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Wilno, 2 lutego . .
Przy ul. Majowej 32 miało miejsce
w dniu wczorajszym niezwykłe zajście.
Jednym z lokatorów tego domu jest
od
Aleksander Borys. Borys
dtuższego czasu w płaceniu komornego,
tak że wfaściciel domu Józef Wazie-
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dyplomatycznych z

rów domu, którzy pożar ugasili i · Borysa. octdali w rece polien. · .·
Jak się dowiadujemy Borys stante

Japonją .
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dzenia - jest dowodem azJatycklel prze
(Tel. wł. „Expresu").
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kiego . Wschodu, w wysokim stopniu ' Wschodu (tak nazywają japończyków) noty dyplomatyczne Stanów ZJednoczo
1
Zaniepokoiły amerykańską opln)ę pub- wydaje się, że wszelkie umowy między Inych, w. Brytanii i Francji trudno w . . ~a fronc ~. francusk1 ~ 1.P 0 le~l. Jak_o
liczną. Prasa podaje ~zczególowe opi-; narodo~e są „świstkiem papieru" I że tej. chwili przewidzieć. Opinia amery· , ~~~~)eRu~ft~~~ !~e~~i~~~ ~erR~~~~\:
.p 0 zmarłym pozostało ubezpieczenie
sy walk na froncie chinsklm, obficie Ilu· 1 z Mandżurią można tak samo postąpić, kanska nie przywiązuje do tych posudolarów to.OOO włączone do Je-.
sumie
w
I·
wagi
wielkiej
dyplomatycznych
uięć
BELZ
ZROBIONO
1914
ROKU
W
JAK
strowane fotograilaml, przedstawłafące
spadkowej, przyczem rodzice
masy
go
_
SIĘ
DOMAGA
JEDNOOLOśNIE
.
GJA.
ł
ml "okrucieństwa woJsk japońskich
mogą mieć prawo do odszko
żyją,
Jeżdi
·
„CZYNÓW",
.
żołnierz
właśnie
że
znęcanie się nad spokoJną ludnością". Przypomnijmy im,
ameryk.ariski stanął wtedy w obronie co oznaczać ma natychmiastową Inter- dowania. Wyż~j :-VYmieniony urodził się
Niektóre dzienniki domagają się
rzekomo w W1l01e w 1897. Imiona zaś
.
·
NATYCHMI STO
rodziców niepodane. Osoby posiadające
WEGO ZERWANIA pogwałconego prawa i - ~wycięzyl•• wencJ! zbro1ną. .
A
Na1bUższe dni muszą sytuację osta- jakiekolwiek informacje o wymieni0 •
Tymczasem wojska Japonskłe posu- ·
STOSUNKÓW DYPLOMATYCZN\:'CH
nym proszone są do Starostwa OrodzwyJaśnić.
tecznie
Z JAPONJĄ I WYPOWIEDZENIA walą się w głąb Chin I
1
kiego 4 okienko, między 10 a 13 godz.
WOJNY
w "obroliłe pogwałconych praw mię
dzynarodowych".
układ
Wieść o wydanym flocl amerylfoń
pomiędz~ 7ul'cjq. Sowietami
i1de1 rozkazie wypłynięcia na wody Oce 1 :hupiec s fro.snonio dosnoł -.~&nit;t:ia c:sosslił
i Anglią'!
I smorł 117 ,sspHofu
anu Spokojnego przyjęta została przez
. Berlin 2 lutego.
. prasę i wielkim entuzjazmem. ·
za toczył się i padt, uderzając głową ~
Katowic-e, 2 lutego.
{Telegram wł~ny),
"New York Herold'' pisze:
{Jqica, Wojew6dzka w Katowka:ch kamie·nne schody.
{t)' Pisr.na donoszą, iż pomiędzy SoWezwane pogotowie odtw~ozto Gór- wietami, Turcją i Anglją prowadżonę
stata się wczoraj rnno tere oom nie.zwyski.ęgo w stanie ciężkim do s:zpita.Ja.
k~ie,go zajścia.
są rokowania w sprawie 1awarcia ukla
Jak się okazato. dozna1 on vckniecia du pol~tycznego na . mocy którego wy~l"Zny·
Oto z restauracji • Sf.lezja" WY'S!Zlo czaszki i wskutek tego po kilku godzi,
U
żej wym·ienione państwa zaniechają cal
· w. czasie ćwicz'1ń wojskowych dwuch panów. Jednym z nich był kapi- nach zmarł.
propagandy skiP-rowanej przekowióe
Orzeka, po prresfuichaniu w lromisartan rezerwy maryinarki Robert Orze'k.
.•
ciwko sygnatairjuszom p1ktu.
S~owtec, 2 lutego. a drugi - Implec z Poznańskiego, Stefan jacie wypuszcz.ono na wolność.
Pa-k t ten zawarty· będzie na okres
'V( _dlndu wc~.raJ·szrm na:.~· Ma<~o- Górski. .Międ•zy obu wymienionymi do- 1 Zwłoki Górskiego zostaną podidane
bą'Z'k1e1 w. B?dzl1Ue m1a10 m1:eJsoe me- szlo do sprzecziki, w czasie której Orzek I sekcji, w celu stwierdizenia przyczyny 10 lat. Istnieje zamiar wciągnię"ia do
tego układu jeszcze kiliku państw.
.
zadał Górskiemu cios w glowe. Górski zgonu.
.
zwy:kłe za_J.5c1re.
Oto uhcą tą przecrąga'ł odidzial woJsika 23 p. a. p., który triasz.erował na ćwi-
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rabunkowu pod Lubliliem
,

trupy w.przydrożnym rowie. - Ponure.odkrycie wieśniaka

Wdrożone wstępne dochodzenie
Lubllnt 2 IUtego.
k' · M.
d ·1 · d · · z
·
t
.
Wfadze pofacyme z.ostały one.gdaJ za s w1er z1 o Je yme, ze pozows 1 1 ąala~mowane st~asznem odkry71em na czak wyszli onegdaj późnym wieczorem
.szosie. pod Lublmem koto wsi Kasa- z domu w kierunku LubHna, celem załatwJenia pewnych spraw, zabierając ze
zlew.
Ili'
Nad ranem przejeżdżający wieśniak sobą większą kwotę p'.eniędzy.
Wedtug orzeczenia lekarza, przybyzauważył leżących w kałuży krwi dwu
zbiegi do Chin .
mężczyzn, o czem zawiadomił nieba- lego na miejsce zbrodni, śmierć nastąpiła wskutek upływu krwi z otrzyma,
wem ·policję lubelską.
Prag,a, 2 lute({o.
'
Przybyłe władze stwierdziły, że Ie- nych ciężk:.ch ran zadanych tępemi naB. g~n. Gajda ~odz fąszystó~
czesku:h, ktory w swo~ czasie Z?st~ł , iący w rowie mężczyźni nie dają zna- rzędz.iami i nożami. U Zpozowskiego
5k?zany n~ dwa miest~ce '!łęzien1a ku życia. W zamordowanych mieszkań- stwierdzono również dwie rany postrza
znlkł bez siadu. Gen. Ga1da miał. być! cy tej wsi rozpoznali 21-letnlego Ale- łowe na plecach. . Widocznie bandyta
wezwany do od?yc!a kary, gdyz wy- k~andra Zpozowsk!ego i Franciszka Mą- strzelił do niego z tyłu, a potem dobił go
I nożem.
czaka łat 19
rok uprawomocmł s•ę. .
ii
•
chciały mu wręczyć
Udy władze
•
•
,
pi:,mo wzywające do odbycJa kar} prze
k<>nały się. iż wódz faszystów czeskich
lblegJ ~ lłranic Czechosłowacji. Krą~ą
· _
p0głosk1, 1ż gen. Gajda udał się do Chin ,
gdzie zamierza wstąpić do jednego z Sfroz tłr<!D•C:ZDO odiosa lisi_, pr_zemgf·
nahow ze ster ioworzgshacb
oddziałów partyzanckich.
Katowice, 1 lutego. I Zdarza się bardżo często, że panie
· Władze bezipi~zeństwa, wspólnie z wyjeżdżają do Bytomia, lub do innej miej
Sosnowiec, < luteg!>·
.
Jak się dowiadujemy. w dniu dztsiej władzami · granicz.nem.i od dłuższego cza I scowości śląska opolskiego bez sukni, a
szym dyrekcja kopalni Saturn wypow'.e . su prowadzą ścisłą rejestrację ~ób, tylko mają dessous narzucają futro.
W Niemczech kupują one suknie, któ
działa prace ·wszystkim urzędnikom. I które zakupują rozmaite towary po
Jednocześnie dyrekcja zaproponowała '.stronie niemieckiej, a następnie przewo- re wwożą do kraju, oczywiście nię pła·
cąc cła.
nowe watunki płacy. W wypowiedzeniu · żą je do Polski.
Jak się dowiadujemy, władze w najpra.:y wyrażnie zaznaczono, że jeżeli I _ Wś,ród nazwisk tych znajooje . się
1
urzQdnicy zgodzą się na przyjęcie no- szereg znanych osobistości zarówno ' ze bliższym czasie przystąpią do ogłoszenia
wych Warunków płac - wypo\viedze· 1· sfer niemieckich jak i, niesit ety, Z poi~ listy tych osób, co wywołał nielada sen·
sację.
skich.
nie traci moc obowiązującą.
nier Jerzy Kamiński, któremri kola armaobie nogi.
ty przejechały
w ciężikim stanie odObu żołnierzy
wiei'iono do szipifala w Będzinie.
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Przemyt towarów z Niemiec

Sędzia śledczy prowadzi na miejscu
·
· ce Iem rozw1ądoc hod zeme,
·
energiczne
zania ponurej zagadki. Zarządzona obława i obserwacje, przyczyniły się do uię
c:a trzech osobników, przeciwko którym istnieją pewne poszlaki.

Proces o zajścia
w Jedwabnie
został

wczoraj wznowiony.
·
,Nibork, ; lutego._

Po dwudnil{)W'ei pr.zerwiie wznowtono
proces o za·jścia W' JiedwahnJie. Dzrś prokurator prremawia.t, żądając u1kairania
9 do
15-tu oS!kairżonyich więzieniem
15-t? miesię~y ?raz 27 oskarżonych wię~
ziie1rnern 6--m1iesi·ęcznem. W stosurnku do
52 oskarżonych prokurator zażądał mvoll
mienia. w swein p1rzemówieniu prokU;rator ipros.ńl tryi~nał, aby wziąć t?Od u~~gę <?kOl!1cmo~c 1 , la:g?d~oe, t:m'an?WLCOO
~o. ze osika,rziem byih pod~hm1ełe'!11l ora~
ze w CZ'Y'!lach .swYch b~h Powodiowam:t
pobu•dikann. IP'<l!tnotyiozne,tm.
Stan:0wts1ko. proikuratr0ra by.to od ~oczą·tku procesu rii11zy~hyl:ne- d!la OSikarzonych.
JutrrQ nirzemówi1eme obroniyi. Wyirok

oo
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Na skwarnych wybrzeżach Afryki

Stolica franeuskiego Senegalu.- Rew ja czarnych woJsk.
Boże Narodzenie na falach morza Sródziemnego

Odsłonięcie

pomnika bohaterskich lotników

zamiast chleba
wlta-

Jeść będziemy
mloę „C"

(h) Niedawno piisma dooiosfy o tern,
ile pr.ofesorowl Vłndau laureatowi nagr()
dy Nobla z dizredziny chemji. udało ~ię
w}"dzieUć w czystym stanle „witamin~
D", jedną z najb:irdi&i•e.j koniecznych d•la
organizmu ludzkiego cześcl składo

wych pożywienia· Obecnie de~te z
°(:x:) 16 grudnia stała gotowa Już do no, · aby uroczvstość m<>gła się odby'1 od nas tak. Jak w Senegalu. Każdy na- Kqpenhagi donoozą zikolei, że uczeń i asy
drogi „Esperia", statek, króry wyru- o wschodzie słońca, wtedy, kiedy
w potkany krałowiec wita nas Jak c.lob~ stent pir.ofesora VLndMta, mfody norwetski

szał z portu w Neapolu do Bolmay (Por
tugalska Gwinea), aby zawieść ostatnie
pozdrowienie z ojczyzny prochom pię
ciu poległych włoskich lotników bohate
rów, którzy na wątłym statku powietrz
nym w ubiegłym roku wybrał• s'.ę, aby
zwyciężyć przestrzeń.

Ola uczczenia pamięci bohaterów
na
St><>łeczeństwo włoskie postawiło
tym odległym afrykańskim zakątku pom

nik, który w dniu 25 grudnia miał być
uroczyście od sł-on 'ęty przez rodaków.
„Esperia" gotowa do drogj drżała od
ruchu śrób, w porcie żegnał się z odprowadzającymi włoski minister lotnictwa Italo Balbo, który w towarzystwie
małżonki, przedstawic"eli władz j licznej garstki ciekawych, wyruszał na uroczystość odsłonięcia pomnika.
Prując błękit fal morza Sródziemneprzepłynął
go statek opuścił Neapol,
tna}estatyczme obok skal Gibraltaru. aby zatrzymać się w poróe Casablanki,
w Maroko.
Po europefskieJ zNT1ie, przywitał nas
w Casablan~e przepiękny wiosenny po
ranek. - pi5ze jeden z uczest·ników tej
na
podróży. Na molo w oczekiwan;u
byli przedstaw:.Ciele
statek zebrani
władz francuskich i marokańskich przed
frontem batał.i<>nu żuawów. Casablanka
liczy is.ooo ludności, z których 16.0UO
jest włochów. Po południu zwiedzaliśmy w Casablance szkoły, wszędz;e ser
decznie witani i owacyjnie żegnani·
„&peria" ruszyła w dalszą podróż.
aby w niespełna półtrzecia dnia zawiDakaru, głównego
nąć OO wybrzeiy
" miasta francusk ego Senegalu. Hebanc>wj czarni Senegalczycy wskoczyli · na
statek, aby uformować szpaler. Po po.
łudniu zostal 'Śmy zaproszeni na urQ(;zys
te przyjęde do gubernatora, który na
naszą cześć urządził specjalne pOp!sy
cza.rnych wojsk. Zasiedliśmy na honoro
wych miejscach, na trybunie. a wokoło
nas. głowa przy głowie, a raczej hetm
tropikalny przy hełmie, cała europejska
kolonja w Dakarze.
Czarne wojska w jaskrawo czerwonych mundurach rozpoczęły galop na
rosłych, pjęknych koniach. Po pop sach
rozpoczęły się tańce pod takt murzyńskiej, rytmlcz~~j lecz bezmełodyjnej or
klestry. Prymitywne instrumenty wyda
wały piekielny łl~ła~, a czarne ciała
gięły się w zadz<iW1ających splotach i
w przed;,Jwnym rytmie.
\Vicczorl?m opuściła ,,Esperia" Dak
kar. Zbliżamy się do miejs~ przeznarankiem w'Tlm~my
czenia. 24 gructnia
być na miejscu- Upał potężnieje z mirm
'ty na minute. Ju'ż. widać odległy plask.
brzeg. Statek powoli l~wiruje wśród
podtużnyr;h płaskich mie·fan, które złotym piaskiem prześwietlają ocean· Wyrzucamy za burtę około 3000 ton balas
łodk; · ż
od
·
·CJ, a , 'Yretu, przewaime w . Y s
szc ,1·e statek powoh ' bardzo powoli 1 ostrożn1e zblifa się do brzegu Jesteśmy
·
w Bol~mle.
· Dwa portugalskie statki· wystane dla
fowarzystwa czekają na nas w porcie
W powletrz·u panuje martwa cisza. pr~
mienie słońca wysysają Z nas każd4 od
rob-bnę wilgoci a wszystkie wentylato· 'ć d
·
ry statku nie są w stanie przymes o f1lb·ny ochł-ody. WigilJę Bożego Narodzcwa witaliśmy na statku Wielka ch'1
· ś · · łk
w1e~1dc a
śnka ubrana Vf przeróżąe
utractła prawie wszystkie swe igły i
nadmiernego. gorąca. Zgasiliśmy śv.:tattylko dwie św'ece
Io pozostawtwsz~

