Ce
n~ nllllrae„ll . Io U rot:......
„ „ „...„ ............„ .......„ . ...............................................
W\'UAME: ABC D ff' O

';:)111111# '!łl'

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM-

,· '

w

~zecnosłow13cJI

ouna1cr&Jr

w Niemczech 7 fenigów,

w Cida · sku 10 fen. adarisklch

ZawfEszenie

ławników

Kuka i Izdebskiego
Lódź,

I
RoK l

I

10 lutego.
(it) W dnłu wczorajszym urząd wo·
jcwódzld w Lodzi nadesłał do magistratu na n:ce prez. Zicmięcklego pismo, w którcm stwierdza, że przeciwko
ławnikom magistratu Romanowi lzdebNr. 41 1· skiemu I Ludwikowi Kukowi prowadzo
ne jest postępowanie sądowe z art. 656
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Cf.NA N1 JM f.RU 10 CiRO~ZY.

śROD.4, DN. 10 LUTEGO 1932 ROKU.
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Ponieważ do tego artykułu kodeksu
ŁO,,." DZI I!koc.l.kar.

j ma zastosowanie ~rt.. 8 ustawy sai~o-

·

I

· rządowej,

przew1duJący

przcrwame

j czynności służbowych przez obierał·
llYC~ członków magistratu, urząd WO•
jiewodzki zwraca uwa~e na kouiccz-

·

dokonano na ul •....Zakątnej
Ub. nocy
.
. . napadu na przekł ;
'
orego W agonjl odw1ez1ono do .szp1łala. ność zastosowania tego przepisu.
Ch O·d n1a,
Prez. Ziemięcki bezpośrednio po
„
„ ' •
tego pisma, zakomunikował
ZDOD e i;otrzymaniu
Die
iiiO ZOJSCl11
ww
1'10 R...r__,o__,e.,a
ławnikom Kukowi i Izdebskiemu, że zo-

1

„ ....,

•stają oni zawieszeni w czynnościach
. L6c!ź, 10 lutego. cy puścili ~ię z~ nim w pogo~'. degonili 'ścianch D;Ocnych. .
Do leJ pory nie ustalono, czy napad służbowych aż do czasu wyjaśnienia
(dg) Dziś o godz. 1 w nocy przed do- go 1 po zaciekłe) walce, powalili na bruk
mem przy ul. Zakątnej 28, znaleziono u~iczny. N~stęp~ie za~ali mu o~ kilka I mi:i-ł ch~ra~ter rabunkov.:y, CZY, leż cho· sprawy. z dniem dzisiejszym więc lawni
cy Kuk i Izdebski, przerwali urzędowa·
jakiegoś mężczyznę leżącego w kałuży c1os6w nozamt 1 skryli się w ciemn~ dz1ło o 1ak1eś porachunki osobiste.
. nie w magistracie.
krwi.
Przechodnie wezwali doń pogotowie
kasy chorych, które stwierdziło, że mło- ~
1
~Dl oń& si~t B. k 0 mis arz
cfiińf:~•.•
dy mężczyzna otrzymał szereg glębo'
~
Ił"
kich ran, zadanych nożem.
Łopuszański
W st~ie aj!onia11!Yll! przewieziono ~o~uc;;o oJld3tiolóRJ jatJońsfiił:fi pod :f.a:on2!1iIJj em
lód fl. · Il
fd
d
Sf:fH:fifViono
go do szpitala Poznansk1ch.
OSU
~ 1e1
( ure oren1
,
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Lekarze wyrażają obawę że nie uda
c.laorutll
Londyn, 10 lutego. J ~ie uzyskał~ ona uznnma ~ ~aszyngfo. .
się go jui utrzymać przy ży~iu. Jak usta
lód:; 10 luitego
Zacięte walki pod Szanghajem wznCJ ue, wy_wdzołuJąc nowke n~pJręzen;e stosunłono. rannym jest niejaki Zygmunt Pa. ·
• -·
.
szczyński. Stwierdzono, że w nocy, gdy wione w ubiegłą niedzielę, nie dały ja- k6w m1ę Y Ame~y ą 1 apo~Ją.
(1t) Jak tu:ż pokrotce donos_ili.śmy
W~dług ostatnich meldl!nkow z fr.o~- •
Paszcz ński przechadził obok domu pończykom pełnego sukcesu - Chińczy
Zakątnej 28, zagrodziło mu dro- 'cy stawiają coraz silniejszy opór, ltro·, tu, c~•ńczy~y ~ d~lszym .ciągu ~tawia121 przed kHku .drnam1: wohec wvirasm~c1'a
przy
1 k?~trnktu wueloletnicgo dvrek to~·a łod1z.
oddztał?m ~aponsk1m. za~1ęty opor..
gę kilku mężczyzn, uzbrojonych w noże. I niąc fortu Wusung i dzielnicy Szapej.
. Z !1 1 ektoryc~ ~dci~kow w oko~tcach 1 kl'~l kasy chory~·h p. Samborsk1,eg-o, k,oPropozycja Japonii w sprawie neuJakiś przechodzień, który był świad
kiem tego spotl<ania, wid-ział, ie Pasz- lralizacji portów chińskich spotkała S:ę dziel.nicy SzapeJ Japonczycy zostali wy· 1111sa_rz za rz.C\c.'1 z.aJą(;y kasy ch0:yich miał
roz.pisać kotrlrnrs na to stanow1·sko.
. •
czyński rzucił się do u~ieczki Napastni- f na terenie dyplomatycznym z lliecbęcią. parc•·
.
•
•
Zamach dokonany na byłego ministra
'
'"
.~o!11wrs taki zos!al rozmsany .w dnm
finansów w Japonji, który wskutek od-
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kosy, pretenduje doChinom i . d1y-rektora
nie
1
Japonii żadnej nowej propozycji pokoio- 1tychczasowv komi~arz. p. cug,enjusz Łowej do czasu wytworzenia się nowej sy- · pusz.ański.. Ponieważ j-est rzeczą pewną,
US~HO •en
O~f!O U C:lf:~idf:
„r~u OSO 6 U
. tuacji, któraby uczyniła bardziej praw- j lż d·r. Samborsiki z,rzeknie się kandyd,oC:telł' S ·1vc;.fi
Powożący wOiZem 54-letni wiieśniak . dopodobnem przyjęcie przez Japonję I wania. nominacja TJ. Łopuszatiskiego zda.
Częstochowa, IO lutego
.
je sie lJyć f'TZCsadznna.
W dniu wcwrajszym o god:ziniie 7-ej Franciszek Scibor, miesz,Jrnniec wsi 1proponowanej formuły.
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wieczorem na ul. S:ibrnowsk!ej, w Pobli- Dźbów, spad1ł z wozu, doznaiac 11eknit:-1 ;;•
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Echa traged1··1 m·1 osne1· w Łodz'1

~~ t~~~~fr~r~:lerji, miała miejsce strasz- cia-f!~!~~~!rn została poważnie tl'SZko-

Oto w stronę miasta je-:hata taksów- cLzona. Jadący autem pasażerowie _ J
- ,., I
I d -„
d
ka, prowadzona przez Marjana Kuśmier- ogniomistrz 4.go vae-u, Józef Armatys
ZIS W SZPl•O U
~er„er ztnar
ka. z przeciwnej zaś stronv jechał wóz. lwraz z żoną, dozr;ali lekkich obrate1i
Łódź, 10 lutego. ·Iprzy ul. Nowo - Zarzcwskiej 25 wyciąg
Kierowca auta jadący z nadmierną szyb cielesnych, natomiast szofer wyszedł
(dg) Wczoraj wieczorem, jak wiado nął z lcicszcnl butelkę, zawierającą
kością, nię byt w stani·e opanować ma- bez s·zwaniku.
Przy byk pogol.owie odwiozło Scibo-- 1mo, w domu przy ul. Nowo - Zarzcw-j kwas siarczany i oblał Cicślakównę.
szyny i w}echaf całym roz~dern na wóz.
Skutki zderzenia byfy straszne. Wóz zo- ra w stanie ciężkim do szpHala, a ra:n- ' skiej 25, rozegrafa się ponura tragedja 1 W parę chwil później Berger zadał
miłosna. 40-letni Emil Berger, zamiesz- sobie szereg ran nożem.
stal całkowicie rozbity. Koń, uderzony nym Armatysom udzi-elito Pomocy. .
Gdy nadbiegli sąsiedzi. zarówno Ber
Konia dobito wystrzałem z rewolwe- kały przy ul. Konopnickiej 13 zalecał się'
vrzednia. czc:iciq auta, doznał rozprucia
do niejałdci MarJanny Cicślakówny. W ~er jak i Cit'ślakówna byli już nieprzybrzuc!za. Oszalałe z bólu zwierzę wio- 1ru·
Swfor, który po wypa·diku zbiegł, zo. tych dniach Cleślakówna dowiedziała 1· tomni. Pogotowie orzewiozlo ich do
kto jeszcre kilkanaście metrów rozbite
s.zczątki wozu, poczem legło na sz.osiie. stał przez .policję aresztowany i prreka- ! się, że Berger jest żonaty i postanowiła szpitala.
1 zany do dyspozycji sędziego .śledczego. z nim zerwać.
A
1 Dziś rano Bcr2cr zmarł w szp~talu.
Wczoraj wieczorem oświadczyła mu 1 Stan Cieślakówny, która doznała popaNależy zaznaczyć, że prred paru dniami
spowoc!iowat on równreż nieszczęśliwy stanowczo, ie więcej się z nim nie bę-1 rzenia całego ciała, nie budzi poważ·
wy.padie'k na Rakowie, j<l!dąc z nadmier-,dzle spotykała. Wówczas Berger znaj- nicjszych obaw.
dując się w mieszkaniu dziewczyny
ną S'Zybk.ością.
Lódi, 1o lutego.
(it) .Mróz, który nawiedził nas od ·
·
trzech dni potęguje się coraz bardzieJ. j
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17 Stopni mrozu

