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Hłemczech 7 fenigów,
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Warszawa, 8 lutego.
· - Jak słychać, w najbliższych dniach
ma zostać przeniesiony w stan nieczynny wiceminister sprawiedliwości p.
Swiątkowski. Decyzja w tej mierze zapadnie w pierwszych dniach rozpoczynającego sie tygodnia.
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zatrzymało pociąg

t·o warowy,

us·ilując

dokonać rabunku. - Komuniści sprawcami ·napadu?

l(atowłce, 8 lutego. !przejść pociąg osobowy Nr. 1rl35. Na
Nocy ubiegłej dokonano znów zu- szczęście w porę powiadomiono stacje
chwałego napadu rabunkowego na po- w Brzezince o grożącym niebezpieczcn
dag towarowy, który jednak poza do- stwu.
raźnemi stratami materjalnemi mógł się
Dla usunięcia przeszkody wysłano
skończyć również poważną katastrofą.
Na pociąg towarowy Nr. 2474, idacy I
z.e stacji Koszty do l3rzezinki w dyrek- I:.
"'

I

.., csasie 6óilii ...,

!l'łado

eos•~•u
.
Łódź,

.
8 lutego.
(dg) Wczoraj wieczorem przed do~
mem przy ul. Stefana 7 w Radogoszczu,
wynikła krwawa bójka na tle nieporozu
mień sąsiedzkich. Ignacy Michalak {Stefana 7) i Zygmunt Zaspa (Stefana 8) ·zostali ciężko ranni nożami. Gdy na miejsce -krwawej bójki nadDiegł brat Zaspy,
Bol~sław, . otrzymał o.n ró.wnież eiós
nożem.
.
Zaafarmowane pogotowie kasy cho·
rych, które rannym udzieliło -pomocy
lekarskiej. Policja wdrożyła dochodzenie

Napad na pociijg pod KatowiCami
30 bandytów

. 3 .osoby ranne .

specjalny parowóz z obsługą i robotnika
mi koleJowemi. Po kiłkug-odzinneJ pracy
węgiel i deski z toru usunięto.
Władze przypuszcz.ają, że napad był
zorganizowa·ny przez komunistów.

25 górników

sasupanv€fa sie1niq

Bruksela, 8 lutego.
Wczoraj rano w kopalni węgla
,
koło Marchiennes au Pont na gtęboko4
ści -1250 metrów nastąpiła ekśplozja gacji ~atowickiej, napadło około ao zło- , ~
zów.
. .
czynców, którzy przez puszczenie w
Przy wybuchu powstało tatk w1elk 1 ę
ruch hamulców ręcznych, zmusłli do
wsku•ek p~hni~«:ia rurg ćozowet gorąco, że w odległości 300 metrów od
r.wolnieni~ bieg~ .Pociągu.
Warszawa, 8 lutego.
~azem, wydobywającym się z pękniętej miejsca. wybuchu. ~naleziono zwęglc;neRabus1e rzuc~h na tor znaczną ilość
Wczoraj w południe przy ul. Miodo- rury.
I go kon!a· Vf ch~q1 ~atastrofy z~aJ~owęgla oraz długich desek. Deski i wę- , wej 12, będący chwilowo w piwnicy: I ' Prezes firmy „Pudelski" za"alarmował wała s~ę w podz1em1a~h 25 górnikuw,
gJel ut'!orz~ły formalny zator, który. Henryk Wojtkowski i Lucjan Bielecki, 'I niezwłocznie pogotowie ratunkowe i ga- ' którzy. zostali zasypani. WszczGtO .na·
zaarodz1ł głowny tor na Jioji Brzezinki 1 praktykanci mieszczącej się w tym sa· zownię miejską.
tychmtast prace ratunkow~ w wyniku.
- Koszty.
mym domu I Warszawskiej Spółki akc.
W międzyczasie okazało się, że w których wydobyto 8 górników. Dwuch
\Vkrótce potem miał po tym torze 1handlu win, omdleli wskutek zatrucia sąsiednim sklepie, w kwiaciarni należą· 1 z nich wkrótce zmarło. Ogólnie przy.
I cej do Adama Bukowskiego {Wawer}, puszczają, że los zasypanych jest już
·~
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n łl nu PJJ · Jl U

I

nr Kr2bow"1n i!:~B~:r~;~~~!-IF~I przesądzony.

Le~lngrad,

8 lutego.

.n U ·Ił
li ioJn~~~~-ieiX:ts~:n~f:: ~~rcl~:!a,ę:;1 chig~ z1.7~~~~~~~~~id~!~~a~pe3!i~;i;~
Ranaag wlamvwrac:z zmarł W1 sz l"ł I mańska 11. wszedł do piwnicy. cbc,c ton, .celem dokonania lotu w stratosfe.
.
Kraków, 8 lutego. f nę napastn~ka, który ugodzony kulq w znale~ miejsce, w którem rur;a ga.zQwa re n~ wys~kość 20 kl""!. Balon posiadać
}N 00.1u wczorajszym ~ godz. 22.4,0. czoło nad leivem okiem, runo.l nieprzy- pękła on Jednak uległ zatruciu.
będ~e kabinę w które.J przy pompcy

un

Jaf<.1~ męzczyzna Z3'd1zwo1:11ł do 4 komi-· tomny na ziemie. Foreckiego odstawiono
sairj~tu i zawiadomil dyżurnego policjan· '. <lo k.omi;sarjatu., a Swiatfonia odwi<ozto
ta, ze do sklepu przy ul, Dajwor Nr. 19 pogotowi·e do szpitala.
wfa~a'li się Z:l<;>dlzieje.
Po kilfw godzinach Światloń me odN1,e.zwloczme wydelegowano na mi:ej-1 z.vskan:sz.v TJrzytomności, zmarl.
soe włan:tania dwuch tPOstemnkowych, ·
którzy zaibrali z sobą P-O <lrod1ze trzeCie-

I

i

Lekarz pogotowia · udzielił pomocy specJalnych aparatów utrzymane bcdzie
wszystkim zatrutym, poczem Bukow.· norm.aloe ciśn~eni;e atmosferycz.n~. Lot
skiego, Ćwiklińskiego i Retermana w ma się odbyć Jeszcze w roku b:iezącym
stanie ciężkim przewiózł do szpitala, Na. budowę. balonu wyasygnowano 600
św. Rocha.
tysięcy rubli.
·

~~1~t::~::~:· ,:~::::I Japończycy zdobyli ·Woosung·
sklepu lzaaika Metlecha ttorow1cza do:- I

-

~~~k~1:t~ ~:i~ióctrę~n~ 0~~~~roten~~~~IPogłoska o powszechnej mobilizacji w Japonji.~~Vtó~c~~7~.ct~t;~~~}~z% :r!~~~~
Walki o Szapej trwają w dalszym ciągu ~ ·
0

~am z~n!kna_l złodziei .'v sklepie.

Londyn, 8 lutego. , żył broń, w przęciwnym razie będzie roz 7-ołnierzy pie;hoty i 800 marynarzy•
. Poltcia•nci otw.orzylt drzwi. Je·~en z
W Waszyngtonie krążyły dziś pogło brojony przez wojska japońskie.
,
· Walki o Szapej nie zoi.;tały jeszcze
f)Ost~runko~ych poz.ostał na str!"-ZY, a 1 ski, jakoby cesarz japoński podpisać
Moskwa, 8 lutego.
ukończone. Cała ta dzie1pica jc~t już
d'WaJ weszh ~· 0 w~~t,rza. \,l/' sklep!e. g~a- i m!~ł. rozkaz powszechnej mob~zacji 8!'·
.Tass potwierdza wiadomość, ~e ja- · obcc~ie zupełnie z~is~czona pożar~mi i
sO\yalo w te1 ~hi1 zli dwuch o~oónzkow, m11 i floty. Urzędowego potw1erdzen1a ponczy:::y po silnem przygot0wamu ar- ogniem artylcry1sk1m. Vv czoraJszy
ktorz.v pakowali lupy do work_on:. .
tych informacyj nie zdołano uzyskać.
tylcryjskiem zajęlJ zupełnie zniszczony J tzień był najci<;ższy w waikacb o tę
Poster~nkowy Cebula, zaswi,e~ 1~. lacbhiskl fort w Szanghaju Wusang. W dzielnicę. Szkody wynoszą około 3 miltarką elek~ryczną '!'.oczy zfod:z~>eJom
. Lon~yn, 8 lut~g<;>· szturmie na Wusang brało udział .1000 jardy ztotych.

wm~z~ 1~oa~nw~rz~: ~~e

Zro~on~nn~~~~yu~11~
~~~~~~~~~~~~~~!
· ~~~~~~~~~~~~~~~
pońskiej
w Mandżurji - gen. Honjo, do .;:
uuu
Jeden ze z:fodiz.iel, 23-letni frnnci's:wk ręczono ultimatum chińskiemu genera·
Porecki, zam. przy ul. Józefa 12, uslu- łowi Din-szao, który jest komendantem
~01· ll>J•ar~o
chał wezwa·nia, d:ru~i natomiast. jak się oddziałów ochrony kolei wschodnio-chiń .1a
Al
okaza1·o Ka.zimi1erz Swiatfoń, z.amiiesz.ka- skiej.
.::.
1ty przy uil. Wawrzyńca Nr. 16, z nożem
Ultimatum tąda od chińskiego gene·
_,prow«:g nae ZOSaO a DJęt:a
rzucił się na posterunkowego.
rała, aby w cią~u trzech dni opuścił re·
Lódt, 8 lutego.
tomny i władze ńie mogły go przesfuPosterunkowv Cebula strzelił w stro- jon koncentracji pod Fuanszanpu i zło(dg) Władzom policyjnym doniesio- chać..
.
no o tajemniczym napadzie na fukcjo-,
Nie ustalono Je~zcze_, c~y napa? ma
narjusza kolejowego Jana Sangolaka.
charakter zemsty osob1steJ, czy tez Z(,~
Sanf(olak pracował na stacji kolejo- stał d0konan~ w celu rahu;ko~~m.
wej w Rokicinach pod Łodzią. Wczoraj ew 11
·~
:.
s,z:;e
!f~anse !lolsfli "' .Enfle !lfaf;id znot:•nic- "'•roslv wieczorem, gdy ukończył pracę, udał Zastrze I
Lake Placid. 8 l.u1ego.
tembardziej, re ~merytkan~e już~ się pieszo w kier~nku mieszkania. .
moto,r niczego
Po wysokiem zwydęs·twiie Kanady z Jprerwszych dwuch .mmilllt~cb. pro~ad1z1h
Gdy ~nalazł się .n.a odludnym o~cm- Xłe•D'Ufda zemsto pasaPols:ką, trzecie miejsoe polaków stało się o.:3. Pozatem obronc~ merrneck1 tt7Ln- ku .szos~.. z~gro.dz1h mu drogę Jacyś
!iero
więcej niż•wątpliwe. Choćby nawet Pok nich zost~ł. przez sę<lłz.<iego na 20 minut męzczyzru. Zadali oni mu szereg głęboOslo, 8 lutego.
s1rn wyigrafa swój mecz z Niemca.mi, z,clie- ztlyskwal.1fiikow~ny. . .
kich ran brz~rcba, które spowodowały
Z Gotenburgu donoszą o niezwykłym
cy<lowałby wted:y lerpszy stoSJUtrelk braPo teJ porazoe n1iernc6w, Polska lJ!a wypłynięcie Jelit. .
wypadku zemsty. Mianowicie pewien pa
me:k.
znów. teore~zl!le sza'Il:Se na z.dobycie
Sangolak stra.c1ł przyt?mność. 9dv sażer, którego motorniczy tramwaju W'f
Porażka Polski z Kanaqą w stosunku trrec1.e~o m!e]'sca.
po pewny~1 czasie znalez11!no go. l~zące prosił 'Z . wozu za nieodpowiednie zacho·
O: 9 mogla więc ostatecznie pogrzebać!
go na. mrn1scu, PO napastmL..acb JllZ nie wanie się, po opuszczeniu tramwaju za·
nadiz.Deje Jl!O\aków.
pomocą przyszli tu
(d) W mieszkaniu Ignacego Różyckiego było siadu.
·
.
czekał na przystanku na powrót wozu.
Po-Jakom Niemcy i Stany ZJednoczooe,. przy ul. Podgórnei 7 w czas.!_e libacii 45-letni
CJc;żko rannego kulejarza przewie- poczem strzałem z rewolweru połóżył
a·lhowi1em w mecz.u rmegranym w dni'U; Ja.kub Kaczmarek (Rzgowska 112) po spoży. ziono pociągiem do Łodzi. skąd pogoto- motorniczego na miejscu trupem. Drugi
wczorajszym Niemcy uległy Stanom Zje: c.iu nadmie-rnei .!ości alkoholu,. ułegł zatruciu. wie .za?rało go do szpitala im. Frez.I str~ł sk~e~<;>wany ~o konduktor~ tram·
anoczonym w ma!,o lepszym stosunku Le-karz pogotowia po przepłukaniu ż oładka Mośc1ck1ego. . ·
wa1u, chybił. Sprawca zbrodni zdołał
0:7. Niemcy girali tym ratttn bez ambi-łprzewiózł Kaczmarka do domtL
Sangolak do tej pory jest niePUY.- umknąć.
·
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Zamordowała dwie przyjaciół i
fiulraifi do inn flO mło f o
ł llJIJSfolo •DJlofli
Cała Ameryka wstrzą nięla tą zbrodnią
DJ

b1st generała nogi.

do n>łe rł~nAI. ftfóra

••·

•ulo11111lo 111odso01i iopoń
s i~mu s ofto•i ~111uci~·
Sflfl1Q

Obeene powikłania wojenne po•
między Japonią i Chinami, które słano·
wił\ główny temat rozmów i ~aintereso~
wania polityków, przypominafą nłezwy.
kły list, pisany przez znanego i popular•
japoaskiego wodza• geaerała
trudem udało się uspo- egłl
(x)

