne, sklefoze ;td. ---------------1Południowa 28, tel. 201-93
I wenerl>'cznych.
rakteru darmo. Na koszty pocztowe i Zgloszen!a Pi!lel'!'111e I .>s•llli<;te l lczDr. med.
Od 8 _ 11 rano 1 od 5 _ 8 wlecz,
Leczenie lampą kwarcow111.
kancelarvine ułaezy~ 1 złoty (znactki nc P~dz1ekowania. ZakhJ Przyr J'fol.'ł
w nie - ziele od 9 _1 PP·
.
Elektl'oterapja.
pocztowe), R~dakłot St.yller-Szknlnik. ;eczmczy Marmo\owej, l(ró 1 t•wi.k~ Hu
•
Dla niezamoźn ·h ceny lecznic
Przy1muje od iodz.. 8-& 1 od 6-0, Wanzawa, Żóraw1a 47. m. 2. Pr~yięciar·ca"'°....;.;R""y""n~ek~l~R;....- - - - - - - - Choroby skórne 1 went:1 ~ crne.
· y„
·
v. 111edz1elę 1 święta od g. 9-l.
o~nbi<łe płatne rał : dz eó.
~
"'.c
PIOTl{KOWSKA 10.
Telefon .?-15·21.
0!". mc.d.
lJla pań oddzielna poczekalnia.
SPRZEDAM t ·
k
k
~ ,; fi I I I! U
Przyjmuje od 8-9 30, od 12.30-UU iYł
amo maszynę s arpet oli.
c c.; .,,,,.,._; Ó'"' .a
i od 5-9 w1ccz.
1
t'ROŚBY, podania odwołania, skargi, wą 1 wenderkę, oraz !Tiaszynę .na dzie
I() C::::,, .OC;, $;;A.,, °!i~
W nie<lziele i święta od 9-1.
•
.
11,.ekursy do Władz Skarbowych i Ad-I clnne pończochy. Nap1órkowsk1e110 23,
~ .!':::B:: ,:ii l'.g ~~ 0 o.~ w
111 10
- - - - -- - - - - -· · - ·- -- AKUSZERaCill'łEKOLOCi
rtuni;;tracyJnych„ Mi: mo;ialy. Tlomacze I :. ·
.
.
O
"Gł 11 ~ .... ~ .~ ...J
BIŻUTERJA, zegarki na raty. Cen\'
.
przeprowadził się na
n1a. we .wszystk}ch Jęz~ kach. Opracow., PULO:WER~ naimodme!sze z wtasQ c::::11.;1 ~
~ ~ -~ o0 ci >iotówkowe,. ..Prccioia". Piotrkowska
umow i St~tutow. Piotrkowska 90, nych 1 powierzonych materiałów wy. ·
~ ~ 3 ·- ~ ~ I ~ ~
123 (w podwórzu).
.
i'OW~~cchnc Biuro.
26 konYWa, Zielona 44, tn. lG.
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W~gry przegrały