a1· c· a trag e dJ. a
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wstrząs
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- 17 stopm. Tak
mometr
miłosna
niskiej temperatury jeszcze w ciągu bie li
kochank·1 - Za S t r Ze 1·l.g"""!IQ
zdradzone1·
nie notowano.
zimy
żącej
.
znów zanotowano Krwawa zemsta
dzisiejszej
Nocy
narzeczonego i odebrała sobie życie
~~~~. cr:i~~~i~ p~!~~~c:: ab~~~~~~3:
wskazywał

1

• • trzałO·
·
· Jporwa ł a Ieząc~
· d z1·r a, !e
· ·
•go, ag d ;:-.z.pr~erazemem
,(
L
niedbaJ
gdyi sie
pogotowie, może
nie
na sto.Ie, szescios
s t w1er
. ublin'· 10 .1u t eso•
sropod tvm względem
$twouruchomić
do ko·
niego
z
wypahła
1
rewolwer
wy
postanowiła
zdradza,
Ją
rzeczyw1sc1e
PodiaB1ałe1
w
się
rozegrał
Onegdaj
dze zemścić
chan~a, gdy ten stanął znów we
sklej nle.samo":it~ d_ramat mąosn~, ~t~- I krwawo się zemścić.
•
W tym celu udała się do mieszkania drzwiach pok<!Ju.
ry zakonczył ~1ę smie~clą kob•ety i c!ęz·
Lwów, 10 lutego.
Poliszewskt, .ugodzony w .serce zd(_>·
. plutonowego, któremu rzuciła w oczy!
Na chodniku ul. Mickiewicza w Ko- kicm• poranieniem mę~c~yzny. +
T o p~inurcj tra~edn. 1.est n~~-~p;tJące: ; całą prawdę 0 jego zdradzie Pol''szkic- lał Jeszcze wybiec. !1a pod:worze, gdz e
łotnyi rozegrał się w poniedziałek wieOd kilku lat, 24-letn~a 7rf1.n l okar- I wicz przestraszony gwa1toV.:nem zacho padł Jedn~k ~ kałuzy .krwi.
czorem krwawy dramat miłosny. 20Z kolei skierowała fokarska lufę reletni abiturient gimnazjalny Karol Ku- ska była 1tochanką prz}'s;tojnc~o p!uto- , w ·~ k eh k'1
1k t
wolwĆru ku sobie i celnym strzałe m
szyk syn wyższego urzędnika państwo: nowego, 26-letniego :\brjana Potlszk'e· I a~I m o tk~n ' zapr~decza . a ~gory1
. .
,,
ł . ł
k .
. czme wszys 1emu, a w1 ząc, z.e n1 e mo. • j
dz
ił
.
ł bi
•
;ń
:
•
e i i w s ron, po ozy a arcs swemu zycm.
wego, strzelił z rewolweru z tyłu do • w,za 1 w gę serca zyw a na ie~. ie ·e· rzeko ć w s dł n
~9-łetniej Anny Jeremiaszkówny, raniac · że wkrótc.e s~anie z n~m przed ołtarzem. cza~ Jz Ppokoju~as 'dz :~ pod~z~s e~ !q~żko ranneg~ pluton·~wego przew i ~
i T 0 k k~ . zionono do szp 1t~la wo1skowego, gdzie
•ci d ą ą '
Ostatmem1 czasy Jednak, coraz czę- , : b
Ją w lewą łopatkę. Po morderczym za-I
ars ICJ walczy on ze śm : erci~.
machu strzelił Kuszyk w zamiarze sa- ściej dochodziły Tokarską słuchy, że ' n-~~ ecnos ' z enerwowan e
Zwłoki Tokarskiej zabezpieczono na
[
I1 kochanek zdradza fą, a nawet ma za· .m.in e.
mobójczym do siebie w skroń.
Z Jego chwilowej nieobecności w po- miejscu do zejścia .władz.
· Oboje w ciężkim stanie odwieziono · miar całkowicie ją porzucić. Zrozpaczolna kob:eta poczęła śledzić Poliszewskte- koju, skorzystała Zofia Tokarska, która
do szpitala.
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Nauczyciel g Jmnazium w Mar ylli w roli członka aka-

o6v· ·
smorła.
'11dorJr11oła
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(x) W Paryżu w kofach tutejszych
dem1·i kawal ł'A-ra legj·I· h OnOrOWej• ,. znanego UCZ On ~cg " emigrantów
rosyjskich wvwołata silne
2
2
rx~~z:~;~~Śll~~~~\~
lh';~~;i~b~~~:t~1~:
OS""USt1· u1·ac1~e
sk1ego. N1eszczęshwy CY.łow1ck był
'1.1
'5
tll
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U
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w1a1okrotnego

Zdemasknw nie

(~) ~olo _pół_no~y "!' ~folelu de Fr.ance w' nić n~~ową pracą w wielkim stylu.
L1onie, ~1aw1ł się 1ak1ś obcy pan 1 zapy- Oczyw1.fo1e, praca ta wymaga wielkich
tal J>orl1era. o pro~esora Larronge z Mar o.fiar p~enięż.n:ych. Natychmiast znalazło
syl11. Portier poinformował przybysza się wie.u naiwnych, którzy postanowili
tonem, pełnym najgłębszego szacunku, przyjść z pomocą „wybitnemu uczoneiż profesor przybył przed godziną. Pro- mu".
członek akadem1'i irancu·
fesor Laronie,
imtH
w:&A~ . . . .
~
skiej, kawaler legji honorowej i znako-

f~~1·r

należy

.,i

P6źeiej począł grasować na bruku
paryskim. Zdołał on w sobie rozkochać
mnóstwo młodych paryżanek, przepada
jących za literaturą. Liczne jego narzeczone były również źródłem dość pokaźoych dochodów.
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l~~mo~~~~wał w·1~r1ł~mn~~~ m~'1l. ~Il~'la

po, ~adaczem ogromnych dóbr na Kau.
kazie.
. Rewnlu~Ja zasJrnczyła ~o po za. gramcami kraJU. Lecz w kraJu. w. maJątkU
własnym P?7.ostała uk.oc.hana zona. któ
rej bolr.zew1cy nie chc1ch zcz:;vollć na
Biedna kł kolneta
do męża.
wyjazd
•
J mu·
Ć • k
• ł
srn a pra"owa Ja zwy a na emmca

własnych

upań

które
dobrach.
w swych
ucieczki
próby
Kilkakrotne
stwowiono.
~
~
do najwybitniefmity uczony,
z z
z
postaci we Francji.
szych
przez granicę sprawiły tylko to, że O.
Nocny gość, kiwnąwszy lekko głową
U. miało na oku nieszczęśliwą ko·
szybko pobiegł na górę, ku niezwykłej
bietę.
konsternacji porljera, który pragnął go
Mąż jccfnak nie zapominał o sv:ej
"
uprzednio zameldować. Po wie !okro tn ~ m
żonie. Co pewien czas otrzymywafa
Llł61y IHl„licznte zdradził cudz• l&J!e1nn!co
pukaniu otworzyły się drzwi kotnforto(y) Paryiani'e pami·ętają jeszcze slyn auta i udala sie do r,ewne]!o lokalu roz- ona długie. pełne troskliwości listy.
wych apartamentów i na progu ukazała
się postać profesora w jedwabnej pyja· 11.ą w swo~m czasie historję poinilarnego rywkowego, gdzie maż ;ei zaamwżowa- Zawsze odpisywała. Ta regularna kore·
mie. Portjer był przeświadczony, iż spót fa~dra Taura Bei, która na sdmtek zdema 11 y byl w roli kapelmistrza damskiej or- spondencja trwająca od dłuższego cza·
su. nade t~n:rafa si~. Mą~ mimo wicl~
niony go.ść spotka się z należytą odpra- s.kowa-nia prze z Jedne-go z widizów stoso. ktestry.
Ody wesz.la do lokalu, był właśnie a·n- krotnych listo.w do. zony t do władz me
wą i usprawiedliwionem oburzeniem zna wanych przez niego trilków zakończyła
•
komitego profesora. Najmniej jednak nie się prooesiem sądlQwym. Obecnie prred trakt. Poilflformowano ją, iż mąż znaj- otrzvmyw_ał zadneJ odpo,yie~zi.
wątpliwie spodziewał się sceny, któr._ są ćie.m paryiskim toczy się podobny pro- duje siię najiprawdiopodobniej na pie1rw· 1 • pomes1ono mu tylko. ze zona J~~o
rozegrała się w t-ym mamen::ie na progu ces~ które•g o ri0dfoie jed-nai.1\ różni się od szem .piętr-ze w pokoju, prze·zna-czonym c1ęzko zach~ro.wała I pr7cbyw:1 w 1 e~
pokoju. Wytworny gość hotelowy drżał poprzeidlfliej sprawy. Bohaterem tego dila artystów. Ody znalazla się na gó- r.ym ze s!'.p1tah so_wt~cklch•. Po dłuz
na całem ciele, obcy przybysz, n1e wa- procesu jest fakir Birman, któremu przy- rze, dfzwi zastala zamknięte. M!mo ki·!- szy_m dopiero czac;1~ ~ po us1tnych S!ahająi:: s!ę chwili, położył mu rękę na ra· padia niezbyt mila rola w pewnei alerze ka·k rotnych puikań niikt nie .otwi·eral· Wów ramach do<;tał on of1cJalne zaw1~dom1e
mien!u: „Aresztuję pan:l w im~en~u repll malże1iskiej. Dir111an dzieki swym zdol- czas staneła przy drzwiach i postanowi- nie z po<;el<;twa sowieckiego w Paryżu,
~ll~ł„ Profesor wybuchnął głośnym nd:~ciom jasnoividztwa zdolal przeniknać fa nie rus~ać się z miejsca wpierw, niż że żona jego po długotrwałe) chorobie
' cudza, tajemnicę i zdemaskował wiaro- Syiuacja nie zostanie ostatecznioe wyświe zmarła.
sm1echem:
Po kilktf l:lfa<'lt byty ob<;7arnlk ro„Mnie pan chce aresztować? Członka 1 n1111:e~o małżonka. który mu wytoczy[ tlona. Anflrakt siię skończył, mi a ła s:ę
rozpocząć m1.11zyl1rn. O!~azalo się jednak, syjski zaaklimntvzowawszy się w Paakademji, kavr'alera le.,;ji honorowej?" proces. ·
U , 1111~w1 od pewnego czasu urządł'lal iż na1le zniknal kapelmistrz oraz jed!Jn ryżn ożenił się ttim z pewną młodą Iran
Gość począł gwałtown ie protestować,
groził skargą do komisarza, żądał nale.t· na s·oeince pewnego v:::.rii::~te seanse, które z cz!onków orkiestry. Węsząc nieszctę- cnzką. Pnivcie . ich byto zuncłnie S7"ię
nego respeklu, który przys ! ug'.wał mu z c:ieszy~y się olbrzymk~m powodz-eniem. ście kapelmistrz wola.ł pozostać w swym 5liwe i zdawałoby się. że pierwsza żo
tylulu jego stanowiska. „Pan wyraża po Dirman kladl sfe na deskc, najeżoną pokoju. Pieniąc się z obuirzenia pani D. na tak gorąco onfakiwana została zuwątpiewanie co do mojej tożsamośd? gwoidziami, zostaival żywcem poc/;owa- opuści·fa wreszcie loka.I i nastę p.nego dnia pef 11ie zapomniana.
Nvglc. Jak uom z J::i„nP-~" n'<'h:t do
Mogę się wyle~itymować, jeśli p~n nie T?J' i wykony wał cal.v szere!? z11anyc!z zwróciła się do swego a cl wokaita. Pani
mfo~zkanta młodych mnł7 1v1k"w 1:>~n„
ma do mnle z:mfania. M:i biurku znj l u- . sztucze!i fa!drs!dclz· Glónwi Jev:o atrak- D. wszczęta kro,'l·i rozwodowe.
Kapelmistrz nie usffo1val wcale za- k~ła zn1szczona, obóarta lmhicta. Mlo·
fe stę przypadkowo list prezydenfa łho· efę stnowilo 0</ ~·a:!ywanie m.vśli; odpo-1
vera z Waszyngtonu, k tóry wyraża n a- iviadając na ll(!jróżniejsze pytania, zada· przeczyć zdN dy, jednr.cze.~nia jednak dy mvłożnck pO?;nał w. owe) kol1tccle
dzieję, że niejed.nokrolnie będzie mfal wa11e pruz publiczność, fakir povisywal skierował spran·c do sn.du 11rz(!ci1v!:n fa- swa pierwszn I daw11~ opłakaną żonę.
Nieszc-zęqiwa kohieta nie mo""ąc
jeszcze okazj~ powit 'łnia zn:akomaego się swemi fenomonaTnetnl zdolnościami kirowi, który, jak się zdo?al doividdzieć, '
uciec z pod ,.<"zujnej" opieki a~cntów
b~'l głównym winowalca caf ej sprawy.
Podpis: Hoover, prezy~ent z dziedziny jasnoivirlzfwa i tele71atji.
uczone ~o.
Rc>z•prawa śclą~nęła tlu.m:v publiczno- G. P. U. wpadła na pomvsł, który w
I Gdy na scf'nfe pojawifa sh: pani D. 1
U. S. A.'•
Po upływie kwadransa znajdował się fakir kaza{ jej zamknąć ocz.v i skonr:en- ści, rekrntuj.ącej się przeważni1e ze sfor rezultacie przyniósł fat;ilne rozwłąza•
profesor Larronge w prefekturze w obli trować S\Ve myśli na jakimś r;rzedmiocie ariystycznych. Oskar7.ony się jecina:k nie. Czujac się 1uż nieco lepiej po dłu,g-o
czu dyżurnego urzędnika, który prze· lllb też osobie. Pa r.d D. zastosowała się nLe zjawit Adwo~rnt ja~nowld:za z,looyJ trwatej rhorobie w szpit<iht. pra~n"ta
. r.pa zmy_Jić śla~ pilnuj~cych lą a~entów.
1<lo tiego życz~rnia ~ po ki'll~u sek:indradi, naist-ępu.i<t~ _ośwla·~!·cz·enie:
„
mówił w ten sposób:
- Prokuratura Marsyl11 zarzuca pa· g-<ly z z.amlm1ęte:m1 oozam1 znai<lt0wafa t .;_ Fak1r obowuizany 1est na 11ytama (1dy sasindka JCJ z te1 same' salt zmarnu 34 oszustwa, pozatem c:ąży na panu si.ę w sfaniie siknp'.iz·n1.a, fakir przemówił publiczno.~ci mówić pratvdę, f!dxb.v na- ła. chora POdl'uneła jej swoJe papiery,
1wet ta prawda mogla być dla nich przy. pr7.ywłaszrzahlC sob;e dokumenty zmar
zarzut dokonania porwania przy pomo· oo niej w tein sposób:
ł~j. W ten spo~ńb udało się Jej nielcgał·
- P(fni my.~li obecnie o snmirn mal- kra.
c;y gwaHu oraz sfałszowania dokumen-1
Innie.~C> nai-mnfnst zd<1nb hyf adwl')~<at me nrzckr~czyć granice rosyJ!"ką.
tów~ Przywłaszczył pan sobie nie?Jraw- żonrzu, któr~· wlafnie w tej e/lwili zdra- I
Zanim _Jednak do<;zfa do sił po rlhtnie tytuł cz!onka akadcmji oraz pos~u~i- dza panią z pe\ma brunetka. z ktrirą sr.o- lrnve lmi1stTZa, który uważał, iż -rost ę!) fa- i
. :wał się pan w celach karygodnych ma„ tyfw sfe c<'dziennie podczas swej prar;y ldl!'a nkz~m s·ię r.ie da Hs1r1rawiiedliwić, ' gotrwał.cJ chorobie, zanim zdołafa
!!dYż tVyjawienie mdzej frjemnic.v w n- wpaść na ~lad swego za~inionego mę
nipulacyj sła!szowanemi listami Hoovera zaivodon:ej.
.orai zmar?ego ministra Clemenceau. • Słowa fa,kira ~a·d'łv na Me-dną f'liewia bec110.~ci 3 tysiec.v osób tv ramach nrzed· :i.a, ten ostatni otrzynrnwszy ofidal'le