O~arł&ną a
(h) Cara Ameryka z niezwykłem za- stanu psych:•cznego podsądnej, Rutb t
.
Nog ł.
: 1\f>ić,
interesowa1il;:mi śledzi przebieg sensa- Jadd krzyknęła:
O liście tym, pisanym odręcznie
Wy.rok w tej nJezwykfei spraww s110
- Precz stąd. Wszystko to Jest wie- ł
cyjnego procesu. który rozpoczął się w
przez generała do pewnej nieznanej wie
dz:ewany jest w najbliższych dniadt.
mtnem kłamstwem.
feniksie, w stanie Arisona.
denki, dowiedziano się dopiero stosun·
Przed sądem stanęła zna111a z urn- .=rt-Taa•WQR~lld~c·ec·-M'llłllll•~ -· · n •
kowo niedawno, gdyż adresatka trzym•
dy Ruth Jadd, ż.ona lekarza, która 1<il1a list w zupe!nej tajemnicy.
YłS
ka tygodni temu w bestjalsk1 sposób za
Historia tej niezwykłej kores-oondenU
mordowała swoje dwie serdeczne Pl'lY
roku
cji przedstawia się nastf(pUjlłCO:
~ -Ei-fd przw•podfton>ł uratOll'Oł ··q od ron
iaciółkl Agnei Leroy i Jadwigę Samuel
1904, jak wiadomo, odnieśli japończycy
'fi
~ "
lk ·
któ b I · ·
decydui\ce zwycięstwo nad armilł rosyj•
i fiałe<f,.,,d
re Y ~ JeJ. rywa am~, !1. nast1;p
~~·
1 w ku
(x) Afera gruzińskiego księcia Uru- f wickie'o wywiadu, a je'o nagłe zbogace ską w Porcie Arlura. Gdy pisma całego
D·ti po~ąbała ~iał~ ich ~~ częsci
do L3~i;nge· 1 t~nowa, hY,ł~go ag~.nta G. P. U. na tere• 1 ni~ się p:zypisywać nal~~y zapłacie za świata doniosły o tern zwycięstwie, pe•
f!!c~dz~ppr~:e~~ęJ~t~~cJąr
1
1
wna młoda wiedenka, która posiadała
~ LO · me FrancJt 1 Belgii zatacza coraz szer· na1romnattsze ,„przysługi .
~ zyp~
P
.
'
Książę Urutunow inf~rmował botsze· licznych znajomych wśród kolooJi japo4•
tra s.ze kręgi. Policja paryska i brukselska,
ęki.
dz
to
ę
s,
stało
A
wykryt~.
stało
garzowi koicJowen:rn. który zauwazył. gdzie książę os.tatnio przez kilka lat wików w pierW1SZym rzędzie o nastro· skiej w Wiedniu, i obdarzała gorącą syni
mieszkał, natrafiła na ślad kilku wsp61- jaeh panujących wśród francuskiej i bel· patfą dalekę ojczyznę swych iaafomych.
te z kufra sączy ~·ę kr~w.
Ruth,. ukry'N'.a~~ca Się, Z pocz~tku ników Urutunowa, których nazwiska ze gijskiej emigracji, o prowadzeniu przez. wystosowała list do generała barona
przed .okiem pollq1 w ko~cu sam~ od- względu na dobro toczącego się śledz- nich szerok1e.j propagandy antybolsze· Noghi, winszując mu wspaniałego zwy.
I wickiej i wymieniał n,_.,,wiska najbar· clęstwa nad wrogami swej ojczyzny.
data s1~ w ręce władz. N:esamowita ta' twa trzymane są w tajemnicy.
List kończył się życzeniami pomyśl·
Książę Urutonow przybył do Pary!a dziej czynnych emigrantów.
zbr~cJ.:tia poru~zyla całą Amer;:kę. llo
Razein z księciem Uru.unow areszto nego zakończenia wojny. Oczywiście.,
f'.en1x u od teJ pory przybywaJą ~tumy w roku 1920 i od razu dotarł do kół ro· I
ciekawych z Now~go ~qrku, Ch: ca.~~), syjskich emigrantów, którzy nie uz.nawa 'wano również francuskiego agenta, na- wiedenka nie Uczyła nawet na to, ie
Hollywood, ,Sa,n-J? 1ego 1 in. Hotele, kto- li Bolszewii i tęsknili za dawnym regi„ zwiskiem Lecoq, który również obracał wielki wojownik znajdzie ciu i ochot41,
re · zwykle swiec1ły pustką są przepcł- mem. W propaga111dz1e antykomunistycz się w kota·ch emigracji rosyjskiej i nawet a nadewszystko pamiętać będzie o
nione przyjezdnymt Ciekawi obleRają nej, którą kola emigrantów za pomoc, był ich mężem za1t1fania i załatwiał w skromnych życzeniach i na list odpowie.
Niezwykłą sensacię. przeto, wzbu·
wi<ęzien;re, w którem osadzono pękną najrozmaitszych środków szerzyły, brał ich imieniu najrozmaitsze tranzakcje.
zbrodniarkę. Ponieważ dwa razy dzien książę Urutonow niepośledni udział, WJ Lecoq również zostawał na żołdzie so- dtił list nadesłany z Japonii na adres
nie wyprowadzają ją na podwórzec wię stępując nazewnątrz jako przys.ęg1y . wietów.
1 nieznajomej wiedenki. Na ;apońskim ied
Podczas swego pobytu w Brukseli wabnym papierze generał Noghi dzięko.
zienny dla odbycia krótkiej przechadz- wró~ bolszewików.
Rodzina księcia Uratunowa, zamiesi· książę Urutunow pisał swe wspomnienia wał za pamięć i życzenia. Prócz listu, w
ki, niektórym w końcu udaje s:ę ujrzeć
kała w Konstaintynopolu, przysyłała mu i niejednokrotnie opowiadał dziennika- kopercie był japo.Uki talizman w posta•
.
ją.
Wł~dz~ municypalne w Fe~iksre 1 z~iłki ~aterjalne, ~tóre jedna~ ~ie mu- 1rzom o tem, te pl"Zed kilku. laty by! ?~ ci J.aki~goś bóstwa. List b~ł d~t?w~ny 7
skladaJa, się z ludzi prakty7znych. Wi- siały .hyc zbyt obfite, gdyż ks1~zę. pro• 1 sam. zde~ydowanym .komun:stą. Pozm~J kwiet.ma. 1905 roku1 po wielk~e1 b1tw:Je,
dza,c, ze miasto ich stało się punktem wadził bardzo skromny tryb zycia. - dopiero, Jak na tereme Rosji zaczęł'Y'. się stoczone1 pod Mukdenem, ktora posta·
centralnym z.a~interesowania Ameryk" ?rzed ni~pełna pół. r?kiem ude~zyła zastras.u.ją,co szerzyć akty teror.u •. idea dała r~wnież t?iez~ykłe strate;giczne
znaczenie. D~ Wiednia nadszedł bat do•
pcstanowi.ly wyciągnąć z tego zjaw~$ka 1ed.nak T.na1moych ~się.c1a, nagła .~mi~a, komunizmti zhrzydła mu całkow1~ie.
Do czasu m.or?erstwa, ~ełmon~go piero. 19 ma7a tego sa'!'ego r~ku. •
ja:knajwiększą dla n;ego konyść. Pu- kt~ra. ~aszła w trybu~ zyc1a gr~tn~kiego I
List generała Nogh1 do n1ezna1omef
ściły więc specjalne pociągi dla bry- ks1ęc1a. Począł on wydawać w1elk1e su· priez bolszewikow na rodzm1e carow, 1
stów". Za m:astem zbudowano 0 j'brzv- my pieniędzy, kupił sobie wspani~ły przebywał. ks1ążę również w Jekate~in- wi.edenki, oddziel?nej od 'niepo cal~ czę·
mi sta<ljon na 10 tys . ęcy ludzi, gs1ź·e ap.ar awell.t 1 nawet. wł~sny sa~ochod. ~urgu. ~dzJe przeb~ał cesarz z r~dzmą śc1~ świata brzm1!lł następu1,eo:.
Mandzur7a, ~ kwietnia 1905.
•
miały być zmontowane olbrzymie me- Mi;n~· to 1e~ak ~ikt me podeirzewał 1 opowiadał. n:asę c!ek.a~ych •. a ~ue~na• Drog.i Pani!.
.
gafony i dokąd m ikrofony z sali sądo- księc1~ o n.ie z.dto.znego, przypuszczan? ny~h suzegołow z zycia 1 ~m1erct więt·
List Pant olrzy~ałem i prz.eczylal~m
•
•
wel miały przez radjo nadawać 0-ajd'rcb- -na~miast, ze rodzma nagle się zbogac1„ mow. • .
J(s1ązę Urutunow opowiadał, ze po- go ze sz.czerem zamteresowaniem. Oztę•
: . . ła i przysyła swemu krewnemu do Pa· I
\V
ól
: .
n.eJs.z: .sz.czeg Y .Pr~cesu. . ost:Hn,eJ ryża większe sumy pieniędzy. Policja czątkowo bolszewicy nie chcieli zlfładzić kuję Pani bardzo za Jej życzenia i tycz·
c~w1.Ji Je~na~ sędzta .Spocket·n.en .za~bro- framcus.ka, jedna, której tryb życia gru„ swych carskich więźniów. Jednaki gdy . liwość dla naszej ojczyzny. Decyduj~~
It 1 ł ustaw1en.~a W sah .sądowe) m lk,of?- zina wydal się podejrzany, poi:zę«& go annja generała Kołczaka, poczęła zagra bitwa pod Mukdenem, do której armia
nu, protestu1ąc przeciwko tr:aktowan.u pilnie śledzić. W rezultacie wykryto, że żać zajęciem Jekaterinburga. a linja te.- nasza szykowała się od dłuższego czasu
smutnego pr~esu Jak pu~hczną roz- książę pozostaje na usłu~ach i żołdzie legraficzna i Moskwą, z którą próbowa- uniemożliwiła mi wcześniejs2'\ odpoporozumieć co do dalszego Ioou wiedź na list Pani.
1 no się
TY!~kę. Ale i na to znal cz.tono. sposób. bolszewickiej służby wywiadowczej.
W liście swym prosiła mnie Pani 0
Detektywi, którzy śledzili księcia nie więtniów, nie funkcjonowała, w obawie,
Me1seowa radjostacja postanowił~ przy
jąć specjalnych ste!1~graiów, ktorzy z jednokrotnie widzieli, jak ten ostatni że więźniowie mogą odzyskać wolność, jakiś japoński . talizman, po dłuźszyc&
absolutną dokładnosc1ą notować będą spotyka się z tajemniczymi osobnikami, zastrzelono wszystkich w piwnicy domu, 1 staraniach udało mi się wreszcie zna•
. 1 leźć ~d~owiedni. Talizl?'an • wyobraża.
katde sło~o•. w;eczorem zaś grupa ~k.to„ o których poli.cja miała ~u~eł?e p~wne który im. siu.żył za w~ęzieni~. • ,
Wers1a, Jakoby ciała w1ęźniow mia- buddy1sk1ego bdżka „Ind10-M100', które
rów spec1atme w tym. celu zaangazowa da·ne, ze są om bolszewickimi szpiega-'
tiych powtarzać będzte proces dla siu· mi. Mimo to jednak nie można było je- ły być sf>alone jest nieistotna, albowiem, mu przypisuje się właściwość zwalcza·
chaczy radja przed mikrofonem. Rola szcze księciu niczego konkretnego za- ciała wywieziono nocą po za Jekateńn- nia wszelkich złych mocy. Zasyłam rów
powierzorna rzucić. Wywiadowcom policyjnym udało bur~ i wrzucono do głębokiego jaru. - nież kilka rzadszych okazów japońskich
pięknej .zbrodn'arki Ruth
została pewnej artystce z HollywOC'ld, się nawet zrobić fotografję księcia pod· Wieś~ że księżna Anastazja zdołała się znaczków pocztowych, mimo, te nic
·
która w dzień pifni·e ~tudjuje w sali s~- c~~ jeg? „konfer~ncji" z trzema wybit--. urat?wać i przebyw~ obecnie. w Amery- wiem, czy one Pa~ią Z;ctinler~sui1&-. •
ce, Jest r6wnież nieprawdziwa, albo- 1 Jeszcze raz dzięku1ę Pam u JeJ ty-.
doweJ swój model. wieczorem zaś z n·e nie1szym1 agentami G. P. U.
.
Teraz już nie ulegało wątptiwo§ci, te wiem WłZyscy członkowie carskiej ro- czenia i poz~taje życzliwy .
wiarygodną wprost dokładnością naśla
generał baron M. NoahL
I
książę był również na usługach bolsze· dz.iny zostali ustrzeleni.
.
duje podsądną.
- .:·m•n~.- -......t1
Ruth Jadd, trzeba przyznać. jest Jedyną osobą, panującą nad swojemi ner- Jłll
wami, w m: eśde. które zupe?n e oszae
lało wskutek tej sensacji. W sali c;ą~o- I
wej panuje nieprawdopodobny śctsk. 1

• d • k"I zakOChany
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Afera

en• fiPIJ - k•it:t:iem.
zatacza coraz szersza krt:gi
gruz:ńskiago księcia

Urutunowa

(x) Wytworniejsza publiczność francu gdzie czekał na wycieczkowiczów auto-I błyskawlcznym ru:hem chwycił w obfęnieść do okna. pon·=e~aż nie mogło być
mowy o przec·śnlectu się przez zbttv skiej Riviery z zaciekawieniem śledzi car, wracailłcJ do Monte Carlo. Załe· cla artystkę, ukrywaląc jej twarz na
tłum. Podczas składania zeznania przez dalszy rozwój ciekawej przygody, którą dwie jednak zajęła ona miejsce w luksu- swej piersi. Dzięki zimnej krwi niezna.
znakomitego psychiatrę ameryka iiskic- przeżyła znana berlińska aktorka filmo· sowym wozie, wsiadł doń również tajem jomego, aktorka uniknęła ran od odłam•
aiczy Di~z~afomy,, który. w eleganckiej ków szkła, które w kilku miejsca.eh ska·
go z Sarn-Frnncisco, Józefa Lattona. po- wa Chrisla v. Trumbach.
Młoda piękna aktorka przebywała P?'wat~el limuzynie pod~zal za artl'.slką leczyły ręce nieznajomego.
wstał skandal.
Z łagodnym uśmiechem nłeznajomy
W odpowiedzi na charakterystykę 1od dłuższ~go czasu w Mon le Carlo, gdzie N~e~a1om7. ulokował się naprzec1wk<?
·~ ' odpoczywała po lrudacla pracy w ate· m1e1sca za1mow8:nego pnez ak.tC!rkę t wyprowat!ził ~~tor~ę z uszkodzonego
··~=
lier. Pewnego razu zapragnęła ona zwie prze~ cały czas llłe spuszczał z ntef. ?c~u aulocaru t odwiozł 1ą własnym samocbo
·
dzić niedaleko położoną Nizzę, wobec I . Zdenerwo.wana. akt?rka odwrocąa dem do Mon le Carlo.
SZCZERZE.
Od tego zdarzenia, nieznajomy, któ·
czego udała się lam odchodzącym ra.no stę do okna 1 !lda1ąc, .ze P!zygląd~ ~ię
ur?C!emu kra1o?raz~wi, me pośw1ęctła, rego nazwisko brzmi książę Mo·t1ljoie.
auto.-carrem.
QI Jednego spo1nen1a natrętowi. Aulo- przysyłał uroczej artystce każdego ran·
ł i
l
kt 1c
.
W N
•
· 1 boleJu •1mponuiący
· ha ł k a d o 1e
· 1ec
kosz najpięk
. d a1 s ęM w ; ca.r wr.eszei • ruszył I· tu„-' za nim
p 1rzyma
• 1 1zzy a ,ort a1 za
n~1e eganlszym. uo e u a ais e a . e· prywatny samochód nieznajomego, pro· niejszych kwiatów.
•
• k st••
•
•
· w t a1emn1czen1
· d a1ą
Jak opow1a
przez s.zoFera·
diterranee. Niezwykła
• wad.zony
g v.
guroda pam
, ·1
T rum b ac h, zwroc1
"'
'
W połowie drogi na ostrym skręcie żę Mo f · f t • J
a uwa ę pewne o nie I
znajome~o, którego ~gzotyczny wygląd 1w poblitu miejscow~~ci Cap d'Ail pękły jęcego °u:d1~ k~g 0Je ~f!Yflf synAcm panqrys tokl'a.·
sięc1a.
YJS le
hod S f
I
rzucał się w oczy N1ezna1omy zdaleka
u. zo er zatrzy· tyczne towarzy~two Riwiery jest zain
e opoiay 11moe
1 aktotrakce' nag
1ecz d os'ć nat rę .• ~ asbyls l owaN'
mał maszynę. aby obejrzeć uszkodzenie, 'I trygowa.ne dalszym rozwojem tei' nie•
pżrzez cda1ykczb~ t1e1 ~o Y ugłw .tZzJ.'gd . ' gdy w tem i przeciwnej strony nadje- , rwykłej przygody i młoda aktorka 'ies.t
· zaprasT.ana Mimo to
· wszędzie
· ch ętnie
· au to b us 1· me
e m1 o a o te a me mo
cha I w µy bk'iem t empte
. b ać s1ę m.1 dzte
0 · · dąj;ył jut autobusu zatrz mać.
te1u, a b Y me
Ć
h
· ·
·
b'
k
łod
'ed.nak
I
a
prz.es
Y.
o
z
ruszy
Czy Stefan był zachwycon y mo- waną przez egzotycznego 01ezina1omego
.m a 0 ieta zachowu1e w dal·
1
.
.
Y.
W t
ym samym momencie, mez.na10- s.zym ciągu pełen taktu umiar i piowa
im portretem?
•
Zdenerwowana niezwykł4 pn;ygoda, ny, który widocznie zorfentował się w dzi bardzo skromny tryb tycia
...... Nie.„ Powiedział tylko, te jest
1
•
•
krwi
zimnej
stracił
nie
i
1yłuaeji
.iroinej
Masseny,
plae
na
wreszcie
się
udała
l
bardzo podobny.„
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Nowa ustawa

