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KR·WAWA ZBRODNIA PIJAKA,

Berlin, 1 lutego
Wczoraj wieczorem w wyniku rozporządzenia prezydjum policji zastrzelony został lampart Nanoch, który roz·
szarpał dwuletnie dziecko.
Lampart nabyty został od poprzedniego właściciela przez po g romcę. któ
ry wcielił go do swej menażerji. Ody urzędnicy policyjni zjawili się w menalamparta, pożerji, żądając wydania
gromca stawił opór.
Wkrótce zgromadzi! się tłum liczqcy kilkaset głów i napastował pollcjan·
tów. Zaalarmowano prezydium policji,
skąd przesłano posiłki.
Przy świetle reflektora urzędnicy otworzyli klatkę, w której znajdoy;a:ł się

lampart i jeden z policjantów, znany jako doskonały strzelec położył zwierze
trupem, strzałem w czaszkę.

który usiłował dc;>słać slę do składu spirytualli przy
ul. Rzgowskiej. - Nie otrzymawszy żądanej wódki,
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płonącym

samolocie

Taragonne, I lutego
W górach Candette wydarzyła się
straszna katastrofa samolotowa.
•. w ~tóMały. samolot. szwajca.rski
Szul~ga w dalszym ciągu jest pijany
za zbrodniarzem I ufęli go na ulicy.,
Łódź, 1 lutego.
1
0 11
{d1g) Dziś na<l! ranem dioniiesiooo wla- 1Przybyła policja stwierdziła, że był to i władze nie zdołały go jeszcze prze- 1 rym znaJd?w3:ł s.ię tyf~ .P ~ kJbteta
~Ó~ ;ad~be~~ę·~/fa1 ~ 0 s~; lb~e zg:,~~
~zom poHcyjnym o krwawej zbrodni. ! Franciszek Szuliga, ślusarz z zawodu, słuchać.
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Tankiewicza przewieziono do szpi- ki obo .Ya lo~nik~w Y
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P;.zy uL R~·gowskiej 13~ zjawi! się jaikiś . wan? go na poisterunek policyjny
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na~yc~miastowego u~ydama Ignacego .Mościckiego, całe miasto zo-, dziły przedstawicieli władz cywilnych i około 10.00? zł.
i ~aza.dal
~łamanie spostrzeżono ~opier':> W:
wojskowych naszego miast_!l.
wod~i. . Ta~zk~ewicz. kategoryczn~e mu ; stało udekorowane flagami.
w oddziałach wojskowych odbyły 11 godzm~ch porannych. Sprawcow do lei
Wczoraj wieczorem odbył się na ulł01mow1l, o~iv1fJ!iczaiąc, że. o te1 porze
me sprzeda1e nikomu trunkow alkoholo- cach miasta uroczysty capstrzyk, a dziś się dziś pogadanki i odczyty okoliczno- pory me uięto.
I
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wyciąJ!na.! z kieszeni re1~· ol w . · nderz.vl
.~o kolba w głowę. Tanlk:iewicz upadlt na
podfogę i stracił przytomność. Wówczas
nieznajomy strzelił doń, trafiając go w
glowę.

Po dokonaniu

krwawego

czynu,

zbiegł. Na odgłos •s!~za!u nadbiegli lo- I

~,,aJ.~zy domu. Puscita :,1e. oni w po;: .

budżetowa
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ro~po.:svna
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W 8 liil• w Szanghalu

trwają.
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Rząd chiński

przepro-

wadza ogólną mobilizację. - Groźba dalszycll powikłań

~ cfif!i JlorodóDJ
J'oponja f!rosi ll'IJStqpi~Dif!rn
·

Londyn t lutego. Iszym ciągu olbrzymi entuzjazm. Ulica· I W wyniku tych narad minister Simi przeciągają tłumy demonstrując prze mon postanowił nie wyjeżdżać Jutro do
' .
.
. Pożoga. WOJenna na ~ale~1 m Wscho ciw Japonii i wzywając rząd do stawie Genewy i zatrzymać się w Londynie.
Lódt, l lutego.
Tematem narad w ministerstwie spraw
(it) Dzl' ś rano biuro rady miejskiej dzie przy~iera coraz groznieJSZe rozmia nia zaciętego oporu.
Do portu w Szanghaju przybyły zagranicznych była sprawa bezpieczeń
rnzestd o zawiadomjenia o sesji budże- ry. Na. ulicach Szanghaj!1 'Yrą w_. dal: I
towej rady, rozpoczyna się w środę, szym C:ą~u zaci,ęte ":alkti !11 1 ędzy Japon trzy nowe krążown:i~i: japońskie, jedno- st":a obywateli anęiels~ich oraz wojs~o
dn. 3 b. m. Posiedzenja budżetowe rady czy~a~1 1 od~~i~łamt eh ~~klmL Miarą czcśnie stale umacniana jest koncesja weJ obrony koncesJi międzynarodowe].
W ~otach politycznych Pc:ryża twie.:
m~ej~l(!ej odbywać. się będą przez ca.ty grozneJ sytuac11 Jest f~kt, lz rząd został międzynarodowa.
~e. mimo z.aprzeczema delega:11
dzą!
owywołały,
Chinach
w
Wypadki
Loyangu.
do
Nankmu
z
ewakuowany
tygodniu.
w
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miesiąc luty, po 1
R~ąd przeprowadza obecnie ogólną czywiśde, duży oddźwięk .w k_ołach po- 1' ~hins~teJ, wsz~stkt~ fakty stwie.rdza!~·
Wo?ec po.wyższego istnieje nadzieja, że
budzet miasta ną rok 1932/33 zostanie mobillzację swoich wojsk. W kierunku litycznych Londynu. W ntedztelę rano, , ze m1~dzy .Chmamt a Japonią 1stnie1e
i Szanghaju wysyłane są coraz to nowe ; w iwiązku z tern, odbyła się ważna na- /obecme ofic1alny s!an WOJDY; W ~oł~cl~
uch,valony na dzi eń 1 marca.
transporty wojska. · W Nankinie, mimo · rada w ministerstwie spraw zagranicz- i poJltycz.nych P.aryz~ • kursu1~ rowmez
dotych
od
mniejszy
jest
ten
Budżet
P?głoski o mozliwo~ct powazne.go. kon/częściowej ewakuacji, panuje w dal· nych.
czasowego o 30 procent.
ihktu między Japonią a Stanami Ziedno
czonemi. Istnieje również, zdaniem tych
kół, możliwość poważniejszego konflik.
tu rosyjsko • japo1iskiego, a to w związ
ku z koleją wschodnio ..; chińską.
W kołach tych pojawiły się dzisiaj
pogłoski o tern, że Japonia zagroziła wy
stąpieniem z Lhd Narodów.
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policii
przodownika
mieszkanie
na
pad
do awan·
przodownik
w obronie
własnej
turników, raniąc

jef'lnego z nich

śmiertelnie.

Na pierwsz.em piętrze iegoi domu poskutkowało, dobył rewolweru I odK..atowice, 31 stycznia. .
w nocy ubiegłe j na ul. Marszałka fo- mDes.iika diz~eilnicowv przod'Ownllk Rzepka dał Jeden strzał w powietrze.
Jeden z nich trzymał w ręku sztylet,
Rzepka pilnie baczył, by w podwładnym
~L:i miala miejsce niocibywata awantura.
Ul icą t ą szło późną noca. kilkunastu mu rewirze panował zawsze svokói. to a drugi łom żelazny. ·
Napastnicy napierali iednak coraz
podo .:h o..::onych mlodizieńców, rekrutują- też wielu awanturników chciało na 11im
bardzie), tak że Rzepka strzelił powtór. .: ych się z pośród mętów sipoleczny·ch Za wywrzeć swą zemstą.
Awanturnicy dowiedziawszy si~. że nie, tym razem w awanturników, raniąc
l ęża.
mieszka w tym domu, przymz- Jednego z. nieb śmiertelnie.
Rzepka
P o drodze spotkali oni jednego z lo-,
Reszta zbiegła. Ranny, 32-letni Je·
ka torów do mu przy ul. Marszałka Focha ścili szturm do jego mieszkania.
Zaczęli oni walić w drzwi jego mies.z- rzy Martyszek, zamłeszk~ły w domu
3, któremu zaczeli wmaiviać. że ma dziś
kania kubłami węgla i żelarrnemi łomami, sypialnym kopalni Kleofas zmarł w drourodziny i musi im :JOsfatvić wódk(l.
Bc.~11 duch a win ny loka tor z trudem wreszcie wybiH skobel w drzwiach i wtar dze do szpitala.
Zawiadomiona o wypadku policja
t~·l k o zdolat sie wy rw ać z rok awanturni gnęli do wnętrza.
Rzepka ma czworo nieletnich dzieci, zarządziła niezwłocznie obławę i 9 z po
ków i zbi·ec do swe~o mieszka nia na dru!przyczem 8-le tnia jego c6rka leża.ta cięż- śród awai:iturników aresztowała. Je~ i em p i~trzc . .
dnym z mch jest Wilhelm Parkietny,
Awanturnicy nie dali jednak za wy- ko chora.
Rzepka wezwał awanturników do przy którym znaleziono sztylet.
:.:ranc.i j po bi·e~l i za nim, wszczynając taiki
01;mszczenia mieszkania, a gdy to nie
h a ł as , że pobudzili cały dom..

'

%aD1a.:li somoftói,; ~ u
(dg) Wczoraj okola godz. 10-ei wiecwrem w m'.ieszkaniu przy ul. l l-go
Listopada s, targnął się na Życie 1 8 _ 1 ~t-

ni Mordka .B~eński, syn_ lek~rza den ty~
sty. Mlo~zi·emec, w czasie nieobe~ ności
domowmków, brzyt\yą; zadał sobie ra. .
ny lewego pr.zed.rami~n-~.
Ody nadb1egh sąsiedzi, młodz1 e111ec
był nawpół przytomny. Zaalarmowano
natychmiast pogotowie, którego lekarz
udzielił desJ?eratowi pierwszej p<:lmocy .
Stan młodz:ieńca nie · budzi poważniej
szych obaw. Przyczyny zamachu sa mo
bójczego nie ustalono. Ml.ody Byteńsk.i
odmawia w tej sprawie wszelkich ze·
znań.
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KSIĘZNICZKl'Kto

Abisyńska księżniczka stud.tuje

obyczaje angielskie. 5 tys. funtów za 21 par obuwia, 13 sukien. i inne drobiazgi

wynalazł

karty do gry?

!Tafemna,;u

teł

nie

~do

lano dofqd z6odoe.

Cm) Kiedy pojawiły się pierwsze
karty d1 '{.ry? Jak ~tw·erdzają kronl'{1,
1ra w karty znana Już była przez 600
laty, ale w żadnym wypadku nie moż
na stw' erdzłć, kiedy i gdzie ukazały sie
karty po raz pierwszy i kto wymyśli(