orzeźwiający rych znajomych· Kobiety noszą dzie;;i
powietrzu jest jeszcze
na
chłód nocy. Mim0 to o godzinie 7 pod- owinięte w płachty przewieszone
czas właśclwej uroczystości słońce da- plecach. Lekka chusta prze:viązana u
wała się już porządn i e we znaki. W p) szy:· matki okrywa całe zawiniątko, tak,
otoczo11ym że dopiero po d~uzszym czasie mot?liś
bliża portu na okrągłym
wieńcem palm kokosowych placyku sta my stę zroJentować, że te małe pakunnąl wysoki pomnik. Na cokole pomnika kl na plecach są„. dziećmi. Tajemni.cę
r6zeg liktorskich zdradz.iła nam tylko raz po raz ciekaozdob"onym wiązką
wypisanych jest p:ęć nazwisk bohate- wie wychylająca się czarna, jak heban
rów, które głośno wymienia minister główka ma1ego murzyniątka. Kob ety
lotlłictwa. Po każdym nazwisku naste· pOzwalaly się chętnie iotograiować I
puje głośna salwa. Przed pomnikiem de przyglądały się nam ciekawie.
wojsko- I Do tej oddalonej części Afryki nie
filują jeszcze przedstawic'ele
wych garnizonów marynarze, ~iel egaci przyjeżdżają wca~e turyści, a tylko raz
stowarzyszeń i nt..jrozmaiis?;ych towa- na m'.esiąc parow ec po~ztowy przvworzystw ze sztandarami, pcx.zem święto zi oowiny z Europy. Misja n~sza z.Jst~
! ła spełniona i statek znów skierował s1e
jest skończone.
Większość podr6żnych chroni sie na ku północy. Piękne dni przeżyliśmy jetychmiast na statek. Upał Jest rzeczy- szcze w Santa Cruz na. wyspie Tenewiśc:e me do wytrzymania. Termometr ryte, Maderze, Lisbon•e, Tangierze.
wskazuje 36 stopni w cieniu. My ied- Algierze l Tunisłe. Z każdym dniem jed
nak młodzież, nie dajemy się odstrasz·vć nak robiło się coraz chłodnf'l"J i wciąż
i robimy małą wycieczkę w głąb tego musieliśmy zamien'ać częścf~j naszej
garderoby na solidniejsze okry~ia.
.
czarnego, pełnego tajemnic lądu.
W Bolemie zbyt mało jest europef- . Dzień w ki6rym trzeba było of:ulić s·ę
czyików, aby znać było ślady europejs- w futro wskazywał wybrzeża Europv.
Emma van d~ Ham.
kiej kultury. M"mo to. a może wła~nie f
, -·, _ . .• . _
dlatego krajowcy, kobiety nie uci.ekaią
1

.
Ksiana

·
m·łosny

I

c·h w·-sp·omnleti

UtCrony Otta Rig w swojem

nął anafog!cz.ne rez.uHatv w stoswnku do
.,włtamvniy C". Oba te odtkrycia będą

dl)a ludzkości olbrzymie z,nacrenie
praiktycz.ne.
„WHamma C" z.naJduje ~~ w przyrodzie w il.ości o wiele większ.ej · niż ., wl
tami•na D" I rola jej w odżywianiu ludzkiego organ-rtmu jest doniosła. Otta Rig
wydzne!U ją w stani•e czystvm z ~oku po
marańczowego. W tym celu z.1.l'Żył on
niewiarogod'lle flości tego owocu. Doświaooronda czynione na morskich świn
kach przy pomocy czystej witami-ny dały doskonale rezultaty i w pełni potwier
dziły to co, częściowo jm było wiad?me: 1.e niedostatec~na obecoość tej witaminy w . Poka·rmach wywołuje chorobę
powstałą na tle niedożywieni.a, zaś, wipro
wa<lizenie jej do orga.ntzmu wyczerpam~o głodem, czy n.feidożvwlanlem wfiedtłe
do szybkiego wyzdrowienia. Pozatem
Otta Rig stwierd·i'tł, te używanl:e w stanie czystym „wHami'll'Y C''. leczy a.utomatyczttle cafy s·zere~ chorób zębów,
kt6rych przyczy1nv najwł-doc:inlej kryją
siłę takte w niewłaściwem odivwtaniu.
nietadfU$?'D ukau sio
'Wita·mma
w sprt.edaży w f orm!e prasowanych tabletek.

miały

c··

~S
8flfłmf)romifo111olo nieosirolłnelło malionlia.

(x} Oddawna istnieje przypowieść lu- tych zapisana, a uwagi sz~zeg61ne l DO·
dowa, ze pisanego nie należy wydawać tatki były tak dokładne L.• drastyczne,
z ręki. W dzisiejszych czasach przysłc~: i~ Dek~ełOID lłoł:cacfa był w porówna
wie to nie .straciło w~e

aktualn~śc1, n111 z mę. _elemeu~~·

•

nalez.ałoby. Je ~y!k~ mec? .zm?~er~1zo· I Do dziś dnia niew1ad?mo ~_i~ 5P0:
wać 1 pow;iedziec,, ze gdzie, 1ak1es pismo s6b wpadła na. trop teJ książki pani
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jr.ntn przy uni\\nersytecie w Upsall osiąg

Amerykanie

flamnłe odll'ied•ofq
„.,,,,e1łę

·Na podstawie ostatnich sprawozdaii
„The Swedish-Ameriean Line" oru
szwedzkich tiolei państwowych, obliczono, ze w roku ub. odwiedziło SzwecJę
17.973 przyjezdnych z Ameryki, podczas
gdy w l929 r. amerykański ruch turystyczny w Szwecji wyka.zał 14.382 przyjazdów z za oceanu. W roku 1930 oddzito Szwecję 13.384 osób z Ameryki,
poniewat jednak podówczas odbywała
się Wystawa Sztockholmska, przeto
zmniejszenie się ruchu turystycznego w
1931 r. 0 411 osób w porównaniu z ro·
kiein 1930, stanowi jedynie pozom,
zniżkę we wzrastającym :t roku ,na rok
ruchu turysty~nym amerykańskim w
.
Szwecji.
Zaznaczyć nalety, t~ wśród gości
amerykański-eh przeważaią grupy studen
tów, interesujących się zarówno malow·
niczą pięknością kraju jak i jego zabytka.mi historyc~nemi.

dostanie się w niepowołane ręce, tam Dod'e. ~e ~ w oczach, czerwona
, oburzeni~. poleciał~ J?& s~a~gę do ad~o·
afera lub skandal gotowr·
W Chicago żył sobie spokojnie mi- ka.ta, ktory oczywiście ~ie i~ego pro72
ster Dodge, przemysłowiec, który .na- pro~esu rozw-0dowego m~ mogł polecić.
ogół nie różnił się niczem od przeciętn.e ,. Pant Dodge ~słuchała tei rady.
Na procesie rozwodowymf na stole
go typu przemysłowca. Coprawda mis~er Dodge był go~liwym zv.:olemllki~ sędzfows~iftl leżała jako .coryus delicti
p1ęknJ:ch kobiet, nic w .t~m J.ednak nie- g~ba ks1ążka z za~iskami mister Dodg-e
ma ~1wnego. tembardz.1e1, . z~ wszys_c, . Mister padge opuścił ~alę sądową z gJo·
pa;n1ę~D?Y czasy ?as~eJ ~1e1 lub w1ę· jw!\ ZWI'szoną. Był .winnym, a pokazne
ceJ bu1ne1 młodości. N1e wielką przeszko ahtnenta, które musiał odtąd płacić mał
dą w jego pasji była jego małżonka, kt6- ! tonee. nie przyczyniły się do poprawr
ra zresztą o niczem nie wiedziała. Tak humoru.
Patjuje ogólne mnieman!e, że jeśl~ mi
długo i.ednak. dzba~ wodę nosi,. póki się !
ucho n1e urwie .. Dz1wa.ctwe!11. mister. Dod ster I>od;ge, ~ tem gorzk1em. doświad:
g<l: był~ !edy nie kobiety i ie~o h~zne cz!ni!f nie ~tszczy natychmiast oweJ
mdostki 1 przyg~dy, lecz to, ze mister ks1ęg1, ios~e ~:>na nape~o przez kt~Dodge_ .prowadził dokładną ,kontrolę regoś z; podejrzliwych męzow '_V}'k~ad:z1.0
wszystkich swych przygód ~iłosny~h. na, a w6":ez:as. rozwody posypią s1ę Jak ,
z rogu ob•fi•to•ś•ct•'•. ••••••••'•••••••••••••••
Ta Jt:zyciąca. o pomstę do ~1e~
.
.
ostr?zno~ć, m1ąła formę s~reJ ks1ęg1
•
•
.
'
.
powtedmo .porubrykowan.eJ.
n1eboszł'zyk
paryżanki
imię
nast~pu1ące: data,
• Ru~ryki
U
i I?a:nvisko, bl!zszy .opis zewnętrzny, ma
1
111
•
_
~
m1ona ~~zegolne, Jedna rubryka. ~olna
~-ru•ne rozc:~orOWO~le r_omao
od. napisu, zaoP3:trzona kropkami 1 odivc:zneJ ielelo~wsaka
·
·
duel~a na uwagi. W rubryce ki;opko.
.
.
waneJ, przy poszczególnych nazwiskach
k t 1 P<':ykała na nieprzezwyciężone trudnod
A
( ) p
były zazwyczai' małe gwiazdeczki 1•edna
Y anna nnan yna. parys a ee ~~.
•
'
b . . kt.
t
d .
kl e ro- ::o.-Nagle wpadła mu do gfowy ...enialna
'
· niezwy
• ste
· tka, od znaczaia
fonts
ore oczywicz ery 1uj w1ęce1
wie
·
ł b '
. ' . 1
"'
·
· posob"enlem postanowi• myśl. Celem umożliwienia
· mantyc„n"'m us
ście mia y swo e g ę sze znaczenie.
ślubu posta·
•
„ ,..
.
Wrubryce uwagi, która byłi pośwł~ ła ona poślublć metczyiaę, który nisi· nowil on wejść w posiadan e dokumen·
~ona na charakterystykę, bZiy uwagi dy nie pokochał Jeszcze ładnej nłew:as tów sweKo kuzyna który polłczas woJ
0
ty. łdealąe to marzenie ~ie tylko że nie ny światowej padł' na fronde. W k.lka
iak: „nam:ę~n:, .gorąta'd wyr ll:°
1
Wys ok~' U ezd zgol Wie erDod • został<;> ~szczone, lecz nieubłaga~y l~s dni po ślubie młoda małżonka. przeSl U
t ge sprawił Jej gorzk'e rozczarowame. m·a kując biurko ri:eobe~nego męża wykry
b słzydst kiłe dnpr~ygo Y. mti osne m~.
··
Y Y o a ie zare1es rowane 1 opa rzo now'1c'1e weszła ona w związek małz'en· - la osz~two, którego padła ofiarą.
Nane najbardziej sz.czegółowemi komenta·
· ski z toi;iaty~ mężczyzną, który w do· tychmiast wszczęła kroki rozwodll\\ e,
rzam.i.
datku oficJalnle uchodził za nleboszczy. Jednak uświadomiła sob:e wkrótce iż
kł · k
. ·
d
,
·
.
,
Pan Do ge w sweJ niezwy ei s ru· ka
' kwestia uz~sk~ma rozwo~u ?" dan ym
.
·
•
ulatności .osunął s.ię aż.„ do zapisywa·
Nlefakł pan Barra zakochał s ę P') wypadku me Jest byna1nm•ej fatwą,
· ~a rozm.ó! telefonicznych _ Książka
1 nia rozmów telefonicznych: _ Ksiązka 11szy w młodej przystojnej niewiaśc'.e. o gdyż oficjalnie była ona wdową.
Oburzona 111.ew1asta .nie dafa mimo
! oczywiście była w posiadaniu mister romantycznem ~SJ?. OS~b :eniu i _nie m"1ei
Po~·eważ za- to za wygraną 1 w:ystą~1ł~ ~ nową ~k~r
ołtar~em· ; Dodgaj który ją dość starannie ukrywał roma~tycznem 1ttlleruu.
pr~ed zai~pi:owtzowanym
świętości .ft ią, wnosz~c o umewazn1e!1·e małzen„
Księżyc św1eet tak mocno, ie przy !ego · przed światem. Widoc;znie jednak nie- przysiągł na wszł'stkłe
niesamowitym srebrnym blasku widać d.ość starannie, . ale 0 tem potem„„ Po- Arman<fyna Jest pierwszą w Jego tyciu, stwa. gdyz J>Odczas zawierania ślubu
kAźna ,księga była już w trzech czwar· którą pokochał, wyraziła swą zgodę na została wpro.wadzona w błąd wobec
wszystko Jaik w dzień.
ślub. Pan Barra utaił Jednak przed swą czego prawnie nie może być uważaną
Orkiestra na statku gra „Ave Maria" 11 ~ .:a-... . ~,..~_.'•"'":e: ....... ·
ukochan~ .łt był on Jut raz żonaty i z za małżonkę człowieka, który poślub'. ł
Gounoda a na pobl~skiej wyspie . na tle 1
$WOJą p-;erws~ maltonką wziął roz- Ją droią Podstępu. Sąd przyznał sluszsrebrnego blasku czernią . się. wielkie Nieście
wód. ~o~ie-~?ż fakt ten by~ z~otowa„ ność tym wyw:od001 I uznał malżeń·"'edołejsz-..,m
·
b
~i
[
Zóstn
d~a
Następneg~
palm.
wachlarze
ny w Jego papierach, kwestJa slubu na„ ·stwo za nlewazne.
eJ
D u.1 I
Jismy zibudzeni już o godzi·n1e pLa.,tej ra-

!1:.i.