·Jest pan nau:zyciclem gimna!falnJm, stę, jak grom z jasnego 11ii eiba. Nie cze- stml'ienia teatralne.rt.n, zasltt.!!TTie na naj- z~wi.~cl~mienie n 7~onie swej małżonki
nazywa się pan Piotr Larronge z Mar- kata ona już na dalsze dowody zdolnr>ści U'yższe potepienie. Sed·zi,a ocrOC7. Y'ł roz- ozemł się powtórnie.
I tern hicd•1y człowiek ~tał he"r"'1·
o!mltJ'.~tJ·cznycll fakira. rze11mrctlzei pn- orawę celem IPOWiDła:nla szeregu świa-d. I
sylj1.
n!e miedz~ dwiema kobietami, Jedną
Pod wpływem tego druzgocącego biegfa do szatni, nast<:pnie wskoczyfa do 1k6w.
pi erwszą zon:t, która miała do nie~o
- - - - - ..
oskarżenia Larronge stracił odrazu caly
starsze. prawa ł dmr-a •. która 5irndzie„ ·
swój tupet i pewność siebie. Zło±ył on
Się d:zie~ka. K_azda chciała ,'I.O
W~ł~
astrzegł
zeznanie. Jak wynikało z
wyczerpujące
n11cc wvłączme dla !'1ehie. ,led!la z nich
.
I
.
tych zez.nań, Larronge reprezentuje najp_rzcwę~r?wała. o chłodzie I głodzie fy„
..s
- ·..bardziej oryg.:.Ualny typ ho:hstaplera1
s1ące mil Jedynie po to, aby ~o odn:ilc:i.ć
dotychczas bowiem mało ,znane są wy-, ft' r a z i e POl"ZUt:eDWO EiO przez &ODte
(h) Trzy Iata temu milionerka ame- serce z;nnwu rozpaliło się płomieniem a druga r«>wnież chciała mleć ojca dla
padki hochstaplerstwa w dziedzinie na·
! rykańska, wdowa Winifred Smith po· miłości. Lecz, jak się to w takich wy- swe~o dzi~cka.
uki i wiedzy.
Larronge, nauczyciel gimnazjum w znała na Riwierze pewnego hrabiego padkach dzieje, zako...;hana miljoncrka . SytuacJa zdawała się hez wyjśda.
lti?.rsylji, cieszył słę wie1ki.em uz:!an:em serbskiego Wielko Radiczewicza. Ponie nie myślała o zachowaniu środków ~1edny Zf!1;-ilt~etowany człowiek. który
w kołach fachowych, jako archeo!o~. waż wdowa zakochała się w hrabim, o~trożności i wraz ze swoim nowym me :v1cdz1_ał. Jak ~?ble poradzić w tej
Jednak nie zdołało to zaspokoić jego zaś hrabia naleirał na małie;1stwo, ślub przyjacielem pojechała do Włoch, gdzie zaw1ktane3 sytuacJ1. w s?m cizie·, No.
górnych aspiracyj. Postanowił przede- odbył się z wielką pompą. Na wszelki w pięknem idyllicznem Rapailo zamie- wego Roku popełnił samobójstwo wy~
wszystkiem dojść do majątku i w tym jednak wypadek sprytny hrabia wniósł szkała w jednym z uajwytwornicjszydt str~ałcm z rewolweru.
celu wyzyskiwał swe stanowisko w gim do un10wy ślubnej jeden nieznaczny hoteli. Zło~Jiwy serb oczywiście nie za- c"fdlG ...,...........,......,. ·>ri
nazjum. Przed egzaminami wzywał do punkt, głoszący, że będzie on otrzymy spał gruszek w popiele. Natyr.:hrniast
Wesoły kącik.
siebie zamożnych rodziców, od których wał miesięczną rentę nawet .w wypad· porozumiał się z polic.:ją faszystow~ką.
-<>ewentualnego rozwodu - doży- Jak się bowiem okazało. wedlul{ praw
obierał dość znaczne sumy, które mia- ku
f,Y być przeznaczone rzekomo na cele wotnio, lub też do chwili powtórnego wtoskich, naruszenie wierności mał·
ZAPOMNIAŁA.
_ Cz.Jowiieiku co się z tobą stało?
Iże1iskiei jest karane więzieniem. Poi nnaukowe. - Oczywiś ci e, rodzice, pra- . wstąpienia w związek małże1\ski.
gną~ zapewni.ć ~wym dz.i.e.ciom pomyśl!_l_y 1 Amcr~kanka najwid?czniej bardzo ~ormowaws~y. więc policję o zdradzie masz c<1tą iztowę 'zaband~ażow:i.ną?
- f\'lioia narzeczona rzudła mi ok
wyni.k egzammow, wnos1h te opłaty. W . była w ntm zakochana, ze na ten punkt zony, spokoJme czekał na rezultat. Po-1
„
· z
'
ten sposób zebrał Larro:ige kilkaset ty- '1 nie zwróciła zbytniej uwagi, I warunek licja, wkroczywszy do apartamentów na kwiatek.
tak
cię
ei
d
prze·
mógł
nte
k
Kwi~te.
hisz:
grandem
_
z
J.~
zastała
am,er~kanki,
uprzy~iljonerk~
i
rdk.
Miną!
przyjęła.
oświad.:
razu
sięcy fr~~.:ów. Pewnego.
w sytuacJ1 medwuznac.:zneJ. 1zranić
tzył on, az został członki em akadem1• krzywszy sop1e serbskiego męza, po- pansktm
_·Ale widzisz nar 7 eczona zar>omnia
naukowej. Podczas bankietu Larronge rzuciła go. Prawdopodobnie nie zmar· która w zupełności potwierdziła praw-I
oświadczył, iż wielkie odznaczenie, kto- j twiłobv to zbytnio porzuconego maf· dziwość słów hrabiego Radiczewicza. fa wyjąć go z d~~·icziki ·
•
re mu przypadło w udziale, musi uświet : ionk~. gd~:bv nie to. że ~merykanka nie 1 Bezpośrednio z hot: lu. za!rochana pa i
,
"""' kwapiła się z wyplacemem renty, we- ra powędrowała do w1ęz1e111a. I trzeba fPW'ł'•;;w.1z:ilflłiił'•• Wf:%::>::.z.:;. "'""'"'""""
e
był? olbrzymiej ka~cji, żeby ~ypus~czo wanie ~a „wyrządzoną mu krzywdę".
dług umowy zawartej ~rzed ślubem.
.
W pismach serbskid1 szl.!zegółowo
Tak trwała sytuacJa przez Jakiś no tch na · wolnosć. Wspamalomyslny ,
(lu) Reinhardt wystawił w teatrze
londyńskim „Adelphi" 1 operetkę Offen- czas. Ona - nie dawała pieniędzy. on małżonek wyraiil gotowość wybacze- omawinią tę romantyczna historję. za„
bacha „Piękną Helenę '• w nowej orygł~ : ~- rozwodu. W międzyczasie miljoner- nia swojej lekkomyślnej żonie pod wa- znaczając przytem. że Radiczewicz bez
nalnej ·Inscenizacji. Publiczność przyjęła ka poznała pewnego hiszpa11skiego gran. runkiem jednak. że :i:apłacl mu wszyst· wątpienia jest zwykłym awanturnikiem
reżysera i sztukę nader owacyjnie. . lda markiza de Vergaro i wystygłe jej kie .v;aległe „alimenty", plus · odszkodo- . bowicm w Serbii nie istnieją hrabiowie.
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Emerytury

będą pzysługrwa.fy rzemieślnikom

6milionów złotych

na akcię pomocy bezrobotnym

(d~ Nacz>ellny komitet. do spraw bez- l rz~micśl11icze w gotówce da[y komite·
,1Toboc1a opracował oOOc:me szczegółowy towi 24.f tys. złotych.
Urz.ęd'tllicy samor~~dowi, pańs!w<>wi i
(~) Org~n~za.cje przemysł?we, hand!o jąc j~, czy uważają powstanie kuy ren· . bI:lans swej działalności w ubiegłym ro.
prywatn.l, ja•k rówmez ł n<l!uczyc1ielstwa,
!ku
we 1 rzem1esln1cze występu1ą obecme towe1 za celowe.
bardzo energicznie przeciwko obowiązu· 1 Ankieta dała pam~lne wyniki. Zna· t ·w bPlamie tvm zostały uwzg'lęd.nfone facznie 130 tys. zlotych.
St·osuinikowo nLezbyt wte:le wpfaclty
j~cym _opłatom na rzecz instytucyj ubez cz.na ~lość oragnizacyj odpowied~ła, że ws.zebkie pozycje wJ>ływów pieniężnych. ·1
Ja.k się okozuje i•nstvtucje paiistwowe, 1•a rzecz a:kcji pomoc~ bezrobotnym t.
p1ecz.eu społecz~yc~. Władze pra~dopo pragn!e, by kasa r~nlowa powstała w
a częściowo i samorzciflowe, w cfa.~11 ubie zw. wolne zawody, a w1-ęc J.eikarzie, a:dwodobnie w pewne1 1:11erze u~zgl~dn1ą po· Ja.kna1szybszym czas1~
Organi.zacje te zamaczyły jednocześ .e.lef!O roku zaoliar0traly komitetowi na kaci, inż:vr.1i·eirowie.
stulaty tych sfer .1 przyz:na1ą u~ s~ereg
ulg przy wplacan1u zaległych 1 bieżą- nie, że ich członkowie z pewnościit nie akcit: µomncy bezrobotnym lq_cznie I Suma. kt&rą zaofiarowali komiteitowł.,
!wyraża sic cyfra 14,737 zf~tycll• .
uchylą się od płacenia składek, o ile 3,9U.OOO zlot.rch.
cych st~wek.
Naczelny komi:t·~t w ~1ągu ubreg;feg.o
Zbf-ór'ki ptrbJ!ieme oi:.~z dobrowolne 1)0
• Je.st Jednak rzeczą pewną, ~e u~ględ oczywiście nowa instytucja będzie im .
:datki. us-tailone przez. orz:rnłzacje zawo- roku, otrzyma.f dosc powazne dairy w nan!eni~ postulató~ pracod.awcow nie po· dawała realne korzyści.
.
Rada izb rzemieś!niczych, opierając dQ\\'le i społeczne przvnlosfy łącznie. w turze.
ciągnie ~a sobą zadnych strat dla sfer I
się na tych odpowiedziach, przystępuje irDtówoe i w naturze, przesiz;ło dwa miljo-1 Szcz·eg6lnie d'!.lźo wpłynęło citik_:u, ziem
••
pracowmcz~ch.
ty~b
Pra;own1cy fizycztu t umysłowi w dal obecnie do opracowania. statutu kasy ny z.fotych.
1niaków i węgla. Ł~czna wartosć
I Organizacje przemvslowe llandlowe artykułów wynosi 1.756,000 zt
szym c1ąl!u będą korzystali ze wszysl· rent-owej.
Dary w naturrzoe przeważnie wpfywa'
•
kbh uprawnień, przyslu~ujących im z
fy od organiza:;vj p·rzemysł.owvch i rol·
tytu~u uhezpieczenia w kasie chorych, '
nl·czych, kt6ryĆh czlon.kowie dobrowotukładzie ubezpieczeń od wypadków i
nie. dę. opodatkowal! na rze~z ofiar obec:~· d. - Ni~ ulega przeci~ż .wątpli~oś~i,
nego- kryz'.\rsu go!'pcdarczego.
j
ze wszystkie te uprawnienia pos1ada1ą
Łącznire naczelnv komitet. w clą~ ukolosalne znaczenie i szczególnie w obec.
11
roku, zeb~a.r w, gotówce i w nawałczycl hi-eg-fegQ
\Vł'nny
nych, ciężkich czasach, muszą być
utrzymane.
1 tuJ'7e prreszło 6 m1·1Jonow złot) eh.
Sirma ta olrnznfa się ri•ewystarclaJq•
•
Z ubezpieczeń w Polsce nie korzy· . •
Naczelny komite!. zw.iększ:1jąc corae
ca.
m1eszkan1u
a
awantur
Nrezwykła
rzemieśl·
samoistni
s~ają jedy~ie .drobni,
baird1z.iej zakres swe1 ofo1·rne1 pracy, w
·
nicy, uwazan1 przez nasze ustawodaw· k
wielu wy.paodijrnch z tmd· nrością dawał so„
raWCOWel
stwo za pracodawców. Tymczasem każ1
e rad~ z kłopotami f~1rnnso;v~mi.
bi·
rozm6sam
postanowif
tukowc;ki
kra
OinóW'na,
\:Viktorja
42-letnia
(d)
dy z pośró.d. rzemi~ślników t~j kateg~rji,
Stwierdzić m:Teiy. !e w b1·ezącym roniez.a~ru.dma1ąc~ ~1! pomoc.ni.czyc~, JeS~ wcowa. zamieszkała przy ulicy Żerom- wić się ze szwagierką.
.Udał się sam do Jej mieszkania. Wik ku ofiarność spof·e-c;r..e.~shya r.a~:r,ego PO·
w!ns~nv1e rówruez • r~botn 1 k 1 cm. 1 dotkli skiego. z głębi duszy nienawidziła rn~~czę?a wzrastać. Zz.b1Mk1 pubT!cme. orw1e odczuwa. fakt • ntep~dlegama usta- czyzn i nieraz dowodzifa swym znaJO· tona przyjęła go bardzo chłodno.
Mtodv robotnik zakomunikował Jej, . itanPmwa-ne r.rz·ez tolrnl11ie k<>m1tiety.!1'bymym. ie wszystkie kobiety winny
wom o ub.ezp1ecz~n u soc17~e~.
Obecnie rada 1z1?" rzemiesln!.czych ~Y wspólnie prowadzić watkę z podstępną. że dłużej nie zniesie jej polityki i ie Je- wa1elski1e dają wi1ęce,j d·ochod1ów, mz z~~
sunęła bardzo. oryg~alny J?ro1ekt, kt~- pozhawioną wsT-etkłch szlachetnych żeli nie przestanie buntować jego źony, 1 szfor0cz.ne, a ooc;,zcr~ólne o:itan!z.~cie
to będzie zmuc:;zony nie wpuszczać jej zawocTiowe. uświ ad.a.mia1~c .soh:·e s\1:ÓJ o..
rego wy~ona.i_i1e moze_ ~zem1osłu polsku~ uczuć, ptcią brzydką.
lbowiazeik ~p0>fec7,lr'y, w m1rare moznoścl
Nienawi~ć do meżczyzn, jaka iywita do swego m:es7.kania.
• '
• •
mu oddac. duze korzvs:1•
Wiktoria woadła w szat. Poturbo- zwiększają stawki dobrowolnego podat„
Chodzi o slworzcme rz!mieslnrc.zeJ panna \ViktorJa. nie była pozbawiona
wała tak dotkliw.ie niesz-częsnego szwa ku·
kasy. ren~oweJ. Do kasy t~J ~ależehby pewnych konkretnych podstaw.
Jl1rejmv więc na·~1iieię: ~ nacz~lny
rzem: eś.lmcy z cał~go kr~1u 1 wsz.yscy I Panna Wiktorja była w swem tyciu gra, że musiano do niego wezwać poJrom1tet n~atelsk.1 zna1d•7.ne odno0w1eddwukrotnie 7.aręczona. Zar6wno pierw- ~otowie.
opłacaliby stałe, niewys-ok;e stawki.
• ~a~a rentow~. zapewniłaby P.omoc szy, jak i dru~i narzeczony, wyłudzili \Vczoraj Oinówna stanęła przed sądem, nlie śriflkl fina-nrnwe i berł:zle mńR"ł prze„
P 1 ~nięzną drobnieiszym rzemieślnikom, od niei nieniądze i po wyr-nar:zenitt ter- oskarźo11a o pobicie. Skazano ją na dwa prowa<Iiz~ć .akcje ptlrn?CV ~7.rabotn~ W
Itvch rmtr'l•:>r:>ch. lci1h e s·ohve z.a:kreśht
kt~rzy. w obecnych .cza.,sś).c~ stale ho~y: mi nu ślubu. czmychn..,ll z ł.odzl, zacfe- tygodnie aresztu.
k!1Ją s1~ ~ trudnoś~1am1 finar;sov:em~ 1 raj?c za Sf'.'l•::t wszelkie ślady.
•
!1 1e zm:i;du1ą, po~Qa. w żadne1 z istme· I Panna Wiktoria oc~ywi~cłe bardzo
włamywaczu •
się przeięfa temi przejściami. Po uciecr Poznał
•
•
1ącyc;h
izo rzem1e~lmczych, nie c~c;-,e ce drn~iego nMzect-onego. zupełnie
Radatn~ty~ucyJ..
.