ospą

ptaków
jest w·Polsce coraz mniej Surowe kary ao ąc~ronie
ptactwa

2
tęp1en1e
Doskonałe rezultatv szczepień ochrQnnych
proj mi, które ze względu na swoją wielkę
uchwalił
sejm
dniach
tych
W
(d)
ł
·
h
·
•
I
t
t
Od
d)
(
p~zypadków była dwukrotne bodaj · jekt usta wy 0 przystąpieniu Polski do pożyteczność, posiadają ogromne znacze
'. . rzynas u . a•. :ut o. O:V'.ą.~,u1

Imięd.z narodowej komisj.i ochrony pta· Die dla rolnictwa.
.
.·
Je w Polsce Pfzymus~we t;zczcp c .• !e większa.
Ptaki te do tej pory były masowo
och~n~e:, prfec:w os~ie. Jed~oczcśn.e I Od roku 1920 ilość za~hor~wań ulega ków. Y
Jak wiadomo, państwo nasze do· tej wyłapywane i sprzedawane na targach,
równ ez ·S.tn .eje obo~1ą~ek mddowirn1a ~y.stematycznemu zmn eJszeniu. Doszło
.
d wypadkach znpadntęCJa na tę cltoro- , JUZ do !e!?'.Oo że W !'°ku 192° zanotowano pory nie posiadało jednolitej ustawy, lub też wywożone zagranicę.
towarzystwo
jaik
instytucyj,
Szereg
j
Ist·
ptaki.
wszystkie
chroniła
któraby
wypadek.
śmiertelny
Jeden
zaledwte
!
bę.
\Vladze wydąly sz~zegółowe prze- I W następnych latach notowano po niala wprawdzie u nas ustawa łowiecka, opieki nad .zwierzętami, liga przyj~ciół
która :zapewniała ochronę pewnym ga· j zwierząt i t. d. niejednokrotnie już zwta
. .
. .
~'·sy, dotyczące izola<:JI chorych na os- dwa, trz~ wypadki.
pę, J?.ode.Jrzany~h o tę chorob',:, dezyn„ I Jak stę okaz.1.1Je, ~yn1k1 os1ą~~1~te tunkom ptaków t. zw. łownych, t.j. tych, cała się do władz z prośbą o wydani~
fekcJ1 .mreszkan, w k~óryc~ eh >rzy prze przez P?lskę, są o !'1~łe lepsze, .mz ITT- na które wolno polować tylko w okrd· ! specjalnych przepisów o ochronie t_eJ
.
b~walt or3:z wszelkich mnych środ- , nych panstw europe~.Skich, które Jeszc.ze !onych terminach, nat~miast nie zajmo- li kategorii ptaków.
Wreszcie obecnie, wydana przez
w czasach przedwo1ennych prowadz.rły 1wała się wcale resztą naszycl:i ptaków
•
kow zapobiegawczych.
Jak wykaz~ją statystyki. w c'ągu ro bardzo energ czną walke z tą jedną z krajowych, a zwłasicza śpiewają~ymł i sejm ustawa, zapewni opiekę naszemu
owadożerczemi, które ze względu na ' ptactwu.
ku dokonuje się w Polsce ok. 1.SfJł\,000 najgroźniejszych chorób.
Ustawą o międzynarodowej ochronłe
Lmlność naszego kraju przewatnie swoją wielką pożyteczność, pQsiadaJ• j
szczep:eń. ochronnych. Przy pterws~vch
pta.k6w, która ~a obecnie w Polsce oho
szczepien'ach notuje słę w 95 proc. wy nie uchyla się od spetnicnia obowiązku ogromne znaczenie dla rolnictwa.
padków dodatnie wyniki,' przy drugich szczepien:a. Tylko w okręgach wiejs- ków t. zw. łownych, t. j. tych, na które wią.zywać, z.ostała jednakże wydana
kich na Kresach Wschodnich od ' czasu wolno polować tylko w określonych tet : przed trzydziestu laty i obecnie za wie·
zaś w 79 proc.
·
Szczep!enia pubł:czne odbywają s:ę do czasu notowane są wypadki. gdy ro minach, natomiast nie zajmowała wcale · ra szereg luk.
Szereg instytucyj ~olskich .domag~
u ;ias dwa ~azy .do roku, w .ok~esie dz' ce ~ie pozwalają dzieciom poddać się 1 res~tą naszy~h ptak6!". krajow.ych,
I zwłaszcza sp1ewa1ącym1 1 owadozercze- się więc obecnie wydarua noweh do te1
.
wiosennym 1 Jesiennym. Szczep1en.a są szczepieniu.
ustawy.
oczywiście bezpłatne i stale dl{}kony..,.ia. i"' au
Pierwszym postulatem tych instytµ·
•
,
8
ne są pod nadzorom lekarzy urzedo- ·
ustawie ka·
w nowej
skreśleniet. zw.
jest ptaków
cyj
wych.
szkodliwych.
tegorji
Lekarze prywatni mogą dokonywać I
Wszystkie ptaki, zdaniem tych instytuszcze1fe11 tylko w tych wypadkach, o
cyj, winny być .podzielone. tylko na dwie
zakładóll?
ile pos·a~ają od.powjednie upoważnienie.
grupy: na ptaki łowne t. J. na te, na któ
W U
IUi
W
M
Przepisy, wydane przez naczelne
re wolno, polować w określonych termi·
· k
ł
organy zdrowotne, dokładnie omawi.ają p
nach i. na niełowne, które mają być
U ~Cy
~zemys OWCY I
technikę szczepienia, przewidując mięprze.z cały rok.
ochraniane
składek
zaległych
płacą
od
się
uch~anie
za
dzy innemi, kary
Specjalna uwaga ·musi być zwrócona
•
•
szczcp!eń.
(~) I.nst~tucje u~ezpiecze~ socjaln}'.c~ me mogą ~edn?c~eśnle . pon?s;ć wyso- na ptaki drapietne, który~h liczba, ze
Statystyki wYkazują, te dz:ęki enerwzj!lędu na masowe tępienie, w zastra•
gjcznej walce z ospą w o ągu trzynastu zna.JdUJą się obccme w wyJątkowo ct_;z kich kosz.tow sw1adczen soc1alnych.
.Władze ~o tej P?rY. jesz~ze nie po- , szający sposób się zmn.iejsza: Ptaki te s'
I ki~j s~tuacj!. Zaległości z tytułu. n:elat zdolaliśmy bardz~ wiele uczynić.
W roku 1920 zanotowano w Polsce Sc1ągn.1 ętych 1s!dadek są ogron;ne .: ~n· wz "ęły w. te1 spr~w1e. zadneJ decyzji. I bar~zo pożyteczne .dl.a. rolnictwa, gdyt
Jednak nalezy, ie tępią szczury, cbomilu i f. d.
. Spodziewać się
około 4 tysiące zachorowań na ospę w stytucJe te, n e otrzymując nalezny -·• 1rn
czem 68r śmiertelnych. W czas~ch .!•mduszów, walczą z trudnościami pie- Jui w najbliższych ty~odnlach zostaną I Sz;zegółną. ochronę _należy, zdaniem
wyJdne nowe zarządzenła, dotycząc~ tych mstytucy1, zapewnrć orłom, sępom
przedwojennych liczba śmiertelnych 'llężnem1 •
Jak: ,.·:~ kazują obliczenia. zategb~;:i spłaty ~aległych i nowych składek ubez . i pu~aczom,, gdyż ptaki te w Polsce zu·
peTme wym1era1ą.
.
z tytułu nieściągn' ętych Składek w za-1 P'it::vi en;m~\' eh.
MW
ldaJ:-ie d·ezpiieczeń od wypadkt~\\' inż
<iii
_.
~ • .,. w dn ·u I stycmla 1931 roku wyI!OS h1
•·
· ·

I.

I

I

•I

I
·
tr1•i•
I JODDWB na BZDDSCI
kas chorJ"h 1·

uba'-pt'1cz1n·10111yoh

nce
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. .-

złoty!h.

przeszło

w b'e·
miljonów
16 suma
do
ta urosła prawie
żącym roku

.

27 milJonów

.
bryl!Jntuw·ego piers'c1•onka

Tai~emni·ca

złotych.

Zaległości z tytułu składek

ubezple-

URODZENI pod znakiem WODNIKA w dniu czeniowych w zakładzie ubez.p!eczcń
8 luteito, - posiadaia charahter UCZUCIOWY. pracowni ków umysł()Wych wynoszą o1

l
d ·
W jaki SpOSÓb p. Ja Wiga O zyskała
U

d

c

silną woię. maJą zamilowanie do pra- becnie ll mii!J'onów złotych. Przeszło
wrażliwy,
· cy
um.vsłoweJ. przeważają u nich uczucia nad
r-0zsą<lkfem maia dużo entuzjazmu i uznania dla 5 miljonów winien jest przemysł, han- klejnot rodzinny
wiedzy i wszelkich dążeń humanitarnych. W del i rolnictwo.
(d) P. Jadwig-a ~rednicka. iamtesz-' prawi.ć bwdziik. Oglądając błżu.rerję. któprzys.zlości osiągną władze lub stanowisko nieReszta, czyli więcej niż potowa, przy kała przy ulky 11 Listopada. miaJa tyli.1<o rą miał w s'kleipiie, nade zauwaiy~a.. ..
zależnc, cieszyć się będą autorytetem i 1>0wa7.aumiejętnemu1 wy.konaniu ~racy i a~u, pada na instytucje państwowe i komu· jedie,n k·lejnot rod!zi•nny. Bv·ł nim brylan- ·swój pi•erśdorrek.
niem dzieki
1
r:t~~ś~ jJ11°::~j~~oz~~ ~~tt~n1~e~~~1~~zieta~~:; l n~l~e. które. ró~ni.ei znajdują s 'ę w cię?; towv prerśdoncl<, prredstawiający dość - Ską<i pan ma ten pierścionek? krz~1knęfa.
sp acać tak poważną wartość.
t nie mogą
iO nie nadużywają. Lubią udzielać wszelkich l k:e1 sytuacji
Pani Jadw,f.ga oso.ba n.rezamożna, nie- - Ku:pi·~em. Przyniosfa md go jaika~
.
rad z.gtaszaia.cym się do nich i chętnie pomagają · ogromnych długów.
t ·AA.
·
N
b
d •
potrzebującym bezinteresownie, lecz wdzięczn<>ś
iie pa1tmęta.m nawe Jc:lll\
ZaległosCl w kasach chorych na te- raiz juiż nosiJa się z zamiarem s,prze ama młoda ko '.da.
ci za to spodziewać sie nie mogą. Dalsze ich
żyde będzie szczęśliwsze, w pożyciu małżeń· renie warszawsklego okręgowego związ 'diejinotiu, aile za każd1ym raJZle.m odpy(:ha- się na;z;ywa - otrzymafa odpowiedt·
P. Jadwi~a opowf•edlzia.ta zegnrmikiem i rodzinnem, z~znalą ~ad?wolenie ducho;.ve ku kas chorych wynos·ły w dn:u I sty- la od suebi·~ te myśl. Żal jej byto rozstać
· · · t · oś W!·a.J""'"a
·
A•"- ~'kl st
kt6 !Y od prdllJa'u
k'
· •
. r. b. przeszło 63 ml·i·JO~J:" z ł Otycb• ·1ę Z PI•erSCJlOl11
Będą pewien
l będą zabezpieczeni materialnie.
l\.h..~ !Z-OWI O pomeSHYTJeJ S rac1:e,
'netn,
lecz C~niao
okres dla siebie przechodzić niepomyślny,
jąc jednocz.e·śn1e że pomała s~ój piwnie 1>0winni sie tern zrafać.
1N emal połowa tych zaległosc1 przypa przechod•zM z p.ciikol·enia na polwleiilie.
I nia·gl:e pie.rścior.~k zni'kt. P. Jadwiga ścoonek
Urodzeni 1>0d wpływem WODNIKA - skłon- da na samorządy miejskie a trzy m·lioZegarmistrz byit bardzo ucz:yinnym i
?i sa ~o zap~lenia mig~ałów, ~brzmien~a ~ardła ny złotych na przeds:ębiorstwa part- by1~a przę~rnnana, że k11ejnot został skralecz któż mógł ddkonać kra- uczciwym człowre1k!•em.
1 pow1cks~~ma gruczolow. Unikać powm111 zim· t wowe. za1eg ł oś cł w pozos ta f yc,11 dlziicmy
•
. . t
ł .
dl • .- ?
Is
nych napoiow.
aJą ~ę on enie:i; 17zme. ą ~prawą I P<>
•
•
•
Dla urodzonych 8 lutego, szoześliwy miesiąc związkach kas chorych są nie o wiele ZlteZY • • • •
Prziec1ez me mąz, a111~ SY'f!OW:e! Ob- 1dlku dimach 111stahl, ze mew1.a;sta która
sierpień, da.ty dn ia 1, 7 Zl. a1. kolor czarny z mn'ejsze
cych !ud'z.i p.. Ja<lwi•g a barów rzadlko mu k!iejr.ot sprzeda.ta, naizywata się Wtaróżowym, iako amulet - talizman AMETYST
. ,
przynosi szczęście, li.czby loteryjne 1 5 7 I . Sci-ągnięci.e te~ ~ległoś.ci Jest obec- ' przyjmowaiła u siiehie, a zresztą nllkt z diys.fawa F'l.l'trzańsika.
08
Po ctłuższ.em dochod1W11ł1t.1, po!ic)a ~
nie . ~z~czą miemozh:Wą: a Jedyną d.rogą ni!ch nie móg>f wiietd:zieć gcWie byl piedcio
- zz.
jawnifa właściwego sprawcę krnd1zidy.
dwly!scia Jetst rozł ozde~:e odnależno~ct "~ nef< przechowywany.
u
""11lmli' p amwrnwww
Był nim He!11ry•k Robek, przyjaciel
Poszkod•owana n:ie zwróciła się więc
~z~ze ra Y·. w~g.ę me. roczeme Pa
nawet do pt'}licji, uważając„ te tą drogą najstars7eigo syna Sred·niickich. '
nosc1 przyna,mn'~J na .Je~en rdk: .
Mfod:zien!iec t·em skradlt P·i·erści<cma'lc,
'!I spr~w "e teJ w mm1sters~wie pr~- nie w;~wiietli tnjemnjcy.
~
Robeik stanął prred są Ciem. Skaz.a·
Uptynęł'O ki1ka ty~od111t
cy 1 op1ek1 sp?łccznej odbyw~Ją się, C<\
l>l'
Któregoś d111!a p. fad"wiiga udała się do no go na cztery miesiące więzienia·
głe konf~rencJe, w kt?rych b 1 orą. row~
nież udział przedstawtc~ele organ1zacy1 jakiegoś z,eg-annistrza którv miał jej nahandlowych i rolni-I
prremysłowych,
·
czych.
tych organJzacyj
Przedsta~ciele
proszą nietylko o rozfoienle na dfuższe
ttTeair
Tenlr
raty wszystkich zaległości, ale doma~a
I"
I..,,~
ią się również zmniejszenia wysokości
) świadczeń socjalnych Już w bieżącym
roku.
I Wskazują onł na to, te w okres'.e
następnej
przygotowań
·obecnego kryzysu gospodarczego, gdy
wszystk!e przedstawicielstwa z tal(
dziś
wielką trudnością dają sobie radę z 110
datkami państwowemi i komunalnemi,
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Z powodu
premjery przedstawienie