Slub

hr!Y

k1°ff.'

pomoc

z

·am
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Ekspori

Walka z raklem,

polskich
IO\Vilrów
zagranicznych
,
. .
.
Pol

l~dn~

z
nai traszliVISZYBh ahorób łudzkoStl
instytuty radow

kie
Będziemy wywoz1h nawet drzewka owocowe leczą wsz v tkich bezpłatnie
(d) Dążeniem naszych sfer przemysło nie się rozwinęła. W ubiegłym roku wy
'
·
l · b. ·
dl
wych i rzemieślniczych jest zwiększe- niosła ona około a mllJonów sztuk.
(d) Jeszcze przed trzydziestu Iaty me tema, gar a,

nie eksportu wszelkich polskich wyro-1
Związek polskich zrzeszeń ogrodnibów.
czych pragnie więc obecnie nawtązać
Jeśli chodzi o eksport wyrobów wfó ·kontakt z za2:ranlcJll, gdy~ krajowa n.ro~
't
"
kiennickzytchk, to niedstety, zmniehjsza dsłę dukcla drzewek
przkractakzapotrzeboon ws u e zarzą zeń ce1nyc wy a- wanie wewnętrznego ryn. u. .
nych przez paflstwa, do których wywo- li

zili~;Ityns~syzhl to;ya~~~uJ·ą, że

w

1

chorzy na raka byli z góry skaz~ni na ICY· 1 e k t
j ·ak naprz rak odbytśmierć. Dziś jut szereg odtnlart te, cho·
nn a eg<;>r.e. l d
·
.
roby Jest zupełnie uleczalny.• Do o.dmian .•nicy, są trudrticJsze 0 wy 1eczenm.
t
Natomiast rak przewodu pokarmotyc~ .należy r~k skókry o naJ:oz~a1 s;:;~ wego
jak żołądka wątroby i t. d., do
um1eJscow1emu, ra warg, Języ :;;,
tej p~ry opierają ~ię tylko na leczeniu
7
radem, Tkanki tych organ6w są tak de-

z;

Krwaw'. a zemsta
holu
· ·•Lle.&o
gpg••o
„„

ciągu

krtani, piersi i maci-

że

niszczące

likatne,
pociski radu,
komórki nowotworowe, zniszczyłyby rów
nież zdrową tkankę.
dosc powazme. Wzrósł Jedyme eksport
Najważniejszą . jednak rzeczą jest
wyrob~w w_łóktenn.iczycb do Rm1~unił_.
wczesne zwrócenie się do lekarza, szyb
Stw1erdz1ć nalezy iednocześme, ze
·
iii
- :!JJJ&
kie rozpoznanie choroby i energiczne le
eksport wyrobów konfekcyjnych, mi•
b
ł
•
d
ł • ·
•
czenie.
mo ceł o::hronnych, w grudniu się PO- · zrani 1 nożem
ra 8 n1e OSZ eJ nar:_zeczone1 w Polsce od kilku lat istnieją w więk
większył: Wzrost od list?pada ub .. roku l (d) w sierpniu ub. roku Janina Chmie Podąbasz mi się i dlateg'o musisz się ze szych miastach specialne ambul_atorja
d~ grudma ub. ro~u. a ~ięc przez J~den !owska, młoda robotnica fabryczna w mną spotykać!_
.
.
dla chorych na raka. Kuracja w tych am
m1es1ąc, równa się sumie 150 tys1~cy 1 jednej ze szkól tańca zawarła znajo-j Od tego dma Oranltow:1cz stale.prze· 'ibulatorjach, pozostających pod zarza.złotych.
mość z niejakim feliksem Granitowi- śladował nieszczęsną Jamnkę., WY_cz.e- dem władz miejskich. jest bezpłatna .
Konfclccfa pols~a i>rzewatnie ekspor czem.
kiwał na nią przed fabryką, sledztł Ją,
Obecnie w Warszawie powstał insty
t?.wana !est obecme do Holandji, fran- 1 Granitowicz wywarł na niej bardzo gdy udawała się. na przec.hadzkę, w. to: 1tut radowy, oparty na najnowszych zdo
CJt, Bel~!l oraz niektórych . krajów za- . korzystne wrażenie. Zaprosiła go więc i warzxstwie ~naJomych. t p~zy kazdeJ byczach wiedzy medycznej.
morskich.
I do mieszkania swych rodziców. Mło- ; okazJ1 zapow1~dał, ze się z mą krwawo j- Instytut, w którym kuracja trwa od
Wywożone są oczyw!ścłe wyroby dzieniec złożył jej wizytę; a następnego rozprawi, jeśh g? .hędzl.e lekceważył~ • . trzech dni do trzech tygodni, le~zy
naital1sze. obliczone na jaknajszcrszy wieczoru zaprosił dziewczynę do kina.
Janina, obaw1aJąc stę tych gr?zb, l~oentgenem, radem i zabiegami chirurzbyt. Konfekcja ta produkowana jest I Panna Janina z pewnością nje dowie zwróciła się do swego bra~n, Ąntomego gicznemi.
pr~eważnie przez chałupnikó~ poi- działa się, jaką o.n cieszy s~ę oplnją.
i pop1:osila go, by rozmówił się z Gra-1 Operacje dokonywane są często pr~y
sk1ch, zamieszlm)ących na terenie WO• i
Jedna ze znaJomych pomformowata 1 mtow1cze.m.
.
pomocy t. zw .. noża elektrycznego. W'Yjewóóztwa łódzkiego, głównie w Brze„ dziewczynę, ie Granltowicz jest niebez I Antom odszukat G. w Jednej z knajp konywuJącego przy pomocy prądu na1
zinach.
.
piecznym apaszem bałuckim, trzykrot- ' bałuckich. Zażądał on. od natręta, .bY. raz der subtelnych nacięć bez krwawienia.
Eksport gafanterji do tej !Kiry Jest nie siedział już w więzieniu za bójki i a- I1 na zawsze pozostawił w spokoJu 1ego wskutek cze20 powstaje mniejsze nie·
stosunkowo niewielki. Kupcy galante- wantury i utrzymuje się z jakichś podej siostrę.
. .
J bezpieczeństwo przerzutów nowotworo
ryjni czynią jednak energiczne starania rzanych źródeł dochodu.
j - Ani mi się śni-roześmiał się 0 ra- wych do innych części ciała.
·
o zagraniczne rynki zbytu.
I Janina oczywiście postanowiła z nim nitowi cz w odpowie~zi.-Janina mi się j Rad, stanowiący, jak wiadomo, jeNiewiclki kst również eksport pro- zerwać.
podoba i chcę si~ z mą pobrać!
den z najważniejszych środków walki z
dukcii rzemieśl'.'ticzej. Stosunkowo naJ•
Gdy ją znów zaprosił do kina, po- . Młody Chm1elowsk! z?ener~ował rakiem, jest niesłychanie drogi. lnstytut
więcej wywozi się z Polski bekonów i wiedziała mu krótko:
s1ę. Gdy obdarzył Gramtow1cza niezbyt warszawski posiada wiec niezbyt dużą
wyrobów masarskich.
I - Ni~ mogę się z panem spotykać. 1. poch!cbnemi epitetami, ten porwał ze sto ilość tego cudownego środka.
Szereg poważniejszych firm mięs- Przykro mi bardzo, ale nawet nie mogę lika butelkę i zadał mu dwa ciosy w gło
Ambulatoria lecznicze, istniejące w
nych utrzymuje stałe stosunki handlowe podać powodów.
I' wę.
.
.
innych miastach polskjch, posiadają Jesz
z zagraniczncmi przedsiębiorstwami,
- Domyślam się ·wszystkiego - od- . Rannym zaopiekowało się pogoto- cze mniejszą ilość radu.
którym nadsyła znaczne transporty parł jej groźnie młodzieniec. - Pewno . wte.
.
1 Stwierdzić jednak należy, że wszyst
swych wyrobów. Obecnie podjęto sta- ktoś się o mnie źle wyraził. Nic w tern I Granltow1cz sta~1ąl pr~ed sąde~ i .zo kie te instytuty rozwijają bardzo sku·
rania, by tę gałęź eksportu Jeszcze bar· dziwnego, bo mam dużo wrogów. Nie stał skazanv na osiem miesięcy w1ęz1e- teczną działalność i już tysiące osób uiłzicl rozszerzyć.
i myśl, że pozostawię ciebie w spokoju. ni<L
ratowały od niechybnej śmierci.
Ostatnlo rzucono nawet my~ ekst>or
•
Należy więc pamiętać· u iem, że -przy
tu drzew owocowych do Niemiec, Ju„
pierwszych objawach raka każdy wigosławjł i ~umunji.
.
,
nie!1 się. zgtosić do najbliższego ambula
ProdukcJa drzewek owocowych w
Ił lj
torJum.
Polsce w ostatnich łatach bardzo znacz
.
.
-=•!ilft•t aW>liM•--sa m""N
• ••:r<!i UA·."· „._„.„,w · ~ UJ·~------~
.
pnuc:ę łódzką
Całe,;u ~t~iat~.or~k
gr~~lnia, ta .g~łęź eksportu sku.rczyła się

.
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aresztowany przez

Sąd skazał go na 6 miesięcy vięzienia

•
•

j

(.d) R1eJnhold Bzirg prrez Okres

słów na L?tJ~azen1e

sześ-

sweqo naJ w1ę1'szeqo

uionem osZ'llshvie.
W wy1t1ńku przieprawa<l1zonego docho.
~J
\t:m.n00wi<e~krego, warszaw.s1d~~:O ,pr~ed- d~.~~ Be1rf' .wst_aJ}'()ciągnięty do oc'. JhlU.rodzem pod znaikiem WOCNIKA w c!nkt s1ęb1orstwa .tiechncznego „Krąg •
. w1edz1·alnosc1. ka1-u. . 3. .
2 lutego. - poo aocla.11\ cha.-aikter IRONlCVff, I
Początkowo pracował bardro enrg1cz
. Na. sprawi<~ sądoweJ przyiznał Się do
leklrom~s!ny? usposobieniia są dość w()Jjown'.·cze- n1ie i firma sfol•CJczirna byta z ndegc> zupef-1 WJ:tly I WY•raz1t skru.·Chę.
go, ~ee uie !-ch na•mlęt~ć po.szuk:rwan.i.a now'>'.'c~ nie za:d•owolona. Berg regu;larnie odsySkaz:i1110 o n::i sześć mi•esi c wl ziiew1iazeń ma, Ją ekl0on.n.ośc1 do g„y hna.rdowef 1
•
J • -·
&\VOl~nyc~ !'°'m;ins6w Są ,hogaoo od prryr<>dy, ta.ł .910 Wairs.za~y zamka:smyaną na ez-,
l~z ni>eum>e;ętme korzylSlf.aiJą z tE-go, Szczęka nośc, zafrzyirm.tJąC tytll\:O ipewten procent,
i powodz~n'..a ~tafe~o r..i-e zu.na.jl\ do CUllSU z.m!•a- który w myśl um<>wy sta:nowH jego za·
ny 5'wego oha·r·.:ikteru. Powi'lllli więcej chęci do- robe'k'
'
di<tw~ć ~ praoey prted.sięWIZI ętej, uno•kać niie~- ·
', •
. f
rc-w:iod.n e!!o tOfw.a.rzys·t wa i sp6lek, w6wcz.M mo- I Ody Jednak mlodlzl~lec: zawar zna„
gą l:-c.zyć na z;m'•aillę le1>5zycb Wll.'f'unk6w życia jOmOŚĆ Z pewną fi'i1ewja5tą n1'e Cies:tąCą
i pow.oicLzenila.. życloe pr.zyszłc ulotą sob_iie ko- · s1e i.byt d•obrą optnJą, począł lekceważyć
rzys.tnne d.2l ęk1 dobranemu małżed&twu 1 będą
~·
b rią ,1.ł
in:•be-zp:cczooi na sta.rość małerjalnie. Będą mieć Si0u1-ę swe o O\\ Z'J\ •
w~ele pw.V'krości od o&6b płci oclmi.ennei z po. I
Zna.jama tądała od ntego pieniędzy.
wie>du czego m-o.gą na:-azić siię n.a nie-przyiemnośoi B~rg, nie mogąc jej wsplerat i.e swJ;;h
lub pr oce.sy, Je::.z tak()We mi.a.~ pomyśfrue po ni'CWiie1
l-kicn zarobków, pnywtaiszczyt SO•
0ipamviwa111va .swe~o cbar.akteru.
l
bi>e
około 500 ziłotvcb które zalinkasowaJ
Urod.zeru po.cl wpływem WODNIKA--skfon·
•
.
~ . •
.a....
•
ni s:\ cl.o ~h<>rób oerw.owy~h, pne~ co 06 ?abi.a.;ą dila firmy. Wta§c1c1ei1•e pirzieu~·łębiorstwa
sw6j org1mi,z.m i 5e•rce, powi'lllli! wy&trz.egiaó się 1wars.zawskieg-o dapiiero J>O uPłY'Wie 2-ch ł ~
wu·oozeń duchOoWYch
.dowiedz:!eli się O sprzen,f.ewie- <>statu.le da.i wielkiego efeklown~o pro~amu
ma urod!zonych 2 lulefo ezoeięśliwy m.ie- mlie'Sięcy
•
p. l .
~iąc sier.pień, dJJty dnia 1, 7, 21. 31, kal~ ciarn1 rzerrru.
.
z rói.o-wym, ja1k.o amuleot - t.adizman AMETYST
Zerwalh wówcza•s Z Bergiem tllmOWę ł
,.._~

,1

ciu mi,e:si«y byl łódlzJdm przedstawicie-

~ochwułu•

-

TEATR

, , _, ~=~=~,~;:::;„ -·~ ::E~a~~:,~t:~ę~~~~ Il ~~mhaU 1·1in·1nr; ~r~U
czwarte; premjery ,,Bomby".

Dookc111ała rewja :.Ta Bomb:i pięknie gra'•

teai[rze

,&mba" be.u.pe!a.cyfn.i.e Khodzi. Z
~iis·z.a. Ci ~zyscy, którzy do _tej ~y jes~cze
~e oitlądaih . teg?. ~esołego widowis·kai.. win~i
1e.sz.cze w dni<U dznsLejlS'Zym udać e ę do „uoanby •
Obeoena rewja tego teałru składa się z wi4?lu bmiz.o afoa.kcyjnych i pomyelowych numerów k16re o:.e&zą się wielkiem pow·odze.iiem.
.Pe.rSOOiCl a.!"lyst}'.'~Dy, •w osobach ,s B:i.Jceri:•koWllly, M Barg1el~l< 1e1, B. Halmms4de1 N.
Herte.nówny, I. RóżyiWk;ej M. Dane..::kie~, A.
.qór:oki:eg.o,, W, M~r3111a., E. ~ewskiego i A. ~uchc~7keg o . c;es.zy mę wkJ.luelAI względaou pu...
W

złotych I wręczył fe właścicielowi
firmv, jako p.okrycie nadeżno~cł.
firma „K:ąg", nie ~edząe ~ a.kcei;J-1
Udział blor 1
·
ty Są 'J)Od·rofoonie, iprzyJęfa je f Tift Wttl'Oą
sła przeciwko BeirR"C>Wi oskarienia -do St. Balcerak6wna, M. _Bargielska, B. Ralmlrska,
poJ.i.cj·i jednakże od tego czasu n·ie utrzy. N. He!lenówna, l Rózyńaka M. Danecki, Aj j .
t d, ~
ż A
h t Górecki W Moran, E Rewski A Sttchclckł.
mywa~a m Z m O 'Z1eucem 3\llilYC S 0'
• .
•
' '
,
sunków han.dilowych.
8 Bomba-gułsl Chóry, statystki I slalyici,.
Ber~ staczał siię coraz mi.ej. Nf.ewła·
Nowa. wspaniała oprawa dekoracyJ11at
sta
k",/,,
a
'
dawn,Je·
1
'
chętme przebywała w
Rewia najpiękniejszych kostJumówl
• • wr
.
.
jego towairzystW'l'e, zierwala z nim, idY
przestał ją wspierać.
.
.
·

.=>OO

Mtod~iieni€C

wlócZYł st~ ~ zajęcia, Ceny biletów nlepodwytszone, od 1 zł.

btcznośc1.
~
·
·
d ob h •
k któ
so groszy.
Na pc.dkreśl1:n~e. rasfogaje pięk~ nowa 1 U•tTZYtnUJąC s~ę. Z. •r J'!YC. J)Ożycze •
.
op:aw.a dek<C·r~oey)na 1 efektowne kOll!>bj·Umy spe-1 rych mu udiz1elah zr:uotn.1.
Przedsprzedaż biletów oJbywa

,„

4 zł.