na wła~n~ rę~ę reahzowa~. łe,go pro:.ek· przestała wierzyć mężczyznom i już nie
•
e
tu,. zwroc;1Ja ~lę do wszystK 1 ch ?rgamza• SZ111<-afa męża.
Przed czterema laty mtodsza jej siocy) rzem1eślmczych całego kraiu • . pytaU
1wwwMzmww stra Janina. wyc;zfa zam<it za solidnego,
••
Doniosły
.

projekt rady izb
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-------~r=::-:-~ ~~t~t~egfabi~~~~:;~. dl<1:~;;~i~!· Ł~: tł~e·oczekiwane spotkanie w mieszkaniu
Iprzv ulicy Kilińskiego
.
____ _:J__ ·~ J_ • W kow~~ie.~o.
.
"':

Pozyc1e mtodeJ nary było bez zar:im· .
Pewne~o w1ec1oru. w Tistoparł'Tfe ub:
tu. Jcinlna .l!Or~co koch~ła swego męza, I (d) \Vfadysfaw Kromek, magazymerj
fa~ryczny, zam~eszl~ały przy ~I. Kil_iń- rok.u ..gdy wr6:.'.if z pra;y. zas~ał drzwi
la o„ ndw7.aiemniat sie jej uczuciem..
Wiktoria nie mogła się pogodzić z sk1ego. po·:ho:lzlf 7. 1edne1 z WSl, znaJdu we~śc1owe swego mtcszkama lekko
~..._., uchylone.
jących się pod Łodzią.
st::111em rzeczy.
tym
dn!u
w
WODNIKA
UR01.1ZENJ pod znakiem
Tknif.'tV 1tem pr7.eczuricm. szyhko
Za mto~u. gdy. je~zc~e za"'!i~sz~i10 lut<!r.>;o. - oosi~:łaią charakter SENTY MEN- I . - Nie wierz rnu - m.6wira ciag-f P. do
Uir""ł wówrzas- ia·
t
-b· f d
przyJazmt się z me1ak1m
TAL!'-!Y, t?twar~y 1 serd.eczny ~. stosunku ~o oto siostry. - On tylko udaJe haranka! Pe- waf ..1na• wsi.
·
,,.,
\\ 1eg O wnę rza.
Zd
Cl b
•
\Hf
. .
.
·
czema. n11 lość idealna t szczęsltwa, u.czurnł ma1
1
011
1ra ~szc1:.em. . a- kiegoś draba. który pakował do worka
;rzem,
7.
ją wn io~le i silne. Poznają się na lndzfach i Po- W'l~go dma .wy1dz!e szycffo z wor!rn. 'V
siada.ią wirlkość 1 szlacł!ctność ducha, a za do- \Vszyscy mezczyźm - to totry, a on z wafo się nn wowc:i:as, ze mgdy s1ę ze jego skromne ruchomości.
_
.
•
sobą nie rozstaną. że przyjaźń ich bebre r~dy i ~sk~zówki otrz~aią s.zacunclc. i . pewno,(cią nie jest wyjątkiem.
zrezy
w1dok.
.1er;r:i
n.a
Wbmvwacz.
Janina nie zwra„ała jednak uwa~i dzie wiecrnle trwata.
uz!12nie._ Pow~nm wys_trzegać_ się wspcld~lałania
1
St::iło się iedtiak inaczef. Kromek wy gnował z tunów 1 zbltzył sle do okna,
z mnymi 1 unikać ~zyichkolwiek rad: gdyz przez 1na te ostrzeżenia Nje chcąc r<'>zdrażpra ... nąc widocznie wyskoczyć na ulice·
l
.
· dz.1. 1. zupe1·me
· do Ło
•
.
•
• • zbywafa
to mo~:\ sle naraz•ć na straty. We1da w przv- j
„
straci z
milczemem Jej Jechaf
szfości w posiadłość maiatku ziemskie ~o. lecz niać siostry.
Kromek rzucił się nań z tylu, w-z,y.
•
nrzyjaciela.
oczu
n~leżZ z.achować <;>strożn~ść w wspólnych prze<l 1dernkie stowa.
WiktorJa nrzychodzifa do ~łostry 1 Od czasu do czasu docierały do me- wając jednocześnie pomocy.
sięwz1, ęciach bv .me. straci~ takoweg?· Będa ~a~
·
Mó
· • · Ch b
t
b d
• ·
· · b
· · t lk
szczęśhw1
1
ma!zeń~l<!em
pazycm
w
en!
dowo
Chrfał za wszelką cenę ~atrzymać
ra ąs~cz.u.
w otoczeniu rodziny i bliskich dla sieb;e osób. przew?.zn•P.. Y o .w czasie. n1eo ecnos:r ~o ar zo z. e ~1esc1 o
Powinni m'eć wieceJ wiary w siebie i nadzei szw::ig:ra. Nie chciała bowiem go wt- wio'lo mu. ze JCR'O dawny przyJactel sto złod ł J·a
zc ·
czyf się zupefnie na manowce, te nana P izysz!ość. Nie poddawać się rozpaczy ~ dzicć.
I na~le. w C7.ttoi:ie S7.amotanla sło.
Milafv lafa. Janina stracifa wreszcie wet odsiadywał kare więzienną za ja.
powodu chwi:.ow~ch .niepowodzeń. g~yż pri:dko
snojrzał mu w oczy
wfamvwrt"Z hvstro
kieś nrzestenstwo.
cierpliwość Pewnego dnia• ~oskarżyta
·lą ' os1ąg-ną powodzenie.
takowe prz.espod
·
·
I
•
" ' •
•
•
• • :
l'O- •
wpływem WODNIKA Urodzeni
zdnmlony:
krzyknął
i
młeszkaf
erem
kawa
hvf
Kromek
zel
osw1adcza1ąc.
siostrę.
na
winni o panować swój system nerwowy unikać ~1e mezow1
__ Wtncłku. t1r7.ecłe:t to ja ieoi:temt
zupełnie s~motnie.
wzrus1eń · przepracowania idyż skton~i są cl - "na ją ciągle buntuje przeciw niemu.
Wfodka
j
rotdę.:ia żył.
Nłe pozn<1l~o::z? Nie pozna: esz
..___..
Dla urodzonych 10 lutego. szcześliwy m'
Cbrabąszcza?
sląc sierpień . datv dr.ia I. 7. li. ~I. kolor cza.
ny z różowym. Jako amu!et - taftzman AMEKromek cfrgnaf z przerażenia. W'ł~e
TYST l>rżynosi szczęści~ liczby loteryjne
jego najsrrdec:r.nie.ic;zy przyjaciel ~taf
5J50 - 13.
si~ wf<'mvwaczem! Przeciei to takio
strno;zne!
w €zasie przewożenia ~owarów
l(rom«-lc nczvwi~cle Jn~ nie mv~1nt o
Chetnlehy sam utatwH Chrnb:\•
połicjl.
za·
staruszek
saniami
jazdy
czasie
W
lutego.
10
Włlno,
todzi~
Pód
Ju!Jattńweł<
Nowy
(d) We wsi
Od dłuższei?o czasu mieszkał w Tro· 1 snął, a konie same zaeiąnęły sanki at szczowi uciec1kę, ale w tym wht~nfe
Wybuch! 1>0far w zagrodzie Stefana Miaskowskiego. O~ie ti z gwałtowną szybkością prze- kach 73-letni Hersz Aronowicz. i zawo· i· pod dom Aronowicza. Gdy Aronowicz mnm„ncie ijawili się w mieszkaniu są•
.
nie schodził z sań, podeszli do nieb do· słcdzi.
.niósł się na kilka sąslednlch ~udynków j po- du ekspedytor.
Aroiao- Ody nłrzetł cłr~ha z t.efaznym łomem,
W dniu wczorajszym Aronowiez: tran m?wnl;y•. k~órzy stwierdzili,
cz ął poważnie zagrażać znlszczeniem całej wsi.
obok lc!ó~~)tO t~iał worek z ga_:d~rnba,
Dziek! energlcznef akci! ratunkowe! l'Ob!isklch spartował ładunek towaru z Landwaro· WlCZ nie zy1e.
Jak ustalono zamarł on na lmlerd. zroznm1eh. z kim mają do czymen1a.
drużyn strażackich, J)O kilku godzinach J)oiar wa do Trok.
Wziclł t'nd rl'lmlona· włamywacza ł
·
- -·
Ugo •zono. Straty wynosza 15.000 zł,
go z mieszkania.
wyprówadzllł
Pożar powstał prawdt'>podobni~ ws.kutet nie~

•

•A

1

:n

I

I

Tragiczna

ekspedytora

śmierć
I

l

ostrożnego

obchodzenia sie

i

'Wlomonfe

o~lem.

::l'Vrfnł'#Hnnq in ~· da
(d) W .fl')dwórzu domu przy uf. Miodowej 6,
9-letn i Jan Kulczyfl,kl, jadąc sanecz.l<amf, upadł
na ziemie 1 dozna I bard·zo d-0tkliwych pottuczeli. Wezwano pogotowie, które Ud.z:ieliło
chlo.pcu pomoc:v: lekarskiej.

,,„

n

!łliłcidu "''n 'J'od Aniami samocfiodu

O'dv Chrah·a~zcz Sf'<'>irzał smutnYni

(d) Na ut. Pabianl-Okiel pod koła samochodu wirokfem ną dnwne~o r>rzvJnc:it'ła. ten
(d) Do składu trunków alkoholowych Kunekun<ly Prytze, przy ul. Senatorskie! t~. doko- dflstar się 18-letnl Antoni Michalak, zam•. PrzY odwrócił głowe i sz~· hko 7.:tmkn<tł Jrzwł
Cł'l„~h:-~?.C~ '-' \J~a<lzono w wiezitmiu.
na~o wła m~nla. Łupem złnez~1ków padły ro:r.- 1ul. r ia •trm·_ei !'. P"~n:il ron d(\~ć clPtkl~h 111>„ko-I
ma1te trunki, wartości 01tólne1 pr~l~ 1500 zł. dzeń cl~e.bnych, \\ ezwano ~~o towle, które Okazało ę;ic. ze był on już dwukrotp1c
:oszkodowana zwróciła sio do poltcJI, które! j mu u:iz1chł? pomocy lekarsk!eJ. SłOforca ia~ 1kar~r.) za kradzieie.
rvm nt7.em skazano go na rok I CS
. ~.
Jednak do ·teJ Jl()TY nie udało sio uJ~ sprawców fęła Się POII(:Ja. 1 •

l

1włamania.

ł

. :, . , -)'-,
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lmiesiecy wiezieu~

.
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W tcm samem towartystwle
włada do Mayera:

1' •,~~ '

J •

1914

\V pewncm towarzystw.le ' toczy się rozmo-

wa na temat dzlcdzlcznegc) obclątenła potomI
stwa.
..;.. Czy iian Wierzy w dziedziczne óbclistcI
nie? - zwraca ślę ktoś do lt\3ycra.·
Naturalnie„. Miałem st11tąc11, ttóta
um:ir?a i tkóra wla~nłe była drlcdzlcznio ob.
clątona."
- J:ik pan to rozumie?".
- Je) matka I babk:t tct umarły„,

' •I

-

z JadUJ I•gil

smos arsk il

-

1

włada Mayer. -

.

1'1us!mflnl twierdzi: ,.W i:rze Cllve ńroolca ~z}nl:' sztuk~ polityJi, litcrafr~ry. i1~1u;d
szla~hetny ~pokój, w jego ruchach zawsze coś 1 sw1ata f.lmowcgo. Często s· ę zdarl:t,
z .dżentel·mana. słowem ta r6wn 1nva~a i wytw„r- że zdania i s:tdy publ:czuoścl Slł roz: t ~ . • • I ~ .1
,,
I
na kultura. ktl,ra mi naibardziej icst bliska nai- i.; i

1

Bardziej mi o.dpowiada. Widzialt'm jei:o naiilo\v- .,.~ rtC, CCZ zuarza 5,_ę ~Z. ze !:H.as uO•
w:v!;oce artntyczny film •.24 godziny'' i iio- minująca cecha lttóreg.os z w14!•C1nycb
l g~. d,~ać jeszcze tylko jedno: jestem zachwy- ilłmów odnosi ćałkow te zwycicst,\·o.
Tak było \v swoim czasie z t1lmem
.I
eony ·
reżysera Marnaua „Wschód sło:h:a·•.
WW
Z wr•
. 1·rrzeha przyznać. że był to film wyii.>ce
Ó
!iZY

•

c
I
4
•••
.1111.uinu los .ro.orzg

Towar, wie pan, Jest dobry, , _.
tylko opakowanie bard:i:? wiele kosztuje-

zakładu fryzjers:~ego Romana Brzyte'l\•ki

(h) Pośród mnóstwa ankiet. i:tk'e
rocznie setki pism codz.en 11 y..:h 1
l m icsici.:zników rozp ·su.,ą, znajd11j1.:111y
zawsze temat: „Jaki firn w roku ubicgl)•m wy\varł na Panu (i) najw;i;kszc
wrażenie.• Jaki film tym samym u \vai.;J
Pan {i) za najbardziej artysty~z~1y".
Szczcgóln e popularne są tego roclza
I ju konkursy za~ranicą, gdzie otlpo\\'il!' CLIVE BltOOK UL'J$IOHYM A!=ł rYSTĄ ' dzi na n=e dają n:ctylko amatorzy ki1
, na. lecz także wyb:tne jednostki z dz:e
BErtlTA MUSSOLINIE<lO.
! rok

.

Wldzl:lłem p:uiską torie." Bardzo ładnie
'
~l
bi
se u ora." usl być dobrą gospodynią. praw· ' ~I
,
da?"„ Ows~em, nie triogę- narzekać..• ..:...·Ódpo- 1
I

IO.li .

1 •

pub~"cznoś.ć C'1~~~o. ś_wia-

artystyczny .i
l ta p~znala ,s,1~ na Jego wartosc:ach.
mroz•e. !ii& bg rui:h I • Kilka anK:ct na t~mat na1lcpszc~ 1)
słe ogollć. Pomocnik p:ina Brzytewki iablera Cołg dzmeń
HCo SJ~ przepro· f.lmu roku 1931 potwol:ło wysnuc wu o
sio do roboty I nr:lz na wstępie żaclna mu f t manułol-sfurze.
skórę na prawym iioliczku. Óo~ć stę dcnerwuJe, i wodzu! - l.ic:glłoc:je i ehsm t sje do ic:h sek, że jc~t. nim na dn~giem m·cJsn!
, ,.~o~grcs .lanczy", na „P!CT\~SZClll zas
jedgng zarobek
awantura. lćcz pan szef wszystko łagodzi.
dzw1~kow1ec „lnstytutk1 , ktorc~o . s1:c•
,! • .
•
_ .
.
Po wyJściu gl'lścia Brzytewka zwraca się 1
prze~ cafy dzłc~ .fn_:irzną na_ _,ulk~cb., s1_e s ę na ~l~cac~ ~ro~zkc_ .mebli, b·J to nJrju~z osn~ty jest na tle OjF?t1mie popu
i
do swe~o pomocnika: .
pow1csc1 Chnsty
! larncJ w N1emczc-:h
- Panie Antoni, czemu się pan wzliił na MaJą swe stale ~lCJSca w n~J· uchhw- zawsze tan eJ w~ n.esic n.z
.
, ! v :nsloe „D' zś j jutro".
.~urmanką.
tego gościa?„. Już go pan drugi raz zacina w SZ}'.'Ch punktach tnia.sta. Z pękiem .sznU~
Pomijając wartości artystyczne, flm
i rów pod ~achq„ sto!-' caL:n1 godzmatrl1 ~le kto się d~1~ przcp ~·ow~dza? Ch~ ba
tym tygodniu?."
j Jak ma eksm.; s1.ę„. N ckt~r~Y. wfa '.n•e ten za;ntercsowal publkzność zupc!~~ •\
- A bo to Jest tak, panie szefie.~ Stutąća 1 Wy('1ekuJą kl:1entow.
j t~,Iko z tego zyJą ... c.ksm SJI ~ e~zcku- nowośc 'ą tarówno treści, fa.k i pnddSą to
te11:0 pana Jest moią narzeczoną I ta szrama na '
CJ,i„. Jest . to pewn.:eJszy zarobek mz śc!a do teatralnc~o ukcia sztuki. N·ct~agarze„.
potlczku to Jest umówiony znak, że mamy się
1
wątpliwie w sztuce tej jest w· cle . r lC! Na ich przygarbionych plecacl1 le- przenosz~me to\varów... .
dzłś ' spotkać· żafy już dzi esiątki k'. Jogramów różne- I -: \Y 1 ę~ są tac.,)'. tr~g~i ze. którzy czy orygińalny"ch. Przcdcwszystk·cm
•:
: • zarówno autorem szt1:1ki, jak i a11 ' o rt:in
_1'l:lyer I Cohn są wspólnikami firmy „Mayer ; go towaru, bele bawełny, poszczcg:),11e specJalme. s i ~ tem n ;m;i,1q . ;„ •
& Cobn". Nie można powiedzieć, aby obal część mebli, gotowe sztuki materiałów . - A Jakzc... Dowie s.ę, ze gd;!•es , scenarjusza są kob:ety, reżyserem t\!~C>
1
filmu jest także kobieta p. I eo11tyna Sa•
wspólnicy rołączeni byli braterską mitośclą. 1· wtókicnniczych. Byłv to dawne. dobre Jest
s:ag1:c. Pozatcm w calym filmfo ntcmi
clcsnusJa
1\\aycr Jest wśclekl.v na Cohna, Cohn nlenawl- czasv„. Dziś wszystko s'ę zmieniło.
l ~ czeka juz t?m od ~ana, alh? przedt em an; jednego m~żczyzny.
Dizś _
