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niewyjaśniona, - Pod Szanghajem spokój.
rła innych odcinkach fr.ontu walki trwają

-

B. cesarz Pu·Yi zrzekł się godności prezydHta ł'l·~ndż•uił

Dokończenie

„lllEWOLNIC7~.
.
t
f tu wiadomość o tern, że ·powołany na ofiarowanej mu godności. Jak twierdzą,
Londyn, 5 marca
na s rome 4-ej
Po raz pierwszy od szeregu tygodni, stanowisko prezydenta Mandżurii b. ce- motywem tej decyzji jest fakt, że b. cejak doniosła już o tern prasa poranna, sarz chiński Po Yi po kilku dniach sarz Chin nie chce zawdzięczać swojej
· ••••
Szanghaj obudził się bez buku armat. swego urzędowania zrezygnował z za· godności łasce Japonii.
•
•
Mimo, że w Szanghaju panuje spokój, a
dłOŻY
oświadczyli oficjalnie. że
japończycy
il
'lał\
::.a
u~ I
uważają dzia}!lni!l woje_nt}e za zakończ~• •
a.>
••
•
ne, sztab cbmsk1 w ohcJalnym komumttacie stwierdza, że wydał rozkaz zaję- o of!rł'SVOJDUt;fl ;i!Om1orcu:li :J iipon11 ll'06t=c: ~- IJSJI w porcie Constancv mia/ mieisce
Jak twierdzą, wystąpienie „lzwie- przed weiściem Marsz. Pilsud·
Moskwa, 5' marca. f
ci~ swoim wojskom drugiej linii obron·
skiego na pok1ad
Artykuł „lzwiestji", przedrukowany ! stji" poz~staje w związku z krótki~ po.
.. , .
.
ne1.
1
twiL
Moskwie.
w
I:hV'no':Va
J?owó?;;a 19-eJ arm11 o~wiadczrt,. z~ w poszczególnych fragmentach przez bvtem
Bukareszt, 5 marca..
armJa chmska zatrz,yma się ~a. teJ hnJt wszystkie dzienniki europejsk:e 0 możłl now przedłożyć ma posiadane dokumen
Marszałek Piłsudski znajduje się obec
choćby nawet iaponczycy mieh rozpo· wości wojny rosyjsko-japońskiej, stał ty ś~v;adczące rHkomo o agresywnych nie, jak wiadomo, w drodze do Egiptu
1
się przedm;otem rozt'.cznych komenta- 11amiaracb Japonii Lidze Narodów.
.
cząć no~ą oienzywę.
na pokładzie okrętu „Romania". W czo1
Walki !la pozostałych. odcmkacb rzy w kołach politycznych.
raj nadeszły do Warszawy alarmu jace
Jedno·
ciągu.
frontu trwaJą w dalszym
o rzekomej katastrofie „Ro·
wiadomośii
.
cześnie do Genewy nadeszła wiadomanji", która w porcie Konstancy miała
tł
mość, że pod Szanghaj ściągają dalsze
zderzyć się rzekomo z innym statkiem,
w sile 35.0~0 ludzi. Dejapońskie
posiłki
przybijającym do portu.
legat chinskl w Lidze Narodow odczytał
Wiadomości te okazały się jednak
ll'ÓC:ODO
CJ-O zosioło przg
m
depes~ę s~oJego. rządu, z której wy-'ff
przesadzone. „Romania", w chwili, kie·
nika, ze mimo oficjalnych deklaracyj o
dy przybijała do molo, istotnie zderzyła
. .
Hdsingfors, '5 tr.arca. w dcy· zł:liegfi.
zaprzestaniu działań wojennych oddzia-1
Rewolta lapowców została całkowi- . R~ąd wobec. tego przywro~1ł komu- się z parowcem „Dacia" i doznała lek·
ły japońskie posuwaią się naprzód.
kiego uszkodzenia. Uszkodzenie to jed·
mkac1ę telegrahczn~ 1. telefoniczną.
Oświadczenie to wywołało wielkie wra- cie stłumiona bez rozlewu krwi.
Helsmgfors, 5 marca. nak naprawiono w ciągu dwuch godzin,
. .
Obozy ich w Miintiila i w Richimjaki
żenie.
Minister _s.praw w~~ętrzny<:h von tak że okręt był zdolny do dalszej po·
Nie mniejsze wrażenie wywołała rozeszły się spokojnie do domów, a przy
Born podał s1ę do dymis)l.
dróży.
Dopiero po naprawieniu uszkodzenia
Marszałek Piłsudski rozpoczął swą poSamobóo;siwo
dróż morską, udając się w dalszą drogę
(dg} Zygmunt Matuszewski, zam. do Egiptu. Wypadek miał zatem miej·
I
f
d
~
przy ul. Pryncypalnej 86, od pewnego sce jeszcze przed wejściem Marszałka
,je Tllza~h~siccio etni §tor~ef: ~ostrze onu prze•
czasu nosił się z zamiarami samobójcze· na pokład.
flreJ11nef,!o, fdóru ~0J11fodnqt t:fif:ioł rnaj„tfliern
Lublin, 5 marca. Tko znajdował się przypadkiem u sąsia- mi. Stracił bowiem pracę i nie zarabiaWe wsi Tttrło dokonano zbrodni na da 'Jankla Awerbucha, padł celny strzał jąc na utrzymanie rodziny, nie mógł
:lfrOJoll'o 66ifto
.
osobie 70-!etn!ego Antoniego Romane- . przez okno, od którego starzec padł tru- znieść tej ~ytuacji.
(d) Przy zbiegu ulic Cieszyńskie) i PabJankW czora1 popoł:id~m,. gdy pozost~ł
pem na m'.ejscu.
cz ko, mieszkańca tej wsi.
b klej wynikła bójka między 28-letnim Michałem
h k
ł
d
a 26-letnim fanem Ciupą, Obaj
Karusińsktm,
l·
Cl;
d
n~
rę
pNwdb~i
~mu,
.
w
~am
Poldcja prowadzi energiczne dochoPrzyczyną zbrodni był zatarg na tle
0
:
cię
zi,
_sąsie
i
ieg
a
scitanę.d
w
liymd
ego
bezpos'redn=
majątkowym, który. datował si.ę od .dłuż dzen1·e celem wykruc1·a
1
nura 1 zaa1a!'mowa 11 aawnturnicy zostali ranni.. Bójkę zlikwld-0wata
espera a
.z
po!icia, obu zaś obleczonych awanturników
·
szego już czasu, między zamordowa- sprawcy morderstwa Dokonano już li- 0 tł 0 to 1· k~ · sz dz' lił 0
mu pomocy opatrzył wezwany leka-rz; pogotowia ratunikoore u te
~ ~'
cznych aresztowań z. pośród członków
nym a jego rodziną.
1
wego.
t b d tł •
ie~
e
Krewni Romaneczki uważali bowiem rodz:ny zamordowanego.
an espera a ar 2\0 i;rozny.
że jako niedołężny starzec powinien s~ę 1
, ••
~ .
' •• ~
„
'
... ; '
. ';/• ...
. ~ „
wyzbyć swego majątku na ich korzyść !'
•
•
•
czego jednak osiągną.ć n·e potrafili. Ro-
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Rewo1ta 1ap oweC) w s um1ona
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obóiczy strzał
Skrył
„

przez okno

l

u;.

If kst

>

0
.ie. chciał zn~-'OWaJ chłopcy
~:~es~~k~a~:~;eąr~:rn~.
Tak upływał rok za rokiem, a rodzi-I

~skó~~-df~~ _R~~a~:~~:~i~~~~<le~~: poćwiartowali
1

I

:~~y;;·;i'.:';c~~'. ~:1~z.~;.c1r~:"~~c;! 1nieobecności
mn'ej Podejrzeń obciążających rodzinę

~

50 tys

zdef raudowal

•

złotych

urzędnik więzienny

'

go i .„zasolili. - Tragiczna zabawa w czasie

rodzicclw. Na

::~~~~l~~:e:r.~~:t~i~~a~~~;·ł ~J~·matka dostała
i w dn'u onegdajszym, gdy Romanecz-

zamordowali braciszka

wieśf

o straszliwym wypadkli

ataku sercowego a ojciec

Wilno, 5 mar<:a. piej powodzić, kupił świnię, zabit ją w
Straszna tragieidja ro.ze.grata się w diomu i zasolil: RPbit to wszystko w obec
tych d1niach w miasteczku Sz.c:zudn, woj. ności d.ziieci.
Przed ki1lku diniami Salciński z żoną
~HeńsJdeigo. Niejaki. Salcińsiki zajni;owa,ł
s1-ę ha1ndil1em. Ostatmo zaczęto mu s1ę Je- wyjechał na kitlika d.ni, pozostawiając w
1

••
zUChwa y Oil 11i)d ban dyck•I \V B dz1n1e

zwariował.

d10ntu 3 dzieci w wieku 6, 4 i 2 lata. Dzieci postanowiły zabawić się jaik ojciec.
Dwaj starsi cht·opCy uderzyli 2 letniego

nożem

w bok, następnie ••• poćwiartowali

go, i .•. nawet zasolili.
Chłopcy nie iJdawaili sobie· cail'y czas
sprawy z te.go czymią. A kiedy naresz.cie, ~owróci'li rodiz;ice •. przywit~Ji ich ra·
dosme, chwa·ląc się, ze pod meobecność
rodzi~w dobr~ się bawili.. .
Kiedy rodzuce prrekonah się, u OIJ)Owiaidanie d.zieci· to nie żart, a tragiczna

ł
KatowiCe, 5 marca.
ę
Aiera urzędnika więziennego w KaJl
towicach Sikorskiego z.atacza coraz·
Bandyci zrabowali ze sklepu rzeźnickiego 2420 złotych
'
szersze kręgt.
•
Jak ustalono. sttma zdefraudowanych
.
~osnowiec~ ~ marca. tów.
.
przez niego kwot sięga już 50.000 zł. i
J ede_n z mch trzy~ar w ręku sztylet 1 rzeczywistość, matka zemdlała, dostała
nie jest wykluczone, że jest jeszcze . W dnm wczoraJszym pohCJ~ s_osnoI w:ecka zcstata z~alarmowana sm1ałym ~andY'.c1. st~roryz9wah lokatorów a gdy. ataku sercowego i zmarła. Nieszcz~śliwy
większa.
. c1 chcieli s·ę bronić, skrępowali ich sznu ojciec dostał pomieszania zmys!ów i zo.
Jak ustalono, Sikorski udzielił ostat-, napadem bandyckim.
Istal prz_ew_ieziony do szpitala Ś\V. Jaku·
O god~inie 9.2~ d~ m:eszkania A!b~- rami i zak~eb!owali .im usta. . .
f
nlo szeregu pożyczek.
Nąstę~?1e b.andyc1 przystąp1h do ;a- ba•. Dz1oc1 narazie pozosta~y P.Od op~ea<a
Dopiero teraz ustalono, skąd czerpałj· na_ Ocock1ego wtasc c:ela sklad_u. rzezn1·
ck1ego przy ul. Okr ze1 w Będzin e wtar bun ku. Ot•ar~ ich carlło 2,420 zł., ktore 1 s.ąs1aidów..,
na to pieniądze.
gnęło trzech zamaskowanych bandy· znajdowały się w kasetce..
śledztwo trwa dalej.
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eryka pod znakiem uroczystoścr•„;:;p;.~~~;~~