.

sio w biurze

c:,

T

ylko

4

.

"1· .
' ,

dni dzieli lodz od
w ,,CASINIE''.

.
s

prem~el'Y.

~p110waid1Ztc:m:e ,Przetl. dyrekeię ~en~
. .w mięc!l~CZa'Sie firm.a ' Krąg" stwi~r- podróźy „Orb_is'' (Piotrkowska IP) •. Dziś trzy'I
Cukierki
.
najnowsz;ą zdoby·
. pzs ~. Bomb:·e'
tr.z;y pNedstaiw1enia. o go- dzHa, że we:i<s.Je byfy sf~sxowame. Tym
przedstawi-enla o godz. 6.15, 8.15 1 10.15.
tł
czll
5
1 • -..o
cl.1Jm e 6.l::P, 8.1 i !O 15.
'"'\Vt•ó"'"ła ·s·1„ J f1n nabu-hmia'St
d•o
.
,_k. •. 1
Prted.S1Drzeclaż biaet~w odbyw:a. słę w .biurze I c·vvm "' . ".1'' · "'. ···"'.
'°': 1'
_
w cu 1ern1cłw e
1 ~----------------"'°dróży ,,Onb:.s" (Pro~ka 65).
l wlaidz pohcyj•nych I domosła .1m o po.pel-

ciaolnJDC

0

I

KA DYS

1

..

\
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udosłepn. nalsze!'~z.

Dla

warstwom demonstru •
tilm p(ll~ld

''
~,,CHAM
0.0.
N
AwyS"i'
C'„„„„
...„ ...............illliil„„...„„„„......„„„„...............„ „ „ „.........„ ...
;'I I,,IJl.;;i:le ;id;;;1; ~b.;;~~najw;;;;1;;;~Dł''
·11
jemy 100 proc,

dtwiękowv

Po cenach

Ili m.

zł.

1, li m.

najniższych. 1.50, I m. zł. 2.

zł.

Pocz. o 12-ei w po!.

0

otwu~KOWK

;

~0

~

~ 1

'&:

Dzlł pocz. o 11·ef. Ce~y na
poranki znacznie znlzone.
UWAGA; Ze

1

I

z

Pogo~zelsk~, Dymszą

i Krukowskim.

Ceny na wszystkie miej'sca i seanse zl.

w:iględu na niem(l:hloł6 pnybvc:ia s~ Publiczn(lłci
now1ła przeclłutyć wyświetlanie filmu jeszcze

„ i 1.50.

z dalsivch okolic - z powodu ~t!aiku tramwajowego -;-- D.v~ekcia Grand-Kina posta·
na dni kilka przy wyd11tnem obn1zen?u cen na wszystkie m1e1sca.