Poza tamiłowaniem do tradycyjnej
Londyn, w styczniu. trudem w języku francuskim, który zna·
{y) Zaledwie minęły wakacje szk<llne ją bardzo słabo. Sytuację ratuje 15-letni angielskiej potrawy, zwanej „porridge",
a wraz z niemi piękne dnie słoneczne chłopiec, syn lokaja egzotycznego księ· księże przeJawia niezwykłe zainteresowA
na wybrzeżu cornwalijskiem, wszyscy, · cia, niezwykle rozgarnięty młodzieniec, nie dla„. katalogów fabryk motocykli.
którzy pozostali wierni dewizie - „Nie który już od kilku miesięcy mieszka w Każe on sobie przysyłać katalogi ze
opuszczaj kraju i popieraj wb·.sną wy- Londynie i nauczył się płynnie mówić wszystkich firm angielskich i studjuje je tę grę.
Już w Xltl wieku grano w karty w
twórczość" - poczęli tłumnie powracać po angielsku. W clęgu dwuc1a minu& boy i bardzo dokładnie. M:ędzy nim, a jego
gra ta
do stolicy mgły. życie towarzyskie wre ten zaawansował Ila oficfahiego tłoma· ministrami prowadzone są gorące deba- łfszpanJi. Najprawdnpodobn"ej
w całej pełni, mimo kryzysu nie można cza pary książęcej, pozatem otrzymał ty na temat zastosowania różnych mode wprowadzona była w tym kraju pr:".CZ
b na drogach abisyńskich, omawiane są arabów. z Hiszpanji gra w karty tanarzekać na brak zabaw i rozrywek honorowy tytuł i królewską gażę.
Książe przystosował się w krótkim doniosłe praktyczne i moralne skutki, wędrowała do Włoch, gdzie znano ją
karnawałowych, z których bynajmniej i
nie zamierzają rezygnować liczne rzesze · czasie do nowych warunków życia, przy jakie ten rodzaj lokomocji wywrze na pod nazwą "naibi".
Inni badacze tMerdzą, że karty wy.
dobrze m.aterjalnie usytuowanych oby· zwyczaił się nawet do niesmacznej tra- terenie Abisynji. Motocykle mają zamie
wateli miljonowej metropolji. Poza serją dycyjnej kuthni angielskiej, na którą tak nić drewniane W<lt.y i luksusowe powo- naleziono we francji. W roku 1392 na
nieodzownych w sezonie karnawałowym narzekają wszyscy cudz.oziemcy. Nieod- zy1 któremi narazie wyłącznie posługu- dworze Karola VI po raz p 1erwszy zaprogramowych zabaw i tradycyjnych zowny „porńdge" podczas śniadania !ą się obywatele tego e~z~tycznego .kr3;- częto grać w karty. W bardzo krótktm
się
herbatek bridżowych, nie brak w Lon· ·wzbudził wśród egzotycznych książąt JU: Po~anną le~tur' ks1ęc1a. st~owi b1- czas!e gra ta spopularyzowała
dynie równ·ież wielce atrakcyjnych wy· ' prawdziwy entuzjazm. Natomiast, gdy b!Ja. Ni~ rozstaie się on. z n.tą nigdy, ~- wśród najszerszych warstw ludności.
darzeń. które stanowią temat rozmów podano drugie tradycyjne danie „bam rowno, Ja~ z~ .swym p1~kme opraw10· 1 w Niemczech w roku 1472 wydano
grze w karty.
towarzyskich i dostarczają wdzięcznego arui egs", książe zażądał łyżki. Angiel- nym pall?-1ętmk_ie!11, kto;y ~, zawsz.e 'książkę, poświęconą
!ski kelner poprostu oniemiał z osłupie- pr~y ~obie. Wsrod ba~azu księcia ~naJ- Książka ta wskazuje. iż karły wynale·
materiału d<l plotek.
ostały w Niemczech w 1300 ro·
W ostatnich czasach Londyn nie nia. W praktyce swej miał już do czy· du~e .się 2~ ostrych mieczów oraz kilka· zio
ne z
przestaje mówić o małej nieśmiałej księż nienia z najróżniejszymi przedstawicie- nascie luzyJ.
roku l Z40 sy
c e
j
Czarna księżnfozka przebywa stale ku. T
niczce abisyńskiej, która wraz ze swą lami domów królewskich, widział już naj
hr •
.
ym~~as:m esz z w
świtą przybyła do stolicy Wielkiej Bry- rozmaitszych dziwaków, jednak nigdy w towarzystwie swych dam dworu. Petanji w towarzystwie swego brata i za- nie spotkał się jeszcze z podobnie nie- wnego popołudnia odwiedziły ją sprze· n~ ang e skt wydał za~ządzen.e. za amies.zkała w najelegantszym hotelu Re- słychaną propozycją. Nikt jeszcze nie za dawczynie najróżniejszych firm londyń- maJące grać w królów 1 k~ólowle. . Po-0
sidenz. - Księżniczka Tana~ra nrzcby- żądał od niego łyżki do jajecznicy z skich, które przyniosły do hotelu wspa- czątkowo przypu~z~zano ze chodzi_
wa stale w swych apartamentach, znaj- szynką. Od lego czasu minęło kilka ty· nialą kolekcję najpiękniejszych toalet, gr~ w szaclly Jak SlxJedna•k okazało chodujących się na piątem piętrze gmachi.~ godni, do śniadania nie pod:i.w<'lno int obuwia i t. p. Księżnfozka, olśniona te· dz to wówc.zas o grę. W k?r.ty.
hotelowego, skąd godzinami obserwuje więcej noży i widelców, jednak nie prze , mi skarbami, nie zastanawiaiąc się dłu· I.. Inter~SUJącą o~ol;cz;iosctą jest fat~~
kart w talJ1
szalony ruch, panujący w tej najbar- stawano mówić o oryginalnych m.m.e· go, wybierała wśród tej kolekcji wszyst· 1'z w ka.zdym kr~JU 1]osć
dziej ożywionej dz·ieln.icy olbrzymiej me rach abisyńskiego następcy tronu. Mło· ko, ci uważała za ładne i gustowne. Mi- 1 była rózna. W mektorych krajach talJa
tropolji. Niezwykle rzadko ukazuje się dy tłomacz nie śmiał zwrócić swemu pa nister finansów zapłacił te)!o wieczora 5 : s~ładała się z 24 kart, ale w niektórych
.
na ulicach Londynu lub w alejach Hyde nu uwagi na niewłaściwość jego zacho- tysięcy funtów za 21 par obuwia, 13 su- , s'ęgała 106 kart·
Niewątpliw'e tajemnica pochodzenia
parku, nie odwiedza również luksnso- wania, gdyż dla osoby księcia wszyscy kien, niezliczoną ilość bielizny i cały
wych magazytt6w na Bondstreet, pogrą- ~ą pełni najwyższej czci i pogańskiego kosz, napełniony przeróżnemi drobiaz., kart do gry nigdy nie zostanie rozwikżona w filozólicznej kontemplacji, zam- kultu. Nikt nie ośmieli się zrana przebu· iami. Był to niewątpliwie najpiękniej- fana. Ale trzeba też zaznaczyć ie żądna
knęła się ona w czterech ścianach swych dzić jego królewskiej wysokości, nawet -;zy dzień małej Tanagry podczas jej po-, gra nie znalazła tak szerokiego zastosowanla i nie spopu'aryzowała się tak
apartamentów, gdzie prowadzi samotny, w tym wypadku, gdy już dawno minęło bytu w stolicy ,Wielkiej Br-ytanji.
szybko, jak właśnie gra w karty.
_
spokojny żywot, studjując z wielkiem za południe.
! .;io~itS'i•li&Aliiilllm••••••••••-•-••••••••••••••••••••••
interesowaniem mentalność i obyczaje D"..V~~ ·, • „ ..~
synów Albionu.
Abisyński następca tronu As fa Wo.
san i jego siostra przybyli do Londynu z
olbrzymią świtą. Ani jeden z czekolado·
wych książąt i ministrów nie włada an·
gielskim, porozumiewają się z wielkim
pofłejrzany

Ta)~. · nlcze znikni~cie „kró
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a teatrów"

Sekretarz dyrektora teatru
i rabunek 250 tys. dolarów

P'''" p , I

o napad

kanferencję ze swym ł nie wracał. wszczęto ener!!fcrne pn~ru(y) Wie przebrzmiały jeszcze echa dyrekcji teatru
niezwy Jde zuch\V;;!Lgo napa.Ja, kt'11 :J·1 radcą prawnym. Kolo szóstej adwokat kiwania za Taylorem. W toku ty~h doof;arą padł dyrektor j.::Jnegu z teatrów opuści~ gmach teatru, gdyż za pól go. chodzeń skonstatowano zn' knłęcie pa·
iwórł::q
w filadelfii, jak już p.:sma don-~;;ły_ .o dziny mlaf wyjechać do f 'ladelfjl. Tay- 'pierów wartościowych w sumie 250 ty.
d truch od owe .-0
Od tego słęcy dolarów, które byfy wfas11o~cla,
nowem sensacyj iem wydarter. u, Jak•e lor pozostał sam w teatrze.
·~
. .
(~ Cięzary P?datkowe, które zaw. ostatn·o miało miejsce w amerykań- czasu zaginął po nim wszelki ślad. Wła Taylora. Podejrzenie padło na Blowna.
~z.ek yl~ ~rzed!11 otem bniez~do:i-·olenia sklch sferach teatralnych. Milioner Jim dze sądzą, iż został on napadnięty na Jednak dopiero w grudniu udato sie p<>1iicji traf ć na jego ślad Sekretarz pra·
~ s ark~ u nośc1 •. nie s~ ynaJmn:eJ wy- Taylor, dyrektor teatru Wilsona w Cło ulicy I następnie porwany4
ta·
,,a1az iem naszeJ ep0Jd. Już za czasów 1c·1nnati nanle zniknął ws'ro'd ""'der
fabryce konserw w
cował w pewnej
sprzedai
dyrektor
tym
Wokres:e
„„
•
•
.
i
· d ·
M ··
robotnik Zostaf
. OJ~esza zy Z1 mus elł opłacać roc 7 ną 'iemnłczych okoliczności. Początkowo swó1· teatr pe wnemu towarzystwu któ- Chicago Jako zwukły
8
d;imnc w naturze wynoszącą 1O CZ"ŚĆ I przypuszcz no 1·z· d rekt"'"" udał s··1
•
'
ę w re zaangażowało równ'ei jego sekre- on tJOddanv przesłuchaniu którego wy
v•
Y
a •
"'
.
Pod '
b'
brał on u
czas dynastii f.irarmów podróż, jednak wkrótce przekonano s!ę tarza Blown'a ofiarując mu podwóJn~ niki przekonały władze
i _.oró~: h
z rzeczy- gażę. W kryty'cznym dniu sekretarz U· dz1ał zarówno w napa.dzie Jak I ohra·
poddanych obo?'iazrwat iż hipoteza ta jest n'ezgodna
\\szys .ch:c
1·u
'
·
·
·
,
w wysokości piątej czę-· w''1st 0 s'c'1 ą. W . wy n··.U\
aracz w
rot:zny
do bowantu dyrektora. Sekretarza osadzo·
wieczorowym
dał s1-ę pociągi-em
Pr zeprowa d·wne
~ ~ b'1 ;
·
·
I
·
d
t
h
tT~·"'
p
sek·
u
wykryły
władze
dochodzenia
go
wprowadllł
Atenach
_c, z orow.
ygo ? no w w ęzien•u.
o u.p :1 w ie trzec
J k BI o",n.a szereg do k umen„ Mantown.
Solon rodzaj progresywnego poda I"' ·u 1 t
wróci.I do Clnc nnati pragnąc w ~rron-e .
re arza ac
I\
d
Wkrótce po areszto:wanlu Btowna
sw eh ur~. ?~hodowe~o•. Rów!1~rzędn'e z tern 0~- tów nasuwających p<>dejrzenia, Iż dy- odzlnnem s dzić dzień
znaleziono w mieszkaniu Jego kochanki
Y
pę
ciążeniem tstmafy Juz wówcza~ opfatv rektor padł oilarą zbrodnL Sekretarza
1papiery wartośc' owe Taylora. Blown
;
ccbe i podatki od przedsiębiorstw ko- 1aresztowano. Zagadkowa ta sprawa w Zllil•
5
P~źdzłer~ika sekreta~! twierdd, iż .otrzymał ie na przecho·
W dn-u
j świetle dotychczasowych dochodzeń
.
paln:?,nyc!J. .
nagle zniknął. p erwotn .e sądzono. L wanie·
Vv uanstw1e rzymsk1em ustawadaw- przedstawia się. następująco:
został on. wezw!inY przez Taylora, któ
stwc P'Jdatkowe przechodzilo naJr6tZ~znanla świa~k?w utw1er~z1.ty wła
niejs1e iazy. Początkowo podatki śctą- 1 W dmu 13 ~rzesnia 1;1h. r. w godz-1. ry udał się gdzie~ na wypoczy.nek. Po
okres 1 Blown d~e Jeszcze bardzteJ w przesw1ad-:ze·
w nłeważ minął dłuzszy
ganc b:.r:y bez żadnego systemu i bar· · nach popołudniowych Jim odbył
n~u dco dokt udzlasłu ~ekdre!I~ rza. włi pBolrw~z euaawe a :uaxc
dzo nieregularnie w zależności od bie- i u z
owo
rtiu yrc ora. tw er z1 1 oni.
żących potrzeb. W pewnym nawet 0 •
niejednokr~tnle opowiadał 1 z nieukrywa
kresie wszyscy obywatele fmperjum
ną zatdroscła o olbrzym m majątku
rzymskiego zwolnieni zostali z podatTay~ora oraz nosił się z zamłar;m por
~..,
•
ków, miało to m!e~sce po zwycięski~j
wan ·a miljoncra celem u~y~ka111a póź·
woJnie z Grecją, gdy d-o Rzymu wpłyniej '!lelkie~o ~kupu_ pl~n. ęzn~o. WłaZO.
nęla tak olbrzymia ilość pieniędzy, · it
dze me posiadaJą naJmn1e1szych dan~·.:h
.
.
.
za
potrzeby państwa zostały całkowicie
(y) W wydziale cywilnym sądu pa· !Paryż.u j~dnak spr.aW}_' tego rodzaJ1..1 które pozwoliłyby im wyjaśn:ć losy dy
spokojone. Godz.i się przytem ws m- .
nieć. że ze szkatuły państwowej ~er- ryskiego zjawiła się młoda niew!asta. · przybieraJą zupe~n1e inny obr?t. . Jak rektora. Nie wiadomo, czy zn'1jduje 5ię
pali środki cesarze na pokrycie swych Pragnęła ona uzyskać rozwód ~e swym grgn; z J~sneg~ n ~ba,. rozległ Się nagle on przy życiu. czy też. zo~tał zah tli.
. Osoba T~ytora cieszy ,s1e. n·.eiwykłą po
prywatnych wydatków. We Francji a~ małżonkiem, z którym zaledwie przeJ cu a ny g os a wo ata.
że
- A ~tracon~ iluzje moJeJ. ktlłentkl'! pu 1 arno~c1ą ~ c~łvm sw1ec1e. tak
do panowania Karola VII król był u- I miesiącem zawarła ślub. Wyszła za nteprawn'ony do ściągania od swych ohy~ I 0 nat chmlast po ukończeniu szkoły. ! Mł-ode dziecko, liczące ~aledw!e 18 wio- Jest absol~tnte n!e do ~omyślenla. aby
el ł przed siu snę życia, które w marzeństw1e spndz!c mógł on s1ę gdvekolwDe'k ukrywać. n·e
k
wateli specjalnych podatków przezna. l gMłod Y Iż
tk' h
t h · t
b d
h
·
, '
·
i
ł
·
y ma one przyrz rn
,
•
c~onych na koszta wojenne, zwfąza!le hem, iż stworzy jej raj na ziemi, tymczr. , ~~ ? Js ę ~h1ągnąc ~ s~fz~n~ sjwbycr na.J- ę ąc na b~ ~1as , ć ~rz~z . wszys ic
z wyprawą krzyżową. lub też na okup. sem. iak się okazało, Już po czterech . aJjme ~zyc ~darzełn. a Ktt re yóo ojn•'. poznaćnyi.ż To ilczn?s. da aze. o;z,j·pu.
ay or JUZ awno me zy e.
o z~r. cl_. ~! szcza ,
znajdujących się w nd.ewoli wybitnych dniach wspólnego P<>życia zdradził Ją ze n~. wyzszym t ~a em.
Taylor był Jedną z najwybitniefszych
dZiś te zawledz1one tak okrutnie duzJer
stenotypistką.
,
osób.
Sędziowie, skonsternowani w naj· postaci amerykańskiego świata teatratWobec takiego stanu rzeczy sąd u;Jlill;~~~~~OO~~C dz!elil rozwodu rozczarowanej malżon· wy!szym stopniu. gdyż podobny wypa- nego. Karjerę swą rozpOczął, jako 17„
ce. skazując jednocześnie wiarołomnego · dek mial po raz pierwszy miejsce w lcl1 fetnł chłop· ee w charakterze robotnika
małżooka na ponoszenie kosztów, zwią- praktyce. udali się na naradę i w rezuI- teatralnego. Mając lat 32 był Jut właścł•
W ostatnich
ianych z jej utrzymaniem. W każdyn1 tacie ustal.U wartość utraconych iluzyj cielem wielkiego teatru.
~
Jczasacb stał on na czele 16 teatrów ł
innym kr~Ju byłby to niewątpliwie o~ta- .na sume lO tysięcy franków.
S. A.
uchodził za króla teattów
. tecz.ny ep.!og procesu rozwodowego, w l
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700 miłonów złotych
· wynoszą

taksówek

właścicieli

dłn,1 sa_morządów ~ieisklcb

W kwietniu r. b .• ma wejść w życie nowefa Katastrofalna sytu~c1a m1a~t polskich;
Na ankietę tę, na o~ól~a. 1-·czbę 635
(d) Pisaliśmy Jut ,nłe~dnokrotn1e o
do ustawy o funduszu drogOW\/m
.
sytuacji fmansowej sa- m!ast, nadesłało odpowiedz 502.
IIkatastrofalnej
_,

~d) ~Wiązki . właścicieli taksówek, gowego oraz
staiają się o ulgi p-0datkowe, wydele- śc1 na raty.

g~wal_y

v\'

do, Warszawy swych prz,edsta- ,

0

rozłożenie

odpowiedd

tych nate!no-

p. minister

oświad~

ws.zys~k1~h
1

I lJokładne zestawienie
miejskich.
W~kazywaliśmy wówczas na to ż: danych. zawar~ych • ~ odpo~ e.dzia1.:h,
I•morzadćw
miasta nie spłacają regularnie wykazało, że na dzt~n, 1, kwietnia .ub.
niektóre

wi~ ~l:, kto_r~m udało s;ę uzyskać aud- czyt, że rozpatrzy sprawę przyznania swych długów, że dopuszczają weksle roku zobowiązania pteniezne 502 mia~t
1
pewnych ulg przy ściąganiu opłat po- ; do protestu, n·ie mogą regularnie płacić wvnoslły ogólną sumę przeszło 700 m •
jencJę u m:nr~t~a robó! publicznyc?.
.
IłJon~w złotych.
.
Przec!s~a~1c1ele .z.w1ązku w pierw- datkowych. z ulg tych będlt mogli ko· pensjo urzędniikmn i t. d.