:Z Oflo~ji dDJUCfiS~f(ef,iO orod~in pierDJS~eflO
~
,

że11cum

roku

(m) W bieżącym roku, w kwietniu,
~nla
„,,,,a.:~IJD
ńtono
caty św.lat ku1tu;a1nv obcho~zi~ bę?;1e
~
S&I ~
iii
100·letn1ą rocznicę wynalez1cma ptora
(y) Dz!e~ 22 lutego b.r. był niezwyk· i wolności, Waszyngton nie był demokra· Iroku 1771, otrzymała nazwę plerwszego do pisania. W <?b.ecnym ok;esie,. gd.y pió·
le uroczyscie _oh7hodzony przez cal~ na- tą, reprezentował on światopogląd prezydenta, twórcy Stanów Zjednoczo- 1ro c?raz bardz1e1 wychodzt z .uzy~1a, za•
ró~ ~erykanski.
druu tym minęło przedstawicieli zamożnego ziemiaństwa. j nych. Jednak dopiero po upływie roku do stąpio~e przez m~szynę do pisa~ia~ tr.~d
dw1e:me lat od chwili,.gdy słynny boha- Był on typowym przedstawicielem swej jego zgona nastąpiło przeniesienie władz . no s~bi~ wyobra~ić epokę,, w. kto.re) pior
ter narodov.:y Amery~1, Je~z~ Wasz~ng- epoki i swojej sfery. Wolność, jaką wy„, centralnych z Filadeliji do Waszyngtonu. wog~le Jeszcze. ;i1e Z111ano 1 me uzywan?·
ton poraz pierwszy UJrzał sw1atło dz1en· walczył dla swego kraju, polegała na
Grób Waszyngtona w Mount Vernon
Pierwsze piora stalowe ukaza.ły się
ne.
•
.
:vyzwoleniu ojczyzny z pod obcego i jest po dziś dzień miejscem pielgrzymek ~o~u ~83.0. Ale były. one zbyt ~telki~,
. Jerzy Wa~zyngto1?' sta! się.dl~ kazde Jarzma. Trzymał się on zawsze zdała od tysię~y amerykanów. w dwucbsetnym c1ę~k1e. i nie.wygo.dne t dlateg.o n1k~ nie
go amerykamna wc1e!en1em idei •. ~Va- wiru walk politycznych. Gabinet jego I dni.u urodzin bohatera narodowego odby chciał ich. uzyw~~· z:ada~ala}ąc się w
szyg.ton w ~meryce !est uosob1~Dl~1J! . składał się z przedstawicieli różnych 1ły się tam wielkie uroczystości w obec-. dalszy~ ciągu p1orami gęsiem1. Lecz oto
patnoty, m'łza stanu 1 wodza wielkieJ stronnictw.
f ności prezydenta Hoovera.
po dwoch latach, w roku 1832 wynale~
republiki. Każde dziecko już w szkółce
Nowa stolica państwa założona w
ziono drewniane obs3dki do piór, uczy·
nied.zielnej słyszy opowiada~ie o cztero·
'
niono stalówki małemi i l~kkiemi i wów
lelntm Jerzym Waszynglonie, któremu
czas odraza zyskały sobie one prawo
ojciec w dniu urodzin podarował małą
~
obywatelstwa.
siekierę. Gdy ojciec wszedł do ogrodu,
SIQ""'~
w kwietniu 1832 roku podpisano wy
ujrzał on na ziemi ścięty pień młodego
~
•
rok śmierci piórom gęsim.
d:zewka w~śn~o.we&?· Zwołał on. wszy.st·
Charakterystycznym przy tem szczek1e swe d~1ec1 i zaządał, aby wmowaica . T""'k nał!'y!nano człowi·eka
gółe_°.1·
kfóry należy.?ezw.zględnie podpr~yznał s1ę do te.go karygodnego czynu
Mf
t
li
kre$hć, )est fakt, JZ „wieczne" pióro,
Wow~za~ ma~y Waszyngton .odrzucił na
m~i
które ~oraz bardziej wypiera pióra zwy
bok s1ek1erę 1 rzekł ze łzami w oczach:
UJ?
l'I
~reo
kle, me zostało wynale~ione w naszem
„Nie potrafię Idam'lć, ojcze". Bisto{h) K . .
Uf.•
l .
•
stuleciu. Znano je jui w wieku XVIII a
1
ryjka ta_ j~st najprawdopodobniej zmy, .
.się~iem .~~·1eu\I w Mo~te Car of dawnego życ,a
gracza. Dumhaid~ posła nawet w XVll-ym., Oczywiście, takie ~ió
ślona, sw1adczy ona jednak, jak w:eI- nazywano wysakire;~ 0 ele~ancki~.go pat!a• i dat renomenalną 7>d'Olność .zapamiętywa-: ro kosztowało ·bardzo dużo i niewielu
kiem poważaniem cieszy się Waszyng- uibrarnego z wysz'Ulr.a.ną e.eganqą, z nie- Inia cyfr. Doskonale pam:ęta•ł nap·~zy- ludzi mogło sobie pozwolić na kupno
ton wśród swych obywateli.
ocDlącz.nyn! mono!.;;~~ w O:ku: ~,azywa-1 kfaid ~a ja:kiie ~tUmery wygrano w dągu Polegało ono na kombinacji pióra gęsie:
1
Waszyngton urodził się w Bridge no g~ .t<:'kze ~,rosy1ski.m ks.u~cie~n • I ~~e-1 ostatmch lat większe sumy.
go z metalową rurką, do której nalewa·
Creek w shmie Vi.rginja, W 20 roku źy· czyw.sc~e hYt, to ksią.zę Mikol_a1 W ~siJ1e.._
Międ!z.y innemi o „k&I~ciu ruktk.i" opo- I ło się atrament.
.
cia odziedziczył po s'vym starszym bra wzcz Dumllaaze, ktory w t:ych cmach i wiatdano następ.ującą historję Pewni"'.gO
p
d
·
·
•
·
·
·
• rrz"•niósl Sb" do wioczoości w sę<llzi ym •d . d
· . ·
~.
raw ziwe p1ora wieczne
uk azał y się
c1~ kLawrendc~, ktod'ryb zmarł w m!odym ;Lelm
lat
·
w
,
.
nta
,,ito
~\okn:
•te
~
.a•rl-0 prkz~:J e.:ha·dł pew1A
·en niedawno, gdy wynaleziono sposób n.i70
wie uf ro zmne o ra Mount Vernon..1
·
. .
.
. • ameryKansi L mt· 1cmer, rn my 1a.
- dawania zlotu odpowiedniej twardośd
5
Gdy kolonisci zostali wezwani do wojny
W cza~ aich sw~JeJ mtodośCl .. ksiązę , merylkanht rzucM na stół kilka tysięcy przy pomoc · d
z fran~uz::mi, mfody ziemia.11in otrzJ•mał Du;n;baidt?:·e by;ł of i cerem, g~var~1i ce~ar-1 fraruków i - wygrał. Nie ziciejmując piey uy u.
dowództwo nad kompanją żołnierzy mi· sJuc1. \V r?!m 1891.. po smi-erct swoJego ni<ęd·zy zie stioł.u pozostaw!! je wszy'Stkie i
----licji f wziął udział w wojnie, która dla boigateigo ?Jca, prznechat 00 . <lio Monte znowu WYgra.f. Tak rzecz powtórzyła
anglików mi.ała przebieg niepomyślny. Caid?, g-diz!e iza·l~~sztowaJ tmcizny gry w s~ę sześć ifatZY z rzęd'l.t. Ciągłe Wyicho1zi,,
Po wojnie Waszyngton zaślubił jedną ~ ru.J.eiikę. Porzą ... ek rzeczy by1f ZUJpe(nie ły ty.Mm niumerv parzvste. Obok szczę.
d
k
· · ·
najbog:i.t.szych panien w kraju i poświę· nonnaliny i często ·powfarzającr się. Z śJ.iwego , króla "myd1la1i:e):!o" sta4 książę
vre to.rem··. wi.qziema
cił się całkowicie pracy na roli. Jako re począt~u <lo&~onaile mu s·ię pow1odllo.
OLmtlba'C!łi.e. Po szóc;tej wygranej mi!jo(y} Przed k 1lku dniami wydarzył słe
prezentant wiclk!ego ziemiaństwa został iro worcig.c..-lo 1 z~-chęcato cora.z ba·r?•z1eJ. n.er zwródf się <lio Dumbaidze z zap·yia- w ~owym Jorku wyp::idek, możliwy Je~ ,~y~rany w poczet członk6w 11Rady P~. ~i:<:·tk~ cza'.sbe jed!na'k szcz~~c1ie ~o niem, czy po raz si~Jmy ma pos~awić - dyme w tyfT! .kraju .wszelkich nieo.graniV1rgm11", która była organem dorad· op,,:sctio, i.v.to miast <'.~taf go ca~kowic 1 ~ lecz ten mu odratfzzl. Natychmmst też CZOf!YCh mozhwośc1. Byty więzie!• w!ę
c.z.ym gubernatora. Waszyngton zn'.ljdo· d.emo!1 ~mza;.d1~. \Vte~'Y: 'Zaoi;1,ekowa.h miljooer txljał swoją wygraną 1..e stołu. Iz:enta w Harrisburi (Pennsylvania) zo1
wał się w bliskim kontakcie z najwyż- Sl7' _n~m zycz..iw'l kr~wnii t gwałt~ WY· , Oka!Zafo się, że 01.l'lllbaidr..e m~at dookona- 1stal mianowany dyrektorem tego same·
szymi dygnitarzami i u;;hoJzlł za n~ibar· wioezlt go z Monte Car.to do r?<lzni,n,y: h 1f" ill'tuiiocję. Na siódlTtly raz wyszed1 nu-\ go w1ęzlenł3- w którem oniiś odbywał
dziej w~eme~o poddanego angielskieJ1o st~o~ :--..~ Kait11k~iz. _AJ.e: namiętnosc do mer n.Lepair~Y'..sty. Owwia4aią, Ź'i aime-.: karę.
króla Jerzego m.
rulietk.l ki.i.rnkrotrn~ ~~dan.a.fa go do P?- rYkamm ho)'me wy1nag-ro::!1z1•f Dumbaiz~
Nowy gubernator H
k o B
•
wrotu J.eszcz,e więc nrzed rrewolttcią !