do
za\vieszone
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w dwu obrotach wskazówki zegara
zamknięta

„Dwa serca biia wwalca takt"?!
(tiZwel Her.zen In

31.f.

Takt")

..
Str 4

8.11

19:l2
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Dzli · Prentitr

Od clowna - do amanta

,,,

tłlmowego

nal1tieknleiszaao lilmu świata

Debiutowalem, jako komik grotesko
' wy i szereg lat bylem groteskowym
kom 'ki em. Moja twarz pokryta była bia
· łcmi plamami, nos pomalowany na cz.er
w<:uo. a kostjum składa! się z nieco
przykrótkich spodni. wąskiej maryn„rc.zyny i kapelusza, który ji.lk k(}min,
c.lun111:e królował na mojej glowie. Nic
walem żadnego innego lwstjumu 1 pub
w przerob onej wersji dżwięk->wej
•
Ko!uł6s1d siedzi prz:y biurku I pracufe. Te\icz110Sć nie znała mnie w innym kostju
lefon dzwonl Kolasltiski dejmuje słuchilwkę. !
mie. Polubiono mnie w nim dzięki cze- Czy to pan Kolasiński? - odzywa się fa·;
mu moglem łatwiej i na lepszych warun
kiś głos w słuchawce.
kadi angażować s ·ę do 111ałyd1 k<1bc1re- Tak„.
: tów. Przywiązałem s:ę do ·mego ~bra
- Pan będzie łaskaw chwileczkę zaczeka~
nia. iak do starego, wiernego psa. który
przy aparacie_
n:gdy nic gryzie, nie szczeka. ty·lko leI
_ Dobrze.„ Czekam,„
ży w swoim kącie. skoro mu sic tak
Mija lec!na chwila, poczem ten sam głos po. :
rezkażc i przyd10dzi radosny, gds· s '. ę
!
wiada przez telefon:
na n:cgo zagwiżdże.
wzniosł
- Minuta jui minęła, dziękuję pan może ·
Często myślałem:
'I
l
,
odłożyć słuchawkę.
-„To jednak byłoby ciekawe, czy
I
•.*i
spodnbal!Jym się również publiczuo.:)d,
· W Będzinie na murach miasta ukazały się na. '
gdybym wystąi>ił
!
stępujące afisze:
s~czyt sławy.
bez mego ubrania?"
!
- „Cud XX-go wieku! Tego jeszcze nie by· Ale za\vszc czułem sic bczpieczn~ef.pod
to! Skrócona metoda poglądowa! Każdy zroz11jego 0picką. l'cwncł!O wicciora. guy z
Film, który jest obecnie wyświętlany w 18 kina rh brrli1isk 1ch
mle ! Znany, słynny prelegent prof, Mayer, wy.
· zapałem szm;nkowalcm twarz. przygo»
przy1~c1a
entuzjastycznego
doznał
y
któ1
Film,
jednocześnie.
pół
doslownie
trwał
będzie
głosi odczyt. który
towując s'.ę do występu, odezwał się
zarówno w Ameryce Jok i w. Europie
minuty, na temat „Obecna sytuac!a ekonomicz.
w mojej garderobie prz}' jasi-cdzi.\CY
no-gospodarcn w Polsce''. żaden tricki Skró·
cicl:
cona meloda poglątfowal Nowy wynalazek! Kai·
Dla mił o śrnkow X Muly - udźwięko~ iona i µrzerobiona wers;a
! - Maurice, czyś ty nigdy nie pody zrozumie! Bilety: jut do naby~ia t l. d.'•
Ben· Hura - jest rewel - cją
myśla 1 o tem, żeby pokazać s ę widowzrozumiałe
Oczywiście, że odczyt wywołał
ni tak;m. jakim jesteś, a nic robić ze
zainteresowanie. Cąły Będzin zebrał się w uli
Na skutek 4 o letnich z&biegów intelektualnei el tv zagrankzrej
clowna? .
siebie
odczylowei. W cl~gu pół minuty wygłosid refenaj..:udownieJsze dzieło
Ł 0 dz1an1e będą mieli okazję obejrzeć
odpowiedzia!em.
Oczywiście tak skomplikowany temat - to musi by4 \
rat
wszy::.tkich cz'!sów
brak mi odale
czi;sto,
bardzo
Nawet
fenoment
wagi W cm. że teraz podobam się puPunktualnie o gohinłe 8-el minut 15 prof.
Początek o godz. 4-ej Pa:; .:e-part11ul i bilety ulgowe b.:zwzgl~d
hliczności, ale co b1.;dzie. g<ly na scc11ie
Mayer wszedł na trybunę i wylfłoslł ot!czyt p, L '
nie nie Wiiżlle
ukai.c się moja rzeczywista postać?
, Obecna sytuacja ekonomfozno-gospodarcra w
I
'
,
odpowiedział
· - Może masz rację 1
Polsce", który trwał pół minuty. Prelegent bo1mój towarzysz - ale swoją drogą taki
wiem wszcc!I na trybunę, złapał się u l!łowę i za.
ek::.peryma.ut bylby cicka'l}.·y.
wołał donośnie:
Od tej rozmowy, myśl zerwania z
- Ra • lun • kul.„
moim dolyd1czasowym „gei1rcm„ ni.e
I .zsz:edł z trybuny.
opuszczała mnie, ani przez ch\vilę •
Pani Kaki wraca do• domu ogromnie zmart\Vrcszde zdecydowałem się. Włożyłem
wiona I powiada do męża:
smok:ng. użyłem tylko tyle szminki. !\e
- Wiesz, byłam u wró:iki ••• p-owiedziała ml."
poli- 1 te~o wymaga światło sccniczue i ... spoi
22.50-?2.55. Kem. meteorolog:,cz.ny
PROGRAM ROZGŁOŚNI tóDZKIEJ
coś strasznego..• Powiecl.Uała mi, te... w tym rorzalcm W lustro.
.
cyj.ny Tr. Wa.1szawy.
„POLSKIEGO RADJA'•.
D.t wna rzecz: odbicie moiej twarzy,
23.00-24.00. Muzyka ta.nec:zna.
ku stanę się wdową_
PONIEDZ1ALEK. dnia s-go la~ego,
11.45-11.55. Corlzi-enny Pnzegłąd P.ra&y PolMałżonek chwyta palto i kapelusz.
którą znalem ~rzecież. od tylu_ la~, żdeAUDYCJE ZAGRANICZNE
skiiej. Tr. z Warszawy.
-Co się stało?_. Dokąił pędtisz?
ncrwowalo mrne. ObcJrullcm JL\ Jednak
•
.
.
11.58-1.?.10. Sygnał czasu z; W-wy hejnał
- Bierzemy szybko rozwód!...
19.40. /Judapeszt. ~oncert S'- mfonkz- z prawej strony i z lewej i p<)\vi.:dziaz W~e7.y M;i,i:iadc.i~j. w Krakowie, o-Oczytanie proh Iny pod dyr. Dohnany1·cgo z 11dz . .Jcrze~o Iem sobie: „muszę m:cć kapelusz"~·
.
~Nl·mu na dz~eń_ h:ezący.
·
.-, .·
. 12.10-1.3.b. M.i~yka z płyt gramofoaiowyc IKulernkampffa Tr. z Opery Królew·H~J' :
~\\ 1et111e.
:s - • 1
•
firmy A. Klmgbd P.c.frkowska !liO.
Ale jaki kapelusz? Przymierzyłem
20.00. Sztokholm. .,Orkusz", opera I
l<<U1'iGCl~ ~~{,, . .1~.!5-15.25. ?<lcz·yt z cy~Iu dla nau~zycidi
I SWÓj mi~kki, filCOWY kapelusz, ale '\\:y„~:.51 e.)S~a mbdz eż SLkoJna· - wygi.OSI prof. GILfCka.
~ . . _ _ . _,._„
• •
I
•
d .
.
t k . k
. I d !
p ł l"
20 oo' K '[ .
Warsz.i.·.vy. dla żettlugi i ryb:iJozef Re·E.s. Tr. %J<o,mun1.kat
, . . ro ewiec. „ oca Lme·-;: - ope- glą a em, wowczas a •• Ja przcs<J n;e
15.45-15.!:'().
TJ'.ATR h IEJSKI.
1
elegancki kawa\e,r, ktory wyl> era się
ra Smetany.
·
• ków. Tr. z Wa'r!'.ząwy.
t
tk ś . i
Dziś
1
1
1
. 20.J·S. A·fnnac!zirrm. "Mn:lame Pom- J ze swoją znajomą du teatru; nie m:a15.50- 16.20. PłLylyk ~ran:of. kz W-fwy. ki
egfośn':i~z~n~Y~s~~~~aM1[,~fy
nalna frapt~Fąc!r
· ka, któ
· d na k wyg Ią d U . CZ ł OWIC
· ł em Je
rancus !go pa·dOtlr " , opei1·Ctl<a L e·O f·a Il J.·
e qa Jęty a
1f>, 20- 16 40
'
,
,
·
. ry
piekący problem bez . (kurs element).' Tr. z W ·WV.
„Mam., la.t 26'" porusr.a1ąca.
2LOO. Rzym, Koncert symfoniczny chce -spiewać na scenie.
16.40-17.10. Plyty grairriof. z \Y/.vty.
robocia 1 krvzvsu ekonom~cznego,
W meloniku wyglądałem jesicze go
17.10-1'1.35. „Czartoryski i .M'.iko!.ij '-~zy - pod dyr. Ottorina f(espi[.!hi'ego
W .rolach ~tó'".nvch: Gr~bowska, ,Dą_brows~a
21 30 p ''
\:YO~kowsh, <;hoin~.cka, B1ałos.zezy11sk1, Grohc ~·oiieidynek hiisforyczny'• - wygł<>si prof. Mar:eli
1
'
.
. • . . . prJz. 'BaJa z·et, sztuka Ra- rzeJ. .
Henderso.n. Tr z Wa.rs1~awy.
k1, Leruk, Leśmewsk1.
W!ęC moze czapka? Cząpka była
17.35-18.50 .Huzy~{a lekka z k.i.wi.arni ,,Ga- cme a 1 „L amo111r mediecm", komedja
zbyt ordynarna i jakoś nie ltcowa1a z
1\'loliera. Tr. z Theatre de J·Octeon.
.rlmnomia" w Warszaw~. .
•.Pan Oeldhab".
w;cczorowym strojem. Ostateczn:e zro
18.50-19.15. Rozma~iośe1.
. Jutro premiera ko"?cdii '!' a .aktach At. hr.
0
.
bitem próbę ze
~~;~;%0 .;it:" p~~il~~a~iefk~~rk:S~~J: wy~~:~; w t~I!tj~~~·a,n~;~~~g:!~urz:; tl;r::":i:~~:~:~ ~11
słomkowym kapeluszem.
~
grać arcydzieło Fredry „Pan Gcldhah" po naj- , i płyty gra.mof<>n<>we.
l o mi się podobało. Wydawało mi
19.J0-19.45. Kalcnda.rzyk Inmowy, reper-1
tl'.ższych cenach: od 50 gr. do 3 zl. w ten spo-1
si"' J"ak gdyby kapelusz i smoking UŚ·
·
.
sób teatr spełni zaszczytną misję artystyc.zn" i i tuar teatrów i plyty gr:i.molon.e>we:
~··
' . t9.45-2u.o0. Praisowy Dz.ien·nik Ra<IJo•.vy z
społ~zną.
ni-cdialy się do s1eb1e, odczulcm. ze
Nic wątpimy ani na chwil~. ~c najszersze ma- .Wa.nsi:.awy.
. między nimi wywiązuje się m ły. ser20.00-20.15. Felieton mu.zyc:tny p. t. „Hisy pubilczności pracującej i młodzieży szkół sko !
dcczny stosunek. I w ten sposób' wyrzyst~ią ~ okaz~i. aby zóbaczyć arcydzieło ~ slorja waka". wygł. p, P. Lawow~. Tr. .z W.wy.
··
'I · .
· . ·20 J5-Z2.30. Operetk3 „Dztewczę z Hoodśw1ctnei szacie zcwnctrinel i wewnętrznej 11
stąptlismy wspo nie.
t
l..mdji" - Ka·lma.na. Tr. z W-wy.
nowej ins„en;zacii dyr. Karola~ Borowskiego.
smoking, kapelusz słomkowy i ja.
Z2.30-22.45 Feli·?toin p. t. , Karnawał w Ri,o. '
We środe pó cenach nalniższnh (od 50 gr.
Ukazaliśmy się na scenie i spodziewado 3-c~ złotycł!) pełny. dramatJ:'CZnego _napięcia de.Jan-e ~ro" - wygłosi p. B. TeoH Lepecki.
tem się jak zwykle serdecznego przy. . I
~łcbokich konfhktow psych?log1cznyd1 I etycz- ł Tr. z Wars~awy.
•
. .
22.45-22.50 Dodatek do P!1a!S, Dz.iet1J11ka
nych. rozgło~ny reportaż h1~toryczny Rehfischa f
1ęc 1 a.
I
Wars·zawy.
z
Radiowego. Tr.
i łjerzoia .,Sprawa Dreyfusa".
Ale cóż się stało? Na widowni chlód
I
••••••••••••••• 1
· i milczenie, które przejęły ·mnie dresz_
TEATR KAMERALNY.
cz~m . .Ale nalyc~1n:iias_t zauważylcn:, ż,e
w•11
Dgzurg oplfełc.
Dziś. środa 1 czwartek skrznca sle werw3, I
cos dz .'wnc·g o dz:eJe się z twarzami wrDziś dyżurują następujące apteki: Sz. 1
humorem, aktualna w okresie britlżomanii. wy• .•
. dzów: •
~ci~ar~~rrd;ibrig~~~~a Stefana Kicdrzy1iskic'o Jankielewicz (Stary Rynek 9), L. Stec·
nuda t nłecierpbwosć ustępowały.
I
ket [Limanowskiego 37). B. Głuchowski
Poczulem w powietrzu lekki fluid. któIgą
6), St. Hamburg i S-ka
(Narutowicza
TEATR •• ARARAT" (Al. I. Mała 2.)
ry jest tak aktorowi miły. Widziałem,
Żaden z dotychczasowych programów' „Ara- (Główna 50), L. Pawłowski [Piotrkowiak t~arze się .rozjaśniały ...
~atu''. n!e cieszył tak. olbrz~·micm pnw. o~.zeni~m. ska 307), A. Piotrowski (Pomorska 91).p ,
Podz1ałalo to, Jak sygnał. Ze wszystJa~ bie~ą.~y .J>. n. '.'M ła~h.t .run der Welt • ktory
kich stron zaczęto wykrzyk:wać moie
~
o~
e
zostal 1uz wczora1 powtorzony poraz 67-my z . WYPADEK
1
nazw:sko. jakby mi ~hciano w ten sp~rz~~k nas jednak informuje dyrekcja •. Araratu"! (d) W fabryce przy ul. Juliusza 5 w czasie
sób pokazać, że mnie poznano. Skinąsą to iuż ostatnie dni przedstawieni~ tego .nie- pracy uległ złamaniu ręki 34-letrii robotnik Ka·
?cm irr. głową, jakbym mówił: „Tak. to
bywale.go !>rogramu. W ty~h bowiem dmach z mierz Gromadziń!>ki, zam. przy ul. Rókiciń- ..,.,
· te·
·1
hl
h'
k
·
k
L
7
N
·
k'
proira25-go
premiera
uroczysta
się
odbedzie
4
Ja. C~I1eva1·:er - cIown. J a wam su~
~
Is ie1 . r. . • e arz. pogotowia asy . ~ oryc,
mu jubileuszowego „Araratu'',
raz podobam?
~
Dziś 1 pu.c:~~tawic:nic. 1~oa1'tek us wlecz. przewiózł go do szpitala przy ą!. Zaga1mkowei.