Obecnie związek miast polskich, . . ~urna w~stawlonych_ wekslt naszych
szym !ZE.'UZie ?tos!li o przyśp;eszenie rzystać wszyscy właścłcieli taksówek, i
wydan :a noweli do ustawy o funduszu którzy względem władz J)Ostępowalł to pragnąc dokładnie ustalić wysokość za m 1a;o;t, w c:linm 1 kWi·e.t~ia _ub. rdku wydro:io~vym. J~k wiad<>f!10, przep:sy tej jalnle i jut wpłacili w młarł swych moż dłużen!a m'ast w Polsce, rozpisał spe- nos 1 ła przeszło 46 mi]Jonow zt_otych, .a
weksli prze;
jsuma zaprote~t.owanych
cjalną angietę.
noweli yv duzym stopniu zmieniają spo ności, pewne kwoty podatkowe.
szło cztery m·1IJOny.
M
mranwm nr n''
sób obhczania wymiaru podatkowego ~
1Do protestu dopuściły weksle tylko
od l'Oiazdów mechanicznych. Podatek
ośrodki prowincjonalne.
pomn:ejsze
ten ma być pob:erany częściowo od wo
\\'~ęk~~e mia~ta, tnitl}O ogromnych trud
ZÓW, ~ześciowo zaś od środków napędnoscl, Jakoś się wywiązywały z.e swych
•
f
nych 1 t. d.
zobowiązań.
""·,
I
WłaścicieJ.e taksówek uważaJą że
lohowia.zania m:ast wobec banków.
ż~"'"ego
oszę
system obliczania podaku
powyższy
instytucyj społe~znych, firm i osób pry
J.I U li
jest znaczn:ie dla n'ch dogodn'.ejszy i
watrtych wynos:ły w tym samym Czasie
,
„
•
.
dlatego ocz,ekują z wi-elką niecierpt:wo ·
przes~to 43 miljony złotych wobec pub
zawodowego zebraka
ścia. wydania noweli do obecnego oho- Pomysłowe
licznych instytucyj kredytowych prze•
.
, . ,
•
. .
,
.
wią1.ującej ustawy.
n;~e.szk~ma p. Marj1. Ju:~ck1e1 , m1 ~ie. nie zrobiła. Prz!Sie~1ałtm tylko szło ~ 6~ miljony złotych, wobec skar(d)
P. m'nister robót publicznych zako- I
• . • bu par.stwa przieszto 61 miljonów zł.,
mun:kował przedstaw:cielom zw!4zków przy uhcy. Kil1ńsk1ego, ~.szedł )a.k1s mło-1 6 mies1~cy ~ uKoohanowku •
Pam M~rJ.a krzyknęła. przer.az1!wie. wsze~k:tl ńnne zobowiązania, niewyI
ie nie może im podać terminu ukaza- dy, nęd.zni.e ubrany tnęzczyz~. .
nia s ę noweli, jednakże jednocześnie ! ' P. Maria była s~ma w do~u. N1ez.'l'la- Była pr;ec!ez sa~a ~ m1eszkat11U t rtle SZ(;Ze~ć!nione w poprzednich zestawieIniach c;koło 35 miljonów złotych.
zaznaczyl, że przypuszcza Iż w jd ł ioi;iy ro;:począł dł~zszą ?pów1esć, z kt6- mogła hcz~ć. ~a mczy1ą ~0!110~.
Od kwietnia ub. roku zadłużenie
Na szczęsc1e, okrzyk Je! usłyszał s~:
e z e . rei wym.kalo, ~e I!iegdys był ~rd~o. ::iia•
ona w Życie w kwietniu b '
b d
i
d I
h
motnym człow1e-k1em a obecnie zna1du· siad1 Walenty Kawka„ ktory Po ohwilt
,
. . · r.
.
I\
w a szym c ągu ar zo
1 a?t~p~ e prze~staw;c1ele związków ·e si bez żadn eh ś~odków i 'e~t zmu· z.jaw.ił się w drzwia-ch. ,,Warjat'' tta )e~o 11:Jast n~szyc
Samorządy
widok stracił cały tupe·t i r-·clł się ó powa;'~n1e lk'wzrastaf·o.
I
. b . Y
samochodowych 1sronyę ze
Właf c1·c1eh. , do ro zek
·
t tylko
I
' i
rac.
. •
. •
wyw a.za Y się z
w ntew.c teJ~ częsc
udeczki
prz.e ds taw :11 p. m1mstrow1 ciężką syP. K~wka puścił się za rtill'l w pogo~ dawnych zobo:wią_zań, a tymczasem
Nieyrnsi:' przerwałażmbu ak1~r.zem.a
tuację tej branży, wykazując, na pod1
tU• w:i: ą mimo że p. M.arja oswiadczyła mu, ż~ narosły nowe długi.
e r
_stawi~ dokładnych danych. że dochody Y'~c'ZJ a 1 froszy. j W b'eżącyrtt roku miasta nasze stanapastnik jest umysłowo chorym.
włafrtc:eli t~ks?wek, we wszystkich ie a mo~e Y·.
taią się, w n,iarę swych sil I możności,
.........
zbiec
się
udało
nie
Warjatowi"
m!astach polsktcb, zmniejszają się z . - Pant n;tnie o):>r~ża -;-- r~ekł -:- t~„
11
miesl~ca . na miesiąc, . wskutek czego kien:;u człowiekov:i, 1ak 1a, me dai~ się Schwytano !!o na ullcy i sklerowan<l d.o ogra~·iczać wydatki, jednakie w dalIsiym ciągu nie udate się im znal·eźć do
znaczna Ilość przedsiębiorstw Jlli ule- 1 ~-ciu, gr?szy. Je.!lh rtie rnoźe mł pani dać komisarjatu.
Policja stwier<lziła, ze hył tó nieiaki · statecznych źródeł dochodu, którebf
popbosi~bytn przy1 wi ęceJ. pien.tę ~z~,
głil zupełne) likwidacji.
Stanisław Jasiak, hezdomąy włóczęga, pokryły wszystkie konieczne wydatki.
Delegaci dowodzili, że w tych wa~ na mme1, 0 Ja ue ~ re u _ranie.
~ie m~~~ nic więcej da~ ~ odpo• karany za najrozmaitsze, drobrte prze• j Wpływy z podatków zmniejszają
rur-.kach !llin~sterstwo winno pnychyl- , .
. się z miesląca na miesiąc, wskutek sy·
stępstwa,.
nie ?r~n?s1~ s·ę do postulatów związków Nle i·i~ a kro~ 0 htewł~sta. • • •
W szpitalu dla umysłowo choty"cb n1· stemntvcznego ubożenia ludności miejfebiak/poJrłał na mą grozme 1 rz~kł
v:lasucieh taksówek, gdyż należy sl-ę
gdy nie był. Zdarzało się d'.oś6 często. ta skiej ~ · z tego głównJie p-O\\rodu sarrtorzą
•
licz~:ć z !aktem, ze. taksówki mogą zu· wo no ce _ząc „ 5 ow~: •
K' - ,l!p;ze~ ~· ze ~esttlll 'WMJateml sy~1ulował obłąkai:ego, &:le ltk8;r~e u do mtrudno jest z góry przewidzieć
.
pcłme zn knąć. z m•ast pols~ich.
W rez.u.ltac;e _P~Zed taw1cleJe zw:iaz iedkys JUZ ~ięzho' zr m;: em peWAelło,pa· -!<azdym razem. byli z:gadni w opmJi, że swój prz pu. zczalny dochód.
·
ków pros1h p. m.n stra o wstrzymanie na, tóry rue c c1al JDl pomóc! Poucja iest on zupełnie normalny.
Ostatnio Jasiak stale napastował Sa·
li
ściągania opłat na rzecz funduszu dro- łllill flW fili 11•11
motne kobiety i wymuszał od niGh daw•
. ....
·~-„-.....;~ .....„ „u. ....
ki, opowiadając, że cierpi na rozstrój
nzrwowy i nie znosi, gdy ktos odmawia
jego prośbom.
Trick ten widocznie przynosił mu du
że dochody, gdyż pomysłowy osobnłk
nie narzekał na brak gotówki.
Na sprawie sądowej, Jasiak nie przy 1
URODZENI pod maikiem WODNIKA w dni'll
>:nał się do inkryminowanych mu czy·
1 lu.~:::o - poo~adajii, chairaik ter UP ARTY, skrynów. Skazano go na dz·iesięć miesięcy
ty, n•,e.r~z. pr:z.ej.aw ·a s:ę u n:.Ch z.ły humor, gwał
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towoosc t ~mu!ek maiją wie.Ji:.ie z.amilowao'·e do
Woln·otci i me:Mdetnoocl, Pl'.tez na.mięln~: i
~woh<;.cJ.n2 żyo e za.gra.ża bri n.!1ebe?1pi~czeń&'.wo
t m-og'.\ na,raz.ić .się n,a poiwa.tn11 thcr<>hę, We
wszelik1:c~ p~z~ds:ęi:--zięciocil p-owiain.i polegać na
właisn·eJ ~n1tu;ct1 1 pierwszych @wo'.ich wr.Ji.enfo1..;h
gdyt ta:fooiwe i;ą u nch ~omylne, dzięki ozem~
prz~!· oiś~ uloią s~h!e &Zozęśli.wi.e. W pożyciu
małzcn~.Joem będ11 zyć w zgvdz!e pon~ mo tnilry-5
Przez swoJą uparbr-ść będą się na:
o.loc~ni:.a.

są do
czołów i

Z<11p31len:a m'.>(dalów.

poiwiękexenia
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Ostatnie dni wielkiego

ffod ftnłomi *omo~ftodu

p,

(d) Przed domem pr.?iy ul, $reb.t11yiak.l;.af 49,

ef~ktownego

programu

t.

koła J<a•mot:lrodu doota!ł się 54wlettu Moft..in
Kw.funan, ra:m. przy ul. Jero~l()l!Jni&kłe.J Nr. 'I, Do.
z;nał o.n eięż:ki~oh tl~zik<:,cftt(!d i:!ie.leStl'lych. Poitotowiiie przcrwioQ!Z!-O )!o do SZipiita.1"1. Si.o.fet iod.jofał
zbiec.

P'O'd

rażac na stra•!y lub pr·ocuy ~ądCJiwe. Dalsze ich
żyde będzi•e c.zczę~lhvsz.e, cl.oz,n•~ią z,:i.d.o.wo•l~ni·a
sw01 •ch z!vch
dz'.ęki e1pa.nowamu
duclwwe~o

11ii

• :

t;

~„•.•

Będą prz:e,z pewien o.kres nar<ii.i.nii
skłOlllm-o-&ci
na p:ltważne orzy~~OŚci z powodu fortwow?er·nego
charakteru, Pow..n1 za.chować o.stro~ć w wypoiw':a.(bn:.u s ę i nie podlegać wpływom,
Urodz;.!>oi pod wpływem WODNIKA - skł<l'll·

I

l

NIEZŁOMNE

Udzfaf bfora:

POSTANOWIENIE

St. Bafcerakówna, M. Bargielska, B. Halmltska.
N. He1 tenówna, l Różyńska M. Drutecki, A.
Górecki, W. Moran,

gru·

chorób wą!rob:.a\Ilvcb,

DUNCAN QENALOO "1i! E'D'łJINA 1

Dla urcxJ.~,onych 1 lutego, sz:.zęśliwy mnscąc
sier1>'26., daty d.ni•a 1. 7 21, 31, k<>l()I!' cża.rny z
l:llfo~mn11 AMETYST
róiJowym, jak<> amulet p11Zynooi sz•częście liczby loteryj.~u: 14421 - 12.

E, Rewski, A. Suchcickj,

I Bomba-girls! Chóry, statystki i statyści• .
Nowa. wspaniała oprawa dekoracyjna!
Rewia najpiękniejszych kostiumów!

B.OOTH 1» $TAALJER HOP.N
O filmi.e

„TllADER HORlll"
pia.z"

KREDOWE f(OLO NA SCENIE TEATRU
POPULARNEGO.
Wcz,::irajsza 1>remjENI. Kred<>we>go K<>la, Kła.
bunda ~ietną wystawą i fenome110Jnem wykonia,nfom wy\,•ołala zachwyt E·czn e zgromadz-onej
publicz.nofoi. Do wys<>kiego sukcP.SU Kredowego

„DIE WELT AM ABtND'•: Nrepor6wna.ne arcydzieło ja.kie powstaje ra11, Il& k.illla<Uiesi"l !at.
_,NEUE BERLINER 12 UHR Z~lUNG"1 .„poJud~l:oseł.