tow ·
'Jj
•
.
cnry
· roc~
Polityką. Anglii wobec kolonii. nad· !hol
· . ·k k . „
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··
l
.
za
1lra
ame
mu
mr
onowieJ
wy~ra„eJ.
został
w
roku
1923
skazany
na 10 lat
•
d
tk'
.
ł
1
sz.ew1c
ą szą„c z ogacza s/ a s~ ne~
1.·
•
,
•
b.ł
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b
·
·
·
p
m1ern~ po a 1 : c a wywo 1yw~1y wśr:->d dzarzem
wie1~iem ozY"'.".en~ern 1~· 1 IJwn; ~- :~1ęz1en:a•• ewnego razu. ~ędąc w staludnos::1 stałe niezadowolenie 1 wrzema,
dJze OJlOW~dać spec1alme o Jednym Ci'lllU ; ll!e nietrzezwym. prowadził auto w tak
które przybierały coraz: bardziej niepo·
pomeważ ks~ążę ca!y swój olbrzymi 1 w Monte Carlo. Mianowic\.e, o dniu 14 szalonem tempie, iż spowodował śmierć
kojący charakter. Wreszcie w roku 1774 ma1ątek ·z.ostawil ?'!- stor~ch kasy'lla w! wrzieśnia 1890 rdku. Dnia te~o gościem ' trojga osób. W· roku 1926 zostal uh1ska
zaostrzone te stosunki doprowadziły do . Monte Carlo. a.dmmis~racJa ~asyna. WY· l ka·sy;na był Jeden z s3•nów króla angiel· 1 wlony i opuścU mury więzienne. Pod·
otwartej wojny między wojskami załogi znaczy!<;- ksf<:ClU d~zy~volma pen~Jf:, ~ skiego - ksiaż<: Yorku. Tego d:nia nu- 1czas swego pobytu za kratkami zaJmoangielskiej a .obywatelami Bostonu. Po- \ 1V.arbn~i;.m 1e.tnak, { 8 mgdy Wl~Ce! ra~ Imer parzyiSty wydwd1z.tt. 1.9 !fazY z rzę. \ wał się intensywnie problemem "'fe•
0 ~vie !Za dtt1. Na Włar!lie, czy ks1.ązę
łączone prowincje wysłały swych przed- nz~ ę -ta.
ozwo ono
Yorku opu- 1zienn'ctwa, szukając środków któreby
1
stawicieli na kongres narodowy, który 'salęt gry,, ł~c~ ~amem~ n~ woloo byifo . ścił kasyno z wyg-rnn~. Dtnnhaidze z oho- mogły złagodzić losy osad;onych w
o2był się w roku 1774, w Filadelfji. W )()S awtc .aim J.ei'1nego rrun a.
1jętną miną od.powied1zia·ł, że o wiele wię- więzieniu. Stworzył w owym czasie
1
ko!lgres:e .tym wzią,ł. udział Waszyngton, . . Czarui~~Y I~te·rlo.kutoir: d-~~<_ona.e
u~ cej intere~ail. się si:imą grą, n!ż . synem 1 kantyny dla wieinfów. które· stały ~le
który • osw1adczył iz własnym kosztem ozony św1atow1ec, wtaidaiacy )ę.z.ytkann1 'króla ang1els'k1eig-o \V przeciągu lat ;
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wzorem dl a ca ł e j Amerv k•·• ZJeun
uzbr?1. oddział z tys1ąca ludzi, celem ·~ 51·dzoy 'eprzy, s bęe dąwcI•r~h1 Y'l11go~~sl!lkiem alczte·rdzinestu ~peid.zaił Dumha~1ze dm-: I sobie wtedy
powszechn'e
uznanie.
przy1śc1a z pomocą obywatelom Bosto-,11.:u
ii mcow, .
.}c . scmt a.syna. noce w kasynie gry, aile sam JUŻ od wie:
. . •
nu. W kilka miesięcy później Nowy Jo.r k Dmnba·d:z:~ zabawia~ g?ści. wesołem1
lu, wł.etu tat nie brat OOz.iatu w grze.
śwt~n ~fpus:c~en.u z więzien.ia, ~o.
został opanowany przez wojska angiel- mowaml 1 wsipomrueauam1 ze swo1ego
. ę.
ę ,P a om nad refor.m4 w 1 ę„
skie i Waszyngton musiał s·ię cofnąć, aby
zi~nmctwa ~ PO pewnym. czas:e został
bronić murów Filadelfii ówczesnej stomiano~any mspe~torem wręz;en w Penn
g·1ełda
sy:vamt. Obe~n·~ władze penn~~t,v~l\w międzyczasie, w łdniu 4 czerwca ·
.
sk e posu~ęły .się Jeszcze dalej. m1amuąc
1776 roku Stany Zjednoczone ogłosiły ·
byłeg? ~1ę.źnia dyrektorem te.1?0 same.
SWc1 niepodległość. w noc wigilijną WaNoiwi~taszem powod-enl e- c:leszq go w1ęzien·a. w którem odbywał karę~
szyn;!lon stoi;:zył z anglikami bitwę pod
si~ oriukulg o ... hodowli psów
T.renton. Było to pierwsze walne zv.:y(y) W Berlinie znajduie się naibar- olrnzję nawitłzania tu kontaktu z przedc1ęsLwo Wasz~ngtona. Podcza! ~:i.ci~·· dziej oryginalna giełda na świecie. Jak stawidelamf prasy;
kłych -walki ktore trwały do pazd2'1erni~ donosi paryskie pismo .,Lu", w pewnej 1 ·Wielkiem powodzeniem cieszą się
ka 1JS_t< roku. \Yaszynglon stał n~ czel~ wytwornej kawiarni" przy frledricbstr. tłomaczenia powieści i sztuk„ W sped!Jwodt. Lwa armii . nowopo';"stałego pań .1 zbierają się dwa razy w tygodniu lite- cjałnej . odseparowanej salce urzędu;e
~t~va ••Po zawarclu poko1u zwyc;ę&ki , raci, którzy wystawiają tam na sprze„ stale od osiemdziesięciu do stu tłoma·
wndz, idąc za ~rzykł.ad~m swego słav.:· daż swoje utwory.
czy~ którzy tłomaczą z niemieckiego na
dego p;przef~t: Cmcinnatusa, wrócił
Pismo nie podaje nazwy tego Idkalu, języki obce i odwrotnie. Tendencja na
0
Wer:k:1;j89 ;ebrał się kongres ce- w któr~m goścle zależnie. od swych U· giełdzie literackiej Jest ~tale bar~zo moc
le.m wybrania pierwszetio prezydenla podo~an mo~ą nabywać utwor~, rep~~· n31 ws~yscy ~ac~wala1ą s~óJ towar,
Stanów Zjednoczonych. Wybór padł na zcntu1~ce naJ!ozmaits~e dziedz.10.Y pts- za~·ntereso~ame. Jer olbrzy:n1e, ~andel
Waszyngtona, który po cztPrech latnch mlenn ctwa, Jak. poez1e, powlesci. dra- dzieł sztU'k1 . kw1tn .~ w całeJ pełni.
zQstał wybrany poraz drugi. Gdy obrano maty i kome.dJe,. rozprawy naukowe,
~chęce~1. tern n:e~ywałem powodze
go poraz trzeci, Waszyng!on zrezygno• ar~ykuły z dztedzrny mody lub o. hodo- ni~~·•• rówm~z artysc1 mal~r.ze..P?Stanowal z godności prezydenta. Po upływie wl1 psów. I t„ d. ~.bytecznem bedzt~ c11y 1w1h ts~ w siad. przedsta~c·eh ltt~ratu
roku z.ostał on mianowany wodzem ba nadm:eniać, 1.z zap?trzebowan1e. na ry. '?f1a~uj~ on1 owe dzieła po n:esty„
,t"·,·,,·
.
. ....... armji amerykańskiej. Miało to miejsce utwory liryczne Jest zn·kome, .natomiast chanie niskich cenach; obrazy sprzed~
V.:ówczas, gdy F.rancja, były sprzymier.ze niezwykłym. popytem cieszą S1ę artyku- wane są za cenę _o d. pięcl~ do dziesłęctu wych bai:va~h il.ustruje straszną nę?z~
n1ec Stanów Ziednoczonycb, wystąpiła ly o hodowli psów.
j marek za sztukę, zdarza się dość często, 1pisarzy mem1eck1ch: ,,Zawodowy I te·
przeciwko młodej republice.
Ceny wahają się przieważnie w gra- iż nad lokalem można ujrzeć plakat o rat", komunikuje anons, na zamówienie
14 grudni.ą następnego roku Waszyn~- ni~a~h od dwudziestu do stu marek. za- następującej treśc: „Nech pan zamówi każdego redaguje w artystycznej for„
ton zmarł w Molll).t vernon na zapalenie w:eran~ :są również niekiedy trallZilkcie pOrtret! Poli~zę p;tnu taniej, niż foto- mie życiorysy na podstawie własnych
płu:::, którego nabawił się podczas prze• w '"ysoJ..oi;ci od tysiąca do pięciu tysję· irałl" .
notatek. Życl<>rys taki Jest naj9?ękniej·
jażdżki konnej. ,
i cy marek. W . tej jedynej w swoim ro- J
Na zakończenie artykuł przybcn O· szym upominkiem gw!azdkowym I spi·a„
Obyw-a tele Stanów Zjednoczony~h dzaju l~awlami każdy ma możność zaó-· gloszenie. umieszczone w jednem z pism wi niewątpliwie wielką radość całei rouważ ją go za twórcę amerykańs~ej iiarn\1.ania swej pracy orai ma równ.iiet niemi.ecldch. które w naJbardzJej jaskra· dzin5ę. Cena zale.ina jest od Uośel ~tron".
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Str. 3