1wycb miłca:kath.
1
- Słyszałam, ie chodzln ostatsdo z Fred- :
klem_ Czy on jest ionaty?
- Tak.„
- A czy go kochasz?._
- Nie_
- 'Wi~c poco go bałamuein7,„
- Na złość Jego żonie, której nienawidzę_
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- No, to poten1'"" pan znajdzie ... ża„. Ale ucic·kając p:zez plo~, słys7.aroczATKU POWJE~CI. ście... Biada nam. jeśli spotka me; l
ł~m jak mó':"il.i "";laśn1c o pam ... Nazwa
l!d&icś razem .... Nic, do hotelu n:c mu- Chodźmy ..• - naglifa.
"
._,, "
]\fanką
1 · ·u
·
il
W l<atITT\'1.a.:h poptlr1ionu zai:adkow·.
;
··· .
Nie, kochanie ... Tam byty ważne 1 ~ pamą po .men• •
•
•
•
.
mordcmwo. Ofiara zbrodmarzy padł wspó1 g'Q •• •
- Pan się przesłyszał... A moze n-e
- \V takim rnzie moze pam wstąpi dokumenty... Muszę natycl11111ast spraw
wtaś.:idel fahnk1 chenrikalii. Kamienie.:k1
.
o mnie była mowa...
I dzić...
oraz iego :tona Stw1crJzono. ż~ Ka1111cnic~ gdzieś do o<llu<lnej cukierni„.
Spojrzała na zegarek, który nosiła
.Mo~<\ nas tnm znajomi zauwa- 1 - Jnkto ? ... Teraz chce pan wrócić
wynJd:inioslym
nad
ostatnio
pra.-owar
.ki
lazk1cm, kttiry miał spowododać orzcw1 ót w
na ręku.
dziedzinie produkcii farh. Z\\'łnkl wykryu żyć ... - woponowałn. - Pana tu nikt do hotelu?...
--.- ·znowu upłynę?? .1~ minut„.
I - Muszę ... Nie mogę przecież zosta'Y op;in.er1onł·m r.ahinec~e. pos!aJaia.:ym nie zna, ale mn:e wszyscy znają...
_ Słowem - dz1s1cJsza cskapnna
_ To przykra h'storja . _ rzekł za• wić tak tej sprawy...
l1~z.ne dtwonk1 .alarmowe 1 .dn ~torcgo _1111<:
z proporowalllym
·
I ł
d
"
·
nie m1al prawa w~tepu. Z biurka skradziono
111c lit a a na~n się.„ a . .· '
Coś zkgo błysnęło w jej oczach.
kłop.otany detektyw. - A szko a...
dekun1rnty. dotycza.:e w~1rraiazku.
-Pan iest niedobry .•. _ syknęła. spacer po ulicy Nadbrz?ztw~.„
Uśrni~chnęl~ się do nj~go: znowu: 1
P~dcJrie~1e PJda na wspńln,ika Kamie·
- Dobrze ..• ·- zgodz:ła s 1 ę. - A .co
· t za
. ., • • . · t , :
111c„k11·zo. frydf~vka 131atta. ktory po pe- 1rozchylaJąc w1lgotne wargi, 1ak pbtkt , _ St
? .
,
. . .
. .
„ rac1 1„111 JUZ p1ę nasc.~ mn~u ··· „
wnym cza„ie umiera w szp!talu dla ohlaka- I ..·
trzy kwandransc muszę juz byc w do- bcdztc z pansknn tclef?ncm ·· .
·
•
ny.:11. "Pctanv .~ka~ mania Pr7.cśladowcz'.\. roz.
- A, p~awda ..• Juz zap~111n1ałcm.Mam. cudowl'lą mysi.:. - rzck~a mu„.
Pt>r.•Jstawi:.n~l!:o. parmc:tnika wr111ka . .
_ Ależ dziecinko _ próbował Ją Może gdz1es po drodze złapiCUJY tclcte Blatt miał iam1ar. z::.radz1c swego wspól · cicho. - Niedaleko slt1d mieszka moJa
fon„.
nlk.ip. a~e .zhr11)dln31I ttet I nk.1.e Pll.pe~nk11. f bryk· przyjaciółka„. Do n'.ej mam zaufanie„. ! uspoko'1c' ~ to 11ie dtu' ero potr\"a
.•
k d
k ·
t· . 'd d .
· O.
a a 1eru\\'n11.z a a
o „m1cr1.
- Juz Ja panu po azę, s 4 mozna
,
żeb
woni
ad
· h
T
I
zo„taie ieiro tona. 11ani Ila. która raz ju7. na mn c nic z rn z1.„
1- ro ~!CC d pa\kf~g;\prz:i,.:j' ~ia l I będziie zn<lzwonić .•. Przcjuźmy na uruGdzie mieszka? - zapytał detek
U.)ickla od S\\ Clt<I meia z podejrzanym OSO·
" '„. gą stronc.„
,
O p~n
i sc 10wa t az
bniklcm. n.iei?k1~1 S?arkicwh:zcm. Osobnik tyw.
•wvno\vic<lziała bez
Przy ulicy De,rdow Do hotelu ma pan Jeszcze kawał droDrucri róg st„d
t~n porzu~it 1a 1e~11ak, gdy 131attowa stra1
0 Sta t11 iC sfo"'a
.
' "
w
·
. . • „. . .
"'
.
c1ła środki do ży..:1a.
żadnego akcentu, ale detektyw miał
ś!'ł i
·stcnotvpisrJ..ą w fahrrce rnatta 1 Komie· sk1cgo„. U n;cJ mogltbysmy odpocząć.„ gi.„D t kt
. . , czujne ucho. Nic zaoponował. przcs;·cut
c e yw zamy. · s ę.
- Doskonale„. - odparł Czyi'1ski.;
ni<'1·~ic2~ h~· ł~ Jadzia. ~rin 1 k6wna. za~cczo
- Dobrze -:--- odrzekł P.O ch~1h. - na drug<\ stronę, lecz wsum\t rc'kc do
aa mcohdalme ~ Kaz1k1em. t'laszkuw~kun: _ Dla pani gotów jestem wszystko u• .: ,
• · O'
·
Ale gdzie znaJdę a- .
.
Opiek.anem flaszkowsk1c:1:0 był Kamie1 Mogę zadzwonić
k:eszen', guz.ie spoi.:zy\\ a 1 JC.,,o naJ\\ er:
. ?...
•
,
i
.
niecki. którv w myśl trstam~ntu ojca Ka7.i- czvmć.„
chw1
\V
rewolwer.
towarzysz
nicjszy
pobliżu.···
w
parat
co
s:~.
Twarz dziewczyny rozjaśn:ta
ka dv~ponował irgn kapitałem w sum:e
11w1111H1 dolarów: Po z~hó!'twie Kamieniec- nle uszło nat~żoncj uwagi dekktywa. j ..__ U mojej zn~jomej„. Chodźmy na li, !!dY znaleźli si~ po <lm~iej strnnit: uJicy, w dwudt oknach l!icrwszcl!O _pi~~cn\~ 0~~~~\~n~1_c:. że piem:tdze te zostały 2 Inny na jego. mfejs~u ulcglby nicz:vyk- 1 górę„. 'fam jest telefon„. .
Czyński stał przez chwile bczrnd-; tra zgaszono Ś\\.i~tło. Sz\1 wzdl11z oJ.1d7.ia naw•azu!e tnal"mo~ć z dctrktY łcmu czarowi dziewczyny, lecz Czyn~cm Czyńskim, kt~rv ~odeimuic si~ wykry ski umiał trzymać swe zmysły na uwi~- ny. Teraz już się nie wykrc;ci. Przyc1s-1' cl!cj, pustej ulicy. Znowu \VSUll<;ła mu
·
.
•· go mocn-0.
, 1. d ić zauf.t·
spraw.:ów ta1cmn1.:7C1?0 m11rderqw1 · J> oz~I.11 :~ s tara I się.\\
c1a
! rę·I{ę, po d ram!ę.
· ; nęaa
Zu~ z
Czyń~ki dndtodzi do wniosku. te na tt'renrt> z~.
- Jutro się spotkamy, prawda? ._..,,
Zaciągn.!c go' na górę. Kto wie. co go'
Pnl,-ki i:racuJe talcmniaa banda „J?uhinnwy me kasJerk1, a~y sądziła, ze zail<ochał t
I tam czeka... Nie. nie może póją... zapytała olliccuj<1co.
Pl~~~d.rń". do którci na~ża zaw~do,~i oszn· ! s:ę w niej z miejsca.
- Oczywiście.„ Tylko musi być paPodejrzewał, że ta dziewczyna ma, W Jadnic jeszcze w ręce tej bandy i po-,
~' 1_wł:1111yw~.:ze: Klun..:zak, Sd1c1dernan.I
!'..!'
„ : ·
,.
"' Nic.
· ?... Kto go uw~f 111/„.
I co będzi·e
· . mac·I:1.-.I tern
:
·
I innr.
Wo~rak
... „ oo_ k ~„
r,1e ~...-nJ
m· tr;'l.·h c irrzcczn.cJ~za.:-.
propr,nuJe Jadzi wspólny wy. co Ś . w~po'I ncg<? .z .•t·1Jemn.czerm
Dlatto\\'a
t.o. Spuna
nacJam: \\:łaśc cieli zakładu. ~ąp .elow.e jemu me wolno tak łckkomy~ln'c nara- krys1ć ... N·c o<lpow cd~1ała
lat<I zn.unit~Ale ja.kic się teraz śc:Ja głowę i starała sJ<;: PG ~ Oi~ko\;,ieJ~d.zla pr.zy111111le„ te. l)ror.oil:cle I ~azcm, go. łiistoria z obrączką ba razie! Jeszc.r.\! żać swego ż\)'d·a
'i
ć k k N· I d t l·t
ó
"· ·
·
O
·
.
·
.
do \\rednia, gdzie zaw1cra1a1
'WYJezdtaia
ro ·. <lg e : C \ \'.W L, lłlll zr :\'.'11~
znajomość z inżynierem Gustawem Reinc.' ut:\~~ 111a Jego przypus~czc~Ia ... Pl1: , wykręc ?...
\ w1csc o zdra~zon~m męzu rowmez W} I Cz ński nic tracił jednak zimr.ej rzał zbhzaJnccgo s.1ę z przc1,.;1wncJ s~ro.
.
.
rem. .
Reuier cśWl!l~eza się c rę~ę .Jadu. lecz dawała mu się n1t.~pr~\\~·dopod-0bna, ale krwi lFmiechnąl się i biorąc ją za rę- ny mę. ż1.:zyzll(;. Jego towarzyszb u1rza
I ta g~ ró~·nicż, gdyż zatrzynula ~it; za!!~~-owa 'ta.ra a1ę pue.szko<tz1ć ich malteń- n~e wykaf~wał swej n1eunfości. Gdy kę ;zekł: '
1
.
.
Dobrze, zadzwonimy od pani 1 lękn!onn I zawołilla:
Na iodzine prud ślubem Jadzia znib p·ękna ~asJcrka ~aprop~nowala. m.~ u:
dan:e się. d9 1111eszkarua P\ZYJac.1oł~1,: przyiaóółki... Czego ja dla pan. n;e I ·- To mój mąż!... Poznn1ę_ go!.. Juz
wśród ta;cmnkz.vch okolicznC1śc1.
rI.a~rj(owskl . Pt•nwda . dc tekod·wak I ćWY·. odraz u w1cdz1at, że tam me póJdzie, : zrobię kochana pani pani wła~ciwie I nas zauważył!... On nas zab1Je ! ...
•
1.
. h s:ę· pant.- nie· oua
· . . I - Nice
···
···
• .
·•
mu się mor·. '
wozi go za m!asto. g zie c11ce o ona na d ż to .mieJ·sce w\rdawało
w1a„. -. • 1 jak pani na imię? ... Jeszcze mi pani me
.
·
nim zemst:v. lecz dowiedziawszy sie od nic 1g Y
rnszaj;:ic
nic
Czyl1ski,
spokojnie
odparł
ro. że _J:idzie pi:irwali ~,·hridcmann i ~cn·,1 n9„~ooei1:zanc. Dlac~cgo . n c c!1cia!a pow.edziała?...
się z micjs1.:a.
_ Powiem panu na górze...
cic~sk1. z~staw1a Czynskle~o na szosie 'j poJsc z 111111 do hotelu .... W:doczme i:~t
i
1• •
!ciało i·c1· na tern aby IJOSZli tam gJzie ·
pędzi do mia<:ta.
pant n c z1ego..•
I - Nic, ja chcę tutaj„. Teraz musi o n me· zrou1
'
•
.·
Plaszkowski wpadł w rece polkil I sąd
Nieznaiomy zbliżał się coraz wolwiedz:eć
. 1 ni
.
lona chciała.
skazał go na 8 lat cie7kie...:o wiezienia.
1 ···.
•
J
: ..
.
PO,
Może to n~e było wcale m:eszknme pa
Stra.t wiczienna przYtrzymała jakiegoś
br •
n CJ~zyu~ krokiem. .
- Nazywam się.„ Stefcia„.
malca. który corlzicti przynosi róże dla t'lasz przvjaciótki, tylko jakaś zasadzka?...
Stefcia ukryta się ~a s.w~m . o ·~nStefcia?... Bardzo ładne imię, ale
·
kow„kirgo.
cri, drżąc ze strachu. Czynsk1 u1c mat
ł ',>.
· kl·
Lc1bad1 w cdz1ał dobrze.• co _m0\\.'1 .•• dl .
Malcc zeznaje. że kwiaty te wrecza mu!
. t
. .
.
aczcgo
\"\'kn·"e
u .
·
wr 6g JCS
m1c·erancy
pewności, czy
• s amaa...
• • pam
"' 1-...
, ; · „.i;, taJ"mn"'\'I
.
! p1 z...„.iuz al "'"O , z·e
·
pew!'a pa~1.
ni •że 11 <lamy z któr:.i ' j}a
. ·d i "
I ak się nazywam, naprawdę„.
Czyń,k1erna uda!e sle ~yślcdzić ~wa ~a- 1 .Metropolu" nie będ1.ie rzeczą łatwą. .
·• ::>
. •
t , µraw Z 'l:vym G I .
·
.
d-'ł
_ A ·.
I ,, . . _k "<l I . 'd .• I
me:. lletekh·w wpada do icl auta. N1cznaio- •' . . :
Ja _są z. cm, ze pant JCS .ia i.:crował, czy też członktem banJy, .d9..
ma oświ:id1.za. że kwiaty posyła z polecenia j ~~ctdt'~ mu ~ac ~o;\ ac lu li.al a CJ 1 ą1,.;e i . .
której i ona należała, ale było dl:.li'1 ocw
. 1 m 1 ę -. Mana.„ .