5:0

Zwycięstwo I

Nasi

hokeiści

wygrali w Amervce

Polska olimpijska reprezentacja ho·
kejowa pokonała dnia 29 b. m. w New
łlaven New Haven Athletic Club w stosunku 3:2 (I :I, 2:1, 0:0). demonstrując
wygrała pub:iczność,
wytrąciła
i.OOO widzów (w tern większa ~zęść polaków) grę niezwykle ofiarną i szybką.
rown~wagl
świata
Bramki dla zespołu polskiego strze$wiat .Pin~-pongawy doczekał sle sen ogromny chór trjumfalny. Walka toczy
Publiczność nie wytrzymała.
'Ra- . lili Krygier, .Mar<.hl!wczyk i Atch<:lnsacji w_e~ktego kalibru- 100 pr?C· fa~" s~ę z~cięta, każda piłka węd1yie dz'e- dość znalazła uj~cie w entuzjastycz-l,h!r ~owabk! ~·;d·,1a. prowadzlt Zl\\ J·
ryt tum1e1u o tytuł m:strza świata, n:e s1ątk1 razy. Jednak nerwy 1 kunszt łnych okrzykach i chóralnem:
„My 1dv mev.~:vkle ~:ronmczo na knrzy;~
zwyciężone dotychczas
przez nikogo mi'Strza świata tym razem zawodz~: chcemy 5:0!" które w równych odstę- 'amervk:rnów.
Węgry doznały na międzynarodowym Szabados przegrywa nieznacznie 21:l7, pach wybuchały niczem salwa armatPo lllL'l'Ztl odby'a się wle.:zorni.::a,
turnieju, odbywającym się obecnie w . 13:21, 20 :20. Czesi prowadzą I :O.
nla.
w której wzięło udział kilka~;ct os1\b.
Pradze. sromotnej porażki.
j Na plac boju wstępuję Barna i Ko· Zjawia się ostatnia para Belak - Hokeiści polscy byli witani entuzjastyTrzcba bowiem n'·e zapominać. t.e lar. Le1;z il on nie jest tym razem sa- Lauterbach.
cznie i ugoszczeni po królewsku przez
hegemonja Węgier była bezapelacyjna mym sobą. Może porażka rodaka. tak
Lecz n:e było danefu widocznie te- Polonję.
.
i całkowita: tacy mistrzowie świata Ba go zdeprymowała? Gra coprawda roz go fatalnego dnia zdobyć
Węgrom
rna i Szabados, gdziekolwiek się ukazali paczliwie, walczy do upadłego o każdą choćby honorowego punktu.
w Berliin'ie czy Paryźu, odnosili Z\\-Y· piłkę, jednak bez tej pewności zwycię
Nerwy Belaka zawodzą i chociaż
można tanio soędzM dzięki
cięs~wo za .zw~cięs~wei:n. tr}umf
ta 1 stwo, bez wiar~ w swoje siły.
stawia na kartę wszy~tko - pomi~1:>
iniciatywie p z,N
tr:umfem. Nikt tm się me mogł przez
Kolar natomiast zachęcany gorąco <lobre&'O początku w pierwszym secie,
. .
. .
dłuższy czas oprzeć. a wynik był z g6- przez ziomków. przechodzi samego s;e zatamuje się i znów przegrywa 10:21, . . Polski Zyt. ~arciarsk~ przy ~~rclu
1
ry przesądzony.
bie, dokazuje nlernal cudów, gra jak 21:23. 21 :16.
•
I' M ·,"· ko~~mk?ql
or~a~~izuje kol l?W:
Rywali znajdowali jedynie w swo· , w trans "e i wygrywa. Nieznacznie coSromotna klęska przyp:eczętowana. rald . tUI ~ sty\.:z.no - narciarski w druach
Jej .oiczytn'e: A więc Nitro.i. Bellak i jprawda 21:16, 19:2.1„ 22:20, lecz :wystar CzecI'y pob~ły Węgr~w 5:~!