Miljard listów

zniżką komornegn
o
w POISce

DfÓ\V
lokaf
statystyka ruchu pocztowego Niektórzy właściciele domów już sami

wnłano

Interesująca

w cfągu roku

walczą zw:ązki

D~iś ~o~ażnie natomiast zm_nieJszy- obniżyli
(d) W tych d~iach główny urząd'
statystyczny ogfos1ł dokładne dane. do- la się 1losc rozmów telefonicznych,
(d) Związki lokatorów, działaj~ce na· wszelkich artykułów, komorne r6wnieł
tyczące ruchu pocztowego, telcgrafkz- szczególnie zaś zamiejscowych. Wiele
Szczególnie.
ne~o i telcfonkznego w Polsce w d~gu osób w ubiegłym roku skasowało w terenie naszego kraju, rozpoczęły obec· powinno być zniżone.
swych biurach i mieszkaniach telefony, ' nie wspólną akcję o zniżkę komornego. twierdzi\ autorzy memorjału, zniżka ko·
ubiegłego roku.
Orga.nizacje te wystosowały jut do momego winna dotyczyć jedno, dwu l
W okresie tym z 22 większych miast nie mog:\C opłacać miesięcznej taryfy. I
Zmalała również, choć w niezbyt Iwładz obszerne memoriały; w których trzyizbowych · mieszkań.
polskich wysłano okoto 571 milJ011ów
Autorzy memoriału wskazuj~ na to,
zwykłvch przesyłek Hstowyclt, prtcszło · znacznym stopniu ilość depesz, wysyła wskazują na to. że w okresie obecnego j
I kryzysu gospodarczego, gdy spadły ceny 1 że już niebawem rozpocznie się w Polsce
20 milionów listów poleconych I prze. I nych w Polsce.
„~ okres masowych eksmisyj. Wiadomo
·
szło 5 miljonów listów wartościowych ' ~
przecież, że wykonanie wyroków eksmi•
I paczek.
$yjnych odkładało się wszędz.ie do
Do tych satnych miast w cią~u tQ.~I
wiosny.
roku nadeszro 393 miljonów zwv!,ły.:hj
Niebawem więc staniemy w obliczu
listów, przeszło 20 miljonów listów po- l~szy Dfwlt;kOWJf Klno•Teatr

czynsz komorniany

I

I

SPbEftDID"

III·~, Uf~[lJ~t~ irem·l~fj

I

Tysiące

straci
ludzimusiały
kataslrofy.
nowel nad
głową l władze będą
dach
zap~wnić im jakiś przytułek.
Gdyby, zdaniem uzeszeń lokator•
skich, wysokość komornego została
Narutowicza :zo.
w 22 \\ 1ę'<szych miastach polskil h j
zmniejszona, bardzo wiele O$ób moto&•
Naiaowsze~o i w1paaiałe1to Rlaiu d1więlcowego wytworni Kineton-Sfinlcs p. t.
otrzymano i wysłano około millarda
by było jeszcze uratować.
•
listów.
Memorjał zneszeń lokalotskich hę·
W tym samym okresie z wspt·mniadzie w najbliższym czasie rozpatrzont
nych 22 miast wysłano przeszło 3 mil-i
przez władze. Jakie stanowisko zajm'
iony depesz. nadeszło zaś Ich o kilkasct ·I
w tej sprawie, do tej pory niewiadome>.
tysięcy więcej.
Obecnie związki lokatorskie prowa•
Rozmów telefonicznych w wspf)-l
di;'\ daluą akcję, we wszystkich mia•
mnianych miastach przcpr'>v•auzmm
stach zbierają dokładne dane o domach.
ckoto 5.10 mi!jnnów młcJscow~~h oraz
w których właściciele sami ostatnio obdramat wielkiej miłoś.:t i bezgranicznego poświi; :enfa.
około 15 miljo·1ów zamle;~·:owy ..: 11.
nityli komorne.
•
Djalogi i pio,enki w jęz\ku polsk ·m, ro·
•
Na przekazy pocztowe wpłacono \V•
Okazuje się, te tych domów, ncze•
syj:.kim i niemleck1m. Chór v: Dana i Ku·
ciągu roku ok(1fo 550 miljonów 7.łot~d1,J ,
gólnie w uboższych dzielnicach naszyc:h
bańskh.h koz ków.
wypfacono 7..lŚ ukoło 650 mil,ion6\\' zl<•miast, jest &pora ilo~ć.
!~~n.
Są do01y, w kl6rych 50 proc. lokato.
Gdy ~it;~nicmv do shrys-)'"k .~ po-f
ret. H. Szaro, wg. scenarju~za: t6w zalega z opłatą komornego.
•
przcdnich lat, s'wlerdzim1, że kryzys Riecz dzieje się w \l.'arsza1a.ię,
Wyeksmitować ich, to znaczy skwł•
Wacława S1erosu ~ski ego i Ana11ie tylk0 nie \\-plvnąt rta tntniejs.tenic Krakowie i Ziemi Kielelkiej.
tować z należnych należności ł albo
te •l:i Szterna.
ruchu po;;ztowego ale nawet go pt)~
trzymać puste mieszkania, albo oddać
większvł.
je nowym lokatorom, którzy równiet nie
PD~S~Iego
głównyn
w ostatnim roku w Polsce znaezn•e
dadzą gwarancji wypłacalności.
wt„ ~ oj wysyłano listów zwykh·ch, niż
~ ~c~o względu ~ nicktó~y~h domacfa
o~ nr~
.
~ i:oprzednJcb.
własc1C1ele umorzyli zaleg~osc1, albo po'7U ~J'
•••
8111 ~
.Jl,
Przedsiębiorstwa przemysłow~ i han!oz~ładali Je na raty i procz tego obDI•
COłtTI I'
dlowe, które dawniej nie odczttw;\fy
31 •
zyli ~ol!'ome o 10-20 procent, • Da•
.i; 'i'.t
.il fł Ul
W
brc:1ku ~li;t 'l~PI:, 1\!.Jecnie drogą korcs• • •
pon<lcucy,in, ;tklantui.\ swe \\ vroby '"" W pozrs!ałyl h rn1a h: MALISZEWSKI. GAWLIKOWSKI, MARJA CHA- wet 1 w~ęc.ej.
Z .m1es1ąca .~a m1es1ąc dośó domów,
wszystkich zakątkach kraju. Bezrobi>tni VEAU, KURNAKOWICZ, KRUKOWSKA, F.RITStHE, K03U.3Z, ISLAM
w kt~ryc? ob~1zono komorne, syslema•
QIREJ n „URĄrtZ, BELINA, KRZEWIŃSEU.
pisz4 fisrv- i podania do wszystkic·i •n
• •
tyczni~ się. zwiększa..
stytttcyj i biur, starając się 0 • jakiekolZw1ązk1 lokatorskie, zb1era1ąc doklad
.
obecni
Na
wiek zajęcie
lhl!illlllllllllllllll ne dane, dotyczące lei obniżki komorpremjerowem prz 2 dstawlenlu będą
ł
i k
I
<::t d t . ·., 'ć r tó
11ego, chcą w len sposób udowodni6
przedstawiclele władz I zaproszeni goście.
Jcśli ~hodc~ 01 0 ~ ts w se zw e szy a.
.vładzom, że wielu właścicieli nierucho·
z . listy polecone, to ogólna
.
.
t k
· ł
·
ś • · · b
1d1 hczba nieco spadła
no c1 1uz o ecn1ę zrozum1a o, te o a•
•••mmallllililllmiil·• • • • • . torzy nie mogą płacić komornego w
Bi dy wolny , h Wf'iśt, rasse1
dotychczasowej wysokości.
partouls i kupony ulgo11.e bei:Org3nizacje te domagaj!\ się więc.
wzgl~dnie niewatne.
by zniżka komornego została przepro•
wadzona drol!ą ustawowi\.
Począfek seansów o godz. 4-ej po poł.
AttA~(/~ Od 12 ej d, 4 ei pc,ranki f1lrriu

4 miliony Hstówl
Jeconych oraz okoto
i paczek.
wartościowydt
Reasumując powyższe. dochodzimy ,,
do Wńiosku, 'ie w ciągu ubiegtegr) roku I

I

I

wrolach

•
h krolO\Vl
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w dniu
pod znak.em
URODZENI
od·
U.1JENNY
cha.r.aikter RYBY
- pf"f'i.a>dają
5 mar~a,
~z:u-:v:i1ą_ n~echęć do pracy fayczne-j. cz:a.sn1 pne

STEROWIEC L A

JaW'ba s;ę pycha i pró±no.~c.'. maj4 sklonoości do po cena.:h zniżonych •
.t.dra~y mał.leńsk:ej, pos:3'dają wolę <słi: 0bą. n.~turę n e.zwykle wrażliwą reaguja,cą ni ws..iyslko
~ chętnJ.e pr.zcbyw~ją w &!LIJIOtoości . Ocz:~·lu1ją ~
~h da..1~.z.e .pcd: óże do ~eg!ych i niez:.n.a·nych k.ra
·
16w, dz1ę~1 czemu za,zna1~ szczęścia i. p<>woJz:>?n.ia
w przeds.. ęwizięlych pro1ektach N1e lubią na
·
jed nem m:.ej.scu długo pn;ebywa~. gdJt to ich

•

•

s

r

Aparatura Western Electric.

(d) Z mieszkania Moszka Krausego przy ut.