srodkt ostro~no.sci.
.
prz~·i'al·!Mki.
SpoJrzal!1 na n;cgo znowu z tym sa- ne. _ za chwilę stoczy się miedzy n!.
Dla Czynsk1cgo przestroga ta była
Cr.ynskl dowladulc si~ w .dalszrm c1~g;u;
lk
· .· ta
przekona to mym błyskiem złych oczu.
s~·y:h badań. że owa tai~n~mczą damą 1est: zbytc~zna.
m1 zactę wa a .
:
.
, N
P U.
. Dośw'adi.:zcnie
I .
ton:i doktora Łuszczyńsk1cgo.
Był na to przygotowany.
.
- T? pan się rny]:ł... . . .
. Dr ł.uszcz:yński zoataje lekarzem wię-l g~, ze ~lrzezon~;.!O an of s_trzeze. . ~
_ Udckajtny .•. - nama\viafa.
Nie. to chyba omyhh ste ci dwaJ.
miał w1_<;c ~amiaru u~awa~ s1e do O\\ CJ
z1et1nym.
Za «;>kazane b?natcrstwo Flas?.kow<;kfl przyjac:ólkt, ale clwał się przekonać, 'kt6rzy wczoraj czatowali na n111ie na On niilie zabiJ·c i pana On ma ·rl.!\~'ol.„
. ,~,er...
podwórzu zaklaąu hotelowego...
otr}r~11!'l:iś~i~~;1~1~;)~~ć %~:Zk~~;~k\~o~~;~'1 jaki jest a<lrcs tej nuwej spelunki.
Lecz i to nie zdolato wyprnw:idóć
N·e zarumien'lła sic nawet. Nie zm1e
Dziewczyna przynaglała kroku. \\'
statnie. te pani Łuszczrf1ska jest iel(o matką.
detektywa z równowagi. Obejrzał się
. Pewnego d_nia R~incr. '~pada ~o Czy1i- pe\vncj chwili ujt;la go pod rękę. Czyń- szala się. Odpowiedziała odraz u:
· d
· ·
·
d ·
·
· ·
·
·
I w da Iszym ciągu
.1
Lc1bacha, u j s k'1 uua\va
ze widrniłJadzia.
powrad:i.przebywała
sktci:o Iostatnio
- Ac I1, pan mow1 o tcJ przygo zie lylko dokłatlu1e dokolał Ant zyv. ei uogrommc
którciro
1-.icszew
wczorajszej? ... Dobrze, że pana upue- · szy. Stał i czc'kał. z rękoma
Czyński dowiaduie sic od Leibacha, że zadowolonego.
ni ach. Nieznajomy zlJiiżyl si«; do nich
- Ona ma dwa pokoje ..• - szcpta- dzilam ... Zabiliby pana„.
J~dzia przchvwa w gdyni. w zakładzie ka:~
i ~rzyglqda~ się i.m uważnie przez k !ka
- Kto_?... . .
~~~~;t" .Metropol • n:ilcżąc:ym do braci iła zd~t~zony1:11 głosem .. - Mieszk~ .sa- MóJ mąz 1 dozorca ..• Mąż m(>j do- m!Jlut w rrnlczcn 1u.
Cz\'ń~kl uda!e sle do Gdyni I nawi:izuie ma ... I am u.kt nam nie przeszkodzi...
-Czy wie pan, że pan chodzi z mo- Dllskonale„. - o<lparł, tuląc się wiedział sic, że pan na mnie czck3 ... I
~na!omość z _kasic.rka zakla~n kąpielo~eiro.j
Zamknął rnn·e w pokoju i wyszedł na! jq żoną? ... - zapytał nagle.
Umaw_ia s~e z nu\ na _god~me ósm~ wieczo do niej coraz bardziej.
· I
1 t
· t CK
Ć j .1
ł
. t
. . w oczy. \''
.
jednak nie \\ySZła z zakładu.;
rom. KaSJC'rka
{
yw. Ja
- vv iem ... - od rzek I uc
1Y pana przy apa ... euna
.v pod w ó rzc, ze
1111.1osmc
ZaJrzała mu
udał sic na ciemne podw0rze za- !
Dctt•kt:vw
ob)bardzo
coś
o
pytano
go
gdyby
W<Jl-.
na
n111ic
wypuścilJ
posługaczek
z
z
żp
się,
mu
zdawnlo
kładu kiir-iclnwego. ~cizie du:uch drabów usi- picrws7.cj chwili
low~ło dokonać nań napadu. W o~tatniej jej lekko przvm~lonych żren :<: b.Je ność... Wiedtiata111, że nic oszcz1;dzą I jc;tncgo.
dl a
t1
· k u„. Ont· !'
. · p~ ~tern
u· 1· ·.
·
· da111a.
· · pozą
chw1H
" cum,
- N?• 1· ,c ó z· pan na to ?.... C't
1smy się
pan?··· ni111c;
ucieczki.kasjerka wskazała mu droge do l szczere uczu1.:1c
- Już niedaleko... Skn;camy na stali przy furtce, a pan JUZ był na śrGd- 'czego Się n·e ouzywasz?„.
Nastepnego d.r.ia spotkali sic na ulicy.,
- To nie moja wina ... Nic chcia.
.
ku pod_wórza...
Ka.sJcrka opowiada mu, że ma zazdrosnego· Der<lowskicg-o„.
1
• .
.•. - o~rrnrla IJojaźJ;wie.
łam
do·
poczcm
lc,
chw
na
Umilkncła
s!ę
zatrzymali
i
domów
kilka
Min<;li
siei
_zdziwił
mcża?„.
nl<:~- To pani ma
- Chndz tu! - krzyknął gru'?Tle .
~ I przed nowym, jednopiętrowym budyn- dała głosem, pclncm wyrzutów:
Czrń~ki. - Nie wic<lziakm o tcm„.
Wysunęła się ~ poza- pice sweg0 ob~
- Mąż zb·t mnie potem za to.„ \Vte
·
·
·
.St>oirzal na iel ręce. Na pal~ lew~J ręki kicm.
ją za rckę i przyci.ł~nął
zauważ1:v 11 ?hrbaoz'kek.. O~o go.. łnie mY'lrło: - 1 - To tutaj„. - rzekła. - Na pierw dział, że uprzedziłam pana.„ Mam całe roi1cy. Ch\\'ycił
r.
i ł . ł
b' \V'd • ·
· 1,
. .
. ł
.
.
1
nosi a...
wczora. ei o rącz 1 me
1.•s.:1 lllC,
l)U so ·e. · 1 ac, ze m.a ~ i: L ·Cc1a o pos;111aczonc...
Udawał w C::.!siym ciągu zdziwienie i za- szem p«:trze ... Chodzmy„.
Nic wiedział, czy się litować n::id nią,' tckJyw czekał na dalszy rozwój WYI ad
Zaraz! - zawołał detektyw, sm.
..
. · .
pytal:
·
·
. czcgos• w k1csz~n1ach.
-A czy mą:t pani pracuJe rówmez w za- j kaJ:\C
s 1·e1·, z'e to wszys tk o kl·am-. ko'\V •
-· Mam czy do w 1·c·c·
kład.zie f..apielowym?_,
•
•
.
.
.
I wrażenie, że zostawiłem portki ze ! stwo.
{Dalszy ciąg JUtro).
Wybrał pterw:zą drogę.
- Tak. jest zarządz<li~cym ... Za go- wszystkicmi dokur:m::ntami w h;111u· ho-1
- Bardzo panią przeprnszam„. Żal
dzine bę<lz:e w domu ... Jeżeli mnie nie telowymw. Tak, me mam go przy so·mi pani bardzo, że ma paui takiego mezastauie, zacznie szukać po calem mie- b'.c.„
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Sala mocno ogrzana!

Ceny miejsc pooularne!

„CAP HTO&:' !!!~iwi!!~!~l.~.'!!!!
wg. siynnej sztuki Ludwika Va1.neulHa

ff#

MIŁOśCI'~

,,z ODZIEJ

Głównych:

W rolacll

Henri Garat i Blanche Monie&.
dt\vięko\vy i aktualności

Nadprogram
arcydzieło reżyserii

z kraju.

,

Ste1nbaraa „X·2 I" z "'••len11 Dlelrlch

•

Początek a godz. 4·eJ

A ''

I

urocz,

JA nfI 6 AI H~ft
dzieio

van
TEODORA DRfISE~A. która 06iągnęŁa. na.kład

Od dzli watn•
bilely ulaowe!!!

raaedła Antervkańska '

reali.za.eh ' genialnego JóZEFA von STERNBERGA, - W rolach głów:nych: SILVIA SIDNEY, PHILLIPS HOLME~. FRANCt:S rT;'E. Początek eeansów o godzin.ie 4-ei, w soboty, niediielę i św i ęta o godz. 12-ei w połuduie,
Film tylko dla ludzi o zdrowych nerwach. -

•

„illllillilillllllllmill„„ml:l»Dill„lm•H?„+mlllllliiiillllllmlllm'Blll*Mlmll„„„„„1111•uut11111'DNN111S.....-•'
D:.!więkowy

''
Zielona 2-ff

ft f'

W roli glównej:

Emocla ł wzruszeole.
W f lmie tvm bierze udział "aiwiększ:y cvrk świata B.\RNUMA. - Romant. dramat i sensac:la razem( - Faęcllnu;itca iotrf~a. I Pol~żna akcja. - Zawrotne tempo - W•trzą•a:ące efekty dźwiękowe. - Film 1>odi.wiany przei miliony. - NADPROGRAM: S11mpańslca farsa p. t,
"Awantura w pocią~u" w roli l!ł. król komików??? · Początek,, seansów w dnie powszednie n I!. 4 popł, w n1ed7.ielę i święla o god~ 12 w poł.
!li
Ceny miejsc na pierwsze seanse znacznie zniżone
Ceny miejsc na pierwsze seanse znacznie zniżone
aa;
! "F
di'

d

Premjera_________,_,,.O
_.„„„„„••
9

ił'h*Młf

55

''

Dramat sensacyjny w 20 akf::ich

,

Dziś

2 serje taiem 20 . klów

2 serie razem 20 aktów

Kino-Teatr

wena

„„„„.„„„„.„
--....„„.„„„••
„„„
.„.
S. ·Kantor „„ „„„„„„„„„„„
__..
--lilllm-„_ID!m
Dr. med.

Specjalista

skórnych.

wenerycznych.
chorób
I nioczoplclowycb.

włosów
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Ewangielicka 2.

Telefon 129-45.
Przyjmuje od godz. 8-2 I od 5-S-eJ.
n1a pall oddzielna poczekalnia.

DOKTóR

Wołkowyski
H.
Cegielniaha N2 4,
telefon 216-90.

choroby skórne, wenery.
czne .1 moczopłciowe.
Przyjmuje od 1odz.. 8-2 I od .;-9.
v. niedziele i świeta od g. 9·- 1.

m·:::::1cr:::::.ryczne 3

n:e upadnie nigdy, r!~~::o~~k~
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Południowa 28, tel. 201·9 M"**%*e+N
priyjmule od 8·11 rano i od 5-8 wiecz.
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zaletne są od iakości towaru. Nie katdv dowolnie &i.chwa
tany towar. lecz w cłąt!u dziesiątków lat w całvrn świecie
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specJallsta chorób skórnych, we
nęrycz'!ych I '!'oczopłclowych.

Cegielniana N9 7

Andrzeia s. tel. 159-48.
. .
..
S1>eclalista r.hor~b skórnvch,. wenerycz
11ycb; moczo1>lc1owych. fle.i:troterat1Ja . we~łu~ 5łaref numeraen Ceg1elo1ana4~
teleion 141·32
. diatermia.
pr.;yjmufe od godz. !!-li I od 5-9 ' rzvimuie od!;! 8--10 l?-2, 5-!ł w.
aedziele i świ ęta od 9-11 Ola pań od
w niedziele i święta od 9 - 1.
dzielna poczekalnia
Dla J>ala oddzię,lna 11Qcze.kalnla.
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PARYZANKA

Doktór

dyrlomowana nau·
czycielka udiiela
lekcyj ięiyka Iran·
cQsklelfo(l!ramatvke.
literatura. konwer·
•
saci•. knrepełvcje),
SPEC. CHOR. Wf.NERVCZNYCU.
Adres ul Południo.
SKóRNYCH 1 WLOSóW.
wa 2Q m. 20. J-97e
(PORAOY SEl\SUALNE).
?8 poQ\\órze.lewastro
•.
•
l!t
a .<llił
0 -·1d. I'.>?
na. Za•ta~ mnfn{l
„rtułZC11CI
d 1-2 dJ). Tele·
Przylmuie od 9-11 ł 5-8.
on od 8-9 wlecz
w nied~itlle i śwleta od 10-12
4 1- 2 w Le~zoic,r , Piotrkowska 62. Nr, 150·12.
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najnowszych modeli
poleca

~alon

!dk~b~:ei2
P':z~~:~
i od S do 9 w.

:Jflód

ZAWADZKA A
fJ we
ście 1>· bramę :I'

VI niedziele i świę·lll•••••••••••I
-----------ta od 16-12.
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L NITECKI
Dr. Med.

kwarcowa,
Dr. med.

Ro' z·a

•

Ch?rób skórnrch. w~nerycznych 1 moczoplc1owycb
TEL. 2l3·18
NAWROT
powr6cił "TZYimui·e od 8-10 rano i od 4-8 wie
Dzielna N2 9, czór. w nied.z. I święta od 9-IZ w poi.
dla pali oddzielna poczekalnia.
tel 128-98
'
Specjalista cbor6l> Dr, med. HAL TR ECH T
slcórnveb,
Choroby skórne I weneryczne. Piotrkowska 10. lei. 245·21. PrzyJmuie o<l