.1 21 w~:o~~~~;iie się we Lwowie, doJnm.
.
cza to w Zt1P_ełnosc1, by dorzuc-ć droN•e nalez~ zap9m nać •. ze mecz .te.i kąd z.jadą z różnvch miast uczestnicy
s.row~m • w:egrzy. byli n:ekoro~ow.a g?cenny drugi punkt do dorol5ku kole~ wygrała. pubh~znosć, a ~le za~odn 1 cy. 1wyprawy. Program raidu }est na.stępu
nymt krola~I piłeczki celu!o~do~veJ, n~1- g1 Malecka;
. .
.
· C~es1 szalcJą, chwytaJą swoich. pupi jący: 21.2 wieczorem _ wyjazd ze Lwo
strzami świata tak ~sokieJ m'a_ry. ze l
Wreszct~ ~rzec1., filar Węgier - ló~ 1 na barkach wynoszą z salt na wa do Worochty, 22- pobyt w Woroch
lk:zy~ w watce. z. mmt na zwyc1~stwo Bellak ró~n:ez zaw1o~ł.
uhcę.
. .
.
. Icie, 23 - w Tmskawcu, 24 _ w Stawuwazano w świecie sportowym n.em!l!
1 on nie grał tak Jak zwykle, choć
Wskutek teJ n:espodztewanej porai-1 s'ku 25 - w Roztoczy /6 - w Krynicy
za nonsens.
„
.. „
poz!1ać. by!o p~ ~im ogromne poczuc:e k» Węg_'.er. nie nastą~ifo jes~cze ro·l~ 127 .:_w Raboe, 28 _:_•;,Zakopanem 29
I naĘte - „krach na cateJ I1nJ1.
odpow iedvalnosc1·
strzygnięc1e wlak m:strzowsk1ch, gd~ ". - w Zwardoniu 1 mairca _ 1Przyja:zd
Cze~• .Pobili ~ęg~ów 5:01
Przeważyła ni·ez~ykłą
pewno~ć obecnie Czech?słowa~ja,
Aus.trja . ~,do Wisty na Slą~ku.
Tak·e3 scnsacJ~ mkt sle nie spo~z:e- Malecka, który pomrmo
genJalnyc? Węgry. posladaJą po Jednakow~J ilos~1 I Wszystkie koszty kolejowe wra:z z
wat! A stało to s;ę w Pradze. trzec1egJ wprost zrywów węgra, przechy~1ł punktow. Dlatego zaszła koniecznos~ całkowitem utrz~rmanlem w drodze i na
dnia wafk międzynarodowych o mistr;:o znów szalę zwycięstwa
na korzyść rozegrania jeszcze jednej kO'nkurencj'.. jeta.pach wyniosą zaledwie 205 zł. od us~wo świata i cenny puhar .,Swayth· cz.echów. 21 :19, 11 :21, 21 :18. Katastro- ~ J\tóre wył·oni ostatecznie tegorocznego , czestnika. W wagonach uczestnky imidu
l ng" ofiarowany przez anglików.
!fa stała się nieunikniona. Czwarta gra I m!strza.
j korzystać będq z podnoszonych łóżek,
Po całym szeregu sukcesów nad to spotkanie Kolara ze zrezygnowaDecyzja nastąpi w niedzielę dn:a zaoJlatrzonych w pości1et.
dotychczasowymi przeciwnikami, przy- nym i przygnęb:onym Szabadosem.
31 bm.
Zgłosz.enia do tego nleizwykle clekastąpi)j wreszcie ,węgrzy, jaiko pewni
Bez dłużg.zej wal~i pozwol ł. ~ię p"l
Oczy p;ng-pongist?w. całego świ~ta W~!!O raid·u przyjmują poszczególne 0d·
v..oryd do walki z czechaml.
konać 21 :14 1 21:13 1 wydrzeć JUZ 4-ty skierowane są z nap·ęcrem na stohcę 1dzrnły Pol. Tow. Tatrz„ oraz okr. Z .
5000 widzów przyszło na ten mecz. punkt czechom.
Czechosłowacjz - Pragę.
(a). ł nairciarskie, d-0 dnia 12 lutego b. r.