Brzezlńs.kiej 5 skradzinno bielizno i różne rze·

ogólnej 450 zł.
Epsteinowi zamieszkałemu przy
ul. Kihńskiego za skradziono garderobę wartości
1000 zlotylh.
f
d&f
~
A.
:s~~~~~:0m}!~~i~ !:g:s~!!~e:~ei:o:oc1~:: %omozftv somo6vłc•e ,, 110° ., .., (;ZOS e ':'rac~ I z mieszkania 'Rud1li Fe!gin przy ut. Po!udnlo
(d) W zakładach. fabrycznych WtdzewskieJ weJ Z5 skradziono garderobę wartości 1300 zł.
(d) W ubikacji na pla-cu Leonhardta znaleiion.:e w swoi.eh prz:eds'ęwziięci<ach. Z3.dowo.leni l:ę.
dą duchoWQ i szcr~śl:iw' w p<1iudu ma!t.eń~k:oem. no nieprzytomnego jakiegoś metc.zyzne. którym Manu~aktury . '~ czas;e pracy prz! maszynie ule- I Wilhelmowi Kalbfasowi (13ratorska 48) ~kra
Żyde d·a·lsze o.czekuje ich szc:r:ęśl:ws.1e, będ, kie.. okazał się 33-letni bezrobotny Antoni Michalak gla nicsizczi;sl!wemu wypadkowi robotni~ Ce- dzłono palto oraz inne przetlmioty wartości
b~~ę in~~;k~~~Jo w:~~kt!: du.ęki którym doro- <Krótka 11). Michalak w celu samobójczym za. cyfia Aui;cust:rniak zamieszkała pny ul. Nowy ogólnej 1600 zł.
Chaimowi Kramerowi (Piotrkowska 44), z
· Urodz"ni pod wpływem RYBY - skłonnd l!l\ żył większej dozy sublimatu. Lekarz odwiózł ~wiat 55. ~znała ona cie~klch uszkod~eń cle-1
przedpokoju skradziono futro wartości !OOO zt.
lesnych. Wezwano pogot~w1e kasy char~ eh.
.
do chorób reumatyzmu, choroby cukrowej i "~e- go do szpitala.
Ostrowsk.1ego przy ul. Piot.rkow- 1 Ze sklepu wyrobów cukierniczych Ryfki Man
W mieszkaniu wlasnem przy ut. Miłej 9 za- . W składach
wryzmu serca.
f'"'
dk
śl
k j 55 1 I
Dla urod.z-:>nych 5 ma.rea. tnc:!'ęślwy mte•iąt
• u eg m.cszcze 1:wemu wypa owi PŹJ delbaum przy ul. fakuba IO, skradziono rozmaite
wnes ' eń da·ły dn.'.a 8. Z4, 25. kolor cumy z ,,.i~- iyfa w celu samobójczym większej dozy Jod:r· s te
I-onym. ia.ko <imulet - t~zmna ALEKFANDRYT ny 4Z-letnia bezrobotna Maria Dyberka. Przy. pracy .Abram fiszencwcig, zam. priy ul. •·iartykuły warto~ci 800 zł.
(d) Z mieszkania Rainholda Lempkego <'Roul łf -A.
przynosi sz:eięście, rczby lołeryine 8 2 1 O 1 (tS) cz:vna rozpaa.liweio kroku - niesnaski ro- wadzkiel 27.
(d) W fabryce Szwarca przy • ettiyl\l tO. Jcfclńska 83) skradziono garderobo, bieliznę i
dzinne.
W domu przy uJłCJ Staro Wólczańskiej lt w czasie pracy przy mas1iyn1e d?znał dotkfi- bitutorfę wartości 1000 zł•
~""111'"'"FP1„„„„ ... „,„„.,."ftff\,„„~
popełniła zamach samobójczy 42-letnia bezro- wych po_nu~zeń He~z Zalc, nmieszkały Pnt 1 Bolesławowi Totnaczkowi (Rzr;nwska I07)
.
... ,
botna .Maria Kowalczyk, umiesz.kala przy ul. ul. Sienkiew~1..za 64 '. ogotowie kasy ~h?rych, ~ skradiiono różne przedmioty wartości 700 zł.
udzieleniu p1erwsze1 ~mocy, w clozk1m stante I JulJanawi fryccmu, zam. przy ul. Targowej
Bednarskiej 7.
.
31/&J skradziono bielizno I iarderobo wartości
Desperatkę żnalezlono w stanie nlepriytom- itrzewlozlo R:n do szpitala.
traci wiciu ludzi. których dr~czą okro.
.
.
pne bóle rc-um:ltyczne i nerwowe. Lecz
1000 złotych.
d . j . nym 1 wezwano pogotowie ratunkowe, lekarz
du d roz >a •
.
·
ntema
•
Ś
J czy. g yz uz 1
o
P•lWO
Moszkow1 Prydma"owl skradziono ze skła·
Ie c Ie po m OC
• I którego po przcptukanlu toładka pr:i;ewlóił
„ rpią ·y ·h od k ł
. ·I t .·
1
dli prz;y ul. Wolborskiej 14 kilkadz1esiąt kUoj bi d ł
:~~o~i~s~~VV c~~rno~y cTogaj~~ Tnhl~';k~ 1•chorą w stanie osłabionym do u;pltala w Ra·J
D C szym gramów puchu I pierza wartoki 800 zł.
08,
. doiosz.cz.u.
d
I j t
T Ib .
I ~yszardowi Sztajnerowl i.kradziooo z zakfa·
.oga owiem ~wa cza a e n e oma~~ I
du mechanlcz.ne11:0 na posesji przy ul. Gdańsklef
•
nta. wstrzymu1ąc na2'rOf!1adzan:e sie
60 dwie maszyny wartości tsoo zł.
WE90&4 61104
kwasu mocrnwego. kt~ry, ,l 3 ~ w!adomo
Sprawców kradzieży nie uJeto.
Szałka Wesołków pod wodq KAZIMIERZA BRZESKIEGO. ul. Kopcmlka 16. telefon
Je~t przyczyną tvch c1erp1~n. N1eszko·
184-66. Dolazd tramwałaml a. 6. s. 9 I 16. Di" rewclacyJna ·oremJera arwwuoteł
dl1we dla serca. żołądka I rnnvch on~a(lnsi:or
bombv w i •ktacll I 20 obrazach o. a.
nów. Spróbujcie 1 prz~konaJdc s'e saJ
C:Oś WIS.I w PO WIETRZIJ
mi. lecz żądajcie we własnym in tere(d} W mieszkaniu Leona Kedz! ,rzy ul. KIsie tylko oryginalnych tabletek Toga!.:
li1'skfeio ISJ, w:;lcutek wadliwe! budowy prze.
udział plerwszorzedny~lł sił $łollcy. - N1eb1wale niskie eeny bDet6w od 50 er.
DO nabyc .1 ą we wszystki'ch apte''a•·h.
z
do zł. 2.50. - Poc:i•te11 Drudtł11•łt1lł• I) godz. 8 I IO wlecz. - W 11łedztelę Po·
I\ ""
wodą 1>lcmt11oweco wybuchł 1>otar. 11larmow1„
cz:stek o gt)(fz. 6, 8 ł 1' wfeci, ~ Przedsprzedłi biletów w biurze l'Odfóży
no &tra! 0111low-. kt6ra oglet\ si;ybfto 1Uumile,.
„Orbi~"., Piotrk(>wska 65.
. • .. w.~·.' Tll. I'' ""I TIP' I~ Ul TT"" Ili "W
\VYDos:tll kl.lka tysięcy złotych.
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szywych obliczeniach. ·Sprawa h zosta„ nie. Nie będę opisywat go panom. gdyż I - Tak bylo napra'-vcłę ..• -- k01ic'zył -·
ła zresztą potwierdzona. I} ile nu wia- znacie go dokładnie z przeprowadzono- swe zeznania
Scheidl.!111:rn11. - Pani
domo. przcl Sznapsa. a na~tcpnie ,,rzez go śled.ztwa. Zanim - wcszlbnly do ga- Kamieniecka leżała· rut w · łói1<u„. ,\\;ii
- A wiec kto zamórc.lowo.f K!:tmle- ekspertów. Kamieniecki sto.nąl nagle w błnctu. .Kamieniecki wyl<\czyt wszyst- najpierw udusił ją oodus?!ka. a oasJ.<;ptlip,
nicckiego? ... - zaµ} .ał Mu tysiak w obliczu zbliżającej się katastro~y. f3ył kie sygnały i 'wskazywał mi drogę. któ- przebił sztyletem. Dla _upo?,1lr<>;u.·anią. na- ·.
obecności przedstaw;,·h:b włudz proku- to człowiek niezwykle :unbitnv 1 bar- rędy mam iść, by nie zostawić żadnych padu powyciągał wszystko z
szuf).ąd i· ._,
ratorskich. 1mlicji i C/ytiskicgo. który z dziej go bolało fiasco kilkuletnh~j prac:y_~ śladów .w gabinecie ... Tuż przy . wejściu rozrzucił na podłodze. Z tej .c::.imcJ prn;wiclkicm zaintcrcsnwankm przysłuchi- niż straty materjalne. Chciał za wszciką był wąs~i kawałek podłogi wolny od czyny potłukł wszystl.;ie 'SWt! ~roh~·}w!\i - ·
wat sit; zezna11;om zbr1idniarza.
Icenę uniknąć kompromitacji. i w mcizg~ elektrycznego kontaktu. o czem Kamic- i retorty. poczem zadał sc•bi.e śmicnclSdwidemnn·1 hył w !ej chwili do r,e- jego zrodził się . wtedy szatański .Plan.„ 1niecki nie omieszkał mnie poi.nfcm.11owa~ ny cios sztyletem. padając trupem na' ~
wnego stop11i~ 11•111•.:.111 sytuacji: J>„zW<_l-' . Scheideman u rwa~ na chwilę. zapu- J?~oga od drzwi do biurka wzdłuż lewej mi~jscu... Skr:a<l~i~myc_lr. il;.t!>.ic:~6'\'. t~fc ·
łono mu zapali~ pap1er.isa. Zacu\gnął się laJąc
nowego papier.osa. Wszy~cy sc1any była wolna. podczas gdy po pra- zmszczyłcm.:•. Chciałem Je sprzcd:u;~ hy _
dymem. ~poj;zał po zaintryg;>wanych w~trzymali oddech, wpatrują? i-;i~ z 11a- we~ ~t~onie ~ab.inctu stały .krzesła. ~?t~- i~szqe C(l)Ś na tćm ~arobić.:~ Ni~ t\u~l9 ·-, ·!.
twarzach 1 rzekł:
: tezom\ uwagą w twarz opow1adaJq~ego. le 1 mne rup1cc1e, utrudntaJącc przeJsc1e się. trudno ... Oto wsz~stl<f?.„ ·.
, . ;~ ' „
- \Vi<;c i11etrcs11il! panów, klti wbił 1 Każdy wyczuł. że nastała wreszde Za to podłoga wdłuż lewej ściany po- i
Na tern zakończono ·· pr?cs11fr,hq1i~. '"
~~mienieckieg(!:' ... Dobrze. tern:t jest mi c1.1wila. gdy ~agadka śmi<:rd K_amicn.ic~- kryta ., ~yła,. .maścią, łatwo odcis~aja:.;ą s.ch~idcmanna . o.dP.JOWa~zdno. P'~ w:~„ "··
1uz wszystko 1cc1110 ••• Mog.; wam zdra- kiego znaJdz1e swe rozw1ąza111e.
Istopy ludzkie. Uyła to pulaplrn dla z1ema.. .
. :! •'' ... .
· . ·:. .. ,
dzić t~ _t<1jc11111i.:~·„.
•
Scheideman p_rzesunął rek!\ ;Jo czole, ewentualnego ztoczyiky, _ ~tory ~upc-1 · .Następneg~ ąnia · dol:'?rc.a 1ryafrrzt w,
Otoz... Bylem serdecznym przv1a- jakg_dyby chciał skupić swe myśli i da.- wno wybrałby wygodmcJ5Zii tttn;.{ę cell stygnące Jego zwłoki. ~chc1tkmann;
cielcm Blatta 1 Kamienic . . kic~o. J)zi<;J;i gnął dalej.
.
· 1wzdłuż lewej ~ciany. me w1cd.1.a·.: nk o obawiając się wyroku.' , pop.:lni1 su1110sfałsznwanemu dyphmowi uzvsk"ltem 1 - Kamieniecki zwrócił się do mnie tern, że na podłodze poznsiaj4 . ~lauv bójstwd: wiesza}ąc się' na zdr,byty1i1 vi