„NEW YORK HERALD•':

niepodwyższone,

od t

zł.

do 4

zł.

50 groszy,

por:nńik ku wieCl:•

tężny film„. wspan'.iały..

nei chwale

Ceny biletów
Przedsprzedaż

podróży

biletów

odbywa

się

w

murze

„Orbi.'S" (Pio4t.k·c1wska 63) . Di.;s dwa
prz:edsta'\vioenia o . go.dz 8.15 i 10.15.

Ta·kiego ft1mu.. jak

,,TRADER HORN-' dotyc~~ u~dy nie wi·
7;na.komitego reży
dz el?śmy i nieprędko zobaczymy, Lecz W&LY·
sera i artysty K. TataTk'ew;cza który w roli pa·
scy zaw.s.ze o nl4ll pamiętać będLiemy,
na Ma wykai,ał wysok1 kunszt akloreki. Sztuka. „NEW YORK TIMEs•·: Reż. Van Dyke jest czfotua z.aipe•wo'one powodzenie. Kredowe Koło gra·
wiekiem, którego czcić będzie pr%ynlość za
ne będiie dttś i dni następnych po eta~e obecnie
to przepiękne i J>Olętne dzioe!o,
v.-pN>wadz'()4lych cen.aoeb popularnych od SO gr. do
Tylko 4 dni dzieli Łódt od premJery
K<rła przyczyniła się reżyseria

3~We wio-rek, dni.a 2 lutet<> o godi. 4

po poł

I

(

w „CASINJE„.

..„

pora·z oshhni bajka d!a ch::eci ,,Czerwony Kaptu„
•
• ~ ... ~ • • '
~
:>-:.t.
I
1·ek•• po cenaoeh na.jni~szych od 30 gr. do 1 zł.
,'1łlllllllll&il.'6illllll„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

.

-

TEATR „ARARAT".
i codzienine jest nadal grany w . Araracie" podwójny program p, n. „M'lacht fun der
·
.
Welt".
25 tygodni bez przerwy, rozbrzmiewa wesowspa
życia
radością
I
śmiechem
łym, beztroskim
Dziś

Niema się co bawłć: trzeba zefgć
dafej.„

....„„„„...„„„„„„„„„„„„„„„„„ Inlaly tenPoprogram.
raz 56-ty „M'lacht fun der Wolt".
o godz. 7.45 wiecz.
I W próbach 25-ty z rzedu fubilet1~t1l\\'\' 1>ro,

.

~

.

i

jechać

„Dwa serca bii~ w·walca takt"?I

Dziś

Początek

gram „Araratu",

"!t'fAZMilfailłiiSB'CIP

I

nieście

pomóc
.. najbiedniejszym!

..
St:. 4

1.II

P~W1ff\Owr KINoTEAT~

oz-i pre1nie
AWW'

,,CAPITOi:'
.

- ft!',.

'

. .

-

Gigantyczne arcydzieło króla
reżyserów Cecil B. De Mille'a

•

,·

*

„MADAME
Dramat

spókzesnych małżeństw.

zdrady małżtt11skiej. -

W rolach

Pikantne i oryginalne sposoby

Bajeczna wystawa.

Oryginalne pomysły.

głównych:

Kay Johnson, Reginald Denny, Lilian Roth.
Pocżą~ek w dni powszednie

0

godzinie 4.30 po poł., w soboty, niedziele i święta o 9· 12-ej w poł.

(J DJs~ęslłii~RI

~&1/wkt!Wf

potror,flu.••

Rli~uc:~c:i01i str:o2onior~e :lita me pro1110 lzonlroloea.t fłilrtu OJ poc:io~ot:fił %o6~~piec~vt
pr%ejo~du ftofejoorf
Dxeoni~oc:jo ,,hJf'ioforóDJ

!Jlł l!fnńig,trf11'-;",_.
Mus·1ałem zobaczyc'
u

6

nonrut:li domó01
że niektórzy stragania stałe, pisemne ~poważnienia rządowe.
•

Stwierdzono,
rze, sprzedający na ulicach owoce i in- wreszcie funkcjonarjusze, posiadający '
ne artykuły, oszukują na wadze. Waga specjalne upoważnienia.
***
•••
1jest wprawdzie dobra. ale
• M<1yer zwrócił się do po~rednlka małt.eń· 1
nieuc~chyi sprzeda~cy.
Sta~ystyka ~Y.padków kolejowych
,,f/eolrolno„ S:fl'.Oll'O
skrego, aby w.ysz:ukał dla niego odpowledn!el przeprowadzaJą mne korrtbmacJe, pole- · rzuca Jaskrawe sw1atło na
tony. Pośrednik wprow~dzll go do eleg:>!'cklego gające na tern, że ustawiają na stra- ,stosunki bezpiecze11stwa w naszem koIli W.iednin ...
domu panny Rózi Cypkin. ,\\ayer począł bywa~ ganie deseczki, przechylające szalę na
lelnictwie.
(lu) Donosiliśmy już o tem, że wiew domu Cypklnów, zo:;ta"'ał t1a obii.daclt l ko· korzystną dla nich stronę.
Qgótem w ubiegtym roku straciły życie dcński „Volksthcater'· wystawia obecla~lach, wszystko szło Jakm1JlcpleJ, i:ds nagle
Władze zapowiedziały walkę z temi wskutek wypadków kolejowych .164 o- nie „Woźnicę Hcnschla" z Janningsem
urwało się._
oszustwami, i przyst:)pią do dokładnego soby. Z tej liczby 157 os<>b straciło ży- w głównej roli. Wspomnic)iśmy przyMaver udałe sii: d<' f'IO~rednlka. który w pry sprawdzania wag i ich podstaw.
•cie przy przejazdach kolejowych. Ofiar tem, że sztuka ta cieszy się ogro111nem
watnel rolmowle wvJaśnla mu powody zerwa-j
***
wśród podróżnych byto 27, a wśród ko- powodzeniem. że jes~ to jedyny ~eatr w
nla pertri:ktacyf małteńsklch.
Ministerstwo komunikacji wydało lejarzy - 92.
Wiedniu, mog<\CY się pod1wahć uaJ.- Widzi pan - powiada pośrednik - pan ostatnio zarządzenie w sprawie kontroli
***
·
.kompletami. jakkolwiek
ostatnio z.robił złe wrażenie na rodzinie Cypkl- biletów i dokumentów podróży na koW niektórych miastach ma powstać krytyka nie jest zbytnio zachwycona
nów„. Pan naprzykład Je szczupaka nożem, do lejach państwowych.
!nowa organizacja „lokatorów no\vych j
·
grą Ja1111i11gsa.
czego to podobne?„.
Na podc;tawie tego zarzadzenia do domów", którzy są wyzyskiwani pr7ez
Mimo to teatr jest codzicń przcpet- To był szczupak?„. Ja my~lałem, ie to· kontroli biletów bez specjalnego upowa- gospodarzy, nakładających na miesz- niony, a nowej reklamy przysporzyt 111u
fest karp!
I żnienia uprawnieni są przedstawiciele kania
epizod, jaki rozegrał sic; przed k.ilk.Ll
- Wszystko Jedno. przecież karpia też sic Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Głó
zhyt wysokie ceny.
dniami w s~dzie wicde1iski111.
nie le not.em, karp to przecież też Jest ryba„. !wnej Inspekcji komunikacji i naczelnicy Na prowincji i w Warszawie niektórzy\
Podczas jednego z P.rzcds_ta_wie(t n~
- Dla mnie karp to ptak, a nie ryba.„ Prze- wydziałów.
1wfaścicicle nowych domów dobrowol- galerji, natloczc,nej pubłlcznosc14, wym
clet karp składa Ja!ka ta~ samo Jak ptaki„.
~onadto d~ kontroli ~pra.wnieni są nie zniżyli kom.01:n~, biorąc pod uwagę kia_ ~ójka n.1ic;dzy widz~mi o .micj:ca.
- Nie opowiada! pan głupstw, panie Mayer„.. tew1zorzy pociągów, pos1adaJący
obecny o~res c1ęzk1ego kryzysu.
PoltcJa musiała mtcrwcnJować 1 sp1snta
Przecież karp nie ma plerza?ć
__ . ----protokuł jednemu \: awnnturujqcych '\ię.
Na to Mayer wstaje zdenerwowany I poOskarżony ttumnczył się przetl są-

Jann·,1ngsat."

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Htntlla.9 Tu r ... ~- ,_ '

dem •. żebnła ~al.erji tpanO\:t~alt ściskd. ja\~iclgo me y o JUZ w ym ea rzc o \\ie u
,
lat
PROGRAM ROZGlOśNI tqpZKIEJ
17.l0-~ 7 35 .P;~.zyd~nt Rz;czypospolitej ia- , •- 'Więc poco pan poszcdf do tego
,.POLSKIEGO RADJA ,
ko ucz;o'fly i' badacz - wyglo.s1 dr. Zenon Mar- r
t
I
.
i
„
k ?
sko1iczone!-.
**
PONIEDZlALEK, dnia i-go lutego.
tynowicz.
tea ru. s rnro 111e znos pan Sl:IS u. - za
*
11 45-11. 55 Przegląd dzfaiejs·zei Prall>y pol- 17.35-18.5\vMu:i:yka lekka z kawiarni _,,Gasiro- gadnął go sędzia.
·
Kofaslńskl oprowadza go~cla po swem no· skiei. Tr. z War.szawy.
nomja" w
ars.:t.'lwie.
- Jakto po..:o poszcdtcm? ~ zdzi18 50-19 ·15 Ro·zma•'fości. ·
wem mieszkaniu. Mieszkanko !est bardw małe. I
11 58-12.10: Sygnał cza&u z W-wv. hejnał
wił się oskarżony. - Przecież musia- Mot.e tu !est troszkę za ciasno _ tłumił· ! z Wieży M~rial:kiej w Krakowie, odczytanie
.9.15-1 9.30. K;muu·ikat Izby ~rzem .-Hand1 ' łem zobaczyć Janningsa na scenic! •••
.
\programu dziennego
,
·;· odzi. odczytanie progr a~ d11eń następny
Niejeden teatr w Polsce żyl:zylby
czy Kolasiński - ale za to mamy Inne 'Wygody.
12.10--13 15. Muzyka z płyt gramofonowych
19 .30-19.45 Kaledarzyk Umowy, repertuar
b. t k' .
lI
Naprzykład zaoszczędzimy na gazecie I na ra· ·firmy A. Kl:ngbe•'•l, Piotrkowska 160
teatrów i płyty gramof.
SO 1e a .ICJ re ( amy .••
dloap:iracle
13.15-1.5 25. Przerwa.
19.45-20.00. Prasowy Dz. Radi. z Warsza.1\')'.
Dl "" ?
.
1525-15.45. Odc1yt z cyk.lu dla nauczycieli
2000--2015. Slowo wstępne do opery ,.Naaczego. "" .
..Układ &ieci komunikacyjnej w Po·l~ce" - wy- pój miłoony" _ wygłosi p. Karo.I Stromeng.?r.
- Bo w sąsłednlem mleszkanlu maż odczy. gł0&i p. Czarnecka-S11jkowska Tr. z W-wy.
Tr. z Warszawy.
ugstqpi
op~r~e mos•
tule zonie na głos wszystkie wiadomości z ga
15.5Ó-16.20. Mu~ka z płyt gra.mof z W-wy.
ft1eRJsfue1
2o.lS-22.1 5. Onera ze &tudj.l „Napój m:ł-0szet, a lokator pod nami ma radio16.20-16.40. Lekcja języka fran.cu 5 kiego ).kur5 ny'' D0'!1iizetti'e.go. Tr z W-wy.
(Lu) Jeden z naJ'większych śpiewaeleimenta·rny). Tr i \Y/-wy.
·
2Z.15-22·30 · Fdieton p. t. "W gotowa 1ni,
**
16.40-1705. Płyty gramóf. z W-wy.
ków rosyjskich
*
~
17.05-17.10. Pl"Ze·mówienie Nacz. Dyr P. R. hisz.pańskiei se.n.jory" - wygto.o,i Stefan Essmaf
S r i
Clumclaklęwlcz udał się do dentysty. <3WI·; z. Cha.mea z okaa:j • Im:enin Pana Prezydenta Rz:e- nowS1!d. Tr. z W-wy.
.
. · e or ~~Jap n,
drowanle zęba sprawia mu ogromny ból. Na- czypoopolitej, prof. I Mościcki.e.~o.
22 40-22 5.0. Doda kk do Prasoweg:i Dzien- bawl obec~iie na goscmn~ch w~stęp_ach
gie powiada doń dentystai
nika Radinwego i kri·m. meteorologiczny z W-wy. w Londyrne. \V rozmow1e z dz1e111 11 ka- Pan mówił te ten ząb nigdy nie był plom
2Z40-24. Muzyka la.necz:na z W-wy.
rzami an~ielskimi wielki śpiewuk obowany, a tymczasem znaldulę tam kawałki
AUDYCTE ZAGPANICZNE
~wi~ldczyl,
że za_tGsk~ił. do. r?dzinnc>;o
1'
•
•
•
~
• •
krnJu, którego me widział JUZ od 1924
zfota„.p
,
Cl
kl
17.30. Rz.\'Tn. Tr. koncertu z f1lhar- · roku. Szafjapin udaje się w najbf iższ~ e h
1
an 1e. - zrywa se
umc1a ew1cz. ·· R
k. ·
Id · h d 0 J:> •· 1·
•
f
Pan fpt pewnie doszedł do moJeJ tylne) spinki
Jeszcie tvlko kitka dni demonstruje teatr• monJI
zY'":s J•eJ.
.
~Jac
,~SJJ dm? I~ ytego .\\'.f'stu.kołnlerzykaf
1·Bomba" wielką, ~fektowną rewię p. n.. „Ta
20.00. L~vsk. Koncert symf,?mczny. p1 w Moskwie w „W1elk1~.J qp~rze .
••
Bomba pięknie gra . Rewia ta bezsprz.eczme na
21. Bertrn. „Abu Hassana - opera
Po wysti;pach w RosJ1 sp1cwak ro'•
leży do najlepszych widowi.sk,. jak!e ki.edykol- komiczna Weber~
syjski · uda się do Ameryki, gdzie p otl piMłoda artystka wyszła zamaż za hrablcgo. 1wiek ogląda·~<> w ~aszem nneście. Ntc wrę~ dz!•
.;at już kontrakt z pewną wytwórnią
·
t 1
kt " d wnego. ie cieszy su: ona dużem powodzeniem.
..
W pewnem
towarzys we
zwraca s1ę
o„ o Publiczność, nawet najwybredniejsza, wyraża
li 1mową.
nleJ:
swój zachwyt oglądając atrakcyjne nume·ry te- Czy pani zna „Hrabinę Maricę' ?.„
go programu. utrzymane n3 poziomie repertuaru najlepszych stoleczny~h teatrów rewiowych.
tk
I
t
d
d
lś
I
0
czyw c e.„ - o pow a a ar ys a.
Wszyscy wykonawcy, a mianowicie: S. Bal·
My, hrabiny, wszystkie się znamycerak6wna, M. Dargiclska, B. lfalmirska. N.
Hertenówna, I. Różyriska, M. Danecki, A Oórec
ki. W. Moran; E. Rewski i A. Suchcicki doskonay
Je się wywiązują ze swego zadania i zdobywa.
ją rzęsiste brawa.
.
!
,
•
•
k. A p
Nowa oprawa dekoracyina, sprowadzona
Dłis w nocy dyzuruJ::\ aptc I: · o- przez dyrekcję teatru specjalnie do tel rewii,
tasza (Plac Kościelny 10), A. Charcmzy iiest bardzo oryginalna i wzbudza na widowni du
(Pomorska 12). E. M iii era (Piotrkowska ie poru~zC11ie. Na wyróżnienie. zaslugują ró:v(Piotrkowska 225).
i nież piękne kostju~IY .. wzoro~ane l)a. kostiuwkrótce
GRAMD NIMIE
46) ' M • Cl)SZtaJ·na
.
.
)
• I mach teatralr.ych w1elk1ch rew11 zagramcznych.
Gorczyckiego (Przeiazd 59, O. An~omel
Dziś d\\a przedstawienia, o godz. 8.15 i 10.15
wicza (Pabjanicka 50).
Przedsprzedaż biletów odbywa się w biurz~ po I
dróży „Orbis'', (Piotrkowska 65).
wlnda:W t kl
I I
I
a m r:iz e a n e miim z panem o
czem mówić... Jeżeli partia może się rozel~6
dlatego, t.e karp nie ma pierza, to wszystko