dzl 1\laycra.
Jeszcze jedną oryginalną ccclt:\ ti~eszcze czym stara.n a. ab~ Jego wy;ia- 1
stoją i czek ają.
Pewnego dnia po dłutszeJ ntt zazwyczaJ
1
Jęt.o. do. wynoszen-a mcb!1„. To Scttr)O ' in :.i .iest prawie zupclnv brak Z;J\\. r. do-?
.
....:. r .
kłótnl 1'1ayer znaiduie na swym biurku kartkę.
T No, Jak tam mt:resy · -:- pytamy. dz1c1e s. ę przy c~ze ~11 c1a cl~ poJ atk r.)- wych aktorów: wszyst!c!c osoby d;~;ała
ną której widnieje tylko Jedno słow~:
· k ·
· k'
· t
ragarz przestępuJe z flO{!"I n'.l no~ę. wych Gdy w :adomo ze gdz1es ma su~ i
_ l:IJota
ącc - dol pdani1en 1 z zkamd b1rętcgo 1n·
•
,
1'\ayer b.lerze karfkę podchodzi do swego l chucha w zmarznjętc ręce ł odnowjada: cdbyl
• t ac Ja,
ź 1 e nn i
I -• Żle • proszę pana' • bardzo
'
d
1!CY
• •· ~
:5k S o rcgoW luro·
! · 1 któa zI1cwczync
dternatt.
-,
· .„
·
wsp 61 n.·ka 1 pow1a a:
- Patrz, Cohn„. Bardzo często otreymulę póki był ruch w składach manufal< tu- tragarze już sq tam r icrwsi. Smu tne te; z cma, . r~c n.azw a ą oczy ~~ ,e
r
różne anonimowe listy b~ podpisu, a dziś do- . ry, można by!o jeszcze coś zarob:ć, nie zajęcie . ale cóż rob'ć skoro takie ..:za ., n:cwa.ne 1 n.ewaznc.
teraz -:- podczas sta,~naci_i - ni~m~ z sy nastały„. Zimą .~dy mn;cj jest cl\s- i : Dz:cwcz~ta te przys~ty ~o atc <.'r
stałem -sam podpis bez listuI czeg-o zyć .•. Czasem stoi s · ę cafy dzień misyj, zmnieiszają się ró\rn :c 7 n :i ~ z~ f.~m~)\VCl!o \vpr~t, bc7;posrcd~. o - t 1y
•:
zarobki... Zima to wogóle ciężki .dla c1a i wm?sly. tez do f1l,m.u. miast ~~~ o ly
.
i napróż•10„. •
Są Jeszcze optymiści na świecie.. „
bardt1e1 czy mn t:-J arCzy innych kl:jentów oprócz kup nas ~·kres„.
I
SQdzla żwraca się do świadka:
1 teatrałncJ •. miast
. I Tra~arz otnn .się S7.C7.el11icj w wv- t tystyc:ncJ. gr'!' - kawał prawlllhv.:gl,
.•
.
jc6w n:e macic?„.
- Jak się pa~ naz.~wa?.„
;
.
.
Rzadko nadarzv s · ę kliJCnt 7, m- szarzałe pale .ko 1 z11nw11 n o cz~l dm- . isto}nea.0 zrcra.
I
- lt\danJa Pietr:is.nska."
Z wielktem poczuci,cm t~ktu 1 ttll~~n. Knncv b~ -Ji rl~ n<ls sbiY· chać, by rozgrzać skos t1(afe n;- ce.„
hranży„
n~j
- Ile pani ma lat?r~ artysty~znego przcpro\ adwna _Jest
b _
_
m1 dostawcami pracy. Czasem przeri:e - i
- 67mć zasadn:cza dramatycznego za\\ qza •
- Mętatka?ku sztuki - blcdów w wychow ::i :i:u
- Jeszcze nie, panie sędziodz iewczynek, w których budzi s:G kv11•
bi eta. które dn;czonc są n:ei:lsncnr ura ś
Al'llł ~ . - .
n i c;niam~. tajc!nn!~zcmi impulsnmi,' -<.·~ąi • •
~ ~i.J>;. u:;.~)!!' •
~
~
ruJ<wem1 spcqalt11c wyostrzoną wraz11NowowiciF.
d
!
kon.ip„.zvl„rs·
ert
c
Koo,
21.50.
tóDZKIEJ
ROZGł.OSNI
PROGRAM
b-t,
, ~(,C(,K
ski-el!„ Wvk. : F. Nowowiejski (!orl.) i (J.-koimp,) wość i hudzącą się wrażliwość na bl~d
„POLSKIECAO RADJA''.
·"
.d
7.. Żm :gr6d.F edyczkov.·S>ka (B-O•Pr.) i K. Blaschke '
śRODA dn:a 10-~0 latc„do.
TEATR MIEJSKI.
.
Iną rogę. .
(w:olon°cz.). Tr .z \VI -wy.
...
~\_ •mo ~e film ~atrqc~ O ZaJ?a?:1icr.'.a
1f 45-11.55. Codzienny Przeglad Pruy rol· . 2.? 20-,-22,35. Dod.il·te.k do Pra$-0wego DZlien_
. pm~ "': grodę wieci:<:>rem 1 w .n:,edz.ielę o g~0~ni.e -e1 po P?,ł. dw.a O!.·lafote powt6r:zen~ ' skiej, Tr. :z Warszawy,
I J razhwe 1 przepojony Jest zupc1rt1e on:ka Ra.d.;owego. Tr. :z W-wv. ·.
22.35.-22.t!O. Korn. metcorobg i b:n. spor• . kre~loml ideą tyle wcr\ · wlożon.1 rti fq.
I 11.58-1.? 10. Syga~t czasu z W-'.'<Y hejnal
•.Sprcwy Dre.yfusa . .
.•
'
•
I'
, Jeny wy1 ą!kowo znifone (od~ gr. d? 3 ~l). : z Wieży .Ma.ria-ck!ei w'Krako-w:e, odczytanie pro. towy z W.wy
22.'! 0-2·1.ÓO Sp~cer detek torowy po Euro- ~.c i do prawdy. tyle taktu i dcl ·ka irout.ro w czwartek, w sobotę 1 w mccfa:dę gramu na dzłeń bi eżacv
do duszy lud1.k ·e.i. 7e
~~i w stosunku
pie (relransmiisje ~tacyi zaigra.n.).
. ·.
•
wreezO!l"em s.ztuka łstvJ.na M hly , Mam lat dwa..
.
.
d.z-iieścfr1 sześć•'. ·poruuaiąoa pi('kqcy problem . 12.10-1.3.h M,1?yka z płvt gramofonowych
od zah~ir\-\·i e · r:i
n·czalc7.nie
nras~.
~·a!ti
160.
c·trkowska
P1
Klmgbd
A.
fi.rmy
ek„n<>mkzne~.
beoz.l'o•b-0doa. i kryzysu
i kierunku pośw:cdfa filmo wi le !lltl, sąt13.15-1545. Przerwa
W piątek .wi.eczo.rem oraz w S<>botę 0 go&illi~te ar:ykuły, pełne zachwytu.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
15.45-15.5~._ , Gielda n'cnieźna oraz ko.munin!e 4_ej po poł. po cenach n~in 'ŻS1Zych od 50 gr.
16.30. Daventrr. Kon~crt symfonicz-1
!kat dla teglugi 1 ryKbo3mkó. wP. arń:·twz_ wu.':}ę·d Wych.
&o 3 .zł, święto wy6lawil0ne arcy-:lz:c10 li-teratury
·~
•
16. t.;-16.20.
poil6k:l(.i. n.aipięi!ui:e :6a i Miw~els.za komcdj,a
ny Z Bournemouth.
Al. hr, ·Fred.ry ..Pan Ge'dha.b" w nowej imceni. F.1Z. i Pań-'llw Zw. Spcrlowe-to Tr. z W-wy
19..35. Monachium. „Tosca", op•ern Przygoda erotyc~na
16.20-16.40. , .Marvnarka wojenna w dniu
za'Oj; dyr, K. Borows!Ceg~ i w deJ.oracjach Zofji
S~";go św! ęta•' - wygto"si p, Fra.n.kowski. Tra.ns_ 1 Puccini~go, Tr. z Te:?.tru Narod·owego.
Węg.ioerkc>wei
18-fetniel s!n>io~dv Iii.•
19.4.,. Budapeszt. Kon~ert s~· mfon : c:imi.si~ z Wam~wy_
TEATR KAMERALNY.
mon>ej
ny. Dyr. Carmen StucLor i feliks \.Vein16.40-1f..5„, Płyty. a~a.m~f. z ~-wy:
Di:i~ wieczo.·em i w n'edzielę o !!odztn·e 5
16.~S;--17 , tO. Lekc1a Języka ang;elskLego - gartner
po poludnru po rai 94-ty i 95_ty -"!>kord<>we „Hau
(lu) Ostatnią sensacją tf,1~1 ~· w :w du
•
•
H~" z· Z Michałem Zniczem. - Ceny zni,żone. Tra.nsm-61a z Warszawy,
20.00. Wrocfaw. Koncert symfomcz- jest przygoda erotyczna rn~ocicj lecz
17.!IJ-17.35. Tran!>mi6ja z Wii!na. „Naipiękw c:r;wartelc. w sobotę l w niedzielę wieczoc y~. tznanej już w sferach filmowyrJ1
.
brtt;i;~.di-a Stefana Kied-rzyńskioego .,Czwarty n:-ełsze leiendy wilet\skie" wyi!ll'$i \T/, Hulewicz. ny.
c bce
20.3p. Rerlzn: Ko!lcert z udz. Mi'kotaja ki Lovctty Youn)?. Artystka !a
·w pii\tek ba14'ić I wzruszać będ.zie publicz- . 1_7.35:-18.:0. KQflcc-i:t ork. P. R. pod dyr. J.
nie zaledwie 17 · lat 1· zakocnnta ~ie w
Łopat~·kowa.
~ć wcsola pelna hu;n0oru i sentymentu ko. Ozamiń~k: ego z udi s.oli~tv. !r. t \VI-wy,
,
k •
ł d · ••
, ,
20„"JO. La11genber!!. Koncert svmfon
lS.„0- 19-15· Rozmaitości.
w.edia Friedmana i Neru ,Dr. St.1l1!1lh" z M.
21 OO Rzvm Tr onc•r z Teatro . PC\\ n:v m m o zienc.u, z toryn1 rnm . e~
19.15-19.30. Sk rzyr.ka poc:i;to-wa 16dzka
Znvcum i L. Zbuckim. - Ceny rnitone
1'rza la s·ę pobrać m1mo pro te:; tu~' ze
i „' y •
R l :. i b
koresr. bi ei. <:>mów: red. Ja'n Piotrowski.
strony jej rodziców. Młoda P<lr~ czvni.
19.30-19 35. Odczylan:~ progl'lll>mu 1u dzień ea e · „ u " nn , ar 0 ·
TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18}.
2 1.b. [)~rventr~ • Koncert symfomcz-1' ta już przygotowania. by wstan:r pota.„
. .
Codz'.en.n4e o godz:l\ie s.t5 wic :iorem „Kre- nas-tępn~
f' • k ' ·1•.
k'
.
.
19.3:i-t9.50. Pr315c.wy .Dwenn.tk Ra.dio;vy, ny z Queens Hall ·l.
dor\ve Ko!M. legend.a t.h ńska Klnbunda po ce_
m " !liiłl.eę;J. Jcmme W ~\\ li\Z I ma 7.CllS ;e. ,~cz 1:.a
..,.,
WWi
. .
.
nach popularnych od 50 gr, do 3 zt. IO gr. Goś· Tr. z ~ar.nawy.
2
;w_e ._uz *· . ., ' . I pr~cszkodztc stanęło prawo ka_. iornuam
19 ,)0-20,0<J. Kdei:da.rzyk f'tlmowy, reper:ciinne wysit~py reży6er~kie KMstantego TatarIzby i:r:em.-~andl. w Łoch~. MIW1111mrm ... „fihWIW#IWfłWFłrtlff sktc. które zezwala na śluby dz.ewczcki.ew'•cui., który ponadto kreuie postać Manda· 1~aT teaot.rów, kom.
tom powytcj 18 lat.
D'
Ii n.a-~· ępny. t
s:r11a Ma w „KredowCT11 Kole", śei~gli~ ~odz'. en::. cz_!!a nie P!'Olt_r 3 •Fm~.nla
. t
• 1" .
N
~
4
D
... Ja_
e.1e ~ muzyc~y p,
~- 00 2.o.1 "'·
„;e ' dfł Te1l~11 Pcmulameg.> coraz 1:un 1 e1S~:\
ar~eczcn me zrezy~nowal! .cdrt:i'k
Q 011J)ae-.
~.&
bi X:'zność zachwycona przt-n : ęknem wdorw11Sk:~m 1.be1iik1 eol1ksnr Hofm:ma i Webera• - wyglos1 p,
Dziś w n-0cy dyt.urui:.i nas!ępu j„ce apteki: z powz: ętcgo zam iaru i 11d.1lJ s:r,: ncro·c. JeHe-nta. Tr. z \'V'arBzawy
i gr11 ca!ego Z26n ·>-~U rod ~dzą z.nakQl!l'lłtego 1
2115-21.30. Koncert z płyt gra.mofoai,:J<wych Sukc. K. Le'nwcbra (Pla.c Woln ok 1 2), Sufrc. J · planem do Arizony. gdzie pra\':'CJ m a ł.
"Wys lę1>0wicU1 K. Tatarkicw:~za.
d
., 1 , • •
, ; ł
f-Ia.rtmana (llllynarsk:t I), W. Dan:,eleck:.e-go (u.I. Ż • k: · t
B'.lety do nJbyci'a w ka6ie ~a mawiań. ul ca 1 Wa~zawy. ·
C21.J(t Kwadmn.s !:tera-ck•. Maria D?browska P'o0itrkows.ka 127) . A Pc~clm • na (Ce1i,Dlnian:i '') , Ci~S •e JCS . znaczn -e agoun C!~le
6 ~tt '-' oer?niia Nr ne-rfumeria p Plywad<fei 'oraz
,; k a~.e tealMl od '1tod.z. 11-eJ d3 2-ej i od 5 do J. Sce'tta za•z c:lro~ci'• fragment z DO.W• .Bogumił i J. Cymcra (W6 '. czańs.Ka 37), Suke" F. Wój~;~~ puszcznj:i_c. na śl.uhy ~obierlct,; nawet
16-lctn:c dziewcz<:ta.
kiego (Na.piórkowsk..ego 27).
Ba.rbar.11.". Tr. ·& W-wy.
4 0 9-ci wM!uorc.m.
Do

~chodzl Jakiś powa:tnieJszy Jegomość I każe
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Powieść
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kryminalno· sens1JcYinłl

-

737')

~·

wicccj · tc.ktywa. ktńry nie był bynaimnlcj stra ' .chwilę na ze~arck. Komisarz Pctkowurz<;uu, czekaj:\C
tą o-<.lpowiedz ·'ą .
I
l'
. do
.! ski n=c wró~ i ł już
. za piony
no czy to mało?„ Powinien
\V l<ato~ 1 .a,h puplłr11ono . zai:.aJkow
- Przesludianic U\Vażam n<1razte " ró'wnicż z niec.1erp 1wo~cią na wynti<i
morder:-two llfiara zbrodmarzy padl \\;;p(l ;
Oficer
Czyi1ski -· alarmu. Minc;ło pół godziny.
: za skończone ... - rzekł
wlaś,kirl t1hnk1 chcr111kalli. Karmenie.k ' to zgn ' ć w kryminale!..
'.
To j uż sprawa sądu . ale ja py- · Czy pan kom=sarz ma zamtar zwolnić podniósł slucha\vkc:
oraz ic20· iuna ~t\\1nJzono. ir Kan11enie.:~- ł1atlo!„ No. jak tam? .•
lei pra;o>w:ir o~tatnio n~d <.1.1n1tP,lun \\Yn 3 · tam o co innc~o„. Czy uie zauwah.•ła t~ park<;?..
•
la1kn·m. kt6rv mt;tł S)lt•wndodać 11r1.~~!<it ''
- Naraz ie 11 1cma połączenia! .
Nic„. - odparł Petkowski k4ph:luwy·11
zakla<lz ic
dlll'Jt1n11: pr.,Juk.ii l.irh. Zwinki w} krn• pani. aby w
w op.111:t' r111n\rn v.:illinc~ie 1>n~iadrtin-v111 działy s i ę ja•kicś inne n=degalne rz.:- Oboje zostaną zatrzymani aż du osta- 1brzmiała n ezbyt wesoła oc.!pow i e<lż.
! Ofh:cr o<llożyl slm:hawkę. N!kt nie
t_ccznc~o wyśw i etkn'a sprawy...
li ·zn~ dtw1111ki alarrm•w•! i do Hbrl'~o nik: .:zy ':'„
- l> l;1czec~o 11mic pat1 zalrZ.\'tnttJ'e? . zadał mu Ż<1<lne~o 11"tm1ia. \\' 1cuL:cli
Znowu zatn".·~Hłn si".
nic m i ał rr:iwa w~tc1>u . Z biurb skradziono
"
...
"
r
dok11ntl' llty, dntvaa.:e wp1a · a~ku.
I' że sprawa przcustawia się bardzo źle„.
- ol.lurzyl:1 się ~teida.
Naprzrldad?„
J>•idcirzeme p:iJa na wsp<'1lnika Kamie·
N<iglc
- \_\',·jaśni t0' pan.i S<:dzia śledczy„. 1 JWm.:ło ttlO\~·u P.ół godziny.
_ No, powiedzmy.„ Czy nio dzlantc,kiq:o. frvdl·n ka Blatta . ktl•r.v po pet \1 u- :
I l ua progu san<
Ia. Jeszcze Z<H;po:to- drzwi. se o t war}'.
I
l
K asJcrrn
.;za~ie umiera w szp 1,1lu dfa ohłak a·
v.-n.1 m npctanv
c.ic.1a
·
n:in
Czy
nicmornlnc~o„.
coś
tam
ę
i
S
Io
orLdladiiw1:z'\.
mani~
.~k:iś
y.-h.
11
.
z !)Mn~tawiJnc110 pam1<;t;i •ka w~·nib ~znaps nic ukrywał tam młodyd1 „ wać. lecz 1}(;J:cw11c1 W}lHOwai;t1 < •1.:h rz~d111k z ceutralt.
I ·- No? .•• - zapytał oficer, zrywa- .
g-ahmctu.
I' ~zybkn l
te Blatt m iał iam1ar zi.:1:tdz1c swci:o wspói - dziewcznt?..
- NJ. teraz wiemy ju:i wszystko„. jqc sic; z krzesła.
Kasjerka zaprzeczyła ruchem gfo·
nika. ale zbr·;dni tci nie po1pct111L
-. rzC<!d h.omlsarz po ich. wyprowa<lzc- 1 - . Niestety„. „Maurytanja" nle od· .„
Po r.micrd lllatta kier·iwm.:zka rahryk ' wy i odiiarła StJnkoJ"nie:
.1
I dl
\"
zo~taJc itito tona. 11·rni Ila. która raz iuł
.
. . .
- Nic..• O łt•m n:c nic w:em„. 1\\ó · r•u -. ' Il;~ 0 "!n li ZY\.\ Y111 tow a- powiau<~.„
u.:i<'k'd od '>'1 eorn mda z pndcirz:inyrn oso·
?- ~z!„ s~ało s:c ~a~:cś tliCSzczd-: .. ,
b11ik icm. n1ei6k1rn ~nt1kin\i,zcm. osnhrł'k \\. ię tylko li), co wi~ziałam na \\ l.isr~e \ren~n:e. nrozc . ?Y~ 111?.•'.vy„. :
I . 1~k prz}1aJtnll·CJ wyn ka z zcz-1c1c. . „ .z.?ytał detekt}W.
tetr rinrlll.il i, jednak. l:UY Ulattowa stra · oczy.,. nziewcz"t n·e widz'alam...
śmJki d•} żv, ia .
cil3Stcnntn>
-"- NlC\\'ta dom o„. -.Moż. e a pa rat pJp. za dumauy de '
f :1· nan k·asJcr k·1 •• , • - odrzc kł
b 'ł
Al " d "
• Al 1
i<t\ ~ · w fahn •cc rnatta I Kornic..
· sui si" tta sta.tku„. .
.
:1.„. ._ t .c. "· YuY. •d' ?y, musra a - tekl"W.
-.
,
'kii\\11a. zarccz•> :,
JJIC',·"•es:o h1 fa Jadzia Krn~
I -" A ona chyba m6w1ta prnwd~„. - „ \V : takim razie zawr{·~1l1by z
na nirn!i.:ja lnie z Ka1ikicm f'la~1.kow.;k:rn. • y Je pat!l w 1( iiec .. lHU\\ a. „
z~wpinj~:·•· ał uh.:er ma
- No. oczvw '. śC:c ... Zostawafam bar \Vpakowała go przeci-cż. zresztą wv- pewnością .•. Opiclrnm·m naszirnwskici:ri był K:1mil'n i c „ ~i. kt(Jrv w myśl testam~ntu 0 i~a Kazi · .l.?o c.zesto po zamkni c;eiu zakładu i ś p 'cwa la w z łości wsz,rstko, co w;c- rynarki - W lcm c.iś Pllt-~ i b}' Ć„.
"
ka dv~rinnnwal h'it•l k:ip:t:ilrrn w ~ulll 'l'
- Wi~c co pan ra lti czynić? •• ] 1111.1 1011 dolar<'iw. p0 raMJ-;;twie l\:imic n· c, - nrzcs :1ch· watam ta m n'cr::iz aż d 1> r a· działa.„
- Tak..• - potwi erdził detektyw -- zapytał Czyi1ski tra..:44c jL•ż t)anOW<tnlc
lt •eco ok imłri ~ie. ie picniąt.lte te zos taly z -. a„. OJy hv lam c oś ta k•cgo było. nie .
I Po\\': cd ·da ła wsz ystko, co w cd ziała . „ :rn~i S\\ emi 111.: rw<1111i.
mog ł o by uh~ć me.i uw:iJ!i...
banku wJ·.-of:.rne.
· •.• -:- "od ·
· '
'
j
·
·
J.1d1.ia "au.- i117:11ie znaiom.1~ć z~ii:dctcktv
1 N
wyJ.'ś cie
- J_es t t y lk •1 Je„:?}
utro si.;
pana korwsarza.„
- Dzkkuję . „ To byłob y ju ż wszrs o. zeg-nnm
w ~ kr~
wcm l:z~·fi~kun. "ti'irv p,,dcLuuic
.„
„Maurytan]C
Do~orrć
oficer
parł
zobaczymy...
zadowoliinv
yw
detekt
odparł
...
!<o
nvH<kr~tw
cia o;praw,·Aw tairmni.-zc"o
1
· Detektyw ~pojrzał . na komisarza.
- i.'.o!.-itaje pan jeszcze w Gdyni?„
Cz\lhki dod111dzi <.111 \\ninsku. że na terenie· Wie-·· nic widz;ala P<llli w za:<l:v!z;e
- Musz <; „. Przypuszczam, - że do Czoło mu sie rozjaś1rło.
'
f1:wJą „Rul~i nm\y I żadnci r-;w 2 i dz' c vczvnv?..
r ,,',ki . 1?!~•1J!e ta!l'n.mi .: 7.;i
. . ' ć si na naj
't.
. J• t
. ' • •
.
- tt;
• t
.
•
.
P1rrF..:1rn . ()1) ktorC'J n:t1t·7n 7.;tWndnwt 0'ZU·
.' . _
es ~m go. ow ~ar.tz1„ ę
N:c„ - •n wtórzyła. stal1'1wc.zo JU ra w.:o;;z~ ~ !\O SI~ \\ y . as111„.. . <
ś.: i i \\ tanl\'wa.:zi:-: Klim:zak. "S.:hcid (' m~n .
Wl(;kszc ~1c!Jezp1cc~c11st\\ro, ateby . tyl• it
Co s: ę ma Jeszcze W}1aśnn:?„
C>y .ob:to s: ę o pan- uszy imi
•
. .
W11•dak i iMI.
-..:.:: _O· t<' m pomówimy jutro; pan t{ kJ ko urato\\:ac tę dztcwczrnc z r<\k op.
. ..
Blattowa. propc.nuie Jadzi .wsJ'Olny_ wy. ,„Jadz'n"?.
dctckty\\t,
- oświa1.kzył
I p~•szków„.
·
I de l c·kt yw z t·a1em-d
•
·
'
,
1
N:
_ N'
Jaz<I zni:rani.·~·
1
. ·t fi
• . .
,_.
..
o par
e .s }SZa;arn·:·
, .ie„.
·Jacl7.la !)rznnmie te !)ropor.ycle 1 rar.cm
1rrpsarzu.:.
- Nie ~ to ~hc>dz1„'. - oup.11 c ·•
Kom1sarz spoJrzal dz1w1ony na de- n·czą tmr ~.
wyic7.<.17aia rlo \\"il'dnia. s:dŻie - z<'ł'.1. ieraii!
cer - I>owicm. się tylko, czy mamy do
zna jomość z inl.}'n_iercm Gustawem Rcme·
cyspozyd: odpowiedni statek -„
Rozdział s t o drugi
.
rem. .
·'no\vu z<lJ°<'I stu~hawkę. Przez kil.
•
Re ,ner ośwll3~cu się o ri;~~ .Jadzi. ~cez
·
<l Zł·1 Z k'lntS• OZy'WIOll(\
'
Bla ttowa 5tara się p!Ze&lkod1ac .ich malzcń.
ka ~ minut prowa
_ _,...,_ .
etwu.
roz.mow~. Vvyn:k jej 11:c musiał być z:i
a_ taB.66
Na ,.-:o<lzine .Przed ślubem Jadzia znika
da walni, jący albowiem ofi.:er za111yśff111fi1
~
w~~ód takrnn.ii.:z~,ch okolk7nośc1. ·
99
· •
kł
l ·1 ·
·
·
t·1a~zkow>k1 P«r\ wa detekt\·wa i wv111epcwuym
c IW · c 1 rzc
. hł S1C na
•
•
•
•
I .
I
•
r
WOZI li':O za m;a~to. 11:Jz ic ch.e. dokonać n:i
.
N:ist~pn~~o d1ra, gdy r\"-llilSJrz P~. Jrnwała więc umysln-c kłót111c. aby rzu : głosem:
nirn zemsty lecz dowiccb:ia ;. „. :; :.i~· ot.I me
- Mamy do dyspozycji dla panów
go. ie _.J:idzie porw:11i ~··'~"rd.m.rnn i 1,-cn._I kowski sieuział w swym gab:neóe, . cić uie·stotne podcjrzcn;a. .Lecz ja I
~;.:p :11n i c;ta t em dobrze ów at,!rcs ,a Der tylko jedną tćidt podwodną„.
czc"'."kr. z<!s~awia Czynskiei:o na szo5ie i zadzwoni! telefon.
. Ś 'ć?
.
.
•
d „
.1 'I
,,cl
• ' ł .detc Idyw: • .
l\i· ow1
PCd:f.1 do m1„„ ta.
mo~c srę t.aiu zm1c Ci
- Ile os<?b
zis
. em
1. prz~prowaul
O\'. ~"1c~o
. .
f'l;i~zkow~ki Wfladt w ręce polfclf i s:id
~zy1"tsk!.
zapytał
...
U
L.
lfal 10!„ Przys!ac klku po!·c1an- zra11a dokładny wyw·ac ua miejs
skaza i ::1> na s lat cię7kie~o wit;zicni:!.
- })zlcsi<;ciu Indii wystarczy„.
Straż .wi i;7.icn~;:i. przytrz~· m?la J a k i~i:o 5 1 tów na uli ce De 1d{) \'. sk icgo. Natych- P rz.y pu111ocy polk~a 11 !1 i w wszeukm
- Czy otrzymam potrzcbnyd1 Iuk~,1~~'.;11;,;~~:~· coJzicn przynosi rui.e dla t'lasz 1 miast!.. _J c u11~1cz ~ .~ n i c zechce pan ~ n '.n i do ::.r.clunki w barJ:rn krytvsznym 1110Malec zeznaje. że kwiaty te wrc;cza mu l sarz połączyc s1<; z Urzc;dcm Mn r~k1m .nem:1c. gdy odby,>.al.t sic narada I uzi?„
i sprawdzić, czy stalek „J\\aurytauja" członków banu}'·„ Ze zn:ikzi mych na I - A jakże .•. Dostanie ran Jed :1cgo
·
pewna p:ini.
; miejscu pap'.er.ów wninskuj:! fo handla , mcchan'ka. stern ika i d<l\\· Ódcę„. Może
Czp\,ki<'.1m1 uda!e sie w~·~lcdzłć ~w:i ~a·. wyruszył już do /\111~ryk i ...
· " oso'b.„
·,
. · Jeszcze
cl ob r,1c
·
,
· . t owar stat I pan
' ZY\\·Y
. .s I·
, . 1. • ,;ł : ,_ _
.. I o.? „ _ zuz1w
_ C o si· ę· sl.t
mę. fletckt~w wpada do kJ au ta. N1cznaio-1
p1c;c
sub-e
.<1 I'1 os t·.1 t n.o
. s ę 1\v , r~e \\)
ma nświad1.za że kwiaty . posyła z I>Jlc ·cn ia
I k'em „Maurytanj;i".„ Na tym olm;cic 1 - Doskonale.„ . Pan komisarz pr·1.ymisarz.
~
przyjadótki. • ·
Ihrdz.o prz.cprnszmlJ. ale teraz llll!Si b}'Ć rówll'cż Ja<lzi -1„. Czy dowie- dzieli mi pic;~iu \vywiacowców I jadę .••
C1.r1iski ~o~vinduie si~ w .dalszym cin;!u
_ Zaztlaczam, że ,jest to łódź stare~
sw\: : h ba~;:in. ze o\~ą. tag·i~~mcz:i <.lamą Jest!! me mam a.m .chwih czasu. Czekam. ~·t dział się pan co slych,tć i tym okr~·
.,„1·-,._n
· o „w,
pOtlll>C poll"'• 1r1,.. \llszvstl,
ion.1 doktora Łusz~z1 ń~k1cgo,
mamy - dod aI po
go tvpu .inneJ. nic
·· "1c I te 111 ?· „
" ·' • · ,,. ·v „
·
k
·
·
o l
· .„
- Tak ... - odparł k<:m:sarz - Ni.c chwft; ~fker.
:iie"nrym. uszczyńs·ki Z06la1e le arzem wię- I panu po przybyciu do urzędu śleJae- !
- T ni<.lt1ó, przyjmuje WSZ:\ sttldc waI ~te: ty, ok r<;t .tern wczoraJ zraua o<lb:ł
:
.
.
Z~ ?kazane b?haterstwo Fliiszkowski go.
runki... _ zdecydował sic Czyt1ski.
. • .
Komisarz si;efn·r pol~cen e .dct7kt~ JUZ o<l ?rz~~ow:··
otrz y111 t1!~. ~.cztl'rnnm1wy u~lnp zdro'."·ntr.r
. lll~ i e .
. . • za go dZl11Q
t·<l k'1111 f,lZIC
\V
Czynsk1 z~1c1snął p·1<;se1.
~odz111y pol1c1a11ci
n:i woln ość rl.a~zk_ow s lo ko .1·1 wa. Po uplyw :c
P? \\.~1ścm
'
;
.
.
_.
~
.
_ ;
.· ·
.
, . · · .
stałUJe, 7.l' pa111 tH~ZCl\1\\jrn ) CS! ICl!O maik:\ .
"' us1 lllY n.ttychm ast pin lnrmo- nast:\l);Ć odjaż<l„. Wszystko lll;<lzic Jllt
Pcwnc11:0 dnia Re iner wpada do Czri1· ~PJ:O\\ a<.!z1~ 1 do Ul z<:du kilku drabow l
·
.
rz , Totow.anc.
wnć . zalog-c tq~o,ok r~tu I śc1ągnqć go
.
sk!ri:o i powi_ada. że widział L~ibacha, u Jc<lną kob tctc;.
p k~misarz Petkowski wuznaczyt pię.
- oś- · z powrotem do (1dytJ1„.
~ Oto ws p6ln:cy Sznapsa.„
I
ktorci:o. ostatnro .i>r z~hr,~ała .la<.lz1.a.
·
" ·
·
·•
·
\V takitn rnz'1c cl1odz'111y do Urz"d
I1 ..,zc1n stano,„i
Czyn..;ki dowiaduie się od LcibJcha. że · ''"tad -z,: ł dctcktuw
najzdolniejszych .\\'.YV:lad.nwcow/
" u c:'u
. ,
,
•
.; '
• '; , ' •Y
'":
, ."
•
•
L "
J~dzia przch\'\\'a w pdyni. ~v zakładzie ka: ·
ptelo\\ym , .Metropol'. n:ileząc}m do braci , . 1 o,110 zg raną bandc handlarzy /.) \\ym ' Mórsk - ~~o„._. ~'lo;-e t,1m _cos. porali~~·„ wyróżniających sic. pozatcm ntc zwyk! W sz \st kich <1reszto\\a11}.eh urmcsz . łą odwagą c zyitski objął koml!ndG n~ d
I to\\ a rem...
. .
.
.
Sznaps.
czono w jednCj celi. Kom 'Sarz kazał wy\viado\\;cami dow6d~a łodzi miody
sie
ił
zdzi\\
jednakże?„
\Vi1;c
,
~z>ń;~1 utaie. s~ do ~dJ""\1 '!afh:izuJe
0
W iaki sposób przy.fapal prz.ygoto wać auto i pojechali na ulice ptlrtt,c·z' nik \V' ala' " ·ski· dyr""'O":ai łodz =1 ą
iomo _ z. asic_r a za da. u ąpic '~. c~o.- kom=sarz znau
·'
. ""' "'
'"·
Jl t0 , .
·
kó . ?
. I
mawia sic z n;ą na i:o zme 6 sma w1eczo
i załogą, skludaj:\i:C\ się z mechant·ka,
•
•
· •
or .:' <i·
.
.
rem. Kasjerka jednak nie wyszła i zakładu. pan ty c 1 p t ~ sz \\'. · ··
Oltl·er mary~~rkt, ~ctmncy s.ru.~be, stcrn 'ka i jednego marynarza wartowS~;k1~ d1~1 ala mnie \\:czor::iJ
Dckktnv.udat sic na ~k·n111e pndw<i ~ze z~- r
ktadu kąp i elowe go , gtlz1c dwu-:h dra how us1- prowadz1c 111bv - to do swcJ pri\'Ja- • wysłud1al rclaCJ' komisarza pohq1 i . .
.·
.
tm::zc~o.
•
i . 11
J). 1 ! , rtts ·t
1;,. O, I - »i
łnwato dokonać nań nJpadu. \V o~taln i ci , : 6łk"
Po i?Odzi111c w.szysc.Y' zeh'.ali s1ę
_
ch~vili .kasjerka wskazała mu d rogę do c_ , .1 n.a u ; ~ę · c:c t~\\· S" c~~„; __ 0. J- 1\\Z_~~ r~ 111 ·? amr. .
I o :b~d~1e lrml11a !'pr~wa„._ I na brzc~u. Była Jlll pi~rwsza po po. I rzc, ze t,111111 .c ~lO.szcdtc~t ho \\S ,l\ktlH·'.11
.
umc.zh
Nastepner.o dnia spot'k_ah się na ~lt~y. na calC)O.„ M.cscJ!a s1<; ta1:1. sprytll'e . rzekł , P.o.: ~raJ<\C czoło - Nic Wll!m tudniu, Sine fale Bałtyku rnzb : j ,iły slQ
~~~~-rka opowiada mu, ze ma zaz<lros111:-g,) ~nk~rnspi.r ~vana sp.elunl~a. filJa zakła~u.. d c- kfadn~c J~ką drogę ~lm~ł ten ..:tat:k i z ~łośnym loskokm ·o brzeg:. N!cbo oy2 „Met i opal „. . „J
do .AnJcryk„.„ SpróbuJc ~ednak P?f,1- . to jednostajnie sza(e. Łó<lt podwodna
Na~le detektyw uirzal zbHaJącc11:0 sli; 1· k:\l) ielo\\ c„o
czyc s.ę z mm drogą ra<lJotclegrahcz- „S. 22" stała już przy brze~u gotowa:
- A spcl_unka gry karcia~cJ. ·· ,
~~żcznne. ~a~ierk~ oświadcza z przeraże-1
do w uszcnia na pełne morze
"
To b" ł bluff... I kłótnia rni<;dzy I ną...
.
ni em. :te. to 1c1. m_~z- .
· ·
.
'
yr .
\V centrali radiotclc~rafieznej znw~tcfclą a Szrrnpscm by ła tylko r,o~oNrczna1<'mY_ zb!izy.1 się do ~ich . .
mif;:ec~iu.chyv1le stall naprzec iw s1eb1e w rem.„. \V ten spn!'óh Strfcia ch c= atci rzało i;i~ w ulu. \Vszyscy urzcd~ky . i !\Om"Sar~ Pct~o-:vskr przybył . r6w1
1
.Lecz detc-~tyw nie czekał na dalszy raz- , odw'rr)cić n:1 SZfl IJ WCl ~ę od. fak~yc1 11 ego ot rz ymal i rozkaz sz~tk ania . kor:takill •n c:_ bNy pożz~gnac : e z detekdty"r; •
a„.
zen
powo
o, ~cze panu
·
Oficer c1.e1 stanu rzeczy. \V·cd z1ala. ze za utrzy- /.. olm: tem , ,.M~111rvtanJa".
w61 wy~at.ł~0;w.
P? krot.k 1e! wal.ce detektyw sp~ow~i.lza mV\\·anie ppt·iiemneg-o domu •T"V ~rcz : i<' ał w swym ~abinccie na rezu1+<-•• po ' Dalszy c·1ąg J"ut o)
. "'
.
.• ·.
.
•• „. . .
.
< ,.
. ( ..
kasic : kc I 111eznaJOOIC!{O do ko1msar1atu,
r •
·
.
\
· 1Sz.napsnw1 J11111C JS '.-a kam ni!- za. .r r_o.wa : ~ zit~_l\\':an . Jł~tęktyw spacer .' '' al. zd~ncr
gdzie odbywa: sit: ·przeslu'->1;i.uie.
- .·--:-- ·- --„·
dzcn:e handlu dz~c ·w~z·<;t4im1, ~.spt.O\VQ- \VO\·vanym kroktcn1, . spoglądaJą~ ca · - .~
STRE~ZCZENIE