Przebieg sensacyjnego meczu plng-pongowego w Pradze
Mecz
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Na pierwszy ogi·eń
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c-Oraz większą

wIs·.K„.A. cH ·s·.,wl„ Ą s'=K I cH

Se Z 0 n . hoke1·owy J·est u zenitu

poszli mistrz

śwłata, węg er - Szahados i czech -

11

Malecek. Napięcie - niebywale, cisza
Sez-011 hokejowy na Górnym ~ląsku · sadnlczej. Nie mogl śmy bowiem zaob- f W ubiegfą nledz!etę odbyto s1ę towa
- grobow~. Gra rozpoczęta·:
• znajduje s;ę obecn.e w punkcie kulmina- serwować na ~ec1 tt. tym a.ni..odrobiny rzyskie spotk~nie Pom : ęd_zY. miątrzem
Cóż t(). S~abados Jakiś n esw 6J, nie cy,nym. Na wszystkich odcinkach wre choć przysłow10'\.' eJ amb;cJi 1 werwy, okręgu Sląsknn Tow. Łyzw1arsk1em, a
peVv"tlv popelma błąd z~ błęde.m·
. walka p.om ędzy zespołami hokejowymi, która cechowała c! otychczasowych gra- wiccmistrzr~m K. H. Siemianowice. Za.
W 9~ech~w wstępuJe nad~eJa. ~zyz walczącymJi o mistrzostwo klasy „B". czy. Ospafe tentpo ze sttony Lwowa wody te zakorkzyły się jak wiemy zwy
hr mozl~wosć wygran~? ZaczynaJC\. do Bezczynnie narazle przygląd.ająca się sprzyjało ślamazc rnej grze m ejscowych olęstwem Siemianowic w stosunku 2:1.
pmgowa~ M~lecka. Kazda udana piłka tym zmagan:om klasa „A", licząca w którzy w zupelrości nie wysllali się na SI. •Tow. Łyżw. wystnrlło do tych za„
Czecha, 1 kazdy błąd węgra - to Jeden lswo:ch szeregach niezbyt pokatną ilość osięgnięcia lepLzego wyniku. Inna necz Wodów zupełnie zdekompletowane bet
a w111
+• dwu czolow}'ch zespołów Sląska t. j. K. : że nastrój, w j.:Lkim mecz się od13ywał w najlepszych S\.\ych graczy, to też wynik
H. S emianowice oraz SL. Tow. Łyi- '. żadnvm stor.ni u nie mógł wpłynąć na nie może być odzwiercjcdlen:em istotw:arskie, urządza tymczasem. celem' „dop'ng~' graczy, albow em publiczność nych sił obu najs.Hniejszych zespołów ho
utrzymania swych zawodników w odpo śląska zignorowała te ciekawe skądjiną1 d keJowych. w tern miejscu nie można
wie<lniej kondycj,i, spotkania towarzy-1 zawody, zjawiając się w rel<ordowej ilo wprost powstrzymać się od wyrażenia
w l:.ódzkiem 1 owarzystwie Ko· ski.e, czekając z niec erpliwośc!ą na ści, 120 osób dosłown·e. N.c dziwnego, obawy co do dalszych losów Sląskiego
/arskiem
zmierzenie się ze swy~ przeciwnikami na łodzie spali wszyscy. Zawodnikowi Tow. Łyżw. O ile bowi·em w tym zespo
w dniu l lutego br. w lokal.u własnym w spotkaniach m strzo...v-skich. .
IPotrzeba bowiem· licznego otoczenia, w i le znajdują się niewątpl1iwie jednostki
przy ul. Ta!N!oweJ kr. s, 0 godtt. 8 wieP~ ~hwalebnym występie śląskich dzó~. podniecających swymi ?k~zyka- wysoko-wartościowe, które przy dalcrorem Ł6dtZ!kie Tow. Kolarskie, urząd~ia hoke1stow w Zakopanem, którzy zarów ml Jedną lub drugą stronę, pr:i:esw:adcze szej pracy mogą zabłysnąć swym talen
uroczystość roroania nagród za sezon no zasobem techni'ki, jakoteż tempera-: nia ,że każdy n emal ruch Jest obserwo- tern, to jednak przeraża ich znikoma
sportowy 1931 roku połączoną z zaiba- 1 mentem w walce z m;ejsca pozyskali so wany przez setki oczu. Organizatorzy ilość. Można bowiem śmiało stwierdzić,