tytuł d'iktnra. kt<>rv otwurzył mi wrota z propozycją. abym dokonał fik-:vjne'go jego stóp. Karhicniet:ki u:m:cdzil mnil! o tajemniczv spośób sznurku.
·
do s.1!011ciw lrnlowkkich ma~natów. włamania do jego gabinetu i skradt do- tern równi'ei 1 :m!:cprow:1d11f tak. ie nic. 1 ZostaY1i·ł ka'rtkę. na kt<>ref wypisnne
Wicdzia Iem co siQ dzieje w pn-wat11yd1 kumen ty. dotyczące wynalazku...
. I pozost'i •vit~,; ">Il :nhi~ na.i111111c1s1.cl!'> były ołówkiem nast~pująćc sh1w:.i: ·
apart.1111<.'tnar;lt I\;•:.!,( •,'eck1cir.o
Ten
Słowa ' te wywarły olbrzymie \\·ra- śladu, ani też nikogo·· nie zaal,muowa-1
- To co powicdzia·lem J~3f nrawdą.·
człowiek s~•~ : 11 pro~u ruiny. ~ak pa 11<'t:-t żenie na obecnvch.
łcm.
·
·
.
Ja
mC1m dość iycia. Więzienie nic dla
wiadomo. 131•t.t clv~JH nowa! jl.!i.;" udl!a-1
__,. Podj<:lłe11i się tego zadania za cePo wrccżcnm ml papierów K::im1c- mnie: Wolę sznurek. Adi'c_u !...
- .,
łami, kt<lre Kamieniecki musiat oddać nę SO.OOO dolarów. - o~wiadczył w dal- niecki pni;i.;;.;nal się ze
'l!\. dzi<. kuw:
.
pod zastaw za podej111owa11c pożyczk". szym ci:i,gu Scheidcmann. - Ale p1<1s1ę ~a o~at~r. 1 ?~u przy:;!11ge i <·~\vi;~d~,{yt.1
W kilka dni później pociąg Kritnw1Wynafazck. nad którym praco~ał •. po: nie sądzić. że ja zamordowałem :<n1ic- ze ~1dznny s1e· .J~~ po iaz v'.;t~1 1m Zro- ce _:. RZvm 7.ahr.at do· pi~kn~~j~ slonccz- ' ·
chlania! ogromne sumy. ~ Kcln!lellleck· nicckiego i jego żonę ... O. nic ... To h~ 1 ło zu1111~km... W1:1z~atcm 1d b~ur}iU na- ncj ltalji Jad::de Czy1·1ską z jej m1:icm i
wierzył w s\\·tt prac<;. wierzył, że wy- inaczej ... Kamieniecki nostawił mi •>:uru- rzędzie m.J.n.lu - ~w sztyl.-t. 1\tory t~o- Kazika Flas1lrnwskil!go. Kt1b,: jcdi:ił do
nalazck przyniesie mu szc.:zcścic i bo- nek. w myśl kt6rego miafom spalić na- tern znał~z10ncr ~ J:~J scr.-11 ... ·
l \v11ja Teo1nta.
gactwo. Nic żałowat wi~c na ten cel tych miast owe dokumenty... Krytyczne-I · Tak. ranow•e !... K~111ie11iecki po 1110- i
Kc1 „;:, ~ttljqc przv oknm trzr111.1ł \\'
pieniędzy. Uuy stosunki między nim a go dnia wprowadził mnie do swych jem odej,;~1:1 za111"d'iwal najpici\V fo- reku !<'1 iaty. kt61e łnatka Jl'".tvsł.iła mu
Błattem popsuły sic;. ~dv Jl<1wstał,1 apartamentó\Y.
,
.
Inę. a 'potcut''sam ,Jrz~bił sic.bie s1!ylc- na d:~or~<?G• Bvła , to t o.s1at:l':i pamli1tka·
kwestjn ~yk_upic.nia. za~tJ \\,'~~mych udzia
Przed it?bine!Ctń - zafrzYtt1ał się t temt.. ~·
„ ,
.
•
· ,„, IOd tej. lkt6ręj taję.u111k~ za!.frał ·ie sobą '''',
łów. Kmme111cck1 widział J\!uyuy rntu- rzekł: ••Pan 1est f)Jerwszym obcym ciło-1
Koncowe1 sf()wn S .::lt!:!Hl~111:rn1t1 wy- do i;.m>hu.,. i
,
'·
t .
:
•
„ ·ct
nek w swym wynalazku.
wickiem, który przestępuje próg tego «rotały piorunujące wraż~11m. ·· '?• .zw1-1
Bowiem w kilka· n1fosię.~v ,r>Mni~i Ja.„ . .
Ale ... nadzieja ta spraw:t.i mu gorzki pokoju... Teraz jest mi już wszystko kłanie tajemniczej f·mierd !<'.umienie.;- dzia otr?,v11mła . w1:1unJlH.J~ć. le li.uzi~ ·.
zawód. Kamieniecki przekonał ~ie na jedno... Przegrałem ostatnią stawkę w kiego i jego żony w tcil .:;posĆlh wvda- 7.marł pod obccm nicht:m.
,. .
:
kilka dni pr:icd swą tra~i.;zn1 śmiercią. życiu" .•• Gabinet Kamienieckiego spra- wato się możliwe. a jcc.J11n1\ trudno b:, Io
:
.
że wynalazek jego oparty jest na fat. wiał rezczvwiśde niesamowite wraże- p("lgodzić się z tą m:v~lą.
Konie~.
· ·.
(Dokończenie)
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Mr. Pitt wręczył portjerowi pasz- ·wsum;l~ ostrniń '. e głowę i njrzafa k~lku' mowite rzeczy! ... Mój ojriec zn'.kJ z poROZDZIAl. PIERWSZY.
Zdyszany pociąg wjechał na główny' port zagrani::zny. Portier ictpisał w ks:ę robotn ków~ zajętych malo\\an 1cm -,u. koju hotelowego bez śladu!„.
- Pani ojc:·ec? ... Zdziwił się dyrekd'\ orzec w Pozt.aniu. Była godz. 10-ta Idze r.1eldunkowej naz·-N"isko I wyw esił fitu repem. wan:cm posadtki i nalepiaI tor. - Któż to tak i?
·
natychm'ast kartkę w gablotce z w·zy- niem tapet.
· · ·
łrieczór.
; - John Pitt, któremu kaz:al pan
Czyżby się myliła?
W1elk1 transparent. ośw'.etlony rzę:- tówkami gości. Zwra•.;ając się nas'tępn'e '
,
~eszcze ~„ -~ \\ yt1egra na kurytarz i ' wczoraj w : ec~o~·cm ~ddać pokój 322"'4
do pikolaka, który stał przy windzie do,.,. siśc'ie ~kktrycznem1 lampami. głosił:
„ I - Jo.ha Pllt?„: Pierwszy .raz slys~ę
sp~Jrz_a!a na drzwi.
.
. .
".\tieóz:vnarodowa wystawa włókien 1dal:
to nnzw:sko„. Nic przypominam sob.e
W1s.~_ł tam ten sam 11 1 ~mer, „322. •
.
Trzec e piętro. nr. 322.
nicL·a
- Cóż to sie. s_t.ało. ~~z;e moj ojc!ec? również, abrm roz~nawiał wczo_raj w:ePokój nr. 322 ~1ł os.tatni w. dJu~(m
fya r.cron:e fl~nował . ogromny ruch.
. czarem z k1mkolw1ek w sprawie poko.
Tragarze rędzi11 z walizkami. pchając kurytarzu na trzęc· em p:ętrze. Sfu1.-a,~y. - zapytał~ zdz1\\10n."'. --. .
, Robotnicy patrzeh na mą z. memrrcj Ju„. U nas wszystk:e pokoje są już zL1 j~
sie ku ,, yjściu. Młoda ele~an.cka dama czekający już przy windz:e. wziaif' na·
w spor~owyJtl KostJumie za~lądała dot tychm:ast wal,zki, otwurzył podwójne sz.e~ zdz :w·en:en:. Słów jej _n 1 ~ .ro1.~1- ; te od tygodnia przez delegacj ę angiclokien p't„rw.szej klasy. szukając widocz· I d.rzwi i odkręci ł l.:ontakt. Był to dosvć m cit. lei:'.~ z rucho~ dornysla!I S'e. _ze ską ... A o pokc;u 322 wogóle n·c może
nie kog<>ś ·ż przybyfych pasażerów. w dużv · dwuokienny pokój, urządzciny n:e- młoda dziewczyna Jest bardzo podn:e- być mow~. g~yż od kilku tygodni jest
on w stan e n · eużywalnym ..•
„
eona._ . . . .
tej eh v,i1 na _si;hodkaf. h, wagonu pierw- mal komfortowo. .
:-- .~.oJ _0Jc1~ec - ~owtorzyła ML1hcl:- . T\yarz mlo~ej _a11g~clki w~rażała tak
- Czy pan s,}b. ·e _jeszcze czegoś żyszei klasy ukazała slę nost~ć szpakow?w tym pukoJu. \".1'Clk1e przcraze~1e. ze gran,czylo ono
~óJ. OJ1,;1e~ m -cszkał
.
te~o. m,pc zvzny . .lat . p·ęćdziesiedu kil- czy? - zapytał ~luz~c~.
- Poproszę i:iaJwvzer o szkla·nke her Odz 1e ory Jest?
1niemal z obląkan1 em.„
ku w ~olfach. krótkic11 spodn'ach. spor. ~ . Jeden 112: m.::il;i_rzy w;r,ruszvl rnmiona-1 .- Czy pani źle si~ czuje?„. - znpytowcj ~zapce i frem:zowym płaszczu. baty i ) przygotowa.1'.e łazienki.
j taf dyrektor. - Proszc podać tej parli
- Herbatą mogę służyć. lecz nieste- m: i r>?cząl da~t;J t~i111:~ać Pcdz!em.
.Minda dama rzuc.iła się na szyję starI.nn • odpow1ec.j~1em 1 ~cstai:n1 ~ska7;Y krzesło!._..
gorzC!j, albo·
~iemu mężczyźn'e i zawołała radośn · e ty. z kąp;eJą będz ' e dz'ś
\\lah . .dokąd ma s1e udac po 111frmuaqc. I Oośc e. przccl1odzncy przez foyer,
wiem. łaz i enka jest zajęta.
w jęzvku angiel'ikim:
- !rudn~ - odpnrł m:ster P:tt - Ma.bel zh:cda szybko d~ porqcra Był. zatrzymywali się na chwilę. aby sp raw
- ·ncar fathE-. ! _ kochany ojcze! Są
dzilam. że iui . dziś, n:e przyjedz:esz! w takim razie poproszę t::, .ko o her to _JCszi.:zc. te.n sar!1 czto\\' 1ck. kt~rv w\'.rn : . ć. co się dzieje przy kontuarze. [)y.
raJ o ~o.dz, l_O. w1ec.z0rc .~1„a. w;cr pr1c.~ rektor wzruszył ra111'.onami i 11~m · cchbatę„
Czc11 1u tak późno?
12 godz·.namt .. orzydi,1chł JCJ OJCU pokuJ nął s·c. jakgdyby chciał pow'.cdl.icć:
Służący wyszedł...
- Zatrzyrr.alem srę w Łodzi nii dwie
lrcdna dz'cwczyną.„ Dostała
.
gndziny. gdyi musiałem tam zafatw·ć 1 - No. jakże s'.ę tu czujesz. Ma bel?- na trz~c1em P c;-trze.
.Przc.praszam .pana .. co, się stało z I prawc.lopodohnie bzika„.
pewne sprawy. w dodatku poclag war- I zapytał ojdec. siadajqc na małej kam1p. 1 M.ss . Ma.b~I nic skorzystatn jec.1nnk
oi.~cm. g~l 1 e on Je~t? .
.
sz;p~vskl spóźnił s'ę o p'.)ł godz:ny. Stąd ce.
. I o_rtJcr spo]rz~I na nti;\ Jakgd~ by Wl z 11przcimosc1 dyrcktorn ho1clu. Oc.1e- nardzo dohn:e. kochanv OlC7U 11rn.
tak pnzny przyja?:d. Ale przyptl'iZClam.
. . pclrnc;.ła krzesło. które zatoczyło si ę aż
że or.zygotowalaś już dla mnie pokój ale w'dzę że ty jakoś n:eszczególnie wy dz,ał Ją P.o raz ~ · cr·\\' S7.V.
. - Nię rozum .em. O kogo pam cho- 1' pod ścianę i za\\'ol::ila:
gh.\dasz.
w hotelu?
~Jrosz.ę, mi sprowadzić służącego
.,.
.
._,
„
- Wszystkie hotele w Poznan·u są . - . Jes.tem tylko zmęczony podróżą.- . t1.1·?
z tr1ec ,ego P'<:tra !... On poda wal memu