"Gm

'-' •

'ł!J!ll ~11

<1. • •

I
I

SzalJ·apin
-° '
d

I

Jeszcze tylko
k 11 ka d n t!

I

. z· u ry aptek
D

z.

W SZPONACH
CZEREZWYCZAJKI
w

tut

I

•

Nr. 3.l

Str, 5

1.11

sensacvlna

Powieść kry111inalno •
Napisał s11ccialnie ·dla „Ex11rassu·' 3ERZY BAN·
128)

-- Tak dalej być nie może„. - ośKaretka pogotowia odwiozła flasz- fnikogo na drodze, ogarnęło ich zdziwie
\viadczyli - Zdechniemy z głodu ... Alnie.
ko\VSk icgo do szpitala...
Tymczasem w więzieniu wrzała je- · - A może są w pokoju?„ - padło bo wyprowadź nas st<{d, albo z!óżmy
w Katowi:ach poplłniono zaiiadkow-:
bro:L.
mnr~erstwo. Ohara zbrotlniar~y padl w~p?': ' sicze krwawa walka. 'Władze bezp''e- trwożne pytanie.
,.! >ziobaty" nasrożył brwi, spojrzał
Ktoś ~trzel ił przez drzwi do pokoju
wl<.1s, !(iel !ahn k! chemikall! .. K"miem~cki I czcństwa widząc że w ten sposób nie
k I ó · d ł
,
O
•
!
;
·
,
i
. ,
., '
. '
oraz· 1ego zona Stw1ertlzono, Zt' Kam1eniecki pra.:owal ost:ilnio nad d:inioslvm wyna-, uda się uspoko1c buntowrnkow, nakaza- . dla pn,by ... Nikt n •c_ odpow. edz1ał. t- s;rozn:e na o cg w l o par :
- Ja żywy nie oddam s:ię w ich rę
-„
lalk1cm. kt6ry miał spowododać orzewrót w I ły opróżn i enie całego gmachu więzi en-,:· \Vorzyli drzwi.
Kan. elarja była ·~m~ta. Tylko na pod ce .•.. Musicie mieć troszkę cierpli wod7.icJz 1111 e produkcii ia.rh . . Zw loki. wy.kryta · nego. Policja wycofała się więc na uli· · _ ~c i....
Ir• , · kilk u w1ęz
I'· 1 t
ł d·
·
b , ł
b'· ·
w opan~errnnym gahmcc1e, pos1ada1acvm I
liczne tltwonki alarmowe i do 1't6rego nik: 1, cę._ z_a craJąc ze so. ą ca.Y, z~pa~ ZYW: i ~,ze eza1 rup g,iaca l
· - Kazalcś czekać nam do wieczornow.
·
stall
w1ęzm-0w1e
Zrewoltowani
nosc1.
skradziono
nic m1al pr;iwa wstepu Z hiurka
Ledwie przekro:z\ li próg pokoju, ra .... Już noc zapada ...
więzi r 'ia, lecz nie
się więc panami
dokumcnty, dotyczace wynalazku.
„nz:obaty" wyciągnął bro(I.
. Podejrzenie patia na wspóln.1ka Kamie- mog\: przekroczyć jego gr?nic, albo- gdy raptem cofnęli s:ę z powrotem do
-- Dobrze.·. - rzekł takim głosem,
. .L
,1 rlCZ~~ u.Iice !. c:a ł Y I Slt:n
po pe- w iem wszys tki<> OKO
13\atta. ktNY
t'rydenka
Dll',klt'go,
:
, .
. .
.
.
.
wn1 m czasie umiera w szp11alu dla nhlnka11y,~h. opc:tanv. ,~k<1ś mania pr.ześladow~z:i. gmach otoczo~y .był i:ol~CJą l WOJSktcm .. Po~ ok nam: u~rzeh. czuwaJących po Jak,~J~ by miał, :~h \\ yp10wadz. ć na. wol
1 no -,c Chodzc1e za mną ..•
głodowa hcJantow z karabin,rnu w rękach.
Z pl)10staw1Jnes:.o pan11etn1ka wynika. Ponadto groziła tm sm : erć
\Vy~zlt na podwórze, gdzie niczcm
-- ?rzeszli na t.llicę ...-wytłumaczył
t~ Bla11 mial z~~iar. zi:tadzić swego wspól- wskutek braku żywności.
się światło z uli
''V i, " łuna pożarna ' odb:J·ato
d· · b· 1 "
t ·
oiipelnil. fabryki
tri rne
zhrodni
nika.Po ale(.111icr.„1
'
Ale więźniowie nie chcieli tak łatwo 0warzyszom. " ZIO ' 1 Y - v w .t.:~ i t.:- ,
kierowniczka
Ula11a
. .
"
.
poddać. Po krótkej naradzie. której li ą1,u rnko·go niema! llurrra! .. Zwycu;zy- , cy.
zostaie ie;:o tona. 11~ni Ila. k,tóra raz już s:ę
1
„Dziobaty zatrzymał .sic l rzekł: :i
I
·
T 11~mvl..
t
d : b t „
ł
d .
u.:1ck'a otl s11 e1Zo 111cza z podc1rza~ym oso- Kto s'.ę odważy przejść przez
ustąp'h. i
Nazbyt pC1chopna radość
bnikirm. n.ie i~ Im.n Szarkicwkzrm. Osohn;k P·rzewo. nic.zy •· z_'O a, Y • pos anowi 1
tk ; płot?
,
,
· · „
.. , t,
ten pnrzuc1I 1a 1etlnak, gtly Ulatlowa stra- zaczckac az do zmierzchu.
...
C • w 1\IO ce tn:rJsca po 1uremu smu ow.,
·
,
: 1ł
W
cila ~rmlki do żv~ia .
- Zwarjowateś? - posypaty się gło
. ~!ka uc c} a W ~G~ _narazte: . ~.a · g·Jy przekum.li się, 7c. są osar.:zcni ze I1
Stenot\·p1sthą· w fahryce rnatta I Komienie,·k1ciz'.1 .hyla Jadzia, ~rzrs;kt'lwna. ~a~eczo d~iel~ ; ca, \'-'. ktoi;cj miesci ,s 1 ~ w1ęzi.erne~ ~sżystl(ch stron i 7~ r;ie pozostawiono sy l~~legów - ·Karabiny mas~y~o\ve us
na n1eoft.ialr11e z: Kazikiem f-laszkowsk1m. \l.ygl.1dała J~k .\\ arowny oboz. Na Jezd. !ffi ani krn<;zyny chleba kh towarzysze , ta\\'.Jh, a ty gadasz 0 przcisc1u przez
.
Opiekunem flasr.kowskic~o był Kamic ~ · .stały ka1.".brny maszyn?W~ z lufami 1 V· zamknięt~ eh cel,J..;I] domagali s' ę głoś pleit!.. To przecie pewna śmierć!„
.:.,~: zt:ze raz pytam k_tu Nt. ;juz.:e
niec~i. ktrirv w myśl testam~ntu oica Kaz · .' ~1, erow anem~ w stronę: w1ęz,1ennych c- r no obr.aa' u. '!'~k i t n.ie iró. c ł im pomóc, al · j
"'
h d ó 1
N1 d ·h h 0 k0 1
ka dv~ponnwal jegl'l kapitałem w sum '•
<J'1l1 w I.Jo wiem klucze od ty,·h cel zabrała po- · .:e m11<1 Ilrzez plot? ..-pO"\ lOtzył ,Dz10icznyc
a :i.c ~c
10110110 dolarciw. Po zahiil~twie KainienieL ,(Jen.
.
.
I licfa. a drz .vi były i hy t masywne, aby baty·'.
k«~l!o ·nkazało sie, ie pieniądze te z:ostaly z czuw~ły poJ·cyJn_e ~atrole.
J\l ilczcnie. Przywódca rzeztmiesz.Lo1rntorzy n~Jb\l~szych domów zo~- . m:. :~ 11 a 1c o v ło o twurlyć bez specj::ilbanku w}·.:ofane.
wci~;1cg~~·ri~kl~:.:ik1;!;r/~~~~7r~~1e ~ięde\~~,~~~' tall ewakuowan1. Ulica ~os.tafa zamkmę nyLh narzc;dzi„ Ale ;iawet ci, którzy n!e ków u~111iec.:hnąt się kąśliwie i rzekł:
- I c.h{;rze ..•
.yl1 kn;powun: szc~. t;) ! a, ' przestrzen1<1
cia spraw,· ńw tairmni,·zci?o mnrdt•r,1w·1 ta dla ruchu kołowego 1 P ·esz.ego.
- O tchórzostwie będziesz nam gal3yla godzina trzecia po południu, ..:cl i space~·owali S'.~ ·lo<lnie po schoCl.\'ń,ki dod1mlzi do wn111„k11. t.e na tcre111~
zapanowała c!sza .. dach. n!e mog li za<;,>>~ oić coraz bar - daf? .. -- oburzyli s:ię - ldź sam, kiePnl :;ki gra,uie tail'mnh:za handa .. Ruhinowv gdy na ,.fronc:e"
•
Pierf...:icń". do której należą zawodowi 0"7.U ·
d \·ś tu ki cwany!·.
ś~i i \\ lanl\'wa..:ze: Klim..:zak, S.:ltcideman Zmę czeni więźni owie w liczbie 25 osób dziej dai•1-.:cgo się we znaki głodu.
Spróbuj przejść przez podwórze.„
1
„})z'obaty" pocie,zc1! ich jak mógł: 1
próbowal' zej ś ć ną dół. Panująca w caWn•iak i inni.
maszynowe •..
-- Za.;;ekajcie·.. icch tylko zapadnie Na dachach karabiny
I31attnwa propc.nuJe Jadzi wspólny WY· fym gmachu cisza, przejcla ich nicpoNiech tylko zauważą, a zaraz zaczną
·
wiccz6r...
·
.
.
kJo}em.
·
zagranice.
lar.il
Jadzia przyjmuje te propozycje l razem
- Goś w tern musi być..• - szep· - Us;cdH w:ęc zmęczeni na schodach i 1prażyć ... Daj nam chleba; to jeszcze wy
wy j eżd7.a!:i <10 Wiednia. gdzie zawicrai:i
Uwaga, adpoczywali. Niektórzy zasypiali po wy trzymamy ...
znajomość z inżynierem Gustawem Reine- 11ął „dz'. obaty" do kolegów Jedyną ich nadzieją było jeszcze zna
rem.Reiner OŚWb3dcza się o rękę Jadzi. lecz b.i r.a kc::żdym kroku może czyhać na czrrpującej walec.
w kuchni wię· . · Zapasy amunicji również byly nie- lezienie resztek jadła
Blaltowa stara się ptzeszkodz;ić ich małżeń-. nas zasodzka.·.
ziennej, ale by dostać sic do niej, trzeZwolna scho<lz;!i na dól po stopniach , wystarczające. ,
s-twu.
„Dziobaty" zdawał sobie sprawę z ba było przejść przez całe podwórze, a
Na god7.inę przed ślubem Jadzia znika z rewo!wer:imi w rękach. Na każdym
gdyż oh~er
zakręcie zatrzymywlai się, wysuwaią.:: ,· tego, że walka z policją jest n';erówmi, to byto zbyt niebezpieczne,
okoliczności.
wśród taicnmkzych
·
flas zkowski Pt·rnva detektywa I wy1
Już ich
dachów.
z
uważnie
ich
wowano
słabości
swej
zdradzał
nie
to
m:mo
ale
sposób
ten
w
d-0szli
Ody
głowy
ostrożnie
na
wozi go za m!asfo, gdzie ch~e dokonać
nawet zauważyli, gdyż światło rcflcknim zemsty. lecz dowiedziawszy sie od nie aż do pc.r terowej sieni, nie napotykając ' przed kolegami.
toru objęło nagle całą przestrzeń i zater
go. że htlzie porwali S1·hr1demann i Len·
kotał karabin maszynowy.
czcw-;ki. zostawia Czyńskiego na szosie ;
t
„
t
·
'
'd
•
ł d •
•
d
R
Ped7.i do 111iaqa.
Cofn91l sic z powrotem do sieni.
szos
z1ew1ęc z1es1ą
oz z1a
Flaszkowski \\'Padł w rece pollc!I I sad
- Choćby do kuchni się dostać ... ---....:- __
skazał go na 8 lat ciężkieiro wir;zie11i:t.
mrnknqł ktoś - Tam pewn'e coś zosStraż wieziClll!a przytrzymała jakiegoś
tato „ Przede garnków nie wynieśli .••
~r..,o...,o·
ko~~c:l;i~~~~y codzień przynosi róże dla flasz
O drugief w n(}cy wybuchł nowy
..,
WW
WW
••
Malec zeznaje, ie kwiaty te wręcza mu
• bunt. Bunt więźniów przeciwko ich wo
•
.
.
.
•
.
pewna pani.
Po111ewaz byt to Jasny, słoneczny le Je.go dz1obatę twarz. Bandyta nie w1e dzowi .
Czyńskiemu udaie sie ~·~śledzić ~wa dat k _
· ść lb k
i _ ·DaJ· nam Je
mę. llctektyw wpatla do 1ci auta. N1eznajo-1 dzieri, więl z.mierzch spadł nieco póź- dz:ał jednak na wet z kim mówi, albo, a o s 011cz ę o
k ~ .1
• . f .
. ·
.
. . \! d b
d .
ma oświ;id1..za, ie kwiaty posyła z: polecenia · . 1 I
medję !..
e.z- :v1crn sw·.at 1o os 1~Pl~ o mu wz ro .. mi:u
·~ a ze
n~eJ o ~o o go zmy p1ąteJ. 111
prz.vj:i.:iMki.
_ Idź do kuchni i 'Przynieś coś do
C :~y1i~ki dowiaclufe się w dalszym ciągu p'et.:zenstwa wydał.Y no\ve zarządzen1a.1 z~ł ,qczy 1 za~łan1~ł .ie ręką .. lecz nic n:e
.żarc i a,.
swy:h batlań . że owa ta!~mnkza dama jest Sprowadzono spccplnc reflektory, oś- w1<lz1at, co s.ię dz1eJe na ultcy.
w·1ęc J'iczę do t rzc~ h... - r~z Jcg I - ..Chcemy jeść! ..