.
i QJocznpłciowvch. 8-9,30, od 12.30-l.30 i od 5-9 wiec.z•.
W niedziele i $więta o<l 9~1.
Priviąi. od 8-10 i 4-8
---w aiedz. i ~waęta - ---- _ _
WYPOŻYCZAM suknie bałowe · oraz.
od 9-U.
El~ktroterapJa. śluhne po cenie niskięj. P1otr~ows1'ą
.31
Oddi;ieh1a poczeka!· ~94 prawa ofi.:yna Ili piętro.
·
a4a dla pań.

n~r Spccialfsta

wenefY[lilJ[b

.
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Polonia

CHMURY NAD LAKE PLACID

ŁKS

zwycrężyła

w meczu bokeiowvm

W niedzielę bawiła w Łodzi drużyna
hokejowa warszawskiej Polonji, która
po bardzo efektownej grze pokonała mistrza hokejowego Łodzi ŁKS w stosunzainteresowonla 'znaczna llo~ć uczestn:k6w. Ci<u;Te p0w- ·ku 7:1 (.~:t. 2:0. 2:0).
k rct !a 1upcfnv brak
znacznie nad
i.;uhl:.:t.ności Igrzyskami Z'mo\! em1 • ~af tarzające sie mecze i zbyt duża różn i ca 1 PolonJa górowała
~ iel<~l:t'm ?łędem organizati,r0~~ był kl~sy miedzy pos~czegól~eml druzyna· ! swym łódzkim przeciwnikiem, zdobywa
t . łó Szczc anhka
k"
Z1m:l\n.•. mi spowodowała. ze h-1;rmeJ hokt-Jo\.\iy
,. ybc•r m eisca na Igrzyska
Lake Pic. id nie posi:ida o 1il°'·":cd:i·ch nie wywołał wiekszego z:n1teresowa- ~c bram 1 ze 5 rz.a .w ... . P '
!ere:1r'1w na sporty zimo·.i. c ktii!"l' ld- nia w prasie amerykańsk'ej. l.3.1rJzo u- . (3) Pokrzywy, W1&nicwskicgo, Illestą1J ; ~11e i .~taty sztuczne'Ti. uri<.Jze:i a- jemnie podziałała równ i eż pura2ka ka- ; drzysklcgo i Odrowąża po jedne).
tiouorowy punkt dla ŁKS uzyskał
wi
mi ~at:in'r;t:. że budowa iy„h urz4- nadyjskiel{o zespołu hokeJowc~o
dz ·~(· pn. hłr 1 , ęla kolosali1~ ~wny ' jLdy spotkaniu z amerykańską l1u7.yn"\ stu Król.
PolonJa wyst&plła do gry bez Ort~
~nrn'.1:zatorów . j~s~ nl'.~'" c ~encką .. Bar~zo cie.~awe_ Jest . .ró~n · eż:
nvn~ :'·t
f}CJlH •C ~r . 1 c tv1..:h kosztó~~- ;\a 4'.r0nę ze pub! czn9sć . o wiei~ c~1ęt.1 1 cJ u1;1~_sz. ?a'tisa ŁKS bez Lutrosinskiego. Wisportową !grzvsk zwraca się z łc~o p·• cza na trcn·11~1 bobslc1gh1stów an11„~11 J '
wodu bardzo mnło uwa~i. Na brai< za. na mecze hokejowe lub na zawody łyi dzów trzysta.
ho:<ejuw\ in ·>1iar~kie. które przcważn: e ko1kzą s;ę
interesowania turniejem
Rozegrany w niedzłcte -. w Łndzł
nęJz1e n;e i;kandalami.
wpłynęło w pierwszym
mecz hnkcjowy o mistrzostwo miedzy
w
1W'M"" · ""'t'R©itt· W~ '· r n· ··yo · ·m
zespołem Unionu i Triumphu zakończył
się wynikiem bezbramkowym. Druży
na Uuionu w}stąpila w oslaiJiouym skła
dz ie.

Olimpijski turnie) hokejowy ni~ cieszy się powodzeniem. -Trybuny w Lake Placi.d święcą pustkami
\V 1 adomości Jakie nadchodzą z Ln1<e
Plac:d świadczą o tem. że w.:.ród
mzesh1!ków Igrzysk Zirnow"'l-'1 pani.Je
o~r"'mne rozgoryczenie i po v .1J ·I niek t~ir~il~ h metod jakie ~t,l~ 1~1 l')r~an;za!:;
r.tv wv.odów wobe~ ia\Votlników eurl)
reJ!'k;< b.
1'~moslliśmy jut o proteśc=e pa~stw
battyckich, obccn;e znów dm10~1.:1 z
Laike Placid. te rozgoryczenie w~rM
uczestników powiększa s · ę z dt„a na
dz'eń. gdyż w piątek znów w wysc·i;a
na JO kim. nie oheszło się hcz usrnwici
nych dyskwal.fikacji zawodników. hadź
to za wadliwe straty, bądź też za n edostosowywanie się do przcp:sów, które obowiązulą w amcryka(Jsk m ~v. ie-

cie

łvźwlarskim.

Na skutek dużej ilnści protec;tów nr-

I

.v;.
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9:0.
Kanada-·Polska
z

widzieli się z111us1cm Z\\ o._
I
..t:...
la~ 1>0łied1en · e Kmnitetu Olimp11s1' e~n,
Impreza bokserska
C:zwardg d~fe.. 1mowgch drzus\V}~..: 'gtt
który unieważnił przednicgi
W I.alce Placid
na 10 kim. i nakazał powtórzen;e 1< h,
l. ~. Zjednoczone
Kanadyjczycy grali doskom1le ~rzez
t .al<e Placid, ; h1ti:go. ł
przyczcm zaapelował do zawod.1'kGw,
Wczorajsze zawody Międzyktubowe
cały czas gry. Dramkl dla iwyc•ezcy
(Tel. wł.)
by trzymali się ściśle przcp sów.
\V czwartym dniu ł~rzvslt zimowych zdobyli: Rivcrs, Monson i Simson po K. S. „Zjednoczone", z~romadziły na
...
Dwie drułyny europcjo;k 1·~. biorą\"e w Lake Placid odbyły się Jcu..-uic dwa dwie oraz Linquist, Malloy i llugbcl po ringu 6 par, przyczem wskutek nieprzyI bycia kilku u wodników, wszystkie za·
I jednej.
udzlał '!' olh'f!p'jskim turnieiu h 1 : ~ej >- spotkania hokcJowe.
powiedziane walki nie odbyły się. Wy·
według
si~
zakończyło
to
Spotkante
I
wcd·
popołudnlow~ch
godzinach
w
Law
wy~ N1.cmcy i Pols~a naw ą7.a.ly
1ług czasu amcr)' katiskiego ł)IJl~ ka rei>re czasu europejskiego o godz. ZJ-cj, nato niki byty następując~: Waga musza: ~U·
ke I !acid szczerą mć prz~·laźm.
• Oba z~s~oły r~J1re.zentacyjne ~vyra- zcntacja hokejowa rozegrała spotkanie miast spotkanie między Stdm.1mi Zjed- chalak (Zjedn.) zwycięża na punkty Gra
żaJą. równiez swoJe n·ezadnwolen:e ze z Kanad'ł, ulC'~ając mistrzom ~"' iata w uoczonemi a Niemcamt rozpoczęło się czyka (l~P). Waga koguci~: Gr~bor
s~dzi.ów amerykalis!dch, którzy Jopusz bardzo wysok•m stosunku 0:9 (0:2, 0:5 według czasu europejskiego 0 g. 2-ej (IKP) bJJe na punkty Kunikowsk1ef
(Zjedn.) .. Arno (TKP) przez techniczne •
I po pótnocy.
o: 2),
. •
czaj~ do zbyt .ostrej ~ry.
o.
.
.•t:icy
f'
ter-.:;l
tTTcclej
i
p!crwszcj
W
i
I ~zeJ!'ta.w1ciele hokelst6~v. n•cnrcc1 w 3-eJ .rundz1~ dla Kellera ..Waga lek·
kkh 1 f?~lsk1ch. n.a Igrzyska Z1r1owe pr.~ trzymali si~ b. dzielnic, nat .1m·ast w I Po Z;tS7'.Czytnym wyniktt )'lkf uzys- ka: ~lamkowsk1 (lKP) zw!'cięta przez
stano~v1J1: zwro~1ć uwa~ę kom teto'~i drui(cJ trrcji nie byli w s 'anic prz clw l<a1i w sobotę Niemcy w spotkaniu 1 te.c~mcz~e k. o. Sobo~za (Z1edn.).. ~aga
.
.oflmp.Jsk.er:n.u. ze spo~6b se.dnt.l\Van~:i sta"I~ s=ę bnr~s.ranowym .atakom dru· Kanadą (l:.t), katastrofalna pot'dka 1cs- połsrednia:. Na~roc\<l llhrt .
polu polsk"ego wywołała w sferach Sapanowsk!m (Z1edn.). Vf a.ga polśred111a
•
amerykanskich arbitrńw naraza powai- zyny knnadyJ 5 kieJ.
Ba-ranows~t (Unl. zwycię.za.. naałpunk~y
w tercłi tej zawlodła szczcgóh11c Ob sportowych kolosalne wratenfo.
nie na szwank oba zespoły. gdyż sęPenkowsk1ego (Z1.edn.). Sędz1ow w nn
1
diiowie cf dopuszczają do bard;i:o ostrej rona zespołu polskiego.
gu p. W.rocławski.
gry tirzez en na ob!e dru,ynv Ju~ nhe~- ,
----n1e mają kilku rmważule skontuzjowa- j

gąn;zatorzy

*

,„_

·etacfa przepisó~ ~o i ·zawody
nyc~o::t;~~~t~~;
·
keJowych f)r7.ez sędzi.ów a111erv'<a·1- I

bokserskie wPabianicach
„

Plerwrze zawody

,..

bokserskie vrofesionalistów
Dobra lor 400 a"ft'ft'OdDJkOft' Dor
skich Jest z~ota inna aniżeli w t:urr.p:e.
w Warszawie
Kotthbg
w szcrc:ci
1
odb„ tv słę w
wczorajszym
dniu
W
lep
jest
Racz
Hł-ef
w
natomfast
'równa.
zespoł~~v. europejskich. Tyczy się to : ~obotnle zawody Kruscheendera zah'.>ks~16w
wułk1
p'crwsze.
\\'.lr,zawie
rem!s·.
wywakza
i
siy
pok~zowych
walk
dwudt
oc.l
si\'
jczi;fy
·„spalony.eh".
nie
szczeg
zawodo,v~· ch. które nie wzbulz1ły wlęk
\~aga połsrcdnta.. •
.
· młodzików, poczcm przystąpiono do
:
·i
* ·
ó
Wt- ,
Czyzyk?~sk1 OKP.) ~ ~il~ns~1 CKE.} , stC!!•.l za!rtcrcso~vania.
n: w i 0 ~ lnyf!l ~r7.e\l., ~ywa„. om właściwej imprezy.
\\'.,mihi tei.:hn1czne były następuJ.'lc~•
Zwyc1ęza na punkty Kil~nsk1. .
Szym:
się
sp~tkali
muszej
wndze
W
!
du7'.em
ste
c'.csz.ą
..
!~n,yska Z mowe ?'~
11-~a rnnda ma dla Czyz~kows~1ego Kr.kot (:=:.tn1;k) pokonał w 8-ct runJ.t.te
>'"' c11enlem u v:1. 1h1.t oś-..; C~art1kfe- siewicz mar Kochba) 1 Jamsakowsk1
rystvczneni Jcsl ~e w dm~ :1 1, ofl!u 7.a- (E). p 0 I-ej rundzie wyrównanej inicja- pr.zcb1eg d.ramatyczny. ~a~zi~wa ~re bo Plcwika (Niemcy) przez k. o.
13yły mistrz amatorski Wochrrl<" (J<a
wodów "~ tryhun ·e w ,~/1ke I l~1.1d by~ tywa przechodzi stopniowo .w ręce wiem. n~ s1}ny prawy_ Kila11s~1cgo i dwu'
towlce) rozcią~a w 3 rundz ·e prt"Z k.
ło z~ledwte 500 osób (...). a trv·m;v. w Szymsiewicza, który trafia celnie i nta- krotme rd!-1e na ~eski d.o 8 1 do. 5.
c~asie mec~u. Ameryka ;-- Pobka ~wre- k.uje odważnie. Pabjanic~a.nin trzyn~a I W. 3-cJ r~n~z1e ~zrzyk?wsk1 przy- , 0. Nowokzyiiskiego (W-wa), f(evpel z
się dcf enzywy i z ledwoscią uzyskuJe cl1Q~z1 dn s1c!>ie. nie Jest JUŻ Jednak w Berlina zwyci<;ia w 6 rumlz•e przez. k.
cdy d1.1~ło\\-n.e pustkam.
Istame nadrobić str~c~mvch punktów. o. Uarę t~ J~sk)•
wynik nierozstrzvgnięty.
...
\V wadze piórkowej Białystok (KD) I W ~vadze. średmeJ. walkę pokazową
• Amerykańska prasa sportow1 ł eod:itcrt:•a w alarmujących artykula..:h poJ ma za przeciwnika Chojnackiego (KE). 1stoczvh dwaJ kolcd~y klubowi Kruschc• •
.
Początek wałki nie wykazuje ni- cn~era K~ropatwa 1 Krawczyk. po któ- r..
m 1 =a·,,.,
a•~ v
.., =n• •
czyjej przewagi, lecz już Ił i Ili runda rcJ. zwyc1estwo zostafo przy7:nane bar- 1""eyer zwyc1ęza
Skodę 8:6
, .
należą do lepszego technicznie Biały- ; dziej a~~csywnemt~ Kuropatw!e.
Sędz1o~v;.lł w ring~ .P· . Szymansk1,
sfoka. Przechodzi on do gwałtownych I
łłnwy
W sobotę w godzinach wieczoroataków. t celnemi sierpami zapewnia punktowali pp. Czermk 1 Sierota.
wych drużyna ':>o~scrska lójzkici 1 O :iy
z:
•
....,... •z au:
sobie punktowe zwycięstwo.
§wiatowv w skoku wzwvż
era rozegrała w Warszaw ·e mecz z
W watfae lekkiej Wdowiński (nK.)
Na zawod1ch lekkoatktv..:?nYLh w
Jej