„Dwa serca bij~ wwalca takt"?!
Rok 1914

Film-mordercą?„
Dzieje wamvira z DiisseJdorfu
na ekranie

(lu) W Belgradzie wyświetlano niedawno ostatni film fritza Langa· pod
JADWJQĄ SMOSARSKĄ tytułem „M". Treścią tego obrazu są
dzieje wampira z Diisscldorfu,
który przed kilku la ty wywotał tak
wielką sensację nictylko w Niemczech,
lecz na cały świecie. Reżyser niemiecki
Lang ujął ten straszliwy temat w nader realistyczną formę, ukazując na.
Gan~egal siedział . zamyślony w kasianowiq cborahilerusigc:zng pr~g- cl~ranie wszystkie
wiarni. Podchódzę, witam· się i pytam:
piekielne zbrodnie
czgnelc do obecneeo hrgzgsu
- Co nowego?„.
sadystycznego .upiora. Obr~z t~n ~ic.,
.
.
, ~.
.
.
.
Spojrzał na mnie jakgdyby przed
Kto ma zamiar k?PIĆ dz1s au.to, ko- . szył się ~ stnlic.y Jugosław~1 w1elk1~111
chwilę spadł z nieba i to w dodatku na . Złe czasy zmusz~Ją ~azdego do. stop
głowę, kiwnął głową i odparł, rozkłada- ! m.o wego wyrzeczenia się wygód zyc o rzysta z tych okazyJnych ofert i rczyg powodze111cm. muno to musiano zdJąć
wych. W jaki sposób zdobyć potrzebną nujc z n-0wej maszyny... Bądź-co-bąd~ go z afiszu wskutek
jąe ramiona: ·
tragicznego wypadlm,
oto pytanie, ktróe gnębi ! okazyjne kupno zawsze tan iej wynosi. I
gotówkę? - Nic nie rozumiem.„
Dlatego też handel staremi wozami jaki zdarzył się w kinie podczas wydziś nietylko robotnika i bezrobotnego i
- Mianowicie?...
- Wie pan przecie, że jestem z za- inteligenta, lecz równleż P'rzemysłow- tila obecnie lepsze w''cloki niż nowemi. . 5wietlania tego· filmu.
Ofiarą wypadku p.adła 25-lctnia żoJec!nakże kupno starego wozu
miłowania politykiem„. Czytam prawie' ca, który n'e ma p!eniędzy na ·wypłatę
fabrykanta belgradzkiego i matka
na
niczawsze się opłaca. .
wszystkie pisma, wychodzące w kraju dla robotników.
1
NaJpewn;ejszą drogą zdobycia pie- Szczególnie jeśli ktoś nie zna s:ę na me- trzyletni·ci dziewczynki pani Pry<la l:n(oczywiście w bęzpłatnej czytelni! stud!u 1
chaniźmie aut, może łatwo wpaść, albo- glendcr. która udała się do kina wraz ze
ję uważnie depesze, zastanaw1~ s1ę niędzy jest dziś
wiem reparacje więcej wyniosą. niż ce- s~oim m~żem. Pani Englcnder w czasprzedaż jakiegoś przedąiiotu
nad .art~kułami wst~pnemi, ś!e~zę, 1nt!-j'
Is1e seansu dostała nagle ncrwowcg-o
resu1ę się, staram ~1ę zrozum1ec, ale me czy to zbytku, czy też codziennej po- n~l r.owego auta.
Na ul cach Wa:r.Szawy od dłuższego araku. żqcfajnc. aby przyprowadzono <lo
I trzeby. Oczywiście, :ż;e Jjiedacy uigdf
z tego nie wychorz1...
\ n'c mieli n:c zbędnego, ~ więc muszą. czasu kursują w wolnem temi:~ clegan- n~cj jej dzi~cko. Wyllro\\~adzono, i~ z
- Naprzyklad?„.
ki.na. L_ecz nye uspo,k.01la się w.:z.e~rncj,
ckie limuzyny z transparentam'..:
•
• - Naprzykład?„: Zar~z panu P~ 1:->hecnie sprzedawać ~z~stafe
- To auto jest do sprzedania za bar az połozono Ją do łozka wraz z JCJ cósprzęty, pościel, bieliznę, odzież,
wiem.„ W tych ~!ach miał!> ~ast~pic
j reczką.
otwarc!e konferencJi. ~oz~roJenioweJ w : zachowując dla siebie tylko to, co jest · dzo niską cenę".
·- On ją zabije!„. On ją zabil~!„. Genewie. Czytałem JUz, ze wybudowa- foż najniezbędniejsze. Ludz'ie lepiej sy- j Auto jedzie powoli po wszystkich uno spet;j~lny _pał~c z!, szkła, ~e sprowa- 1tuU\\ ani wyzbywają się . przedmiotów , li~ach śródmie.śc_ia, aż wreszcie znajdz'.e . powtarzała w spa7:matycz1.1c.m tkaniu.
się przechodz:en, który .zatrzyma sz_o- j . Następnego. dnia stan JCJ po~orsz~ł
dzo~o 1uz oło~vki,, piora, papier, fotele, . zbytku, a przedewszystk1em fora, wypyta 0 cenę, potarguje srę, się. Zawezwani lekarze skonstatowali,
aut.
podium dla mowcow, wysłano delega-1
•
młoda ko~ieta d~stała
Stąd mamy obecnie wielką podaż sa sprawdzi mechanizm i kupi,
łów, slow~m . - wszystko pr;ygotowano
manJI przc~ladowc~eJ. . .
.
albo.„ nie.
do rozbro1ema narodów„. 1 ym~zasem : mochodów. w p'.smach ukazują się co:- j
Bądź-co-bądź ten nowy sposób Do owego czasu mgdy me c1~rp1a~a
co z teg~ 1 wyszło?;·· Nowa wo1!1a na raz częściej ogłoszenia treści następusprzedawania aut i sam fakt wyzbywa , wskutek. ucrwr)\vych. ~1c~omagan. Nie
Zamiast konferen;11 roz- 'jqcej:
Ws:h~dzte:„.
Samochód okazyjn'.e do sprzeda- nia si~ drpgich limuzyn jest . bardzo cha ~lega WH;\C w~.1tpllwosci, ze
~ro1eniowe1.--:- nowy rozlew krwi„ •• Kt~
rakte'.rystycznym przyczvnkicm do prze zachorowała pod wpływem tragicznego
Jechał z rózdzk' oliwn:i .do G~n~wy, ~. nia J,Jrawie za bezcen.
filmu.
·
b · k
.
t · d0 ·
h'd
N
•
wraca w połowie drogi 1 zamienia rlzdz
0
Po dziesięciu dniach pani Englender
sprze zywanego 0 ecme ryzysu...
anio
kę na armatę.„ Czy pan to rozumie?„. I -:-„" owy samoc
zmarła.
- ab.Bo . ja nie„. Jeżeli konferencja rozbroje- dania ··•
prasy jug;ostowiaiiopinji
\Vedług
niowa, to poco wojna?„. Jeżeli wojna,
wypadek nic może
ten
tragiczny
skiej
ł
. to poco l<onferencja rozbrojeniowa?„.
bynajmniej świadczyć o niskim pozinJeżeli armata, to poco szklany pałac,
mie artystycznym filmu Lange. Krvtypióra, ołówki i fotele?„. A teraz, prze. Zo.15-21.55. Koncert P~~l~y w wy~. 0~- . cy przvnomimją, że „Cierpienia \VerPROGRAM ROZGł.OśNI ł.()DZ~IEJ
praszam pana, czy pan wie, co się dzie·
1
~f~~ R'lsk"fe;r(t~~i.:mr~.s~e~-~~d.młem te~a" qoethego ~ywoła.fv ~wego .czasu
„POLSKJEG~ RADJA".
je .na Wsch~dzie!;·· Kto się bije i z. kim?
111
1
Zl łW210. Skrzynika po<:zifow<>-tcchnk:~na, ep1demJ~ samoboJstw, mkt 1ed11akze nie
K
WTOREK, dn .•. 2-go .te,go,
Wiadomo, ze chmczycy walczą z Japońodmówił wartości artystycznej temu
czykami„. Dobrze. Al~ tu m~ P2!11. depe- kow!o.1 5-ll.45. Tr~ia nahozeństwa z ra- wyitł~i w Fren.k el. Tr. z w.wy.
ii.ss-t;;i.ts Sy.g.n.ał c:ia.su z Waf'&Za.wy, hej- . i2.t0-2Z45. Reciit..a.I fortepiaao0·wy M. Cha.;i.n. utworowi.
szę. z Waszyngtonu, ,ze admiralicJ~ wy.
dała rozkaz do dowodcy floty az1atyc- nał z; Wieży Mairjackiej w Krakowie, odczyt3o11ię Tr. .z Wairszawy.
TEATR "\IE,JSKl
~.45-23.00 Kom. ~ete<>rolog. oraz wiado·
kiej udania się z flotą do Szanghaju„. I1 prograimu na d.tid b.ie:iąc.y i komunikait meteo.
"
„
mok1 &portowe. Tr. z W-wy.
,
rofo1gi<:zny z W-wy
d
•
B b •
z
D b
Dzi~ we wtorek o godz. 4-ej po poł oraz
~oo. M~yka ta.necui.a. .z re.staura;cp
12.15-14.00. p;,.ranek symfon. z F:tlhat'llUOGii
om a1u ma pan mną. ep~
o r~e.
w ezwairlek wi.eczore.m dwa <>5tatn:e po\\ lórzeszę, ze cztery torped~wc~ angre.lskie Wa1'SZ Wyk.: Orkiestra filharmonii pod dy. r „Lo.qvre" w Lod.z1.
da W&tT'Ząnjącej ,Sprawy Drey!u~a", pocze:u
otrzymały rozkaz udanta się do Sanga- F. Nowowi·eiskiego i IDO!iści. 1) 'W. A. Mo.za:rt
t~:;d:,,~~~'. te.n reporfa:i schodzi z a.lim. AUDYCJE ZAGRANICZNE.
pore, skąd skierowane zostaną do Szang !-fw~u;a do opery „Flet z.aoc:z.ąrowany". 2) Ar!ę
1 p1oeśni. 3> L van Beethoven: V-ta symf()llJa
19.25. Rzrdapeszt. Recital śpiewaczy d Dz:iśb 1 jutro wieczO'rem śm.ieszyć i ba"v:c:· bęhaju. Dobrze. A tu
Tr. z Warszawy.
I • trzecią de- · (s-mo-11).
, ma .pan
zie pu licznotć egwtyc.z.na, filnio\lV'a farsa Ar&silides
Marjj
Pr~erwa.
.00
_
.
peszę,: „Amery k. anscy ~o Dierze .mary,·
14 00 15
i B:ioeha . Królewski rnm•' (Hulla di Bulla)
ó r U't woróV:.Ra- ,znolda
, nrd.en.
t6
j
li
27
li
t
k
w śrrdę ceny m2cznie zon i ż.o111e.
K. Szuberte,I,
1ecz
\'V
ie
19,35.
.
Krakowa.
z
Muzyka
15.00-15.55.
yapon·
.w
can
po
nllf r„aresz. owa
S<.botę prein7ero wyreżyserowanej przez
w
z
15 55-16.20. Protr34ll dla d,z.eci: 1) Felieton vela ·z ud:z. kompozyfara. TransmISJa
skich • Więc, zaraz„. Jak to Jest?••• dyr. Bl)l'ows-ki.ego rewelacyjnej sztuki „Mam lait
Chińczyków biją japończycy, a Japoń- P t. ,,Kr.ijomawcze pr~e młodzieży" (~rażania Musi1kvereinssaal.
dwadz :oeścia sześć" l&h'a.na Mih:ily.
.
• f •
l K
czyków aresztują amerykanie„. Kto za- z wys-lawy w .K:aikowioe), Al. Jan:t<l'Wskiego. 2>
Na ukończeni.u pod reżyserią dyr. K Bo40.00. Os o. on cert S~"tll omczny. „,
• Obrauk St. D1tl.r1 6wny p. t. „J a,k plu$ZO'WY
•
20.00. Budapeszt. „Kw!aty z tfawai , ,row~kie~o próby z a.rcydziela literatury pols-kiej
aresztu1e amerykan?„. Czy pan rozumie niedtwi.adek Jaisiowi w lekcja.eh do.pomó~ł Tr
operetka Pawła Abrahama. Tr. z Opery .Pilill Gcldhab" Al. Fredry
z Warszawy.
to c!Jwskie kazanie? ••• Bo ja - nie„.
20- 16·55· ..Jak zamioemamy_ eiepło na pra- Królewsk1°eJ·.
TEATR KA"1ERALNY.
·
Stop. cę" 16
,,
- wygł<l6i inż. C. Taracha Tr. z W-wy.
Dz~ we wt.orek o gc:idz:inie 5-ei f>O raz 92-gi
20.00. Berlin Audycja a-ut.orska Sel16.55-17.15. !'lty gra.mof. z W.wy
clou sez2"1~ - „Hau Hau''. z niezrównanym Mi.
17.15-17.30 OdGzyt z WiJna p. t. „Ku za- my' Lagerlof •
chałeru Lntczem. Ceny z.n •7,one.
•
ciarowanym kraiaom wschodu•' - wygłosi prof.
TEATR POPULARNY (Ogrodowa IS).
Dz~ś i jutro o go-dzirde 9-ei wieCro<rem stale
20.05. Langenberg. Koncert symfon.
Dzi.ś i dn.i na:slępny<:b • KrcdoC>we K?ło" w re- dr. Ryd.ze·weki.
20.05. Sztutgart. Konce'ft symfonicz- z.a.pelni.aiący wi•fownię przebój Stefana Kic:hyń17.30.-17 -t.5. ,,Wiadomości przyje.ma-e i połyse.r.ji K Talairkicwi<cza po ce.nach popularnych
sk~ego „Czwa.rty do bridża" z .Mo.rską. Szletrńny pod dyr tfansa Pfitznera.
:iyteczne". Tr. z W.wy.
Otd 50 grouy du 3 .zł. to gr.
ską M'<Xlrzeńsk m, Kzrcze~kLm Woskowskl.m,
d . ł
•
17.45-19.00 P01pula·111y. koncert symfon.ic'Z20.30. łlamburg, Koncert z u :zta em Ziemblńskim i Zniczem.
ny. Wyk. Orklfflra Fi.lhairm. pod dyr J. OziW czwartek idąca przy nadkoni.pletach ar<:y.
W dŃtt Z lut~o. to Jest wa „;orek po raz mińskiel!o i M. Fliederbauma (skr:iy,ce) Tr. z Stefana f renkla.
21.00. Medjolan. Czar walca"-ope- weeola komedia Friedmana i Ner:z.a „Dr. Stieosbłni ba~ka dla d·z!t.<:I „Czerwony K<14'turek•: Wars.za.wy
głitz•' z M. Zniczem i L. Zbuck m.
"
St
tk J
19.00-19 25. Roz.ma.itości.
0 godz. 4·ei po poi. Kierl'>wnichvo teatru z.mu.raussa.
19.25-19.30 Odczytą.n~e programu na drień re a ana
szo.ne zostało na usilne tądai11i(: rodziców i dzie21.10.„ Berlin. „Człowiek Nr. 17381"
·
oi do poowtórz.e11'ia tej piękn·ei ba.j·k;, wz.budzają- na.stępny.
19.30-19 45. Krulendarzyk fillm . „epertuair 'stuchowi.sko Leo Lania.
c~i za~hwyt wśród wi.dzów g()l'ąc<> o.kl~~k1;1iących I
22 20 lr.Javentry Ko ce t ikompozy- Nieście
s:~ękną trę „Czerwo.n.ego Ka.pturka•• i 111ecnoty teatrów i płyty gr.omof.
n r
•
.
.· . ·
19.45-20.15 Słucho.w:sk-o p. t ,,Pod gorą-1
~:ilika.
cem niebem afrykańskie.ni". .W. Krystja.na. Tr. ~orski fredem:a Cowena. .
,.Ca11y n:.ju.iteu od SO i~Y cło 1 d,
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Nagle promien~e reflektora oświetli- I Dwuch drabów chwyciło go za gard l się d okancel::hrji, otworzył okno i zawołał:
do mu- to.
- Poddajemy się!··
- Zeżarłeś, -chmn"c!..
- No, narc.s~~ie... - odezwał siG k?
- Puśćcie! .. Nic nie byto!..
morder>two. otrara zhrod_niar~y *adt_wspól: l Przyglądający się tej scen'.e bandyci
Wyrzucać bron
mendant poł!CJI _ Łżesz chorobo!..
zmat " skulił się
\\'luś'!''el !ahryk1 chcr111kah1. am1emeck1 · strucflęli Dz''Ob
··ci U
.
tk
k 1 W
.
, ·d
·
k'
Ml- k ł '.
'
· " 1 aY
oraz rei::o zona. Stwierdzono, że Kam rcniec·
ki pra:ował ostatnio nad dJnroslym wyn:i· lal, 5kurczył, gdyby mógł, wsiąkłby wi , a.s·a Języ Jem, ~te mogąc \\Y o-1przez o no:·· ..s~ys ?•~o mal:!··· ,Jazkiem .. którv miał. spowouodać o~zcwrót w twardy mur, iub zapadłby się w ziemie; 1 byc am słowa· Cała krew napłynęła :nu pr,z~~zam~ ze JCSII zrlaJ,ct.z1~111~ przy rcw1zr bron, wszyscy poJdziecie pod s:td
dz1cJzrn1e produkc11 ta.rh . . Zwinki_ wy_kryt~ byleby uciec od zdradzieckiego świat- I do głowy.
/
Trzasnęło coś w gardle zesiniał
·'
·
; przed Jego
itabine.:~e. P 0 ~!adai::ic~rn. ł re fi e kt Ol.u. uk ry ć s-ę
V: c>P<tn.:er:rnn~·m
i·~
.
·
' ZJS ·, doraźny!
• .
. .
' .
JaS·
1 dll Hore11:0 nik: a
dzwonki alarmowe
li.:zne
na. u 11.:ę re
okno
przez
.się
Posypały
zesztywmal.
1
pic~
Ja.k
kowytał
policjanta,
Obok
wzroki.em.
nie mral prawa wstcpu. Z hiirrka skradziono: kra wym
- Masz, psiakrew, hyclu jeden!.. wol~vcry, nozc, kastety, młotki, scyzo. I~tojącego na dachu i kierującego reflekdokum e~ty, ~otyczace wynaia_zku.
1
.•
. .
ryki...
.
pada na wspoln_rka Kamie-! torem, czuwal drugi· policjant z lornet- Masz, masz.!..
. Poue1rze~1e
- A teraz będztec1e wychodzlh na
. Ale Dziobaty" już n"e słyszał... Su
h
.
nrc.:kirgo, ~rycleryka Blatta. ktory Pil pe- 1k
1
d ó
·
i
·
d
.
,
d
·
1·
:
t
t h
t
l ł
h · "k
wn.\ m cza~re umier·a w szpitalu dla ohląka-. ą po O\\ ą przy oczac ·
rozkazy- c y J~zy wy az mu z o war yc us . . U 1cę poJe ynczo z po mcs-oncnu o g
W!ęcej na prawo .•. _
_
nydi. opi;tany ,c.kąś ' manJą przcśladowcz'.\. '!
ry ;c;koma ..••.
.
· Zadusili go.
Z pozo~tawi:m~go panm:tnika . wyni~a. ; wał olic'ant z łom tk _ Zd ·
Zgadzał: się na wszystko· Dozorcy
- A teraz my tu rtądz~my! - zwró
a~e się.
~d J. 1 . . . . \ ąd .
te Blatt miał zamiar zglad7.1ć swego wspol· j •
. i ze W!· zę Jain:~1s ~1en s ra aJL\CY Się Pv cif się jeden z drabów do pozostafwh 1, otworzyli bramę i więźniowie wyclh1~
nika. ale zbrndni tei ni_e popełni!.
· k ~
11 d
d ·
1·
· . l ··
·
.
. , ..
Po rimreri.l Blatta k1crnwn1czk::i fahryk: ! podwórzu w· ęziennem ... Na ptawo ... O,
~1ęzn~ow, przyglnd~Jącycl} się trwoz- . dz1l1 .n~ u tcę, g zie na< n ano 11!1 : :t,zo~taje ie~o tona. pani Ila. która raz jui i tak. .. Teraz wdóL Jeszcze...
ł . r nie tCJ makabryczncJ scenic - Podd:i- ,dank1 l pakowano do karetek WLGZ·ellD . b t "
.
Cl '.1
u.:1ek'a od S\\ ego tni;ża z podejrzanym OSO•
.
.
nych.
PO ~~y~ jemy się!..
l\Vi· ~ ciszy ... „. ZI<? a Y
bnikiem. ~-ieiak11_n SnHkiewi.:z~m. Osohnik .
Nikt n:re śmiał oponować. Drab uJał 1 Bunt został uśmierzony.
zakrywa,m...
t~n porzn~1ł !1 1e~nak, gdy lllattowa stra- się plack ·em na . z1cm1,
. twarz rękoma ... Liczył sekundy ... Zarnz
c1ła środki _do ży,1a.
·
b:
k
Stcnotyprstk ą w fabryce Alatta I Kom1c-1
nierkic 2 n ll\'la Jadzia Krn·,;kii\l.rta. zarcczo za~erko~zc a~a •n. mas.z_ynowy l prze- .
Rozdział dziewięćdziesiąty siódmy
na nicofkialnic z Kazikiem flaszkowskim. dz1uraw1 mu ctalo Jak sito ... Afe szczęś- ·
Opiekunem flaszkowskiev;o bvl Kamie cie mu dopisat9... Policjant, patrzący!
się pr7.CZ
nlc~h którv w myśl testamentu oi~a Kaz i przez lornetkę. przyglądał
ka d1· sponował je~„ kapitałem w sum ' -- hwilę c'·enmej plamie na ziemi i rzekł:
1
· .
·
J!Jfl 111111 dolarów. Po zabói~twie Kamienic'- "'
krei:o okazało sic, że pieniąd.i:e te zostały z . - N:c... Zdawało mt się·.. o tylko
- Dziwne, że i· nic nie pamiętam.•.
Cicho skrzypnęły drzwi. Do b;ategu
. cień...
banku wycofane.
- Jak to? ... Przoc:eż jest pan ranny
sw:atto refle-ktoru powędrowało w I pokoju szpitalnego weszła s:ostra Anna.
Jdc.l?ia. ria.wi11zuie znainf!!o~~ z. dctektv ·
le r
t 1··k b , 1
·r
p
v.;rm Cz~ n~~1111. kt~ry ~nde1mu1e się wy kry ;:rmą stronę .• Dzi•o·baty" odsłonił twarz.,
osta\~I a. na ~ocnym .s o t u , u,~ - W P cy····
. D t _
ł
. . ł ' ł
e1a •sp~awcow _ta1emni~ze1to morderstwJ N:.
- To czu:,ę ... P :ccze strnsznie ..•
wiązanka sw•e·C wierzy w a,snym _zmys om. . o Y kę w którcJ tkwiła
Cz}n~k1 dochoclz1 do wniosku. że na tcrcni~
- Ano właśnie... Dobrze, że tylk9
Pol~ki. g!~'uie taicn!nicza h:inda „Rnl~inowy kał. twar~y, szyi, ram:.on, klatk: p•ersw · ż~ch. ponsow::;ch róż.
S - i piecze, bo wczoraj było znacznie gcr
ł
k' t
k
fi
P1_erf..:ren . do którei na leża zaw_ndowr om1· weJ ..•. W1ęc wszystko 1cst całe?.· Nawet
asz W5 i o worzy _oczy-. J)u, 1·zcJ·... Po operacJ·1· prz•-'Z cztery go·l-1'ny
w·i._. .c te - rzał najpierw
go?· ·· cu-·d t.~z·y1
~Cl I wlamnva.:ze~ IClim.:zak, Sdteidcman n!e zran···no
UL.
"'
na uśmiechniętą twan
uu •··
.u·
W11<.iak I inni.
siostry pi!J1tót11 ~tm." kwiaty. Oczy mu się nie otwierat pan oczu .••
„
Ill;ittowa propr.nuie Jadzi wspólny wy. raz w dat<;..z ą drogę!..
- Wic;c i Jperację mi robiono? .••
Pełzał na cz ;vornkach wzdłuż mu- r~ższe;żyty wysz.edt już ze snu.
. .
.
faz1I za~ ranic~.
1·Jm 11i;„
1
- A jakże!. .. Przywieźli pana
' go te kwi"'ty siostro?
„
·
Od
-.:..
cizieNa
metrów.
5
sobą
za
już
l\'liat
ru.
~aze!11
opodz~cie
r
P_
dte.
prz.
JJ~e~·zdi~
10
WY. - z 7.aJą ••O V\ re lila. g zie zaw1era1a .
I „w1·nierw
t
.
t.
- Nie wiem n!'e wiem, proszę pana ... dzielę po poh~dn1u ł zaraz . po ozy I .na
znajomość z iflżynierem Gustawem Reinc- s1ątym. ryle ize znowu ~tę za rz;ym_a.
. , . ·nk ~z niosła ... Kazała oddać stole operacymym ..• Do w .cezara lezał
Item m:·eJscu były drz~1 do stolarm: G?~
.
.
.
rem. .
pan nieprzytomny... Potem otworzył
Rerner ośw~:i~cz:a uę o rę~~ .Jad z,, lecz by go zauwazono, m 1ałby przynaJmn.1eJ pz~e\\ c_z'i . a .P Y • d : ł ·
~OWl· e Zia a... . • ł na pan na chwilę oczy i znO\\ tl zasnqł ...
~i~~owa stara się przesz_kodz1c 1ch ma.lżeń- gdzi.e się skryć. Ledwie tylko JX)dniósl 1 lh·C więceJ
N.a godzin~ przed ślubem Jadzia znik:\ głowę, gdy znowu . buchnęla nań .po- · flaszko.ws.Jo Jeszcze raz spoJrza . i Spał pan przez catą noc... Wclcraj, w
poniedz i ałek, budzit się pan k:lka razy, .
św=ata lampy elektrycznej. Nie cz·ekal . kw~aty. Przysunął butehlk~ do ~warz,:v
.
w~ród taiemn!czych okoth:znośc1.
. ffaszkowski. PN~wa detektywa 1 wy- już na nic, lecz odrazu hycnąt, jak za- 11 P_fZY!Tiknął oczy, wdyc aJąc pe ną p.1er- ale nic pan n·e mówiL. Nawet nie spoj-· któ re s ta I y na
· lrnc rczc,
stą silny aromat
,
ł
d · . zt
v.:oz1 go za m?asto, gdzie chce dokonać na .
rza ł pan na p1ę
t d
•k . t
T
mm zemsty lecz dowiedziawszy się otl nie Jąc, o s1en1. a rzeszcza o w gorze,. po
c. są.me wia y, co W c y ... - stoliku ...
go. że Jadzię porwali Sc·hr1drmann i Len- sypał s:ę z dachu grad śmigtych kul.
- Nic nie pamiętam ... Droga siostro.
.
czc":ski, z?stawia Czyflskicgo na szosie ; Trwało to m'.n11tę. Potem ucichło. Po- szepnął cicho·
· lb ym o cos, zapy t ac, ..•
Cl
mówi?..
pan
- Co
· k lu, i· po dnosi'ł g ł OWG. nn,C fi ekt or, Ja
z1 do mr11~ta. wpadł w re e pol'·JI . d wo•
t>cdFta~zkowski
icia
M' . że są ład. t
N'
1
- ProszG, proszę„.
owię,
ic, sios ro...
skaza't go na 8 lat cieżkieg~ więz;~ni:i • są fa armatn:a, nastawiony był wprost na
- Jak się skoiiczył ten bunt w wi ęStraż więzienna przytrzymała jakiegoś wejście do stolarki. N!e mógł teraz ma ne...
- O, bardzo ładne ... A jak pachną! ... zieniu? ..•
wędrówce do
ma1ca„_ k1óry codzień przynosi róże dla Flasz rzyć nawet 0 dalszej
· z·1.0~0.
W. nJ~y ws;r,ys tk"~c11 wywie
pan na stal.ku kwiaty.
też miał
Wczoraj
· ·
. z(l, ka t rup 1·i·b
kows»rrgo.
.
_ Róże?...
1 y go na m1eJscu.
Ma~ec zeznaJe. że kwiaty te wrc:cza mu 1rnc 1inI.
Dokąd me wiem .. Pcw1119 rozł(lczyl1 1c~
\Vszedt do stolarni. z wielkiego wypewna p:1t1i.
- Tak ... Czerwone róże, takie jak k teraz, żeby poraz drugi nic wyprawiali
Czrń~kiemu udaie sic wyśledzić owa. da· sitku i strachu czoło miat zroszone po- I też przyni.osła je ~:iewczynka? .. takil:h breweryj„.
k" . t _
Ot ·t' k .
mę. llct~ktyw wpada do icJ auta. Nieznai?·i t
I
t I ł
f·
Tak ta sama co dz1s
ai rę awem marynar 1 1 po 0
ma ośw1ad<..za że kwui.ty posyła z polecenia' em.
Plaszkow_s <1 pasmu ~? na_g e. ,
··•
To d iwne...
. j 'lył ~ię .na wiórach. Sam nie wiedział
przyiac!ót~i. ' . . .
- Kto wie, dokąd m.1:c te1 az wyslą.
.
t
d k
N. (:;.
Cirnskt dowrndu1e się w dal~zym c1ą~u jak 1 kiedy zasnął a gdy otworzył o- t:, pana teraz nigdzie nie wyślą ..
ogo o nymuJC
!~ ~vie ]Ja~ o
.~wy:lr l>adari. że ową ta!e~niczą damą jest czy· przez szybę ~aglądało .już słońceodparta siostra _ zostan·e pan utaska. pan tak j'lJę,rne kwiaty?...
. •
. .
·
zona d_oktora ~uszczynsk1cgo.
'
.
- Przyznam . s,ę siostrze, że nie I . ,
Zerwał Się, _Jakgdyby . s1-cdzta;ł . na
Schc;dema.nn 1 ~enc.zew&k1 cz.ekaią tylko
•
•
_
WlOll~ •••
··
beczce prochu, • pocżul dziwną ckhwość
na ok:tz!ę · by z~mścic 5 •ę n.a WiiSiaJm.
- Co tez siostra opow1ada ... To n1e.
.
wiem...
·
.· 1 lk
Dowllódu1ą &1ę przypadkowo, te Wosilk
E, chyba n:e chce S!Q pan przy- możliwe ...
• .
.
•
•
:
s~cd1J:· w IO'kalu w~~clow~i. Oby~wai udają w zo <\( U·
_ Słyszałam jak mówił 0 tem proku
•
. .
~hęu;k~:. by z:iłailwJ.C z nw osobiste po.ra- . Od wczorais~·ego śniadania. nie ~l'.cl! znać... .
d·o iiaszego doldora ···
rator
przyiak1cgos
od
że
tytko,
\V1cm
\\
a
.noc,
cafą
zcspal
P1
ustach.
w
nic
„ t rur: em w t ef• wai1ce.
W os.. ..a k pa-aa
·
i
t • k ·
• • I
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·
ł
d . . ·
_ Więc tu był prokurator?
n0sa. 1ac1c.a, :i.e Jfl s1ę nazywa n ~ w1.cm...
. Dr ł.usz:czyński · z.o6 ta.je lekarzem wict· z1e11 n.:·e m61~ pr:ec1e wysuną
_ A byt był I naczeln ik w · ęzienia
- Pewmc c;hc ał pau pow1cdz1eć .• od
Raz probowaf wyJrzeć przez okno. ale
.uennym.
. ·· .
'd t ... 1· ~. \"
.b ł · k
po- przyjaciółki"... Gdzieżbył .mężczyzna
znaidu- cofnął się natychmiast, gdyż znowu
, Pewni:go ~Ol':>o.!udn.ia Fla~tko';Vs~i
I omen an po TCJJ... V CZO! aJ \\ szy
y
I
t.
.
k
.
ł
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.
ie w 5Wet celi kawałP.k papieru I p:gulkę.
1 scy byli ... A komendant dzwonił Jeszcze
ow
WJa
am_a.
przysy
ponrysł.
_
na
\\;'Padł
wi~c
Prz.ykucną
kule.
Na ka.r-ke wi~malv na.stępujące. sło·wa: sypały. St~ gęste
w knpe ; czekał aż do w1e.czora. N: ~ i w dodatku anon;mowo ..• Juz Ja się do- I wieczorem i pytat 0 patiski stan zdro„Polkną<'. Przviaeiel-'
Bardzo się zaniepokoił gd y mu
Flaszk?ws~i obawiając ~ię p~d$tępu, cho- mia? już sil. Gdy znowu gwiazdy zam!- . brze znam na tych sprawach... W tern w·a
·pan i·eszcze 's'pi .„. Py1·· a'łam • .l.e
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widać
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. . ·
tał tylko, czy ń i ema nic niebezpjeczne1e v Hl u nic mam n1 _og•)...
,.dz"ob , tym". k~óry dla niez:n:inych n:irazie do s1c.11t. I.ce~ co to ... ~w 1 at10 re e o_.: Tak się P~•ntt tylko zdaJc ... 1eraz 1go ... Ale doktór mówił że opem cia do11;bv ~acznł. pracować ru imid o. Ciemność panowała dokofa.
celóY:', 1,P•oponu1e mu.
! brze s·1„ sko!v·zyla w · ~c obaw żadnych
pan wic!u przyjaci6t ... Pariskic· hohama
nogę.
Potem
rękę.
rw
najpie
Wysun<1t
„
w w0· ę7: ebnntvr;! wars 7 tncdie 5d!.:>lars~•im„
1
'
' ·"
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; niema ... Ale teraz musi pan wypocząć ..•
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.
s
za-.:howan1.c
.
e
tersk1
UC
ranę
s
w
!CC
ocza
nacem„ zamier~nfo E1Jr'lwo1ko.wać bunt więźJwzlnrdz1ło po~szechny podziw... Nie Przvniosę 11anu śn i adanie ..•
n'ów i wciągaia Fl_a1Szk?~&k1cg~. d-0,-sJ?·S<ku„ n1. Rył JUZ na progu:
Bezszelestnie W"Szta z pvkoju
panu
Już wpadł . Po c1·emku wymacał pns chcę pana t::-udz·c, ale pokazałbym
ka.:tąed ~u wyhdobvrtc: z ~aknócclar1i więzien.nci
"
•
·
'<l · ł .
·
b
·
Cl • j
.
s,pI•5 yzurnyc wa own1 w.
flaszkowski jeszcze raz powąchał
Jgnac po.stana.wia wstcząć bunt w nie· te garnki. \Vyskrnhał coś. z dna. l11~p- gaz.ety, to y pan WJ Zia co o panu Pl1
szkarłatne róże. Na jego bladej, wymidz:ir ę o 12-ci. w południ? _pndcz~s spa·ceru. i taf c~ciwie ja.k~ś lepką ciecz .. yl~ zas Il szą...
. ' . l . . h
.t .
I
- w gazetach?...
Fla0zkC1w~k1 w. osl:itmet ch;viJr uprze-dza I pokotć !!lód. Dopadł do kranu I namł si~
zerowaneJ warzy zaJasma usm ee ...
k l3 I t k. , ; ń
.. T k
. •
.
.
admi.nLsitrację więzienną o zamberzo.nym bun- ·
- · Wi~c odzyskam wolność ... Czy to
wody. Nic \YIGCeJ ni~ znnlazt. Nawet. w . -:-- . a , ta ... o ia ci:s ..1 w1 ęz,e 1 oc~
cie
st.a,j~c w obronie życia lrornendanta pll'li· bruclnvch m·iskach nic .byto resztek Jad , hł. zy~1e komenJ~1.nta pohCJt •.. ~ak brzmi możliwe? ...
r-irzwi sję otwarty ; do pok!'ju
cji u:~hie ra111.ny i prz:ewo-i:a. go_d„ ~z.p1 ~ala._ ła. Zaklął siarczyście 1 znowu wyp,1df w1elk1 tytuł .. P:szą Jeszcze, ze ~dyby
pan n;e uorzedzJ naczelnika, toby wszy ,.,s;edl naip ;crw lekarz za nim naczelnań
czekali
Towarzysze
pod\vórzc.
na
w1ę.i:mamr1·
ztb,1,mtowanym1
~omendęon~dh
' ·' policji • .
- ' j komendant
' więz : eriia
za - n;k
" • ·10'~·1e
' · scy więzn
·
· ·
1·1w1ent.
• •
•
zio a Y się
obcimuc!
'"
: 11 LI"ck!''·· · Ale• też ·vm
z gmachu więzienne zmec1erp
Polkia ·wycofała
, d10wywał się- ,.doprnwdy Jak b'lhater.
- No masz?..
io. otaczając go ze wszystkich stron.
_Pusto.·· - wykrztusił ·słabvm .t.tlo-~ Wfasne ż.ycie n·uazić w obronie bi .tnie- (Dalszy c·aąg J•utro).
„Dziobaty'' udaje sie clo kuc1tn1 wi~zien'
. , go, tego nie każdy Po~rafi dokonać..
.
•~ 6nei, by zdobyć żywność .dla &łodnych ko· sem - Nic niema-·
,,.,g w.
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STRESZCZENIE POCZATKU POWJfśCl. '. ły skuloną postać, przycupniętą
W Ka1ow1~ach poptlniono za~adkowe ru.
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Dziś I dni następnych! Gigantyczne arcydzieło króla reżyserów Cecil B. De Miłle'a
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W