t
· ·
I
· tl ·
żona doktora Łmzczyńskicgo. '
Sche:dema.nn i Lcnczew6l1t czekaią tylko \'1~ l e aJące gm~c I w;cz;e!lllY ze wszys ' . Ktoś podniósł nawet rękę na . Dziokich. st.ron, .a Jednoczesnie utrzymuj(\ce się ~fos z dołu - A1bo s:ę poddacie, al
na oknzię . by zemście się na w~i.aJrn.
batcgo" lecz ten uprzedził cios napastDowi<>du1ą się przypadko-wo. że \X'osiik w ciem.u ulicę: w. gmachu nad~l P.an9- bo znowu. zaczyna~y ~trzelać...
ć
b1 I
M
·
N . nie zura dza. ł o 1s t nien.a
f
&i~c!lli w lokalu Wenclo·wei. Obydwa.i 11daią
nika i prwalii go od razu na ziemię.
.
oze pa.n so e .~czy.. „
ie
się t21m, by z:ila.twić .z ni.in .osobiste pora- wa a cisza.
_ Dobrze.„ _ odparł „Dziobaty" _
Twarz ,.Dziobatego zn ·kta w oknie.
.
w tych mura~h zywych ludzt.
·
chunki"
. ~orne-~dant odbył l}arad9 z przedsta Pójdę do kuchni.·.
Po~tanow.;ono wszcząć pertraktacJe
Wo·s':ak pada trupem w tej wake.
Od sieni do przeówleglego partero
zie~rvm~uszczyński .zostaje lekarzem wię- z oblęzonym1. Na dany przez k?mendan 1w1ci~lam1 · ~ładz bczpict;zcnstwa. Posta
Pe.wnego poipo.łudni.a Flasrltowski znaidu- ta z~ak gruchnęła s~l~a karabmowa w now1·~no me wsz~zy!rnc atak~. lecz wego budynl~u. w którym mieści ła się
powietrze. Jednoczcsme komendant za- z~wnic .tylko. czuJnosć.. spouz cwa~o kuchnia. odległość wynosiła najmniej 2.5
fe w Bwei celi kawal1:k papi~ru i pi~1ilk~.
. w pr-osteJ' JinJ·i. ,,Dziobaty" "'Os:c: l>ow1em, ze ?an..d_yc1 zccl1c<1 moze metrów
.
.
?
Na ka.rti:e widn1'3ły następują.ce słowa: wołał: .,
""
.,Polknąć. Przviaciel"
wykorzys ta ć w Jak:-1.s spos ób nocną po. lał obrać dłuższą drogę, ale wzdłuż mu
- ; Ii eJ... J es t tam kt 0 • ·: Niec h się
flac.zkowski obawiając się pod$tępu, cho1
. . rów. Sądził. że w ten sposób tatw;ej
. .
'
wa narazie ni1!ułkę w swej celi. Po dwóch d~zw ·c ... Chcc!TIY z ~ami pomówić... rę. .
. 1 ymczasem \~'1c;źn:ow1e zast~nawtal1 będz :e mu się ukryć przed okiem cz'u.
dn i.ach zaprzyiaźnił s ę z jednym z więtn'.ów Nl'kt strzel~ć nie ~ędz1ef..
wytrzaSl1i.\C troch~ waJ·<icych na ·duchacl1 poJicJ"antÓ"'
Przez kilka mmut panowała cisza. i· SIC nrid tem gdzie
,..d17.'o0b:ttym", k~óry dla bnie1.nanylcb narazi~
w ·
'
'•
tk'
1· · ·
t
; !.
.•
• k ,
t•
ce ów, poojl<>nu1e mu, a y :..a czą praoować 1.) ·
Krzyżujące się snopy światła błqdzi
. op1ero na PD\\'. orne wezw.ante omen- i pozyw.cn .a. prze :ząs~c 1 .JUZ wszy~ ie
w w'ęz.1ennym wargT.!acie st.:>łarskim.
„Dzio0ba,t~" w;az z dru~i.m więźnie'TI,. Ig-I ąa:·t<~ z okna pi er.wszego ptętra wychy 1 zaka:n~1 rk1 •. lecz mgdz1e nie z.~alezJ1 nic ły po murach i powierzchni pod wórz
odnow;cdn1ego do konsumpcJl. Z zam- węsząc we wszystkich kierunkach a,
n-~;em!. za~rn~r~a.1:i !iprowo>ko.wać bunt więź- l:ła się głowa „Dziobatego".
:
c
. ,·
N b
- No jak s:it> tam czujecie? - za- kniętylł1 cel dolatywały groźne ™'Ulru
niow I wc1ąga1a Flaszkow*lokl·e~<?. d-0. S~! sku'.
o, ywaJ~1e! - rzekł „Dz1obapv
·ó "·
"
'
każąc mu wydo-byt z k~nccla1'J.! Wtęz1en.ne· 1
ty" i chylkiem wysunął s'ę z sieni.
. . .
.
. . kt „ugodowe w •
•
pytał komendant.
api1s dyżurnych warlowni1ków.
Skradał się wzdłuż muru opanc
. -;-- Za w~s my będ~icmy mus·e]! ~1 er
-· Dob'.~e· .. W ~aidym razie lep1eJ
. Ign.aic p-os~n.na.wia w~z-cząć bunt w nieerzo
K l d
· · ·
piec! .• Jestesmy gło<l111!.. Poddać się!..
dz;e lę 0 12-c.1. w pohi~m; .P(ldcz:i-s spa•ceru. hez was. n1z z wami!..
ny ~araz1e c1cn1.em. o e zy obserwo-•
, ,.,, t 6 1
t
ć
.
J .„ 1. . ł
Flaszko~V5k1 w osi1a101-e1 chwili uprze<lza
0
wali go z ukrycia.
. . .
;;s{ 1,.; • ~up. ~ ··: .
ez~ ~ ni~ c iccc1e umrze z g Oa.d.mmńsrtna.oję wiięmenne. o zami.e-rz,()llym bun,
-Dojdzie. Żcb t lko ni
\/alit: P!ęsc1m:i1 w c1ęzk1e? zaryglodu, poddaJcte si~ odrnzu...
cie
O t~m niema. mowy! - odparł wane drzwi .. ,pz1?baty" groz ł. im re- żyli ... Po~;uwa„si n~ riód .. .' e zau\\ia~
• Sl~,; ą-<; w ob.~iie żyda k-runoodanta 9olio. p~ a
ę. p
.T
wu!werem, Jesh się nle usp o koJą · Lecz k .
0 ).11 u~b}~ r~in.ny. I przew~żą ~ do szpitala. hard-O ,.Dztohaty".
I I ew... eraz ... Juz go chyba m aJą ,
..
, . .
.
t
d
, . .
W1ęźmow·1oe llJle chcą się p-O<idać.
1
. - Zas,tanowc~e się ..na .v:asz~ sy u-i· Jego tr~wa. rL yszc 0w ni.cz traci 1 ~ow9; N'e„ Idzie dal ej... Już przy trzec;em 0·k
ł
tupet ao dalszego opo1 u. Walka 1 głou nic. o znowu . sztil<a·J·ą _
Dwuch policjantów wyniosło go z aqą I. Uc e~zka 1est mcmozhwa ...
' ···głos raz 1ega Y
'
· ··przyciszone,
I-~ ·1~ lI si· ł y..
' ··
· ' J uz· da- \\y~zerpa
· się...
· t roszc1e
· przez
trwożne
. się
.
- O nas nie
*ni. opanowanej już ca łk owic·e
. y.
.
D I
!{. Kilku rzez:Za!}ad{ Jnz gęsty
władze bezpieczeństwa. Znalazły . się inv "ohie radę!..
.( a szy Ciąg Jutro).
J „dziobatego".
- Potężny reflektor oświetlał wspania mieszków - przystąpi ł
również klucze o<l bramy.
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI.
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Pzlś I dni następnych Wielkie arcydzieło lllmowe wytwórni „fOXA"
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ohszarów Sahary. W rolach głównych Męski WARNER
Konflikt miłości, nienawiści i poświęcenia. Dramatyc zne przerycia na tle martwych koh i ety-~zp i ega. - Nadpro gramy!
roli
w
LOY
MVHNA
słodka
i
go
BAXTER w roli oficera francuskie
:-~ł.
lZ w poł. Ceny miejsc w soboty.nie dziele i św1eta na por~nki po ~!gr. I 1.•n••••Paoilcziląlite.k o ~od:;ri·ej po południu, w soboty i niedziele o g.
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- W rola.e h głównych: 3 gwiazdy Hollywoo du:
gen,jalnego JóZEF A von STERNBE RGA, twórcy filmów: ,,MAR0K K0" i „X-?7". a FRANCES DEE. - Film tylko dla ludi:i o zdro,n.owłos
ja
oraz
HOLMES
SlLVIA SIDNEY, waipięknii?iszy amarnt PHlLLIPS
płomienn.:i
- · Pa&Separ!ot•I i b i' ety wolnych w e jś ć bezwzgl<;d n' e NIEWAŻNE!
wych ne1wach. - Uprasza się o punldualn e prz:ybycie na pooezatek sea.n.:.ów.
go.dz. 12-ei w południe. Apa.ra~ura W ESTE.RN ELECTRI C.
1
Po.czą lek .seansów o godz.i111·ie 4-ei, w soboty, ruedi:i.ełę i św i ęta o
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POI.SKI I Z POLSKIEG O 'liA JĘZYKI 08Ct.

ZAŁATWIANIE KO!<ESPONDENCJI HANDLO WEJ.

&·Kla sowe

6:mnaf um Wieuorowe ~la . ooro~łnn
Adama Wierzbickiego
Łodzi, Wólczańska
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Zapisy na II półrocze przyjmu 1e sekretarjat szk1 1ły codziennie cd IY-21-e j. Zajęcia codz1enn-e od godz 1Y-eJ. Początek li

połroL· za dnia :~ lutego r b.
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Piotrko wska 71, m. 10, Ili
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POSZUKUJĘ

Dr. Med.

>

ccna.h

lramwajow ei) bez odstęnnel!o. Ofer
ty P"d „K<mnrne 135"

TEL 213-18
NA WRÓT 32.
przy jmuie od 8-10 rano i od 4 ~ \\ .e
..:zór , w niedz. i święta od 9 - 12 w t>OI.
dla pań oddzielna poczekaln ia.

·,
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0~u·cn~, ,,~~~~~~!~,~~~~~~~~,~::,
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CIERPIĄCY NA RUPTURĘ ~11

Oryginaln y pasek ISµranzba nd) praw- -~
nie zastrzeżony•

bez sprężyny, gumy i rzemienia naramien-ńegn,
podtrzymu je pewnie największą rupturę z dołu
do góry i jest pewnem wybJw1cn iem od ciągłych
cłerpie1t Nosić można dniem i nocą. Polecany
przez lekarzy. Pełna gwarancja . Calkowid e bez
konkurenc ji. Takie dla kobiet i dzieci. {)o nastawienia bez wszelkich komptlkac yjnych przyrządów. Polecenia pr zez uloczonyc h. M. Albath,
Konigsber g, Vorstadt Langgasse 113. Prospekt
i w skazówki przymiaru , podwó jne porto odwrot
nc. Patentowa11e paski (Spranzbii nder) od 15 ma
rek począwszy. Podziękowania wyłożone do
przejrzeni a. Pan G. St. 68 lat pisze: W 6 tygodnia-eh wy leczony. Pan A. $. w L.: Nailepszy
pasek w świecie; w krótkim czasie uleczony.
Pan O. H. w K.: Mogę pasek rupturowv Spranzband każdemu cierpiącemu polecić. Śit!dzi dobrze i dogodnie; w krótkim czasie uleczony.
Tak opiewa j ą nadchodzące listy. Paski brzuszne
aż do nallepszeg o wykonani a po najniższych cenach. G-0dziny przyjęć dla cicrp i;1i:ych na rupturę i zapada j ących: LÓDŻ, Hotel Savoy. Trau·
gutta 6 w piątek, 5 lutego godz. 9-17 w sobote
6 lutego, godz. 8-17. w niedzielę 7 lutego, godz.
9-12. KAUSZ, Hotel francu ski, Grodzka 9, w
czwartek 4 lute go, godz. 8-IZ. POZNAIQ, Hotel
t uropejs'll, Gełogo"'ska IUS, we ··.\ torek 2 lutegr
godz. 8-17, w środe J lutego, godz. 8-12. _

Powiela nie: Cennikó w, ofert, cyrkular zy,
zawiadomień i t. p.
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Wacławy

ka
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1932, przyjmuje 1,.1re n111neratę na dzienniki
miej s~owe, krajowe oraz zagraniczn e jak to:
Berliner Tageblatt
ygodnik Ilustrowan y
B Z. am Mtttag
::;wiat
Wiener Journal
' Biu~zcz
Beri. llusL Zeituni:
Radio
W oche
Kohieta w Swiecie i Domu
f.legante Welt
ł:i 1dge
Die Dame
r'rzeglad Sportowy
?undfu11k
$w;atnwid
funkriost
Kohieta Współczesna
Gtiine Post.
Wiadomości Literackie
oraz na wiele innyd1.
zlecenia ogłoszeniowe do pism miejscowy ::h jak I krajowych , śc1~le p
redakcy i n ych.