roczuxu rowtr~Cl.
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Czy pan Sznaps nic
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1932

1O.li

••• To w tyciu bywa,
to się przeżywa
tylko jedyny, jeden raz!„.

'

''

TANCZ
od jutra

''

n-ecdWolalnie nareszcie

w kinie ,,LUN

I~
Ił

'' •

> I

~

I

łl

Nac!program dzwlekowy ł aktualnoścł i kraJu. - Następny program czołowo
an·ydtielo reżyserii S rE!\NUERUA „X-27'' Z MARLENĄ UlE IWCll. wny miejsc popularne! - S;ita mocno ogr tana!
i

W rolach głównych: HENRI GARAT I BLANCHE MONTfL. -

„

Naipo1ętniejsze arcycWtło filmowe epoki 0$nute na tle naipopularniej5zei powieści
Z-eh milionów egzemplarzy pod tytułem:

I-szy Diwiekowy Kino - TeGtr w todii

,,SPLEMD·I D''
Os!atniednll

TEODORA DRflSERA, klóra ooiągnęla nakład

.,. k łl
T raaadia AnttlY k ans

pJ.aowe W f f realiz~cii genialnego JOZEFA von STERNIJERGA, - W rolach głównych: SILVIA SIDNtY, PHILLIPS HOLMEt · FRANCf"S DEE.
~i l~~w~~n~
Pocza~u~ho~d•~~Lw~o~~~ri·i~~og
~o~z~d~r~~~yc~h~n~~~w~a~~&•~-~---~---••AO••"-~---~F~il~m~fy~l~b~d~~~~~d~z~i
GD~l&im6mlllll!!llEiiSilllll„illlliil•„„ill.illl„„„„„„„...
...........
•
lfUlłOftY

„„...„„liQl„

~·;rsr~~a
L u AlnJEGO

Najnowsze

Największy

film WSZ) stkich
czasów!

NL hJ wale

„.,.„

Passe-partout I bilety ulgowe nlewa:tne do

Kino

-

H. wDłkOWyski Biuro
Cegielniana N2 4,
telefon Z16·90.

ch~~~~y1 :,ko~~"o~tc'i':,~!.ry.

ff

·-

Kl I nger
·

SPEC. CHOR. WfNERYCZNYCU.
SKOl~N\'l:H I WUJSOW.
(POl~AUY SEl\~UALNE),

Andrzeia 2.

·1t!I . I a?-28

Przy jmuje od 9-lt I 5-8.
W niedziele I świcta od 10-IZ
Od 1-2 w Le1:zmcy, Piotrkuwska 62

---

zitnnłk
.

Zł.

zuroczą

1-, 1.50

i Oaloszefl

I E li' ••

l6di, Pfolrkowska Nr. 8t Tal. tf2·98.

czytelników. if na rok 1932. przyjmuie 11~e11umeratę na dzienniki I ezasopl'\ma.
·
miejscowe. krajowe oraz zagraniczne Jak to:
P.l'r!iner Tagehlatt
1 ygodmk llustro\\any
l\'rpubfika
U z. am Milla&
~wiat
Kurier Warszawski
Wiener Journal
Blu~zcz
( 1azeta War za wska
Perl. llust. Zeitung
Radio
r. urier Porai~ny
Woche
Kobieta w Swlecle I Don
hol>oti1ik
f .l!'11:anle Welt
~ '.11ds:e
1 azeta Polska
l>it: llame
r rzei.:ląd Sportowy
Pnh.ka Zb10111a
?undfu11k
$w;atnwid
i\Ur1tt Poz1111ńi.ki
funk11n~t
l\.oh1eta Współczesna
:1'•Mrowanv Kurier
Grime Post.
Wiadomości Literackie
Monitor Polski
oraz na wiele Innych.
Równie! iafatwiamy wszelkie zlecenia oiłoszeniowe do pi~m mrejscowv::b Jak I krajowych, śctśle Pl> cełta.h
redakcyjnych.

Przyj111u1e od godz .. 8- -Z I od 5-9, mil zauczyt
._ 111edlieh; i św11:la Od g. 9-1.

Cokt6r

Janet Gaynor
I 2.-. Pocz21tek o godz. 4-ej.
.„„„„„„„,,.„.„„.„•••„.„„••liil•••111•111•

Ceny mieJsc zniżone:
•msm11„„.....

1B
•llllillllll„L'lllllll&W:lll:ilłasmms11111111111„111111„111illllllliia.„"'l!llilllllllm'llllilll:llillill~..,.llil1e

-

odwołanla.

MALENKA''

Diwlt;kowe

zawiadomić P. T.

PRYWATl'IE

POGOTOWIE LEKARSKIE

Z1eloni!J.
TELEF Ort:

J2-3 33

Udziela doraźnei pomocv lekarskie! we wszelkich wypadkacł
nagłych o każdej porze dnia i oncy. Lekarska pomoc alcu
szervin.> l!ineknl<>l!it':rna.

Doktór

REICH ER

dzieło

van Dyke'a

em c cjonująca

treść'

Dziś i dn i na stępnych! - Poe z. o g. 4-ej.
w sob. i 11iedz. o godz. 12-ej w poi.

e

-

I

J

Rozmaite

1'RZ\'llLĄKAL

sle pies wilk. O

~ńs~:r~.tc~d;~:Jtóz~;b~a ew.
101

ebrać

l<cii

i zastępi.:zyn i e! Przewiót
w dotychczasowym systc1111e pracy!
:iu zł. dziennie łatwo za: obi ka7dy,
przy naszych nowych wa runkach sprze
Jaży i sy~tcmie pracy. ZglC\szen[a oso1..11ste prujmuJe Dyrektor 11. Zinner,
unia IO i I I. 2, Łódź, tlotel „Polonia.'.:
NA WYPŁATY! Eleganckie dam!-.kie
płaszcze. damskie i mcskie sweatrv i
pulowery. Jedwabne 1 welmane tnwary, biały towar. firanki. ka11y. hlelizna. pończochy. torebki. hnty, knldrv,
w:viymaczk1 i moc mnvd1 art:vkulów
i;.>leca Leon Ruhaszkm. Kiliń--kie)!O 44.
..;tałnn kliientnm nawet bez wkładu.
DWA eleganckie mmbi0~ pokoje
dla lekarza lub adwokata, centralne o!?;rzewanie. winda od zaraz do wynaie·
..:la. Narutowicza 2. m. 9.
SKRO~\NY pokÓi. weiś-c-ie_w_p-ro_s_t_o_d
-;ieni zaraz do wynajęcia. Narutowi-

GASTĘPCY

z.

m. 9.. . : . · - - - - - - - - - WYUCZAM szvdelkow~nia, haftów,
weneckiej roboty, filet. Praca rapcwn:ona1 Kaufmanowa, P10trkowska 18,
10
pr. of I podwórze.
3LYNNAChi~om~ntka z Galicli w idii
wydarze nia w życiu każ
ważniejsze
d_~Q._.cJ:Jowlek~ndrzeja 32,_ m. IL
pies doberman,
ł'RZYBL~'KAL się
czarny z kagańcem Nr. 866. Stani s ław
Ri:kalski, Rynek Leonarda, tterba12
ciarn.!a.
lGNACY Dobs-ki, Kowieńska 15, zgubił
leg i tymację zapomogową Nr. k s iąże
czkę Kasy chorych oraz dowód tożIO
samości.
.:za

I

a
g r zysk
IDramatyczny
przeb!eg
„

o I i Rf pij ski e .1 Jcd~!CE~I1:0~f!~~~~t. ~

1·1nało

I

m= esiąLU I07pocz
s. wp .łprzyszłym
. . k.1ego na .Ł.n!e K.sezon
karski. Na walncrn 1cbraWego b.1egu ł yzw1ars

:e
•. kt?rc
•. 1·eszcze gorsze · wa • n; u 18pi łkarzy
organizac1·a
10, ODO metrow
l;!1i"ze
J.!10 o.1b~~z
omowi"
bm. tego klubu
I
• ~ Fatalna
•
wszelk~ch zmian I P.rojc~tów
runkt atmosferyczne -- Przed skokam·1 narc·1arskiem·1
t~g~rocznyc_h. Juz. teraz . dow1<11.11.ucmy
Ijszczegóły
I

c·

•

•

,

Pom ~aJą c JU7~ bo\ytem hrak zamtercsowan1a lgrzyskam~, należy poekreśltć przykrą formę n-emal WSl.J"tk (.:h
k~nkurc~cj'. kt~re k?ticzn si::. slrn11Jalam1 ...Nafezy st.w;~rdz1ć fakt, ze. tho;;pedycJe. curopc1sk1e są w W}so.1, :m. st1'pz org~in1zaq.\ lgmu n 1 ez~dowolone
J?.rZc'lrr'wadzc .ta
rzysk o.raz .sposobu
teJ c~y nncJ ~onkurenc11. dn kt~re1!1• ~.u
ropcJ~zy~y nie są przy z wyczaJc111 1~1n!lł biegu na IO.ono mctró\•, m:ar prze-

;;c;::.r:.r:tU:l~\';,s,t.~~::ru:&';''.ti:,~;r~~ I
dął

zostaną

•

Rudstadstuen (Norw.), Feistauer (Cze Steuri (St. Zj.}, Delago (Wł.), Stenen s- ę Jednak. ze wol.1e teri~m.v od gier 11c~osł.), Tiokka (Fint.), Zetterstrom (St. (Norw.), Kurlyagawa ·' ·(Jap.), Utterstrom g?w ych wykorzyst.a ŁK~. r.a . rozcgraWilson (Kanada), Chiogna (Szwecja), Vickslrom (Szwecja), Taylor . 11 1 ~ .meczów z _druzyn:irn .. zamiejs~O\vcZiedn.).
(Szwa1c.), Kaufmann (Szwaje.), Nordmoe · (Kan.), Tsubokawa (Jap.), lwasaki (Jap.) m~ 1 wyb tnem1 .zc~p'lł~mt za~rnn1cznc„
(Kan .), Hoshina (Jap.), ANDRZEJ MA- . Schon (Szwecjal, Barton (Cz.), Vinjaren- m1. \V t?ku . zn~1duJą s1e pe1 lrakta;1e z
RUSARZ, Clark (Kan.). Berther (Fr.), gen (Norw.) Grottumsbraaten (Norw.) · czeską Slav1ą I Kladncm oraz z Jedn~
Monsen (St. Zjedn.), Andersen (Norw.), Nowak (Cz.i, Eriksson (Szwecja), SKU~ z. czoł.owy~h drużyn Za\\ dow.:ów a11STANTSŁAW MARUSARZ, Cretin (Fr.) PIEŃ, Parsons (St. Zjed.n.), Blood {St. g:clsk1clt, którą ~prowadza .do Polski
Yamada (Jap.), Colluri . (Wł.), Veurich Zj.), MOTYKA, Solda (Wf.), Hovde warszawsk.a LcgJa. Scnsacymy mecz i
IW.ł.), Eric ks en. (Szwecja), Zardini (Wł.), (Norw.), Grawel (Kan.), Menardi (Wł.), rcpr~zen~uJącymi b. wysoką klasę gry
~lhngoon (~t. Z1.l, Bagguley (Kan.), Mart . Svard (Szwecja), Currie (Kan .), Secre- anghkamt. odbyły s1e 18 maja. ~'m:aprop · ~Uf!! rozc~.ran·e me
Łt Lappalamen (finl.), Pangman !~an.}, I' tan Mugnier (Fr.\ Saańnen (Finl.), Si· tem W mqrc.u
1czu w .W 1ln1e tamtcJszy lll!Społ 1 PułKo\tetud (Szwn1c.) 1 BRON. CZECH, munek (Cz.), Bosio (Wł.).
ku LcgJonów.
5..,.,,

Jak JUŻ d?nu, \ ~.mY. w poprzc<ln eh 1

kores~?n~cncJac~ }Il z;mJw·~ l~rzys k a
011mp.Js.~;~ U~a1ric m~zna za n:rn~anc.

•

"