tamtejszą Skod,ą, ·który prz}'· n • ósł
hali nowojorskiej pobity zos<llł " nie fatwo uporał się z mało rutynowanym
iaslużone zwyci<;stwo w stosunku 8 6.
dzielę nowy rekord świat11wy w 1'1',1ku jeszcze Kocikiem (Kf.).
Podług kolcj11ośd wag. osią~ni1;to na .·tę
, Waga Jckk:l: Młynarczyk (K. E.) sLuk
zwyi przez Sp·tza, który U.l\J"'kal
w Warszawie
I\
„„
J d vrzez drużynę puit\ce wyniki Czarnecki (Skoda) bije
Babicki OKP.).
2,02.
na punkty L;ebcrma11a (()). \Vo,i\:icch„w
or anu
Młynarczyk dysponuje silnemł sier·
w ~obotę ndbyl się w W:trszawie ski (G) remisuje z Polakiem ($), Krc'·andry(Franc~a)zdobywa parni. i nie żałuje ich przez wszystkie
3. rundy swemu przeciwniko~i Babic: w sali I l'at.ru Nowości .;iekawr mecz m~r (q) zwy~;cż,a na ~~nkty Zi~Ję (~).
.
u
mistrzostwo tenisowe Niemi~c jkicmu. Znaczna . przewaga . .fizyczna 1 1 Jluks;rsk1 m•cdzy warszawskim Jnrda- Woźnta~o':"sk1 ((}) - b:ie na p~n ... ty Ko
druivnowym ~ląskn nt"lpczynsktcgo (Sk), Wołkowski (Sk) -· duża aS?resywnosć zapewmaJą wyso- nem a 111 si! zem
·ł . : •
k
W i •d . 1
1
~ : ." ~ Bcrlt kie zwvciestwo na punkty zawodnika- UI<~-ern, który przvmósł na·1spodzie\I. a wygrywa na punkty z Gawinem ('J). U
i ntc z:cl ~ zta• '~'.czy
e
· ~ .
. na pun kt 'J uvv{,.t.1
. :ęza
„
. . zwyc1cstwo
. wySOK?e
\\a emsuwe "emtec w mi Krt1~r·h"en<l"ra
!l
ab•)kserom Stl)- p.ec (0) zwyc
n1e
„ .
·'~
ł' 1· m s rzos
z
rem;suJc
(O)
Meyer
i
(Sk)
kowskicgo
9·5
s;c·~unku
w
itcy
(KE.).
Weyerowłcz
OKP.)
Taborek
,
d ń l
!a
Antczakiem {Sk)
' • .
·
Taborek zna.idujący się ostatnio w
J?rze f'OJC V cze p:mow franrnz
• _ __
__
Posz-:?.tg~tni; ~vyntkł są ~asf~f!uhce:
l.1."~r~ . znany równic; publiczności poi dobrej formie. ma t~chniczną przcwag.ę.
~k e• pokonał w ftnal'! t.:soerga (Szwce- Jednakże I runda należy do silnego (?-odług kr.llmos.c1 waJ?): lrk·ew1cz ZWi
b
'Weycrowicza, który nie oszczędzając 1;tęża na p~nkty Moczke <BKS).
p) 6:4. 6:2. 7:5.
wyc1ęs
Matuszc~k (BKS) - Anders.a (J).
. ~V grze POJcdyńcr.ef . . THli pi~r\\sze lsię intensywnie naciera. \V Ił-ej pabja.,
d l I . . _ k. h
Borenste n (Jordan) zwyc ; ęza n:i
m1c1sce z:ikla p. Krahw•n"cl, h:j \C p. niczanin jest zupełnie wyczerpany. i w
w zawo ac 1 ~zwr~rs re
/ko1icu poddaje się. Sędzia oglasza zwy- pun~tY. Nebla. <BKS~. Koeni~sw~ n (!)
H•1111 er 6:0. 5:2. .
W zawodach łriwtarskich. ktńre Cld
W .~rze podw61neJ panńw para Pes- cię1;two Tahorka przez techniczne k. o. re m.s111~. z M1chalsk1m <BK~). 0 _1encwe1g b·1e na punkty Zach lota z 131\ "\ u, byty s ię w dn iu wczorajsz ym w ~t11lt,
Racz (IKP.) - Szwagrz3k (I<E)..
hart. Esberg pokonała parę Landry. Le
pewny ła'\Oryt
Walka nieciekawa przynosi wynik W1eqnrck.zwyd~1.a na punktv Oar1Ja- cy zwyciężył znów
guer 6:2, 6:1. 6:1. wreszcie w grze mle
s~anej para l<rahwinkel. D~ss1rr ro:tc- , rtieroz s tzv~nięty. W I-ej rn ndzie prze- rza (J) i P111n zwyc i ęża w 11-~j ru11d1;c Kalh.'.lrczyk, osiąiaJąc czasy na 51)1.) m.
1
- ·s,sa sek. i na 5 klm. 9.58.
'wage ma Szwagrzak, 11-ga runda jest :nz~z k. o. - Garstei;kiego (LJKSJ.
nała parc fuck, t:sbcri[ 6:3, ł:6, 6.-ł.
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irn:o Afera Dunikowskiego

korsykańscy
sli1,1•ani na ciesilHe ro6otu
Paryt, 8 lutego.

Bandyci

(Telegram

własny).

(t) W Ljonie odbył się wczoraj sensacyjny proces. Na ławie oskarżonych
zasiedli trzej bandyci korsykańscy f ran
tinl, Santoni oraz Gabrielli. - Wszyscy
bandyci oskarżeni byli o należenie do
szajki bandyckiej Bartolego, który zglną,t podczas walk z żandarmerją,
Sąd skazał bandytów na pięć lat
ciężkich robót. Ten sto:mnkowo Jagod ...
nY wyrok podyktowany jest względami
polity_cznemi.
Chodzi o to, aby nie stwarzać nowych legend o „bohaterach" korsykań
skt'ch. Nawet -Prokurator w~wej mowie

Zainteresowanie opinji światowej ekspe
Jak
rymentami Dunikowskiego trwa.
NiezWykły entuzjazm towarzyszył w Tokio wymarszowi wojsk japońskich na wiadomo doświadczenia jego w więzie·
niu paryskiem niezupełnie się powiodły.
front chiński. Działania wojenne na Dalekim Wschodzie trwają w dalszym ciągu. Wprawdzie aparaty Jego wydobyły. z
dostarczonych mu soli gindli złota, ale
oskarżycielskiej domagał się uwzględ =
ten był tak kosztowny, iż
eksperyment
nienia okoliczności łagodzących przy fe
złota metodę Dunł·
produkcja
sztuczna
rowaniu wyroku.
kowskiego w żadnym wypadku nie może

Pożar

w

się opłacać.

więzieniu

:ffiffla osó6 d~.!iAo popar•onvdi
Hamburg, 8 lutego.
(Telegra.m

Wielkooolska"

włMny)

(t) Dziś wybuchł pożar w piwnicy
gmachu więziennego, g~ie majdowały
przerzucił się
się zapasy oliwy. Pożar
szybko na inne zabudowania więzienne
wśród więi;niów powstała naesłycha
na panika. Poczęli oni wybijać drzwi,
chcąc się dostać na wolność. Po dłut· 1'
s.zej akcji ratunkowej udało się pożar ugasić. Kilka osób zostało ciężko poparzo;
nych

I

I

Profesorowie
niemieccy
•a ulrsuD1anieD1.„ poje.
dunfló"'
Berlin, 8 lutego,
{Tele~ram własny),

Reichstagu
(t) Komisja prawnicza
pracuje obecnie nad reformą kodeksu
W nowym kodeksie przewdkarnego.
dziane będą surowe kary za udz.iał w po
jedynkach.
Na wczorajszej konferencji rektorów
zwrócić
uniwersytetów postanowiono
się do komisji prawniczej "Reichstagu"
z żądaniem utriymania wolności pojedyn
ków pomiędzy studentami.

W ostatnich czasach ni~miecka prasa codzienn~ publikuje coraz częściej fantastyczne opowieści wojenne, kt6rych autorowie malują urzeczywistnienie nie~eckich mai:zeń odwetowych w odniesieniu do Polski, Francji i Anglji. To, co
Jednak uczymł w tym kierunku uacjona listyczny dziennik niemiecki „Schlesische Ztg/', wychodzący we Wrocławiu, wykracza daleko poza granicę zwykłej
sensacji. Otóż, dziennik t~n, publikując w odcinku powieść, osnutą na tle wojennem, zaopatruje ją fantastyczneml ty tulami w rodzaju „Kahel, łączący Niem .
cy z Prusami Wschodniemi, zerwany przez polaków" it.p. Tytuły te podawane I
s9 w formie sensacyjnej na pierwszej stronicy dziennika tak,' że stwarzają na
P~~rwszy rz!lt oka wrażenie, iż między Polską a Niemcami istnieje rzeczywiś
~1e stan WOJenn~. Dowo~i, to, że tendencją, nie~iecki!j prasy nacjonalistycznej,
Jest wytwarzame nastroJow psychozy wo1enne1 pomiędzy Polską a Niemcami. I
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()ljmpiod~ie
Na konkursie piękności, zorganizowa·
nym przez Filmklub Zachodniej Polski
w Poznaniu tytuł •„Miss Wielkopolska'•:
uzyskała p. Jadwiga Burtanówna, kt6·
rej podobiznę podajemy na . naszej ilu'
stracji.

Hitlerowcy

chcą

opanować'
armię

nieDliec:flq
Berlin, 8 lutego.

(Telegram

Pierwszym zwycięzcą na olimpjadzie zimowej w Lake Placid jest amerykanin
John Shea, który pobił rekord w Jeźd~ie
na lodzie na przestrzeni 500 metrów.

własny)

(t) W. ~woim czasie .został wydany
Przed gmachem, w którym odbywają się posiedzenia konferencji rozbrojeniowej, przez mi.msterstwo woj.ny zakaz przyjgromadzą się codziennie tak wielkie tłumy, że policja zmuszona jest odgra~ać mowania do wojska hitlerowców. Minister „Reichswehry" zakaz ten obe:1~
wejścia do gmachu konferencji grubą liną.
cofnął. Liczyć się należy z masowym na
pływem hitlerowców do wojska, którzy
I chcą, całkowicie opanować armję.
'
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ODDZIAlY: KRAKóW, ul, Pijarska 4. Telefony: 165-00 i 171·50 (Odd~i.ał dla ~ał~j ~ało~olski) Ekspoiytury krakowskie~o oddz_i.ału: !ARNf>W.ul $w Anny Nr. 14 i_ NOWY SĄCZ, ul Mateiki
L. 15: KATOWICE: Administracja ul. Piastowska 9 tel. 7·17. Redakcia ul .. M1ck1~w1c~a 8, tel. 5-78.: SOSNOWl~C: Bmro dztennikow Joz~f H)awski. ul 3-go Ma1a nr 28; BĘDZIN: B.uro:
dzienników J Hlawski. ul. Małachowskiego 1; DĄBROWA GORNICZA: Bmro dL1enntków T. Hlawsk1 3-go Ma1a nr 4; ZAKOPANE, Krupowki, dom p, W Kr:i.ept-0wsk:ego· GOYNIA, ulica
to.go Lutego dom ~nź . Pętkowskiego. tel. 1 t-69 CZĘSTOCHOWA: Al. Pannv Marii nr. Zł. tel. 4-48: KALISZ: Zł,,b c.r. 14: RA DOM· A E1fe~. ul. że_rnmsk!e!!o 25 tel 2-15: KIELCE: n lica
Sienkiewicza nr. 46, tel. 171: SKARŻYSKO: ul. I!Zecka nr. 16, tel. 40; PIOTRKóW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3; WŁOCŁAWEK: Bmro dz1ennikow L. Makowski Kościuszki 5·
TOMASZÓW MAZ.: ul. Polna nr. 11, tel. \68: WARSZAWA: Próżna 7, m: 34: WILNO: Wileńska 39, tel. 1000. Agentura na Krotoszyn i e>kolice: Hieronim Piechocki; KROTOSZYN Kalisk~
nr. 3; JAROCIN i okolice, Sylw. Pietruszewski,JAROCIN, uL Powstańców, kiosk. Agentura na Leszno ;i okollce: Ciwiński, Leszno - Kiosk. Agentura na Gostyń i okolice: Pran. Lektarski,
·
Leszczynska 8.
Gostyń -

~--~---------------------------------------------------:--:::-~----------::Ogłoszenia: W tekś~ie so gr. za _wiersz milimetrowv (na stronie 4 szpalty);
przesyłki pocztowej zl. 3 il'· 50 miesiecznie
. nck~nlnit1 40 gr. z3 wiersz milim. Drobne: za słowo 15 groszy.
. . . .
naimmeisze zł. 1.50. Poszukiwanie oracy: za slowo IO groszv. naimniejsze zł. 1 20.

pre n u mera ta: z kosztami
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rCdak~o1 odpowiedzialny: Jao Orobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.

-~

-

•

ł