-r MriJ 0 1\.. oc·l .Mi~tcr. Jfl?rl I 1t.t.
..
•
przc:nefn!one. z trudem znalazłam rz me w1ęc~J·
·· : 4' !• 11 Płt ? Zda3e się zt?- takt u nas ,1jcu herba tę d~ p'.>koju J22 !... Zobaczy- w· ęc może zaraz się. położysz?.
pomocy biura kwaterunkowe~o po':n·{.
•••.
my. co on powie!.
'
- Tak. przypuszczam. ze tak bed •te, nie 1ft 1ts;z.ha.
sz.;zen-e dla sie'b!e w taticnce hotdu
Dyrektor ka zał zawezwać sfużące•National". Przypuszczałam że zamicsz najlep'ej. Czy chc 'ałabyś wyHć jeszczcl --- ..laKto? Wczoraj . w:e-:- wrem dał
~o. Nic b y ł ~o jednak te~ san~ cz ło wi e k:
pan m 1„·~ n;u~J c u P,1 ~kń.J nr.: l!!
kasz ra7.em ze mną. ale ni e.~a tam P~- na m:asto? , .
nuc"miał se. „nrtjer. ~ dóry przy111 6sl ranu Pittow1 herbatę 1
. ·. J~2::
zmę·
bardzo
tak
był
me
- Gdybys
prostu m:cjsca na wstaw'enie drug~ego
1
.
167.ka. Może zwróc:sz się ' do delegac'i1 , cz.ony. cltc;ata?ym ~i pokazać . P~1zna:i o n P : r~r,I \\:.e: ła.'-ka\~·a pa111 W„nn < Ji..1 ptzyg~tow~ł mu łóżko.
- ro me ten! - zawołała M·ss Ma·
J?2 r1kt JUZ n e 1111cszk11 •)j k1lk·1 tv
Mrnsto 1est cudown:e tłum· - nr.
h t 1 '.· w,eczorem.
.
.
rozm:
an":el"'k'eJ'
· pan bc1.
·
" k mo1e
nt Jl) ·
rrp .
.
... .~
s1e
k0 o0edu 1, nowane. aw11ony wystawowe w nncy f „._ u . a o wiem Jc1
to n· d w
Jesteszczone1
Continental"?
1
~ Jest tylko jesrcze pokojówka, e . wy~Jądają imprint1jaco. Ale skoro źle p1 t\!'\OnaC. przeprowadzamy tnm rrn1nnt.
ie ac
·
~n:e.
· - No ?o.brze. ale wczc~raj sama hy- c:dnnrl ~~przcjm : c dyrektor hotelu. „Con- nnhrze. dn-hrze. ' j·iż zob:iczvmv. s:ę czuje~z. n : ~ ?ede. nale~ala. .
Narnz:c pnsT.ukaj mi trngarza, któryhy 1 W teJ chwili słuz<\CY przyniósł na ta fa 11 przec c;: w tym pokoJu. wszv~:ko t·ncntal: - c;zy m::im ją poprosi ć?„.
byto tam w oorządku. hvło .tam Mzkn. · -;- N~e!„. l .o z~ytecznc! - zaperzy\cy szklnnke h:rbatv. • •
wz · ~ 1 r moje dwie walizki.
- Czy mozna pośc'eltć? ...:. zapvtaf ~tół. kan;1pka. shm\CY pT.ly111ńsł łwrha- ła s1e młcda n1cw1asta. - Albo ja osza·
h: l h k
~ •
:F
\V t j
1 n c prk~ń Cl? · 0 0
1
tę. ojóc; mńj rm.łożyl s·e spać. Mister 'a łam . albo panow;c powarjowali !„. To
TaK e:,: - odp„r• !f1iS't..r P:tt.
nich za~fe~~~~~
pr7.ec:e7. nicmożhYc! . „ Cz łow i.ck n:c jest
Służący spełn'ł polecenie i pnwie· :ołm Pi .t. pan nte pmtr~ta?
.V. ragarz. • rcS?o za, 'j .
Na twarzy młodej. elegnnckiej an- zapnfką. która ~inie nagle hcz żadnc~o
. d~ zabra.nta z wago- dziawszy ,.good n'ght" opuśc'ł pok6J.
~;!,ma~ż~ s~ri;t·
Ma hel chciała jeszcze pomóc ojcu delki malowało s:ę cor<1z więk~ze ulu- ~la du! ... N: ech polic.ja zajmie się tą spra.
, .
fiaj.!, · a ~d 1 da.
.
wą! ·
rwar prz~. worGcm. s1ę~a! ~c1.1:tu. lecz mister P'.tt naglił ją do udania się · mienie.
Miss -Mcihel wyszła. zatrznskując za
Bła~alnym wzri;kicm wnntrr\\'afo
Auta. doro~J{1 1 taksńwk 1 zaJe?dzaly na pocz:vnek.
- ~vl?oczn:j lep!~j tej no~y. a jut ·~ ·it; w t\va_rz po~tićr~ . • któ~v \\ 'ril"zał soh~ wielkie dnwi. Na ulicv zatrzvma·
~r7.cd $:ł6\\ n~ fronton. za-tr.zym11ric s1<:
tyt.ko na !=h" 1~e .. hy pozwolić w~J~ć pa- ro rrzv.tr:l7. esz do mn e o 10-eJ zrana 1 tylko ram:onarm, n;eczu!y Jak gł al, ; ła s·ę.
, Na p6łkolistci mnrld7.i·e wi<l„:n l wy-.
ga~cro."1 1. odrezd:a!y »natychm1ast w wtedy będę już całkowicie do twoich· odpowia.dał:.
1
ny napis: „Hotel Continental".
raz
I
\V
na";.
'\a
1a~1<?
w·em.
n·e
Nic
f
usług.
.
.
.
rózn~L.: ~ kicrunkąch..
Doskonale. nicze. Ogromnie się pckoju .322? To niemo i. II w<:!. to zupcln;!' I
QJ~1cc z cńr~~ wsle~l·. dn p·~r:vszeJ 1 . ~1.!!nre niiłlfł
hmszeJ t~ks1~vk~ 1 ~pzah się odwtesć do ~:esze„ że~ już przyji!chał. Więc poło-j n'cmożhve.
-- No dnhrze - pr6h •w.~!:.t ~·1 prze. i
zysz s:ę. tak?
hotelu „\...ontmcntal •
- Tak. tak kochanie. mo7...esz spoknj kc r.ać zrozpnczona- c6rk:J - i··7 :'• PCl:t f Miss Ma bel bawiła już w Polsce od
,
n:e 09erć. zaraz. zasnę i_ P.r~':dopodnb: 1 ric pamięta. n :c~h pa·n "f1ru\\c',~: ,v, ~; ai kilku. m'esii;cy. <!kcc jej po~osta\\~ł
dr~.,.,I
(J
n·e me ob11d7.ę Si" wcze.sn1ei Jak o 8-eJ ..:e mcldunkoweJ. pan za 1l'Sa tam pr1.e w ścisłym kontakcie z k11pca1111 ł6dzk1·
.
·
.
ni oraz .h'clskimi. Mah.cl towarz.':szyfa
.
W .hotelu .•Co~ti.nental" roi.m:eszsrc zra~a· Na, dziesiątą będę już w każdym .:iei nnzw.i~ko oka.
często OJCU podczL1s Jego podrozy do
. - Mozliwe, zaraz ~orawd11mv.
nf byh przedsta}V.c1ele władz amr:el-1 raz:e gotow.
Otworzył wielką ksiel?e ; podsuwa-1 Polski. John Pitt był wdowcem od 5
To mów'.ąc połoivł nii nocnym stoliskich oraz . kup~y z Condynu. Man~hes-1
1~.t•. Ostatn·o n:czhyt ch~tn :•e z<ih i cr~ł
.
t~ru i Li":e!'P~łu ..~ Po~tjer władał świet .ku zloty zc2'are·k. p:crścjci1 z amctys- jąc ją :Jod oczy anl{'elki r7:ckł:
- Oto (?roszę. w~znraJ przvkMmy 1lork7 ,ze. so_hą. I\\ a hel zon~nto~ata ~t~
.
.
n c Język1c!1' .ang1e~sk1m wo~ec czego tern. oraz rcw.olwcr.
I - Po c-0 c1 ta b~oń? :-- zdz•wiła s1e 1wnch go~ci. ktró1.v 1ui wcześniej zare wktotl.:e 1a~1 był tego powod : OJ..: • ~c JeJ
łatwo. mn~lt s.ię . ~ n m rozmówić.
lerwr.wal1 p'lknje: M1~tcr Jack Pain i zakochał sic; w pewnej utystce f lmoSam jednak me mógł decydować w Mabel - czy ohaw·asz s1ę cze~oś?
- Ależ skądże? Wiesz. że czynię to l:d~ar ~mith. Nazwisko pani oka nie wcj. mies7.kaiącej stale \\ Warsza \\ ie i
tej sprawie. gdyf. jak' ośw'adczył. wszyst
, dlntcgo przyjazdy z córką nie były mu
f;guruJe.
kie pokoje hvłv zakte i ·ludzie spali na- tylko z rn:yzwyczajeniii.
na rcke.
sn·
gablotki.
do
podskotzyla
Mabcl
i
czoło
w
ojca
ucałowała
bel
Mn
.
'
icdwet w łazienkach. Dyrektor znalazł
Ale piekna Mabcl miah: równ:cż ma·
dząe. że znajdzie tam przynajmniej wi-1
nak wyfc:e z tej sytuacji. Okazah sie, wyszła.
z,·tA"·h 7. nnwisk:em nica. która prze lei'1ki f1 1rcik. któn: ściąg-.1f in do Pol"ld.
bowiem. że pr)kói nr. •122 był znmówio·
Ody wie'.: dow·.cdziata się. 7c w Pozcież sam portier wstawił po odnajcdu
a end ·f zn
ny jeszcze przedwczoraj pr7.ez jakic~oś 1'
naniu .nash1pi otwarrie wieli( ej wysta'poJwiu
urzędn'ka mińisterstwa handlu I przewy międzynarodowej. mcczyłd oka tak
Ale wizytó\\"ki też · nie było.
Następnego dnia o godz. 1n~cf 7.rana
mysh1 lecz dotychczas nle . było sro jesz
-- Zaraz - zawolara··Mabcl - srdzie dłucrn . donóki n:e przyrzekł, że pojedzie
cze wida~. An~lik z~odził sie zwoln'ć wesoła i ro7.radowana wpadła do foyer!
j jest dyrektor? Prz.ede7. on \\'idzfoł me- do Polski.
byleby ty·lko hotelu .. Cont'.nentnl".
pnkńj na każde żądan!e.
Chqc zachować jcdna!c dla s:~h; e
T~n s~m p'k1·lak 7:awiózf fa wi11dą na , s:o '*~r Sum . kn!.n! n.ddać mu pok6j nr. I
m:eć srd7.ie pPespać te noc..
i pewną swobodę. wysiał cńrkę o k łka
Dyrektor hotelu zadzwont·ł wiec na- tPec1e rretro P ··eh: egłn dfug-l korv-' 322. Niech on pow·c!
W tej chwit: 90 foyer wszedł dy- ~~ es'. ~cy wczc~nicj, na co Mabel chct·
tvchmiast do portjera. aby przeznaczyć tarz i przed drzwiiimi pokoju nr. 32.21
me s 1 ę zgodtila.
I rek or hotelu „Conti•11ental".
sta11ęfa n·cco zdum!ona.
dla go~c 1 n pokój nr ..122.
- Patisk:e .nazwisko - zapytał p:>r· I Drzwi bvłv otwarte. Z wnetr1a pokoi- Mabcl prz~:slrnczyła d01i, . uważnJ<lc
(Dalszy ciąg jutro).
łiu dnl;itvw;i"· jakieś g-l nw"' kto~ ""'"'l'f go za jedynego S\\' CJ:rO 7.htwcę.
tJer. · ..
- Proszc pan:\, tu si~ dzicjn n;csapogwizdywał re~jową mduJji;. Mabcl
· - John P;tt. •
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Dźwiękowy Kino •
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N'r. 6 5
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Diaski i nędza Bulwarów Wielkiego Miasta! Dramat erotyczno • salonowy osrioty na tle życia „arystokra~ii świata podziemi''. - W rolach
glównych: bohater „fl\arokka'' GARY COOPER wytworny i tajemniczy PAUL LUKAS oraz nowowschodząca gwiazda egzotyczna SJWIA
SYl.>NtY. - Nadprogram: dźwiękowy dodatek i aktualności z krai11.
Następny program: .,ULANI, ULANI, CHLOPCY MALOWANI':. Pierwsza polska mówiona komedia wojskowa wg. s.Cet1arjusza generała
Początek w dni p0wszednie o godz. 4.30, w soboty i niedziele o godz. 12.30•
Wieniawy Długoszewskiego.
i
'++
AM*'
71
eJll!FUl3h
&AMY
Hi?WAS #i@Mfi
F-a...
MMS