wą tanecz.ną dla swych członków i za„ bie !iczn e na zawody uczęszczającą pu. 1meczu sobotn ego, na dłuższy njewątpli- że poza 4-5 gral.'.zami, których nie po.
pros·z:onych go~cl.
bliczność zakop : ar1ską, ostatnie zawody, I wie okres czasu poniechają jak chkol- trzeba sle zupełnie wstydiić, reszta nie
Wśród kil.ku<lztes~ci'l.f nagród. w 'PO- 1urządzone staraniem okręgu pomiędzy I \\iek imprez, bojąc sie deficytu, a puhlii- słychanie skromna, bo wyrażająca się w
staci przedmiotów warto~ciowvch. ż·eto- okręgiem Lwowskim i Sląsk m zakoń- : czność Sia.ska, będzie m ała możność cyfrze 2-3 graczy, przedstawia się ju!
oow, <l'Y·plornów, roz.da·nie również będą cz-0nym jak wiadomo, prze~raną śląza- · oczekiwać przyjazdu Kanadyjczyków w jako materjał, narybek wprost katastror;a.grocry honorowe p. wojewody fód·zkie ków w stosunku 4:0 musiiały nasunqć, przyszłym roku, o ile wogóle przyjadą, falnie, nie rokując na przyszłość Wlielgo I wojewódzkiego komendianta polkji sympatykowi hokeya pewne zastrzeże- lub do tego czasu i:>rzekonać Slię, że I kich lub w-cale żadnych postępów. To
państwowej, za kolarski rai<l „z roztka- , nia. Oczckjwaliśmy, how em od na- miejscowe zawody są i mogą być inte- też niewątpliwie kluby hokejowe, któzem", który się odbył w roku ubiegłym szych hoke •stów gry, co do której nie l resujące i odwiedzać Sztuczny Tor w rych polityka jest obliczona na daluą
na tereniie województwa łódizJdeiro przy można było mieć zastrzeżeń natury za-I Katowicach.
metę, mogą w zupełuości łatwo zagro11dz'ia}1e .policyjnych klu<b~w sportowy.eh,
z.!ć w najbliższej przyszłości dotychczaa któiry został zorganizowany po raz 1Jl b
b•
•
soweJ supremacji $1. Tow. Łyżw., które
1
1
a>ie'R';!ra:e
za
kolarski wyścig sztafetowy tódź-Kaod6-dq si... 111 '"'lśfe 111 dnio,;fi 1 j 2 lut~""'o
bez żadnych niemal szans na zwyci»Usz-Łódiź, który Jest rozgrywany od
"
~
''
Ili
v
kilku lat o na-R"rodę prz.echodnią Łódt7Jkie
1 I 2 lutego br. odbędą "Je w Wiśle f 2 luiteigo: gocbz. 10 - kunGmrs Skoków stwo. tembardziej, fe i tak obecnie w
go Tow. Kolarskiego. W roku Ulblegfym pod protektoratem wojewody Grażyti- otwarty I do kombinacji, goc:bz. 14 - najlepszym swym składzj,e SI. Tow.
nag1rodę prz.echodinlą zdobyła drużyna skiego i gen. dyw. Przdd1deckiego 11-gl, bieg zJa;idowy. godz. 17 - rozd,anie na- Łyżw. jest zmuswne grać przez okres
~dutlsko-wolsklego kłll'bu kolarskiego.
ogólno-aikadtemickie uarciarskie mistrze>- · gród.
trzech tercji bez zmiany graczy.
stwa Polski zorgani•zowane przez AkaW cz~sre k~UJrsu si'koków t>rzygry- . W kla~ie „B", V! k~ó.r~j obecnie waldemlcki Zw. Sportowy w Cieszyni-e. Pro wać będzie orkiestra. Przez cały cza:s k1 rozgorzały, naJlep;eJ Jak dotych~zss
gram zawodów przedstawia się następu ' trwania zawodów czynna będizie własna P 1 ·zedstawiają się zespoły południowe,
jąco:
.
I komu1nLkacja autobusow pomięd1zy dwor t. j. Bielsko i Cicsz:vn. Na~eży wśróti obu
NJeśt:·e
1 lut-ego god1z. 9 - bieg 18 kim., god1z · cem kol. Wisła, a terenem zawoc!Dw. !tych zespołów oczekiwać finalistów mi14 bi1eg- pań 8 kim., gocliz. 14 - 8 kim. I Ad·res Mura zawDdów: AZS, CieslYill strzosLw.
bieg młoó·ziieży o odlznaikę PZN.
i.uil. Kras•z.ewskrego 15.
. '
.Lukan.