s.ę

o„ im pi jski

tur ni ej hokej owy

I

Statysty ka

~~a~i:i::ch

~

·
.
I
p
zawodn .kom w twarz do IJtt"
Wiatr
o,,.. - . O ska !i.O, Konado-N11emcg 5:0. ; 7 Pdlsk!~ Ko!. Sędz.rów liczy obecnle
tego stopn a. że unll!n1t171 ,, ił f11 rmaln c
0
8
Lake Placid, 9 lutego. r dwu pierwszych tercjach polacy byti ~ s~dlZ_J,~W Pl' ~~arsbch,
posuw an' e się napzrńd. Już cd sam„ go
1930 a ~a~:'.", . l~-1
• NaJwt~ceJ h~~y
drużyną równorzędną. W pierwszej ter- wię~eJ mz w r~l\u
fTelegram wlasnvl.
tartu na czoło wysunął się an1cry . an;n Jaffe, który przez \\'Szy:.;tkil! nkrą- I Polska drużyna hokejowa rozegrała cji schodzi z boiska Aleksander Kowal· ~~~ę~, lwowski ~~7),K ni"S~CP~~ Sląsk
\v .ar~zawa9 • a . ra· ow 1· 6
żen:a nie dał s=ę wyprzedzić, m mo iż wq poniedziałek o godz. 2.45 według ' ski z kontuzją oka. Po krótkiej przerwie
{_4 jmel=
irokut i JI ;~ d z10wa~o
na boisko i walczy dalej. · _,,_
kilku ta wodników następowafo mu for- czasu amerykańskiego rewanżowe spot· wraca jednak
11 ewv.:;ce
mecww
a za em o _
1 •
· hoKeJowe
·
· na piety.
".
•
•
•
1 •
ze St anam1· z·ie d noezo- uwagę ogo.1ną zwraca ł cl os k ona 1y gracz c.ouw,k 1 3
. k ante
ma\ n.e
ychdmeptowazWn
~~JL't<;feJ
~·
,~
u
.ro
w
spiNieźle
Stogowski.
bramkarz
polski,
drużyna
g!'ze
ciekawej
dość
Po
nemi.
Joł
dotarł
Ostatnim wy~lkicm woli
10
1
1
ur ęs.iS-G ·z .wa' uuiSt l!a r ~.'1
, a merykańska zwyciężyła w stosunku sali się w n1sze1' drużynie Kowalski i ck~rn~
fe do celu.
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Marchewczyk.
Na IO metrów przed met1 up~dł. zu 5:0 1 :O, 1 :O, 3 :0).
Lake Placid, 9 lutego . . w., • •
W p~erwszych dwó~h t~rcj~ch poi·
pełnio W)'Czcrpany, pollniósl !!I<; Jellnalc I
Wił
CTelei:ram w l;•, ny )
PO chwfll i zatncz:i}ąc się furm:iin:c do- s~a .druzyna trzymała. się dz1el~1~, szc~e
. .
. • ,
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Rewanżowy mecz Kanada-Niemcy
I go.lnie Stogowsk1 br?ntł znakomicie, zb1e
tarł do celu jako zwyci~zca.
Polski w 1<ndz1e szybk1e1
zako?cz_r! się zwycięstwem drużyny ka- I
NaJbl'ższemi zawodn ikam by!; Hal- ra1ąc huczn~ ?klas~i.
W tr~ec1e1 terc1i drużyna pols~a opa nadYJskieJ w stosunku 5 :O (2 :0, 1 :O, 2:0}. ! Zawody tyiwiarskle o m!Strzostwo
c. ró'.• nici
lan~rund. Stack I ff ałas.
ledwo trzymali się na nogacli i zupeł- dla na sił.ach, I?r~ycz~m s.ko~h~z10,~any Kanada przeważ~ła ~ra.źnie przez ca- Polsakl w jeź<lzie szybki1ej rozegrane ronienie wyczerpani pacfl! na mec· . Pra Stogowsk1 o~us: 1 ł boisko 1 mieisce 1egC1 ly c 7 ~s meczu, nie wysila1ąc się zbytnio. staną W I 21 bm. na nowym torze wrści
I .W drużyn i~ niem!eckiej popisał się gow~m warszawsk rej Polonjl na jeziorze
sa -amerykańska gani org-;rn ·zator<'.w~ że . w br~mce za1~ł Sa~hs.
pozwolił zawodnikom startCJwać w t· k • . Mimo hero1?zne1 obrony zespołu pol znow zna1kom1ty Leinweber w bramce, 1Kam1cmkowskim, obok pa,rku Paid:a1rewfata\uych ~arunkach atmos(c;yczlly~h. sk1eg:>.. udał~ s1ę ameryk~nom tdobyć w 1któr~ ~rużynę swą uchronił od większej i ski1e.go na Prndi7 e. Proi:?"ram zawodów
obe1muje 20. Jl. hiogi 500 i 5000 m dfa
trzec1e1 terci1 trzy bramki. Łupem bram- porazk1.
p~nów i 500 i 1500 m. .dfa pań, 21. Ji. bie~do
kanadyJs.kiei
drużyny
d!a
P!crwsze zawod 1 'ŹWl3!'s1de w jei k?wym podzielili się ~astępurący zawod ! ~ramki
dz"e fil!lH01;, ej odb:r/ :e r 6 \\n'eż w mcy. Taylor (2) •. ~..:hm1t, Shese 1 A~d~r: hylt następuiący z~wodnlcy: Lmdqmst, ir1 J,500 I J0,000 mtr. dla panów ł 1,000
5
i 3,000 mtr. dfa pań.
w.h• r· : ~\'c't sen . Według .op.inii prasy amerykanskieJ Monson, G:ubutt, Rtvers i Duncansoil.
fatalnych warunkach n+n
Warto zaznaczyć, że mecz ten stał
" " ·- · ~ .' '".,7 ; 1· po 1ncy zasłuzyh na bram.kę hon9rową. j
.'
'
.Mecz powy-71;zy jak to stwierdza ko- na bardzo wysokim poziomie i publiczRoz~<::zęły s1e Oil~ W P')nlC~· Z afck ,
stolicy
. ! respondent PAT, był najszybszym me· ność gorąco oklaskiwała poszczególne
W gNodz~na c~ p~polud 1!lO \\ yt h.
boksie
atura me. z~ ca e za1mercso.wa!1'_C czem wśród rozegranych dotychczas. W fazy meczu.
--koncentrowało S·'.ę 1no1rnta dwu-:n na1- i
W naJhl:zszą niedziele oc!b..;clz:e się
poważn1cjszych kandydatów do tytulu
w Warszawie sensa~yjny m~~z bcAserski tamtejszy'h naj~roźnicj.'1ych r>•wa~f~~~~~k:cgo Karola schaffora 1 Graf1
Ji: Polonji i .Jordanu. Ob'e druży11v znaj
Pierwsze ćwiczenia obu mistrz1hv :1iatnstr6/alna poro~flla
i)tany Z1ednoczone - Polska dują s=e ohecnie w doskonałe.i formie,
di:uuu "'u no!s ~r l(>j.
nie wypadły zbyt imponuhL'O, nfemn=cj
tak ie mecz ten stanowić hcdzic lokal·
Lnce Pfadd, 9 lutego.
LAKE PLA~ID. 9 lutego.
jed11~k ~ knńcowej fa~·e ćw'c .~ e1i nalene ,.derby": Jordan. który chroniczn·e
ponieme-cz
śnieżycy
silnej
POW'Odu
Z
·
wlasny)
(Telegram
ży s·c liczyć ~e zwyc · ęst\\ em mfodego
ma
na brak wagi pókt1,·7kicj,
cierpi
Rozegrany we wtorek rewanżowy dlzia·tkowy odbył się na boisku lod·owym
Echafrera„
ego
=
łódzk
(z
I
$tabla
pożyczyć
zamiar
Jutro, we czwartek, w programie mecz hokejowy m"ędzy reprezentacJam'. krytym. Przez cały czas ~ry amerykaigrzysk olimpirskich odbędzie się kon- Kanady i Polsld zakończył sę znów ka- nie rirowa•:ti-itlii w~c!ie:kły atmk na bramkę. kl uhu !KP), który stocz} łby walke z
;:ibgk1ij
tastrotatną porażką drużyny polskiej w Times pisze m· l'T1nemi, że wspaniała gra Mizerskim.
kurs skoków narciarskich.
1
polską
drużynę
W wyniku losowania zawodnicy ska stosunku O: 10. Kanadyjczycy ~rall w Stogowsklt,~o uchroniła
I spotkaniu tern 0 klasę lepiej aniżeli w od wię.kszej porażki. W CLa·sie omawiakać będą w porządku następującym:
·~ IZ22L .,..:eppr=abe"':TD . spotlrnniu z Niemcami w prz~ciw :eńst- ~ego mecz11 Stogowsiki ai 46 razy od!h!ł
:i=
•
olimviiskie w Lake Placid
w·e do pol~ków, którzy byli zupełnie krążek ratujac hramke od strzału, ~dy ,
f.lziś, we środę, w ramach III Zimobramkarz Stanów oc:!łbH w ci-:isie meczu
misłrzostwami przemę.czcni .dużą Ilością rozegranych krąże.k t~ilko 18 1Ta:zy. Sto:?owsk1 przez wych Igrzysk Olimpijskich rozegrane
dni. dWarto cafy czas meczu Rral bez rrzoe·rwy pod- 1 zostaną w Lake Placid nast~pujące ko.nszpazontkaac~ywć~z;gjc"stosttoatpn.ichwszy
w ciężkiej atletyce
· r „ k·
k
k
c:! b
wucver
._ , ~
.
· olłmpiJ- czas. ~ Y ram ~rz amerykański zszedł urenc1e o 1mp11s ie.:
Mistrznst\\•a okr~g<iw~ w zapa~ad1 frowy wynik obecnego tum'~ju
1
Godz. 9.30 - bieg narciarski na 18
~.?otska D!> IR m1nuta~h. \V dmg-iej ter; .Podnoszc11 ·u ciężarów. które udbi;tlą · ski~go,
.
<.:J! svtnaqa dla nacz.ei d~ruz~:ny prze•dsta · kim.
s1e w naddiodzącą sobotą i nieJz cle; za
powiadaj:\ n:czwykle z;:iżartti walkc z Lekkoatletom dobrze w1~ła się .na _chwt!e tra~1cz~ie. Stogm.~- . Godz. 10.30 -.mecz hokeiowy Stany
~k1 n~1 raz1ł się na 1'ardzo s1lr:e ui0ierzt'me Ziednoczone - Niemcy.
d „
•
100-u z.iwod·ii-1
powodu u<lz.alu ponad
4
krąż.~iiem w u~ta. Mh:i<> to zc;zedł na pa- , . Godz. 14.45 - pokazowy łyżwiarski
srę powo ZI
I
ków.
•
Słynny średn! dystanc;<.wiec niem'.ec l re .m'"~/ z ~iska dopiero wówc~as. '?'~Y bieb~~ ~~~SO~ Il?'·
Niezwykle licznie jest zwł:is1c?.:-l ob
Jazda figurowa pań na
sadzona w zapasach wuga pc'1k ;<: ~ka i ki. dr. Pcltzer. który do r! ;:.wwna dz'. er w:y ~~'ll .... ł krazik poza sfere nl<"be-zp1e- lodzie . . 8
•
.
cieżka przez s: łę. Unję i P11i,' in\' Kl. 1yl parę rekordów ~.wia~a. postanowił ~·kfn ~w;. B harerska walka StoJ:!'OWywolywała powszechny entu- Komlinlkał RTS
Sport.. które mają najwięc1:j sc•ns na wz!ąść udział na ol:mrncl zi~ w Los zj
zajecie w o~ólncj punktacji pic rw~ze:~o An~elcs w b!cgu na 8ll0 metrów i w a m.
1d e
z W
jednak
l.iV
400.
razy
4
sztafede
cie.
w
Natombst
m cjsca.
„Zarzad 'R. T. S. „Wiidzew" komunłżarów nakroin 'cjszymi ryw::iia1'11 i•cda. się w odpowiednim czasie w swej szt:zy
kuje czlcmkom T-wa o dohi'egofacej ko11Makkabi, nar. Kochba i Siła. ktMt• po- towej formie. po5 '.llltJ\Vit potlolmie j,1k Nieście pomoc
ca rejestracji, I~ejest ra.:Ja odlbywa sfę
wy J~ ·h .• ć na 1-<iv:en;.
sia<lają w swych szcreirac:1 rów n·eż i Kusociński
najbiedniejszym ! w ponft"dzia~kl, środv I piątki każde.g-o
mistrzów P?lski. ia.k Mi.nc .. Wt! .l'gartcn, gdzicby mógł roZt>vCZ<lĆ wcześniej trc-1
1 ning.
ty·godnia w ~odz. od 7 do 9 wteczorc.111
·
Stern. Mrozcwski 1 Hal:ck1.
w sekretairjacie kh.Lou przy ul. t~okid1ijjil!\"<
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któ·
ie czlonkowle,
Na•dmlenla.my
r: 621
b.
r.zy w tcnninie wymienion ym nie zarejestrują się. ora·z nre or>fa.cą zal~l}'ich skra
·diek , zostan<\ skreśleni z listy członków
R. T. S· •.Widizew". Niepracujący człon·
kowie, zostją od opłat skład~k zwolnle;\i
Po pr.zecttożeniu łełCityrnacJI beuobo~
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Lekarz nfeini.e cki pociągnięty do odpowiedzialności
•a nied6ule le<zenie
.:llorvcli dzied
Rerlln, 10 lutego.
(Telegram

własny)

(t) Z polecenia prokurn tora z.ostat po1do odpowie.d1zialności l·ekarz
berliński, dr· Oenter, pod zarzutem ni.edbałego J.eczenia d1zieci w Lulbece, które
za-chorowały po zaszcwpi-eniu im prepall"a tu prof. Calmettea. Iz.ba le:ka1rsika stanęła w obroni·e ciskarżonego i twierdzi !ż
n·i1e moż1e zbadać czy lekarz istotnie popełnił kairy1godiny czyn,
ciągni·ęty

I

Litewski gubeirnator Kłajpedy MerTws,
na którego zarząd1zeni1e uprowadzono tąe
miecki1ergo prezydienta Botchera.
Donosiliśmy już o zamachu stanu, jakiego dokonali litwini w Klajperdz.i•e, aresztując n~emiecldei?:o prezydenta Botc/zer.a, jednego z członków dyrektorjatu.
Zdjęcie nas.ze . przedlsta wia fragment Klajpedy.
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Wrocławiu
'olszoff'ol pofsfiie naorfii

Litograf w

% DJofnu na :O

eflim

'Jł's,;liod~ie

sten1 oforve

Wroclaw, 10 lutego.

(Tele!!ram własny) .

(t) PoHcja ar· e<Sztowała litografa ArRoya, który fahzowaJ polskie mark! st<emplow:e. Sle•dztwo wytka.zal<>, że
sfa.tsiz.owaino marek stemplowych na s.umę 75 tysięcy zfo·tych. Lito•graf Roy miał
pomocnLka niie.jaldego Schattona, ktt)ry
sfa.f.szowaoo marki przewióz.t na Górny
Sląsk i tam j1e sprzedał.
t~ra

Jceny żywności
w Rosji
•na.:znie ~odro~olv
Mosktva, 10 lutego.

(Telegram wl.tsny)
W ciągu ostatnkh tygodni

ce.ny
(t)
artyku·tów żywnościmvych, które wy>da.wain1e S<\ na :pod.stawie kartek, poszły
b podr.ożał o 10 koznacz:n,~e w ~órę. Chle1
p!1ejielk na kilogramie, masło o 45 kopiejek na kil,ogrami1e. Również ceny w han<lilu prywatnyim ipodskoczvly ni·ezwy~de
w górę. Ra·da lwmisa:rzy l!ldowych powolafa s:pecjalną komisję, :która zajmie
się siprawą obniż,enia cein.

Walki o Szanghaj toozą się w dalszym ciągu. Na z:d:jędu widzimy ż.olnierzy
ameryłkańskich w Sz<l'nghaj•u, buid1t1jących z.a:si1et:d i waty obronne na te·renie konW ostatnich d:niach od.były się w P~
cesji międzYTiarodowej.
Giead w I<umunji zawody narciars·kie ' o
szamp·iDnat armji mmuńskiej. Zawodom
tym p.rzygląfał się król Karol 11 wraz
z następ-cą trąnu ks. Mii:hałem~

Szwajcarja ogranicza
pr~u,.,óz

torvorórv znf!ra·

lJ6radu ftonferen,;··i roz6ro · eniofl'e ·

nic:sinu<li

Genewa, 10 l:uteigo.

(Telegram wlasnv)

; (t) Rząd genewsiki, idąc śla1d:ami innych państw europejskich, po-stanowił
wprowadizi·ć sz•ereg restrytkcli wwozowych.
Na wczc.ra•j.s1z·em posiedzeniu raid a m!nd·sitrów powz.i·ęta uchwałę o całkowitym
zaikazi·e przywozu masła. Pozat·e:m postanowi1or10 ograniczyć przywóz swregu procfo.:1któw rolniczy.eh.
1

Kobieta skazana
na śmierć w Ameryce
Nowy Jork, 10 lutego.
(t) Pani Juid1d, o~karżona o za1111ordowa1ni1e dwuch kobiet, z iktóry·ch - zwłoki
}e·dlniej znaklziir.Yno w wa 1i:zce, dmgiiej zaś
zostały wylowi•one w rz.ece, skazana zostafa na ka1rę śmierci przez powieszenie.
1

Jak już wia1diomo z dieipe~z. przewodniczący francutS:ldej dielega•cii na konferencji
.
roz br.ojeniowej mrn<i·ster Tardieu. zgłosił sensacviifliY wniosek utworzenia armii
międtzynarod1owej pod egłdą Ligi Naro ~ów, która miafaiby na c·e'1u zagwa1ramo- Sły•rmy prooes Calmette'a w Lubece dowanie pokoju światowego. Na zdjęci.u wi:!iz,imy m;nis.tra Tar·di-eu w chwtli wy.gta- bi1egl ~ońca.. Oska.rżeni lekarze z.ostali
· , sikaz-a:m na ciężkie więzreni·e - profesor
szania sensaicyjr.ieg-o p.rzemówienia.
i Deycke (z lewej) - na 2 lata, a dr.
na 1 rok i 3 mie„
1Altstaiedrt (z prawej) I siące więzqeniia. Obydwaj ~kaza.ni lekarze
llElllllllllllllBllBR••RI
zaipowied zi1eili a,pe.Jaci'?.
ik-i
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oddzi·ału_:_T_A_R_N_ó_W-.-ul_ś_w_A_n-nv--Nr.
ODDZIAlY: KRAKóW. ul. Pijarska 4. Telefony: t65-00 i 171-50 (Oddział dla całej Mał01polski) Ekspozytury krakowskiego
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L. J5; KATOWICE: Aclmin łstracia ul. Piastowska 9 tel. 7·17, Redakcja ul.. Mick1ewiqa. 8, tel. 5·78; ~OSNOWIEC: Biuro dz1enn1ków Józef H.lawski. ul 3-go Maia nr 28; BĘDZIN: R.uro:
dzienników J Hlaws-ki . ul Małachowskiego 1; ~ĄBROWA GóRNICZA: Bmro dz1enmkow (. Hlaw&k1 3-g:> Ma1a nr 4; ZAKOPANE, Krupówki. dom p. \V.I Kncptow5k ·ego GO'YNIA. ulica
KIELCE: 111ica .
tO-!!o Lutego dom ;nt. Pętko~s kiego teł. 11-69 CZĘSTOCHOWA: Al Pannv Marii nr. 21 . tel. 4-48: KALISZ: Zl., b r.r 14 ; RADOM · A F.ifer ul. ZeromskieJ.!o 2ii tt·I 2-15;
Sienkiewicza nr. ~6. tel. 171; SKARŻYSKO: ul. Iłżecka nr. 16. tel. 40; PIOTRKóW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3; WlOCł.AWEK: Biuro dzienników L. Makowski Kościuszki 5;
TOMASZÓW MAZ.: ul: Po!na . nr. ·!I, tel. 168;. WARSZAWA: Próżna. 7. m. 34; WILNO: W1leń ka 39. tel. 1000. Ay;ent~1_ra .na Krotoszyn i. okolice: Hicron;m Piechocki; KROlOSZVN, Kaliska
nr. 3; JAROCIN i okolice, Sylw. P1etruszewsk1,JAROCIN. ul. Powstanców. kiosk: Agentura na Leszno I okollce: C1wmsk1, Leszno - Kiosk. Agentura n:i Gostyń i okolice: Fran Lektarski
'
·
Gostyń - Leszczyńska 8. Oddział w Lublinie:ul. Kołłątaja 5, tel. 3-48.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z1. 3 itr. 50 miesiecznie

!

--a:-----:----------------- --

w 1ekś~ie 50 gr. za . wiersz milimetrowv (na stronie 4 szpalty);
. nck~olo::1 40 gr. z:i wiersz m1!1m. Drobne: za słowo 15 uosz:v,
. . .
na1mme1sze zl. 1.50. Poszukm anie oracy: za ~Iowo Ili ~roszv. na1mnieisze zl. 1 20.

ogłoszeni

Konto P. K. O. „ Wydawnictwo Republika'61 Nr.68.148
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Redpkclą ,ł Admfnls~r;icia: 1 l!ódt. Plotrkowsk,a

49.

Tel. Administracll: 122·14.

T eL I~ ed:ik ci i: I 2i-Z4. 136·43. 136·.U. 189-00.

Za wydawce i druk.:

WydawnkL~vo

„Republika" sp. z o~. odii rCdak,01 odpowiedzialny: Jan Grobelnjak,

lódź.

Piotrkowska 49.