Tl.UMACZEŃ I

2.

zł.
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BIURO

1.50, I m.

arcy.we&ała fatT1sa w 6 akta-eh W
.i
·
robch gi6wnych lllioezrÓWtllani kOtTU;tcy
rozwód murowany , Fiilm o ni·ebyw alym na.pięciu humorystyc11nem
Ka!da k<:lb'ielia, kaid en mężczyzma pragnący rozwodu w lnien roba.c zyć ten f\h
SA TY R Al
ś MI EC Hl
HU .1\1 O R!
t n i ż o n e. c e n y
Na pierTWszy sean~
1POłoUd·nioe . w
12-ej
lnie
godz
o
święta
i
nitedziele
w
połud~,
po
4
godz.
o
ątek
P0<ez

ma zaszczyt zawiadomić P. T. czytel riików, iż na rok

Również załatwiamy W->„ c .i, . ..:

zł.

Poci:. o 4-ej po poi.

ecjalnośCfmOd Rozw

wl

Rtpublika
I<urjer Warszaws ki
Gazeta Wa r„za wsk<:
Kurjer Poranny
J\obotnik
( .azeta Polska
Polska Zhi oj na
l\urier Poznańsk i
Jl•.•strowa11y Kurjt:;
Monitor Polski

1, li m.

, BESSIE LOVE ulubili.ny SLIM SUMMER VIlLE i kom;cwy
W$?a1J'.ialy kome- cl iodrama·t w 10 ~. w ml. :!ł. uliuMeńcy puhLicmo.ści pr.ześlkz--n.. ób :iLus{ "U ję d7 is!ejsze s lc-<unki n.a ll.e prohicb '.«:ji w „Su~hef
!'lp't»
pny
i
.
'
do.woe
i
oswdny
d•
HARRY LANGDO N.- fllm ..Spra·gn'..ona Amery k1a" w
Film który w&i ę;my .n boj<:m zd.obyl so•bję u.z.nlldl'iie i wi.ilki suk.ces
Ameryce'• wśród baJ11d pr..,emytników na<:ny.:h l<Jlka!l~ ~an:ialych pataoeów.

C !A*MH P'*'Wif f*+
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zł.

pr ag ni on a An ~ er
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Ili m.
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I

z :elon a 2-lf

Dawno oc.zekiwa H BOMBA ś.MJECHUI
Wielki rewelacyjn y program!

Dla

I, tel. 111·04.
mi ko<.zNie licząc się z olbrzymic
tarni i pragnąc nasz ych Sz. Bywalców
wprowadzić w zupełnie nowe na\tru1e
Moniuf.7.kl

sprowadziliśmy

przehoiową orkie,trę

I

tekstow,z alatw1as z}bko1ta 01a

BIUR O
NIT' '
1RE

'' ·
p
ul. iotrkowsk a Nr. 119. t<?I. ZZ3·3".

(secstet) która cieszy la się nielly wa• - - · - -- - Iem powodzeniern w przodu j ~cvch 1()- - - · - - kalach stolicy, Pozatem szlagierow y WYUCZA M szydelkowatlllia, f:net halprogram lutowy. Po raz p1e1 wv.v ~ 1 ców, wenecką riohO<łę. Praica z~ u>ewmi101S,
Polsce, ciesząca się wielkim sukce„'!•n r..a, Kaufm<:.n:owa, Piir.ct nkorwisdca nr.
1
w Berlinie i Rzym ie, para tanecz'la pr. <>Ii.cyna., I p<:·dwóPZJ.?
Dl ' O l\1f. D GYF~"V t ·i ń c e mnn daine. , - - - - : - - - -·- - - " - - Dr. med.
Dr. med.
SIOSTRY SA~NECKIE tańce salonnwe
JANINA ULANSKA do'.)k. pobk. -.u.Jr
1'11'1
z~
w n>~
Początek progr. punkt. o 12-eJ
cy, w soboty, niedzielę I świl'ta
powr~c.•~·
five - clocki z pełnym programe'rn. powrócił
~IW~Ja 1
Dzielna N! 9
·---- - 22 2
t 1 f
'
Dr. med.

R'o•Unnrr
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sk•1
az·
.ew
ni

SOMMER
.

U· 6-gn

S;ćg
Ch~r~ ~~6rnh, :·wene·
Spec;:listt;s-~io, ób moczowyc
~kórnvch,

t:
Wen nrycznytb

i moczoplcr nwvch
Andrzela 5. tel. 159·40.
Specjalist a dwrób sJ..órnv.:h. wenerycz f' r:iy1m, od 8-10 4-8
hYch r mo~zopk1owvch Elektroter apj3, w niedz. i święta
od 9-12.
,
diatermia .
Przyjmuje od ~odz 8- 11 I od 5-9, Elektrot erapja.
poi:zekalOddzielna
9-t.
od
w n1edt1ele 1 św1eta
1
oań.
dla
n1a
_I
ia.
oo.:zekaln
Jla pań oddzielna

rvczne i kobiece,
Przv •m. od 9 do 12
i od 5 do 9 w.
W niedz:ele i święta od 10 12.
Od a z1e na poczekał
nia dla pań, lampa
kwarcowa ,
2

--

, ~~~~~~~~~~~~

Sukcesy ping-pongistów
lwowskich
w
Lodzi.
· ·1 • •
f
•

Królewiecki
w Warszawiance.

nleJSZym ZeSpO em ł enl53
sto.'owego W Polsce

Jak się •• Express" dowiaduje jeden z
najlepszych piłkarzy łódzkich Króte-wiecki, odbywający obecnie słuibe "'oj
skową w Warszawie zasih w nadcho•
·
b
· ·a • 1 b ·1·
)
.. h
G
.
.
(?
(
)
(
)
M'
<lzącyrn
sezonie pitkarskim drużynę liW p~ąt~k, so ote.J ~1c z1eę aw1121:1.1. ~u I rmstem .2:1 _t:l~, Jutrz. 2:1 ~1:19, 19:21, 21: 15. mcer gową Warszawianki,
która dzi~ki t~mu
w Łodzi pmg - pong1sc1 lwowscy Has- 19:21 ). Mmzer I - lnzelstern 2:1 (21 :11, Il - lnzelstem (Mak) J :2 (18:21, 21 :J9, zostanie bardzo poważnie wzmocniona
monei: Piątka gości składała się z t:hrli 18:21, 23:21) Milnzer Il - Librach 0:2 18:21). Kiihl - Pytel (Hak(lah) 0:2 (15:21
·
cha. Kilhle. Mincera I i li oraz fichmana (21:15. 21:16). fichtman - Lewkowicz 20:22). Ehrlich - ttendels (Mak) 1:2
Wśród nich pierwsi dwaj to ping - pon- 2:0 (21 :15, 21:16).
(20:22. 21 :13. 15:21).
giści najwyższej klasy polskiej. Dosko- Sobota:
Niezwykle zażarte walki stoczyli Jnnali w defenzywie atakują śmiało i peHasmonea - Bar - Kochba 5:0.
zelstein. Pytel i Hendeles przechylając
wnie, orjentują się znakomicie i dyspoMlincer I - Pik 2:0 (21 :8. 21 :16). Miin szalę zwycięstwa na stronę Łodzi. Rew hali poznańskiej.
!_lUją bogaty!"' repertu.ar~~ sz~uczek. ;er II - J::Ierszkowicz 2:1 (21 :18, 20:22, prez~ntacja była znacznie osłabiona
W Poznaniu odbyły się zawody lckZwtas~~za ich mec~e .' b1~1e pi.tek na _1:16). Ku~! - Rochman 2:0 (21:14. brakiem Edelbauma.
•
koatletyczne w hali, na których He!jasz
„kanty . są ~zczegol~1e ~1ebez~1eczne: 24:22). Ehrlich - Gertel 2:0 (21 :12, 21:.3) l
f!asrnone~ - Makkab1 4:1.
w rzucie kulą uzyskał 14.08 m., Nowak
Pozostali trzeJ odpowiadaJą poz1oml)Wl
Hasmonea - Trumpeldor 5:0.
I Ehrlich - Librach 2:0 (21 :17, 21:15) w skoku w dal 6 65 m i Adamczak w
naszym lepszym graczom. a zwycieEhrlich - Szmulcwicz 2:0 (21:1S, Mincer I - ttendeles 2:0 (22:20, 21:1.5).1 kk
t czce 3 3 ·
stwa swoje zawdzięczają dobrej takty- 21:13)ł Milncer I Jakubowicz 2:0 (21:11, f'ichman - lnzelstein 2:1 (11:21, 21:17. s 0 u 0 Y
•
m.
ce obronnej i umiejętnemu wykorzystyl22:20). fichman - Lewiński 2:0 (21:1.3. ·21:16). Mincer Il - Kantor 2:0 (21:16,1
Ili
„
waniu błędów przeciwnika.
21:14). Kuhl - Ottuski 2:0 (21:19. 21:17) 21:16). Kuhl - Edelbaum 1:2 (21:12,t
Jako całość ttasmonea prezentuje . Milnrer Jl - Olicenstein 2:0 (2l:l6, 9:21. 17:21).
.
się pierwszorzędnie i słusznie jest uwa-, 21 :17).
W Zgier7.U goście rozegrali spotka- Okręgowego Lwiązku /\olarskiego
fana za moralnego drużynowego miW meczu z Trumpeldorem odn!o5b nie z tamtej~zą Makkabł, wygrywając
Zwyczajne walne zgromadz,en~e f6d·zstrza Polski.
łiasrnonea zwycięstwa we wszystkich w stosunku 5:0.
kiego okręgowego związku kola·rski·ego
System obliczania punktów przez walkach.
j Jak widzimy klasa reprezentowana od'będizie się w dnht 14 lutego 1932 roku
lwowian jest przez łodzian dotychczas
Hasmonea - Jutrzenka 5:0.
, przez łiasmoneę jest doprawdy b. wy- w pierwszym terminie o god•z. 9 rano, a
niestosowany i jako taki nie jest odpo- Ehrlich - Izakowicz 2:0 (31: 15, 21 :18) soka i obecnie lwowianie zupetnie słu- w drugim o godz. 11-ej rano bez względu
wiednim miernikiem sił. Dlatego wyso- Kiihl - Zylberman 2:1 (21 :19, 19:21). sznie są uważani za drużynę niepoko- na ilość obecnych. Zwyczajnie
walne
kie zwycięstwo gości nad Makkabi (4:1).Miincer I - Michałowicz 2:0 (21:16, naną. Ich piękne zwydęstwa odniesio- zgroma.drzeni•e odbędzie się w lokalu
Bar - Kochbą 5:0. Jutrzenką 5:0 i Trum-121:14). Fichman - Szweicer 2:1 (21:18, new Łodzi sa tego najlepszym dowo- SS. Union w Łodizi, przy ul. Przejazd 7.
peldorem 5:0 nie odzwierciadlają praw- 17:21, 21 :1.1). Muncer li - Zylberman dem. Sprowadzenie do naszego miast:\
dziwego układu sił. Tern nie mniej zwy- 2:1 (21 :16, 11:21, 21:19).
I tak znakomitego zespołu zasługuje na
cięstwa były zasłużone, chociaż powin- Niedziela:
uznanie i należy przypuszczać, że pobuny brzmieć w mniejszym stosunku.
'j Reprez. Klnbów Żyd.
Hasmonea 3:.?. , dzi do iycia znajdujący się ostatnio w
Warszawianka - Ł. I\ .::>.
Reprezentacja klubów żydowskich
Mincer I - Lewkowicz (Mak) 2:0 !letargu nasz tenis stołllwy.
w walce z łiasmoneą spisała się znako- (.?1:19, 21:12). fichman - Szweker
Dowiadujemy się, że wyznaczony
micie. Prawdziwą sensacją były zwyna wtorek ciekawy mecz hokejowy mię
cięstwa Pytla (Hakoah) i Hendelesa 1
dzy mistrzem naszego miasta ŁKS-em
a stołeczna. Warszawianką, wskutek do
(M~kabi~
"~.d
ich
~ysok!cj
miary
przeci
7ft
Łodz·1
wmkam1 Kuhlcm t Ehrlichem.
&i ~
brego stanu lodu odbędzie się o godz.
Jednak prawdziwy koncert gry pot J-ej przed poł. na lodowisku ŁKS-u
kazali dwaj mistrzowie: mistrz Lwowa
Zawodu ioworzgslfiiie i mec:z
przy Al. Onji.
Kii'11 I mistrz Łodzi Ekclbaum z .Makm :Ł s•.rzow.s
i
kabi.
zwyc·ęza
• Walka fch stała na najwyższym po·
W dnlu wczorajszym rozegrane zo- · C<1ły czas gry i zwyc•ężyła w stosunz1omie, gdyż obaj włożyli do walki ca- sta!y w Łodzi dwa spotkania ho kejo- .kn 7 :3. U zwycięzcy na wyróżnienie
Gedaoję
ly zasób ambicji i umiejętności. Zwtasz- we. które n:e wywołaly większego za- zasługują: Król, Linka i Załęski.
sza f.delbanm ~kazał doprą formę i wal- interesowania.
I Mecz o mistrzostwo między Uni-0- Zawody bokserskie rozegrane w Po
czył Jak na mistrza przystało.
I Zapow'.edziany mecz 0 mistrzostwo nem a ŁKS-em dał wynik 5:1 dla Un:o znaniu miedzy tamtejszą drużyną „CeZ gra:zy innych klubów wyróżni~i rri'ęcłzy ŁKS-em a Maikkabi nie doszedł nu. Zawody prowadzone w żywem tern gielski" a Gedanją z Gdańska, zakoń
się Szwe17er .i Zylberbaum z Jutrzenkt, do skutku z powodu niestaw:enia si ę pie przyn:osły zupełnie zasłużone zwy- czyły slę słusznem chociaż nieznacznem
łferszkow1cz .1 ~ac~man z Bar - Ko~hby drużyny żydowskiej.
: cięstwo bardziej rutynowanemu zespo- zwyciestwem poznaniaków. Z ważniej·
oraz Inzelste!n t Librach z Makkab1. . I
W miejcse tego spotkania odbył s!e łowi Un:onu, który niemal przez catv szych spotkań należy zanotować 'ZWYPos~czegolne mecze dały następuJą t•)W<Hzyski mecz między ŁKS-em a czas znacznie górował nad pr'zeciwni- cięstwo Biangi nad Stępniakiem (Ceg.)
oraz zwycięstwa na punkty Hoffmana i
PJą:k~iki:
k:-i~h'no~anym ~espołem. Drużyna !dcm.
Misiorne~o · (obaj Cegielski) nad MelleHasmonea _ Makkabl 4:t.
l KS-u miała znaczną przewagę przez
rem i Jaskólskim .z Gedanji.
Ehrlich - ttendeles 2:1 (19:21, 21:18,
n Z'tt

H asmonea I WOWS k ~

natSI

Zawody lekkoatletyczne

5

waJne ze branIB

I

Plecz

Dwa m

hDkBjO\VY

hoke1·owe w

Cegielski

9:7.