ory~inalne

I
'RAKIETA" Miłość
-3

Ili'

~

o

DZWIĘKOWY KlrłO -

Nr. 33

1932

Dramat

pomysły.

-

Pikantne i
sposoby zdrady
wystawa.-Oryglnalne
rolach głównych: KA V.JOHNSON. REGINALD DENNY. LILIAN ROTtl.-Pocza.tek w dni powszednie
o godzinie 4..30 po poł. w soboty. niedziele i świc;ta o godzinie 12-ej po P. o I ud n i u.

Od wtorku 2 lutego i dni następnych Romans, wzruszenia, tajemnice: wszystko to posiada fi Im p. t.

TEATR

wśród

głównych:

''

SZATAN''
małżeńskiej.-DnJcczna

Lodów
dźwiękowe.

W rolach
OILBERT ROLAND J BARBARA LEONARD. Nadprogramy
PocZC\ek w dni powsz.
o godz. 4-ej, w soboty, niedziele i święta o godz. 2-ej po południu. - Następny program: N O C E P A R Y S K I f.

Sienkiewicza 40.
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D:Ewh;kowe Kino

Dziś

I dni następnych Wielkie arcydzieło lllmowe WłlWórnł "POXA'"

„CZTERECH Z LEG21''

I rr:

'-=

Konflikt miłości. nienawiści i poświęcenia. Dra rnatyczne przerycia na tle martwych ohszarów Sahory. W rolach głównych Męski WARNER
BAXTER w roli oficera francuskiego i słodka MYRNA LOY w roli kohiety.,;zp1ega. - N ad p r ugramy!
Początek o godz. 4-ej po południu, w soboty i niedziele o g. IZ w poi. Ceny miejsc w soboty,nie<lziele I święta na poranki po 50 gr. I l.- zł.
1
•~u-·......,Tttct «*1M·Nsn~ra;;a1t~~~~~~f•Wil?'slllll••tt••111SQ ,,_.a,,g C)r• --· iffd'rnfiWef'iltt•=rs mztw.•p '-?P3rf1iłAłt»:r-am-·bart0 Me 1•C't?! 2
" b 'f""i't'tWWttrt ttftlilld
Fiilm który wst.rza,snął sumien em całego świata. - Najpo1ężn'.ejsze aTcydzielo f!Jmowe epoki osnute n.a tle n.ajpopularn.ie~zej po•wieści

'~

1-szy Dtwiekowy Kino -Te·tr w to~ii

,,SPLEMD
l'hru ·łowiua

Dziś
l'ła

2D

TR A GDE DEJkAiągnęłAłM

D~'

i dni następnych

porar.kl ceny zniżone.

realiueji genjalnego JóZEF \ von STERNBERGA, twór<:y filmów: ,,MAR0KK0" i „X-27". - W rolach głównych! 3 gwiazdy Hollywoodu:
. płom: enna SILVIA SIDNEY. 11.aip'ękn~i!iszy amalllt PHiLLJPS HOLMES oraz ja"-11-0wlosa FRANCES DEE. - F1lm tylko dla ludzi o zdrl)..
! wych nerwach. - Uprasza 6ię o pun1<tualne przybycie na początek seamów. - · Pa&Separtout i bilety wolnych wejść bezwzględn'e NIEWAŻNE!
I
Początek c.eansów o godz5111·ie 4-ei, w sobo ly, niedzielę i św . ęla o go.dz. 12-ei w południe. Apa.ra.\ura W"ESTF..RN ELECTRIC.
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Chorzy na ruJtury iróine kaienwa!!.
RUPTURY. iakotet k;lectwa nie
wolno zanicdbywae, gdyż skutki clla
Życ ia ludtk ego są bardzo nicbezp:eczne Ruptura slaie się wielką iak gło·
w11 ludzka, spow?dowac QJOŻe śmier·
l1:ine pow1klan1a k14zek.
Specjalne lecznkze bandaże orto·
pedy.:zne gumowe mojej metody usuwają radykalnie nain.ebezp:eczn12jue
i naiza<Starzalsze ru;ih1ry u męiczyin
kobiet i dzieci be1 operacji Na <Skrzy·
wie!lle kręgoslupa, przeciw lworien.ll
się garbów i gruźlicy kości lecznicze
gorsety orlopedy.:Lne
Dla 1kriyw1onvch Lóg
plaski~h i bo l ących stóp wkłady ortopedycMe.
~tuczne nogi i ręce. Zakla.d ortopedyczny.

...
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Dr. med.

Małki, strzeżcie

HIS I.'l'Rd:::CH'I'

swoie dzieci!