I

Rozdanie nagróa
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PAT I PAT AC
Ucieszny

ft~ordantsaef o
lirardłl. DOpie.s ftjef

niedzielny

Pat: I znowu nic ... A ciebie to nic} Marynarz: Hej, wy tam„. Jest do j Marynarz: No, pijcie, chłopaki.„ Nanie obchodzi... Skocz wreszcie po ro- wypróżnienia beczutka piwa.„ Sam nie · ?" kawalerskie .. „ Poznajcie serce ma.
zum do głowy i wykombinuj coś...
\dam rady... Może mi tak pomożecie tro- rynarza ..•
·
_
Patachon: Wolę nie zaczynać ... Je- szkę, co?...
ł'acachon: Strasznie lubię morze.„
żeli skoczę po rozum do głowy, to przy
Pat: Z chęcią, panie admirale .... My Gór nie znoszę, bo zawsze zasłaniają
W ostatnich dniach przeprowadzono ~al '. moim pechu mogę jeszcze przytem zła- właśnie jesteśmy z „Pogotowia Trun-jczłowiekowi cały widok„.
kowitą reorganizację Kwardji papieskiej. ;mać nogę... ·
kowego"...
Gwardia otrzymała nowe, współczesne 'I
:r----,.~----~'"'l"'T.,.--~~„
mundury ł zorganizowana została na
~./
wzór wojska, pełruąc służbę nie tylko
w gmachu Watykanu, lecz na całym :
obszarze miasta pap~kiego. W zwląz- i
•
ku z tem wybudowano szereg budek ł
strażnłczy~h dla posterunkowych gwar- !
djl, pełniących słutbę.
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1ornelfta dla
•porto117c6•j~
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Marynarz: No, widzę.Że mają już
Teraz zawieziemy ich na olkręt... Nie wyglądają wpr~wdzie im~onująco, ale skoro niema mnych, w1~c
I1 kapitan
będzie musiał zadowolić się
tern, co jest...

l

dosyć...

Patachon: Mam wrażenie, że leży-,
Marynarz: No, holt~je, ~ość już. bom
my w hamaku... Ale ,t~n .marynarz to blowama... Wstąwąć 1 zabierać się do
?Ył .byczr chłop. Wlasc1w1e dokąd my roboty:··
.
Jedziemy.··: .
.
.
Pat. Do rob~ty? ... O tern me było
Pat: Jezeh chodzi o mme - to do mowy... Nam me wolno pracować._
Rygi....
M~ jesteś:ny bezrobotni ..• Pokażę panu
leg1tymac1ę zapomogową ...

I

W Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych, skonstruowano specjalną lornetkę
dla sprawozdawców sportowych, którzy
Marynarz: Nie marudzić ... Szorować
Marynatz: Ach, łamagi... To się na-1
Patachon: Nie wstanę, choćby ktoś
w ten sposób mogą swobodnie przypa· pokład... za godzinę wszystko musi zywa robota? ... Do menażerji z takimi podemną gwoździe wbijał...
trywać się grze na boisku, siedząc przy błyszczeć jak złoto„..
robotnikami...
Pat: Patrz, nasz marynarz sprawit
stoliku, i natychmiast nadawać rezultaPat: A to z nas idjoci... Daliśmy się
Patachon: Teraz widzę, że Koper- sobie nową czapkę ...
ty przez radjo.
nabrać...
nik miał rację„. Ziemia rzeczywiście
Patachon: Nie uważam, żeby to
Wi41iW
!!IWM
P§e.5~~*•••••
Patachon: Proszę cię, tylko w licz-\się kręci...
było takie wygodne.„
·bie pojedyńczej...
J
Pat: Dobrze ... 'A to z_ciebie idjota ...
li

er/i --------------------------.......,

s!

~..,,......... ~~--

Słynny

Eugenjust D' ALpo raz szósty. Z ża
dną ze swych dotychczasowych żon nie
żył on dłużej aniżeli dwa lata. D'Albert
oświadczył swym znajomym, że bezpośrednio po uzyskaniu rozwodu, zamierza
on po raz siódmy wstąpić w związki mal
kompozytor

BERT rozwodzi

się

żeńskie.

zl niechMarynarz:
was...

Marynarz: Co?„. Będzie kpić
władzy przełożonej? ... Ja was nauczę.„
Pat: Dziękuję, ja mam samouczek..

Ja was.„

Co to? .... Al

Pat: Nigdybym nie przypuszczat,
tyle wody jest na świecie ... I co tePat: Co pan chce, to pańskie my- raz zrobimy?...
Patachon: Nigdy nie przypuszcza- dło....
Patachon: Zaczekamy... Coś musi
łem, że zginę na statku...
Patachon: Tak pewnie wyglądał Za- przyjść... Albo jakiś statek, albo wiebłocki na mydle...
· loryb ..„
że

!
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