I

Cz

o

s

I

,,„_

Mistrzostwa szermier·
cze Lwowa.

HDkBi w kraf u.

kraju rozegrano w dniu wczorajtndne zwvc:-4ęsiwo Franka nad
Mistrzostwo szermiercze Lwo.w~ w
szym następujące mecze hokejow~: w
fiowinem
(walce na florety zdobył na rok biezący
W.a rs z.a wi~.
· · L ·
eg1a -:-- Marymon t 1s·t
·;
\V clniu wczorajszym odbyły się w walczy na remis z W!esfawem ($f"l'k6?l. p. Frydrych•
(~.O.~. I, 5.0). Makabi .<W-wa~ - ŻASS I01karu Helenowa międzyklubowe z3\':n
w wadze lekkiej Ga\\ in <G.l - prze
1.0. "kra - W~r~zawianka 2.0.
. dy bokserskie zori;rnizowane przez i{rywa na punkty do Franka (Un.),
Piłka nożna
. ~e ~rako~i~. O~awa - Cra.covia 1 SS ..l 'niou". Wyniki walk były uastę- \Voiniakiew''Cz (G.) wygrywa wysoko
na
boiskach śląskich.
16
0·
. wowie. LechJa - Makabi (Kra pt.ją ce:
na punkty z Nawrockim (Un.). ltbrai.:h
Zawodv pifkarskie rozegrane w nie·
k w) O.O.
·
w wadze mu:'zej WojcieclvHvo;ki (f1. I<.) bije na punkty Płóciennika <S.I
dzielę
przyniosły wyniki: Zawody łyżwiarskie l(Qeyrr} zwyciężył n~ punktY'.B;era 11, i Szczeciński OKP) przegrywa z Man- Ruch -na 06Śląsku
Katowice 2:2, Choi zów •
w wadze kogm:'~J Cz<im.111sk1 (~1ar- ne m<U.) w li-ej rundzie przez k. o.,
w
a
w
Koch na) bije Żelikera (Union) w I r.,
w wadze ~red niej wskutek nieprzy- Polic. Kl. Sp. 2:2 i lf'C-AKS 2:1.
Za od ł ż · k'
k 6
db ·ł przez k o.
byc·a Majera (O.) stoczyli walkę pokasie w dnluv w~z~aj~~~~ w \~!r~za~i:,
w wadze piórkowej Krumm (Oeyer) . zową Seitlel i Baranowski t Unionu. Dziś decydujące
przyniosły w jeździe panów zwycicstwo p. Staniszewskiemu <WTŁ). w jet . . ,
o mistrzostwo ping-pongowe
dzie parami, parze .Rudnicka - Pay er. WW Lm
la.I
~:.

w

l

I

w

rsza Ie.

I

spotkania

nmlne "lllebron1•e IOZI;:.&

Komisja dla zbadania zorzuiów
siowiongc:h klubom lobrgc:znum

Walne zebran!a

świata.

Rozstrzy~aJące spotkania

o

tytnł

ml-

w ping-pomrn rozegrane zo.
ck112gowvch związków pi/karskich. . Wa.lne zcb~an!c Ł()ZG~-u, k.tórc od n1a~.
.
staną w dniu d.zlslejszyrn w Prad•ze. falc
.
;Jvfo się w dniu 30 styczn·a t. J· w so-1
L>de~ac1 na Walne Zgr. l'ZOS-u wiadomo Węgry Austria i Coechoslowa
W dn ·iu czo raJ.5 zym odb y ł y s1e
wa 1 bk
· 1en Iu pp. Me~ Je• t• F eJa.
·
ne zebrania wokręgowych
związków pil- i ote w 1? a 1u Hakoa. hu po udzie
cja posiadają jedinakową ilość punktów,
karskich: warszawskiego i śląskiego. · ahsolutorJum us.lęfJUJt1ccnm zarz<1dowl, I Dlu1szą debatę ~powodował wnlo- związek był więc zmu~zony WY·znaczyć
w Warszawie prezesem WOZPN-u zo- j wybrał? m1st(,'pUMi.:c Jlll\\'. e wladz~: pre sek klubów robotm~zych, dotyczący ponowne spotkania mied!z:y oowyższ.emi
stał inż. ~use,cki. przyczem z ważniej- ze,~ mJr;. Marszale.k. w1ce~rP.zcs1 ~or. \Ą, _Y,kluc.zcnla ze zw1~~~u klu~ów fa?- państwami.
szych wmoskow ui.:hwalono. by w razie \\ '~~kowicz i p.. w1anko~v~k1, .sekrcl<1rz r}'~znych. W relulta~1e wniosku n.e
,
celowego kontuzjowania jednego zawo- p. ~tern. skarbnik p. Lesrrew "cz (wszy i•oud.•1110 pod ~łosowanrc. lec.·z wybrano Zawody
dnika przez drugiego w czasie meczu. scy prta akl~macJę) .zaś dr?g~ wy~o- spccJalną ~om•sję, mającą zhadł!ć grun·
Z k
karać winowajcę nietvlko dyskwalifika- rów cz!onka~1 zostah. pp.; _mz .. Wem- , town·e: o 1Ie zarzuty przeciwko kl~~ >1~
W ~a O~anem.
·cją. lecz również oddaniem sprawy do berg. S!koi:ski. Beke,r 1 Kosc1elski. Wy- 1 robot~11.:zym są sł~szne. Do komlsJ1 leJ
W wczorajszych zawodach konnych
sądu.
dzia~ Gier 1 ~yscypl i ny: prz~w. p. Mer- weszli pp.; płk. Cieśla~. dr. MlsJon. dt. w Zakopanem w biegu o nagrodę Pana
Prertsem $1 O. ZPN-u został pono- le, członkowie pp. Nosk1ew1cz. Cygter, Grahowsk! p. Hanke. t p. Kallenh,a1.:h· I Prezydenta pierwsze miejsce zajz,ł pułk
wnie p.. Flieg~I. Walne zrhrnnie uch wa- S~apir.o. Kokiet, Gmszczyl1ski i P~e1s~·
Zetiran.1u, które przeciągnę I~ się do J Rojc~wicz na koniu Rla..:k Dotton, zaś
mo m. rnenm1 utworzy,( samodzielny o- \\ ydz1al Spraw Sędz. przew. p. l1tyn- g-odz. 2-eJ w nocy przewod.mczyl b. drugie • Strzałkowski na Jowiszu.
kręg bielski.
iski, członkow::e pp. Zemelko i Łuch- uobrze p. S. Malinowsk~
,
- '
strza
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Brasztowania działacza
antylaszystowskiagoS)

•

który posylal paczki z materia·
Iem wybuchowym wybitnym
osobistościom

Rzym, 1 llllitego..

(Tełegnam włMny)

(t) W Weroni'e aresztowaill.O 26-letn'ire

giiego, !który od
~ Marjo Meri1
posy'łCl't pacz!ki z mater-jatem

1d11lru lat
wybucho\1,Tylm dlO rozmaityich dlzfalacz.y fasizyistowl
skich. Plrzy otwieramiu tych paoziek 38
•
•
osób straclto życie. W miJesiztkiainilu aresztowa:nego zinalleiziono znacllil.ie -zaipa.sy ma DwaJ lotnicy francuscy Codos (z prawej) i Robida (z lewe!) dokonali wspaniaberj a1tów wybuichowych oraiz matlerja.ły lego lotu z Tongking w Indochinach do Paryża, w ciągu 77 godzin 45 minut
rekord, pobijając rekord Costesa (w cywilpotrzieib111e clio ~bnt1kacji maszym pieikiel- Osiągnęli onł w ten sposób nowy
z prawej).
ubraniu
nem
1
nych.
es
Policf a stwlteridizi'la, 1Je Meritgi dtzlatar
z ramienLa origam)zacj1i aintyfaszystow~1dlej, !której sfJeci'zilba maf dluie się w j~ •
!1łonac:e
tl'Y'111 z ipaństw zagirani'cznyich.

I

B. minister spraw zagranicznych Anglii
obejmie przewodnictwo na międzynaro
dowef konferencii rozbroienlowei, która
rozpoczyna się w dniu 2 lutego w Genewie
•

między Ame·
ryką a Japonją

Zatarg

I

utc:zien ·e .,., 1'arimoo

napad na lombard
w Berlinie

Bandyci zrabowali brylanty oraz
gotówkę
(Tedegtiaom

Berlin. 1 lutego.

~) .

(t) Dz.isiaj r"1no dokonam napa<l1UJ na
lombardtu! IP!IYWatnego Zyippermin. Dwaj mtodzi ludiz:ie pW}'byili db
lombardu podl .pozorem zasta:wioo1a kosztowności. W czasie rozmowy niaipad!li
oni na wtaścide~kę tombardlu i 'PO steroryizowainiru zirabowa1i z kasy 7000 marek
nty wartości 10.000
gotówką, oriaz bryfa1
mairelk. Po diokonainiiu raibwnlm, bandyci
z!bieigli, nriezauwaiżeni ip<rzez nikogo.
wtaścicieillk:ę

Bestialski mord wBmaryce
8 osób

śmiertelnie

poranionvch

New York. 1 luitei,go.
(Telegram

wł„~ny).

(t) Donoszą z miie}scowości Blma o
nilezwyik!Jie best:jailstk.Lm mord.Iz.ie. W mueiSz
kanuu ~edlnego z rdbot,ntków z.ool1ez tono 8
9sób cięilko ipora:niOO}'ICh.
Większość ofiair po przewieimiemu do
ZbrodJnd01rz po diokosizipitaJła zmarta.
n<ł!niu mor~rstwa podlpadil jies:zoze dom.
W szeil'kile posml!kiwania w cdliu ujęcia
sprawcy oknrtoogo mordlu, nile dlat1y ża:ci"
nego rezultatu.
1

ZaJęcłe przez wolska Japońskie SzanghaJu, wywołało w Ameryce poważne
zaniepokojenie. Spodziewane Jest wyda·
nie w naJbliższych dniach zarządzenia o
bojkocie handlowym Japonii przez Arne
rykę. Na zdjęciu widzimy obserw.a to·
rów Ameryki na Dalekim Wschodzie.
Jak już donosiliśmy, w naiwiększem więzieniu angielskiem w Dar tmoor, wy- Z prawej - a~mirał Taylor,. dowódca
huchł bunt więźniów. Zrewoltowani więźniowie podpalili gmach więzienny i morskich woJsk amerykanskich na
stoczyli formalną bitwę z dozorcami. Na zdjęciu powyżej reprodukujemy obraz Wschodzie i .z lewef - Forbes, poseł
Stanów ZJednoczonych w Tokio.
płonącego więzienia.

„ ...„„„„„„„„„iilmlllli„„„„„„„„„illllllm'lilmrilll:lil+
§dunia "' :dmie

~

IW ~bi

Lit -

ś11JJiatO..,v
I!fłeflord
no moiorón:C:e

1

Prolasor uniwarsytatu
w Białogrodzie
odebral sobie

źycie

Bill/,ogród, 1 lu:tego.
(Telegram

włiamy),

popelł-nM

samobójstwo
profesor un1wersytetu dlr. Ooorg Joanowitz. Dr. Joonowitz byt jedJn'Yllll z najwytbitniejsziych 1profeso.rów medlytcyiniy na
u1ni'Wersyiteciie i cieszy~ się wilelllkim aiuto·
rytlerem. Szc.ziególnfie ipołożyl on wiell:kre
zals'f.Ulgi na polru waJLki z raki.iem. Przyceyina samolbójstwa nie wsita~a stwierd!wna.
(t)

Wczoraj

Oslo. 1 lrwtego.
(t) Trwadąca: od krl'ku dlni od/wilż sipowadlowaita w prowincji norwes'kiiej Trond
heim wiclką powódź. Ruch ki0lej<0wY oost~l z,u1petnre wstrzymau~, a WSiZYiStkie

Niezwykle malowniczo przedstawia się Gdynia nietylko w lecie, ale także i w
zimie. Charakterystyczny a piękny widok zimowy przedstawia w szczególno·
ści port rybacki z lłcznemi łodziami wyrzuconemi na brzeg, pokryty śniegiem. , Słynny motorzysta amerykański Gary
.; Wood ustanowił w Miami Beach (Stany
:Zjednoczoi:ie) reko~d ś":!ata ~a moto.
I

i
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