Chorohv skórne I wc11cryczne.
Telefon 245·21.
t'rzyjmuie od 8-9 30, o<l 12.30-1..30
i Od 5-9 WICCZ.
W niedziele i święta od 9-1.

PIOTRKOWSKA IO.

Pluskwa rozsadn·Kiem wszelKi l b chorób.
Jedynie preparat „FUMICiATORE • CIMEX"

tępi

radykalnie

pluskwy wraz z zarodkam1.
Do nabycia we wszy::>tk 1ch skladat h aptecznych i droger:a, h.

Dr. med.

ILubic~

PRZ FOS TA Wł CIEL:

powrócił

Int. JULJUSZ HAMER i S-ka, t.6d.t, 6-90 Sierpnia 1. Td.188·58.
Przeprowadzamy de:i:yr.fekcje pod

pecJallsta chorób skórnych, we
nerycznych i moczoptclowycll.

gwaran«: i ą.

Cegielniana N2 7
według

starei numeracii Cegielniana 43
telefon f4 2·32
Przvimuie od ~ 8-10 1 i -"2, 5-9 w.
o eduele i św ęta od 9-11 Dla pań od
dz1ema oocze <a lni a

t

S~ec. I. RAPAPORT'

z

JAllWICiĄ SMOSARSKĄ

a...1

PODZTĘKOW ANIĘ.

*AA

łut wkr6łce

JWAA

przyjmuje od 2-3 i 5-8.

- ·- ------- -----

Dyrektor "Kochanówka"
)!horoby nerwowe i psychiczne
przyjmuje ul. Piotrkowska 64. m. 4
w pon i edziałki. śro<ly i piątki od
godz. 4 do 6·ei. Tel. 1112·ó2.

l

li

-·-J

Rozmaite
Doktór

e

12-3 33 Kl l nger

Zi11loli.a_!
TELEFON:

Kościuszki 13, telef. 170-48

or. med.Rdolf falkowsk

GRA'9D KIMIE

POGOTOWIE LEKARSKIE

SPEC. CHOR. WfNERYCZNYCll,

SKLEP ro~owy z mieszkaniem, na.taJ~c. y sic na .kaid. y interes do odstąp1e
ma. Rzgowska 32..
a
WVł'ofn;ii\"A\ suknie balowe oru
:.lubne po cenie 01:.k1ej. Piotrkowska
~94 prawa oficyna Ili piętro.
31

SKóRNn.:H I WŁOSÓW.
POGANINIE' B dź d b
.
. l<
Udziela doraźnej pomocv lekarskiej we wszelkich wypadkach ·
f POHAUV SEKSlJALj'ljt),
. .
.• ą
o ry- napisz Ja
naglych o ka:i.dei porze dn ia i noc)'. Lekarska pomoc aku· •ndt•'""JCI 'tl T
I 3 J 28 dawnie1. Kitty.
4
szeryjo.:i ginekolol!iczna.
„._
•· t:l.
-.
·-- ·- -- - - ..
Przyjmuje od 9-11 J 5-&
U~RASZA sie. P.P. ztodzleil. . którzy
w niedziele 1 śwleta od 10-12
dnia 31 stycznia b. r. w t :- am~a1u Nr. ~
Qd 1-2 w Lecznicy. Plotrkuwska 62. ~.godz. 4:--5 po poi. skradh weksle t
____
L~a1~w;.:...-"-1>.~ze.t _ M. W:.. R. l O. P.
_ · - - - rozne papiery, o zwrot za wynagroSZKOŁA
di:~niem, ~ącz.nik, Piłsudskiego 59.
Dr. med.

dolire

2.(]j~

3.fwduwµ

Al.

DOCENT

CZEREZWYCZAJ
KI
w

ul. Brzezińska Nr. 41.

PRYWATNE

ł.

IZOSIMOWA
-~

W SZPONACH

(-) LUEL HELA.

re

Lek. dentysta

~

Na toon miejscu poczuwam sic do obowiązku
zlohc publiczne podziękowanie W. P. Dyr. J.
Rapaportowi zam. w Łodzi przy ul. Wólczań·
skiei JO, front parter, za uwolnienie mię od
przepukl iny wodnej
i pad1winowei, na które
cle1 piałem wiele lat.
Łódź

l

~~~~----~~~~~~-

ortoped. ze Lwowa, L6:łź ul. Wółczdska Nr. 10.
front. parter, tel. 221·77.
·
t.:WAOA: Osobiste jawlcme sic chorych jest
konieczne. Ubezp1cczony.:h w Kasie l,;horych
m. Łodzi przyjmuic.

I

A:N SKA

E\ReYzyK

„....

TROJKA

•

„

„

Rl~~HK~ i MAl~~~lWA
Prof. IWlaurycego Trębacza

niewłażski

POTRZEBNA od zaraz zdolna manicurzystka, Żeromskiego 28.

DO- SPRZEDANIA-~--;;;zyna ~lektryd.
Andrzeta S. tel. 159·40.
na do krajania materjalu konfekcji w
Wasze zdrowie, Sl!!cz~:icle i powoi...zenie i:y·
Specjalista rhnrób s~órnvch. wenery~z najlepszym sta11ie. Bcnkiel, Łódź, llllica
Piotrkowska 71, m. 10, Ili piątro.
clowe, Duże ofiary materjalne
oych i mocwph:iowv~h . Elektro1erap1a. Drewnowska Nr. 9.
zależne są od iakości towaru. Nie każdv dowolnie zachwa
Zapisy t0dz1 Pnn·e
diatermia.
- ·- - · - - --- lanv towar lecz w ciąi;!u dziesiątków lat w calvm świecie
Przyjmuje od itodz. !!-li I od 5-9. NA WYPLA TVf Eleganckie dam~kie
wypróbowana jakość za~łu~u e na Wa•ze zaufanie.
w niedziele 1 św1eta od 9-- 1.
płaszcze. damskie i meskie sweatrv i
IJla vań oddzielna vo..:i:ekalnia.
pulowery. Jedwabne 1 wełniane towaTYLKO „OLL A" - _
Doktór
ry, b1ały towar. firanki. ka11y. bielizDOKTóR
na, pończochy. torebki. hoty, kołdry,
wyżymaczki i moc innych art y kułów
Dnr
bO· \VYSkl poleca
Le~~ Rubasz.kin. Kiłithkie110 44.
czlonka I. U. 1. C. w Parytu I Z. N. Ch.
Chor. skórne,
I
la rutynowana nau·
Stal:vm kh1entom nawet bez wkładu.
l'ols<;e.
1
weneryczne
• . civcielka. przvież·
UL. ANDRZEJA 17.
TEL 207·91.
I płciowe.
akuszerJ~ I dza ąca z Łndzi,
•
l(o
Wyucza w grupa~h. I oddzielnie ostatnich
KDDSiBDłYDOWUa
-:horoby kobiece Łask. z11lo~zea1a:
..,
&otówkowe. „Precioza'', Piotrkowska
nowosct sezonu! , •••
.
Przvimuie
Pani lJ-rowa Szen·
I
f
16
90
e on " • ·
123 (w podwórzu).
W programie "RUJ\\8A' •
~el. . 155 -52 •
Od 3-5 i od i-8 ker. ul Rochan 5 choroby teskórne,
wenery.
Do kursów rozpoczętych . przyJrnulc się Jesic:t.t' ~rzv1muie od 9 - l
rd 2-3p, P•
czne i moczopłc:io~e.
OlUCHOTA. szum. ciekniecie uszów
początkujące i z;aawansowan panie.
16-8. ?la pań 5- 6
1 ··-···--- .
Przynnuie od ~odz:. 8-Z i od 5-9.lulcczalne. Żądajcie b~płatncj 1><>u..:zają,
*'
---:w
v. niedzieli: l śwu:ta oa g. 9-1.
cel bros.zury, Adres: Eufonia Liszki.
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KAROL«\ TRINKHAUSA

Wj

HU L

t2

Pomuska 7

=

~~~~ie~i~~~~~b

teł.127-84.
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W
H
Dł n
Cegielniana
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4,lmzuTERJA.-;;;;ki-;--~t~~-ce~·

z ~ romadzenlB
Walne
Budowa hali sportowej w Łodz·
K. S. Garbarnia

winna

nastąpić

w Jakna)szybszym czasie

Dla Ło01zi ·znaczenie to byfoby poBH1oowa wi·e·11dej hailł siportowej w w!ieJkj.ch zawodach lekkoatletycznych, f
Łod1zi jest coraz bHższa reaH'z.acil, Pia- np. z udzia~em Nurmi1ego w hali krytej, , <l'Wójne. Niie mamy bowiem dotychczas
ny są n·awet gotowe - budtowa ma się j:a1k częst-o rzucają nam się w oczv wy-; nawet odipowie1dniej sal'i sportowej . .Jeśli
nilki meczów tenn.ioswych -z ucJ.zia·tem chcemy wrząd1zić ft·P. większą imprezę
rozpocz.ąć Ju,ż na wiosnę.
Szcwgófv jeszcze nfo są ostarecznie Tiilidiena, Kożelucha. Lacoste'a czv Bo- j bokserslką, na przeszkod1ziie stoi zawsze
tt!Sta-Lone, j1eid1nak saim faikt rodowy w na- rotry. A u nas? ~nieg leży grubą war Ibrnk oópowiied1n~ego lokailu. Jed1:\''n~ więk
srem, tr.pośleć•z;onem pod wZJglęóem in- stwą i nawet nie ma1rzv ~ię ni'lmrm.t o sza sala fi-l>harmonji, nie o<l1powiada w
westycji g,portowych mieście, odtJ-Ow!ied- grze w re·rmrsa, czy biega.eh na 3 l'Ulb 5 tynn wYpać&rn swemu 'J)rZJeiz;nacroniu i
jesit con·ajm!l'iej o połowę za maiła.
ni1ego pailacu, by.tl;y stanowczo wre1kim kHometrów.

W salach obrad Polskich Za.kładów
Garbarskich, odbyło się w ubiegłą niedzielę, doroczne Walne Zgromadzenie,
mistrza Polski, K. s. Garbarnia.
Inż. Rosenstock
Przewodniczący,
przed rozpoczęciem . obrad, uczcił pamieć ś. P· Bar. Go.Łza-Okocimskiego 1-

minutową ciszą.

p 0 odczylaniu sprawozdań sekretarza i skarbnika, udzielono absolulorjum
ustępującemu zarządowi. - z szeregu
uchwał, najważniejszą do za.notowania
jest skreślenie około 90 tysięcy długów
klubu w myśl życzenia ś. p. Barona Gijtza. z tolrn obrad wynika, że drużyna
mistrza będzie nadal w swym pełnym
składzie kontynuować rozgrywki ligowe
tak, że wszelkie pogłoski o rozwiązaniu
tejże, nie odpowiadały prawdzie.
Oblicze nowego zarządu wygląda na·

I Prz.ee.id jeszcze nie talk dawno, Pet- Chronkznie cierpią również gry spor
przie.tornem.
R.ozwój spartu, ipotoczy>llby się Innem kfiewicz wygraif c::i,!y srereg bies;rów w towe, kt·óre od!bywają się nia iprziestrreni
IhaH, a naSiz Szamota nawet tera-z trenu- macz•nie ,.zreid1n'kmva1nie,j" i nii•ema·I niie1mniem, n-a-braliby rozpę-dru i mocy.
d·ostęipnej dfa siz1erszeJ publk·zności. A
Wysitarczy prtyjrreć się P'OÓl()lbnY'!ll je gorliwie w Ve:!od·rome d'Kiver.
Są specialn,e ta:bele rekord1ów usta·tllO o b:121g-ach. Slkokach I rmtac..li. o te·nisi€
,paitaccm sr.'?rtowym w m!a~tach Zacho-1
I kolarstwie ani mru mm.
dni w Pa·ryz;u, czy Berhme. ~v zroz.u.- wionych w ha.U.
To teiż chociia·i nie rok!mv S{)lb!ie premreć.7 fa~\lie kolosalne znaczerue ma on I A dlziałanie atmosferyczne - r.ilkogo
nie wzn.t1s·za. Bo może bvć śn~·g. dleiSzcz Ve'll'sji, do wi~1llkiej bt~mvll na miarę N.
dla vci.a snortowe~o.
A więc wszystkre !?'afęz!e soortu, kt6 czy zawierucha - na sali jest ztmelłnie Yorku, Pan1ża, czv 13erliin.a, stwiierd1za-1 stępująco:
re u nas na ztmę mpctnie zamLerają mo sucho i jakby n.i1g-dy nic. Oczywiście że 1my, że bu:d10wa ha11i nawet najmni1ejs:zej Prezes honorowy: Dr. :Zivlrnwić {brat
gą byrć w nim bez tad11ych ~rrrestk6d u- wyizn,ac7.i0ne imrirezy. nf.e są wówczas 1pchnęła-by, talk krnliejący jeszcze $.OOrt prezesa mini~ trów Jugosła wji), prezes
klubu: Dyr. Marian de Waller-Croneck,
1>TawiaM: lekkoatlet}'ika pfywanie. ten- (ta1k jruk u na·s) na·rażone na odwotanFe tódtz:k! na nowe tory.
Zwiększyłoby się wówczas zainrere- vice-prezesi: I Dr. Czuchajowski Bolenł~, k?l~rstwo, motocyik117;m. fltd,. n»e mó- i pu1bliczność ni1e oćistraisza się (r·ównieżl
wtąc mz. 0 S?or:tach wyfotme z1m<Jwych talk jak u na'S) ni-eQdf!)owh:1d'tliiią. ~odą. 1sowa.ni1e samym sportem l jie•go imf)reza- sław, Il Dr. Bogdanowski Wincenty, l1I
I Sf.owem, przez okrą~ty rok, mogą być . mi, podin·Ms.f by sie f'ryzfl(~n !f)-0<;;7.Czie,g-ól- Inż. Rozenstock Ignacy; sekretarz: Kuja!k hotre:, fyzwia·rstwo.
Ileż to rra'ZV czyta.my w plsma·ch o rnprawiairue wsrzyi~iie niemal galęzDelI nych d'YISCYpHn, mło:!lzież mialaiby się czalski Andrzej, zastępca: Jelonek Tagc!'zi•e s:kuipiać i korZJ"Stniie czas s;pędtzać, deusz; skarbnik: Dyr. Roil Jan, zastępl sportu.
Przytocrone w ~rulbycn 'Za!"Y'sach 'no i wre~zcie n11rifywałoby więcej pie- ca: Haliszka Konstanty; członkowie wyprzykłaidy zina-czeni·a haiH sporrtowiej \vy- I nnędlzy, talk d'Obkliw!ie brailmiących i od- :lziału: Kpt. Batsch, Dyr. Finder Maks,
sta•rczają d10 zroz,nmi·enia, ja;k niieZ'będ~ c.zuwanych w pracy nald rozwoj>Clf11 R-ca Hardt Edmund, Priiger Wilhelm,
na walne zebranie PZPN
Dr. Ryb!ewski Jan, R-ca Spira Leopold
~portu.
na jest ona w większych ośmdP.rnch.
.Józef i Insp.: P. Strzelecki Eugeniusz,
Zarząd LI~l PZPN 1J(>SfanowH z.gtoProk. Szepieniec Władysław, Kap. Tysf.ć kH-ka wniosków na walne zgromadze
szownicki Jan, :Zaczyński Antoni, Dr.
n!ie PZPNwu, które odlbędizie sie w clm.ktclt
Żak Rudolf; Komisja rewizyjna: Dyr.
20 i 21 bm. Między lnnemi Ui:rn stawia
Krzyżanowski Jan, Przybycień Witold,
wni·osek, by rezerwy kluibów lig.owych
grafy ra-rem z klubami A-klasoweml o na sensac:gjngc:h zowodac:h bokser· Szylar Henryk, Kuczmierczyl< J., Bytt·
nar Miecz.; Sąd honorowy: Inż. Facher
mistrzostwo okrę~owe we WS'ZV\Stkich
shic:h w Filharmonii
Stanisław, Tuż. Zapałowicz Jan, Inż. Keh
okręgach. Pozarem U~a stawia wni·osek
Dzlsllejsre wtellkle zawi0d'Y botkser„ J ""· musza: GraczyGc (UKP)-Piiestrzyń M.aksymiljan; Członkami honorowymi
o potrąca1niie 1 prooeńt dochod1u z meklubu zamianowano: Dyr. Budiśkow
ozów mied~yipaństwow~h tlla u!bez.p·!e- . s.kie or~arri·zowar.e przez mchliwą sek- Iski (Sokół),
w. korwcia: Spodenkiewicz OKP) - sky'ego iun., prokurenta Rojta Jana,
cję IKP. wyw~taly wlielkioe zain~ resoczenle piitka-rzy.
oraz Belgradzki Klub Sportowy w Belwanie w sf·erach Stportowych nasrego Bicer (Union),
grad.zie.
(Qeyer)-Tabo.Gawin
w. r>ińrkoiva:
Ukonsfyfuow~1 miais-ta.
b
OKP),
re1k
zawotemi
Wi.e-uk:e zai'l1teresowanlie
P
~
Wvdz. O i Br ; DvsĆyofmy liql d~mi jest o tyle usprnwiedliwione .te , . w.. pMrknwa: Rudlzki (Na'Prz.ód)-Zi·eU'Jrzymy obdk sz.erC1gu dos:kona.fych p1ę-1 liński OKP),
.
.
w. Tekkn: Btrencwajg (Jord·a n)-BaWyidtzrnł Ole'!" i Dyscyiplmy Ltg!. P.Z. ściiairzy mliejscowych także ealtę be11\s1eK. S. Cracovia
P.N. ttrk~nstyurnował . ~1ę . n1aistępu3ąco: rów ślą"•kkh. Nnwiska RudJzl!de.go, Wi1e nasiatk OKP),
Wśród wi~lkiego napięcia i zacieka·
przewodnuczący - mJ·r. P!che.ta, za·stępj czor:ka, Wyist•racha I Wraz!dłv mają już iv. pńlśrerln;n: Wraizid~o (BKS)
wienia szerokich mas członków K. S.
ca - Sikwair~zy1\Jd, &~refarz - Wola swoją U'S•nrawiediwiooą marJ,ę i zawo- Oairncarek OKP).
~n, SPotawy zarirra:Jczne - .Szmidt, e":ł dly z u1dizfaitem tej czwórki ślą~.kiej mu-I iv. pól.~rednia: Wysoc:ki (J.ordam) - Cracovia, odbyło się Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia b. r. w sali Towa
~r;cJa . zawoc:fnrko~ - m1r. Poręibs~t. Sizą z.ai'ntereis-ować ws·zy'stkich itnteresu- Stahl n OKP),
j w. średnia: Trronietk (SCJ1kół)-S,tahl I rzyslwa urzędników miejskich, na ktoewidienc1a kair - M11:ke_ członeik wydtz1a jących ~tę ~p0trł't>m bokserS1kim,
rem przeprowadzono szereg uchwał i
J.eiieili wreszc:ie cot!amy CIO teg-o \\'Y" OKP)
lu - Kuchars·kL
jąt'kowo trafnie zestawiicnie pa·r. w szcre J w. śrerfnia: Wieczorek (BKS)-Chmie wniosków zdążających do polepszenia
bytu klubu, tak pod względem sporto1
g61ności zaś 121:ir,owi•oori sern-acyjneg-o Jewslki <TKP),
\V. 1uPcieH\1: Wysitrach (Giedia1nja)- wym jak i orga?izacyjnym i finansowym.
moczu Wieczorn'ka z Chmielewskim, to
al
n
'1
Po spr~wozdan.1u sekretarza k!ubu o~az
shtrszniie lk7-YĆ się na1leży z tem. że sala . Kfodiais (TKP).
turnieju hokejowBgo
Pocz.ątieik zawodów o godiz. 12-ej w sk~rbn1ka, udzie Io n?. absolut.ori~1~ us.ęl."l dwa dni rozpoczyna s'e z n.Jec"er- ftlh?.1rmooji będ•z!e znów zapef.ni·ona po
zarządowi 1 po krotk1e1 dy._l,u
tvl.tuidmiłe
brre(Y'L
..
k"
··
·
k'
i
•
.
~
b .·
cl
t ·
..
, nu1ącemu
'
· · ....Secfi7 iitii'e w rir.•f'·~Y'u kapitar
·~
"~
ptl\\'O~C ą ocze rwany o11mp1Js 1 turn 1eJ
11 przys ~p1ono o wy o1 ow nowec.o ~a
w któr .m I Szczie1g6fowy ip-rog-ram dtzfc:f.ejsiych zwi.ąZłkowy ŁOZB p. Nowak.
hok~jowy w Lake Placid
·ządu, kt~ry ;vybrany ~rzez aklamac1ę 1
zawodów prred·stawia się następtrjąco:
Y
• '
. 1
bu.; rą udz.a
przedstawia się następu1ąco:
czte~y panstwa Kanada,
Prez~s honorowy: Dr. Edwar~ Cet•
Ameryka, ~olska t ~iemcr, którz~ ~o
prezes klubu: Dyr. M1eczynarowsk1,
~
1~d~1·
J1ńuro-1a
'Yo~da
bardzo .dłu~!m nam-y:sle zdt:cydowah Się
sław Dobija, wice-prezesi: I prof. Dr.
,,.. "
V
•111
ł8'
.Ji i1a1
\~rc~.zc·e wziąć udział w turnieju olimGlatzel Jan, Il Dr. Lustgarten Józef,
no turnfeju ofimpłfsfdm 111 :Jllontreol
•
• .•
P!J~!\tm..
III Wiśniewski Czesław, IV Inż. Czer·
·
Jur~ ef ohmJmskB zawferać będzie
Wszy15-cy oni Jiedna:k nie posiadają wińgki Antoni; sekretarz generalny kluOliIDJ'}ijs:ki tu-miłej ja·roy fi.gU1roweJI
zale<lwlle 12 gier. przyczem każdy zena lod·ziie który odbęd1ziie się w Montreal tatk pięknego st)ilu o ta1k wiie:J.kiiej oJ.eig-an bu: Dr. Kessler Paweł, zastępca Wladysp6ł grać będzie dwa razy.
Program spotkań przedstawia s!ę na 'będ.zie niiewątpliw!ie jed111ą z najdekaw- cji w jeźdizile jak Schaffctr który uważa- sław Zasadni; skarbnik klubu: Pach Ger
wazy, zastępca: Surowiecki Antoni; stępująco: 4-go lutego: Kanada-USA, szych ko111ktrrencji Igrzysk Zimowy\::h. ny iel'·t za stn•proce.ntoweg-:0 faworyta.
W koniknrencjl pań walka zapowiaida członkowie zarządu: Prof. Babulski WaNiemcy - Polska. 5-go lutego: USA- I W konilmrcncji mci_::kiej dioty'ChczasoPolska, 6-go lutego: N:emcy-Kanada. wy mi·strz świata wiecfieńczytk Karol się bard1ziiej ciielkawie, ac?)kolwłek i tu daw, Dr. Pałkowski Stanisław, Dr.
Bzowski Jacek, Dr. Ciepliński Mieczy9 lruego: Polska - Kanada. 10-go lu- Sch~Her poslad·a nadal naj•r>Qwa.żniejs:re ogólną fawory~tką jest Sonia tteni•e.
Do naj~roźni1ejS>z~·ch ka1nd'Ydr.11tek So- sław, Dr. Czapnicki Henryk, Dyr. Kurzte!{o: U~A - Niemcy. 13-go lutego: Ka- szanse do zajęcl'<t pierw"zieg-o miejsca.
I Gr.oźny;m prz~!wnilkif.'fln ~chaffeira . hę- nre Hen le zallcwne są amerv!ka.nki - weil Bron is la w; . Sąd ho~orowy .klub~:
nacła - USA i Polska - Niemcy.
Jak widz:my kakndarzyk spotkań d1z11e mewątnhw1e „Ornfsitrom. Jedinakże Smith i mnisoo orn wiedenki fritzi BUJr Dr. Szembek ~11.do~, .Mir. .Wemstein
Laza;~. Prof.. F.11tpk1ew1cz M1ecz~sław;
został w ten sposób opracowany. ie 0 _ fa~t. że Graf~trom pr~'k1racza w naj- gier f J:ii·i.Cie:tf o!ovska. .
W J~ź~-z1e f1J!...rt1lr?we1 .P:irnrnl na pierw Konusia Rew1~ nna: Dyr. Kowalski Jan,
statnicgo dn'a turnieju spotkają się kan bhrzsz:vm . cz.as11e cz~~rr:l:z1estkę or1..emadydaci do pierwszego i trzeciego miej- wla rncze·1 za zwycięstwem f12ł1odego l sz.em m1eJscu stawiana 1,e·st par~ f:ancu- Dyr. r.:ta?eysk1 Paweł, Dr. Mamczyn
ska Bruinet-Bru~t. kiora zna3d1z1e po- Włodz1011erz.
sca t. j. do tytułu 01 :strza świata i mi- nlie-7.W\·"kle utaleTitowa ·~ 1~~0 Schaffera.
Tegoroczn~ obrady klubu .prow~dzo
strza Europy. ze wzgf<:du na to. ie poi- I W rachu.hę w~hodir J·es?-cze ameryka-1 w~in~ konkuirenc.1ę w para{'h 'Yęg-1erski zespól. który posiada już obel:nie n.In Tur.n:r oraz J'C'S7.Cze ~vlka innych do ~·kich Rotte·r-S ...holdas i Orgamsta - ne były V: l?~t~ ba:dzo powaznym 1 rzeczowym 1 rozniły się od obrad z lat poSchaJlay.
b. tąd mmeJ znanych OOJZWlsk.
wod ikó
·h
, ilk sk t j \'
przednich tak ilością zebranych człon·
~ w. ę
on uz O\ any<.: za,
i< , li
ków jak i gruntowną zmianą zarządu.
~z·c zmuszony grać codz,cnn e. trud:to
Mamy nadzieję, że Cracovia prowa·
piłkarska
kl .
1 1 cz!·ć na sukcesv naszvch reorezenta.:i- Ze
p~zez no"'."o-ut:..vo:zony zar~ą4
dzo~a
wackłeJ.
pły
tów.
ma bvć utworzona we lwowie stanie znow na te1 wyzyme, na ktoreJ
•
Pol~kl związek pływacki lfczy obec- Jalk donoszą re Lwowa w tamtejs·zych dawniej przez kilkanaście lat, stale się
nie 84 kluby w 9 okręgach z 2071 zawo- sferach piłkarskich lansowany jest od utrzymywała.
w Cortma d'Amf)ezzo
dnikami (w tem 480 kobiet). \Varszawa dłuższego czasu projie/kt utworzenia ligi ..1Ji11:~•••1111mmmn••A••
Polski związetk narciarski zamłeirza stoi na czele z 22 klubami i 602 zawodni pif.karskiej na wzór Ugi śląskiej. W
wYsfać kilku naszych zawodni'ków na kami. Poznań posiada 414 zawodników, 1 skład ligi lwows'kiej weszłoby osiem diru Nieście pomoc
m!.ędzvna·rodl()wie zawody do Cortlna a ~ląsk 344. W roku ubiegłym padło 26 ,_fvn lwowskich ł prowirn;joualnych.
· ·najbiednieiszym I
·
d'Ampez.zo, które odtbędą się 4-6 lutego. rekordów pływackich.
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Wojska europejskie bronią dostępu do teren~w koncesji włoskiej w Szanghaju.
.
Koncesja, jak to widać na zdjęciu, Jest ufortyfikowana.

9ierDJs~u t;liińsfii

O«;iqa poni;ernu

Wojska chłttskle sprowadziły obecnie
na plac boju w Mandźurji pierwszy po
ciąg pancerny, który nasi nazwę „ Chang
Shun"„ Jak widać z oowyższego wojna
na Dalekim Wschodzie zaostrza się
coraz bardzJef.

Dowództwo wojsk europejskich w Szanghaju organizuje z ochotników miUcfę,
która aż do nadejścia posiłków, pełnić będzie służbę bezpieczeństwa narównl
z wo}skiem.

§enjolnu uuh ló.seA l tia -r::a

%nrę1,if;SCU

rozfirV•
DJefl misirzon;s· if;li

W Paryżu odbyły się zawody o mistrza
furopy na lodzie. W Je:i zie par
s!wo
skon
wynalazku
genialnego
Słynny lekarz berliński dr. Jacobsons, dokonał
struował aparat, który oddaje całkowi cie ~zmery serca ludzkiego przez głoś- pierwszą nagrodę otrzymało małżeń·
stro Brunet (Francja).
nik. W ten spo~ób lekarze będą mogli skonstatować chOroby serca, które do..
tąd były jeszcze niezbadane. Aparat dr. .lacobsonsa składa się z prz.yrządu, f
ares~·
~ens fJ.«;ą
odbierającego szmery serca ludzkiego ·oraz wzmacniacza i głośnika.

jne

. · fowonicDJ!IJerfin:e
Dla u~sestniftów ' lm.atrvftulada studentóW
.
uniiJJersuieiu ,., ~zioflli.ofmiJ1 ./ . '~ ·,.
ftonteren«;ji ro•-

·1
ł

6rojenioDJej

Jak Jtr,ż d10nosmiśmy. w flerJitn~e aTes-z.t<>-

p.ra\Vln~ka autora dzieła
prawie rniędlzynairod:owern, d:r. KomelJUsza .sa~abana. Dr. Salaban i jego żona
osk~~zen.1 są o podrabianie i p:uszezanre
w Olb1eg fłszywy1ch .piieniędzy. Na zidjęciu dr. SaiJaJban. i jego żona.
I

wamo z.na.zrego

f!

W początkach lutego rozpoczynają się
obrady międzynarodowej konferencji
rozbrojeniowej. W związku z tem rząd I
szwajcarski przygotował odznakę pa· j
miątkową dla uczestników konferencji.
ta wyobraża .przełamany
Odznaka
mierz, z gałązką oliwną, któa, jak wia.
domo, jest symbolem pokoju.

.

.

.

.

Życie studenckie w każdym kraju posiada rozmaite tradycje uJawntające się

I

w uczegółności przy ważniejszych okazjach, Jak imatrykutacja, egzaminy i t. p.
Na ilustracji naszej widzimy grupę studentów Uniwersytetu Sztokbotmskjego : Nieście
objeżdżających w oryginalnym pojeździe ulice Sztokholmu po złożeniu egza· ·
minów imatrykulacyjnycb.
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