•
••
••

Poraz pierwszy w

Łodzi!

Kto

-

pierwszym? - Dręczące nyfanie mężczyzny, ktory kocha bez
nie ma le1 prt1 szłośd w filmie p. t

był tym
żoru; 1

pamięci swą

fj

Przeiazd 2

lfl

Oslalnie 2 dni!
o

z życia W'Spółczesnyl h małietistw w rolach glównych

. „ 'K a ·e11 oraz Joe Me. Crea.
Do ro ł h a M ac
„,„,
,
*MF
M.13!RWMQ
*'
~hgł norma Snhearer i Conrad łłagel."

...

l'h:dprogram: Dod.;. tek

Gfil&Mki*fiMMMiQ 11 ~-•iw+MM'NH

dźwi('l<owy

dtwiękowem

od wtorku dnla J marca r. b. ·w kinie

"'

A

''

A''

Kl

O<ilsłania tajemnice gabinetu lekarskiego

I

•

~· TEPUii i

LI 6 ER R~żamr
Dr. med.

Doktór

Spec.<ho„ wen•'9<••· •••••

.„

"

• OJl?t:a~~m

nerWOwY ból głowy, bez.senność, zaburzt.·nie ŻO)atJka, przcwramięci,
żMwienie, bóle w staw:ich, ogciJ.nc lub częś<;iowe osłabienie ciała lub
liczne objawy, ten
też na inne
powinien sprow::dzić sobie molą ko;ącą kstąie -;zkę.
Któ fą uważnie przecz yta, ten zdobęd"Zi e uspakajające prz.cświad.::zenie, ora·z pew11ość, iż· do zdrowia i radości życia, prowadzi prosta
· droga. Nie zwl e.k~icie lecz rtapiszcie jeszcze dzisiaj!
· .fRNEST PASTERNA.K. Bel'Jin. S.O. Mkll:i~lkird1platz N. 13. Oddział 138

uauwa ą
ZMA '-SZCZł<I, PIE Ci

PRYSZCZE i

Uwaga: Teraz najodpowiedniejszy czas

picguw. Skutcczrio~ć ·udo110 u;>uwania
wodni.ona na

żywym

okaizie.

żą1ać wszędzie.

~--- - -

I

I

„_

2

_.

.: ~

1·

. ,_

·l

.· .

RUP !T.'.RY. 1a~ofeż ~, edwa. me

r~~ i~~~~~E::~t:~i~;;~~~:1t:.i:~?\;,~~
1

wa luc4ka, spow„di>wać lliOZ)e śnuer·
t!!lne powiklama kiszek.
Specjalne lecznicze baniłaże ortoi
pe~ycz.ne gum~we m.oiei me.lody. ~su·- • ~ • wa1ą radykalnie nain. ebezp1ecznt.iJSze
i naizastarzalsze rupturv u mężczyzn.
i!.@biet i diieci bez opera~ii Na sk.rzy·
wienie kręgosłupa, przeciw lwonen;u
&ię garbów i gruźli'y kości le-eznicz"
Dla sktzvwio11vch tóg
g(>f'Sefy ortopedy.::zne
f'.'Jaski.c:h j bof~cycb sl6p wkład'( Orl.o pedycme.
Sztuczne nogi 1 ręce. Zakład ortopedyczny.

.~\!

!

f"

Spec. I. R~PAPORT

ortoped. ze Lwowa, L6dz al. W61crańska Nr. 10.
front, parter, lei, 221.77.
h I
h
est
UWAOA: Osobiste jawienie sie c ?TV~
konieczne. Ubezp1cczonvch w Kasie L:harych
m. Łodz1 przyJmu1e.
A 1
Zl K
POD Ę OW N f.
Na tem miej-;cu poczuwam sie do obowliizku
P. Dyr. J.
złożyć publiczne podziękowanie
Rapaportowl zam. w Łodzi przy ul. Wólczańskiei IO, front ·parter, za uwolnienie mię od
przepukliny wodnej i pachwin<Jwej, na które
cierpiałem .wiele lat.
(-) lUEL HELA.
Łódź. ul, llrzczi!lska Nr. · 41.

w.

!j

w

1••••••••••••„1
przedai
K
.

•

upno 1 S
5
1
Wasze użyWane pty\v zamieniamy na 'tzyjmu.ie od 8 - 111 -rano 1 nd 4- 8
- - - - -- ·7 ór, w niedz i święta od 9 - 12 w ool •
nm„e.
SPRZEDAM domek mtlrowany nowy
.
7--„WESTfALJĄ", 11 listopada 32.
w tym skkp nadający się .na r~eźnicOr. med.

·

w1tl

Kanłar~~~~a
s.
l ~~:;~;~'.''. • .~';ó~ m::;~~~~~::~: ·~;.~ k~mkę

•

rai

'

~ Wyrobów Tytoniowych w Łodzi- PIZY uJ. Ogro-

1

m•lo utyv•o:
fo'd'.
i:wangcellcka 2, tel. 129 45. '"'0Dę) warunki, 1foś~ zrohiOUych kilo··
....4; .
- Przy1muie od go~z. S 2 t od 5 .S-eJ mctrow, do Skrzynki PoCZ. 323.
()ta pań .oddzu:łna poczekalnia.

@

. .-. ,
b. ;:eJ,~ki ~· :aa:J~~~~~a. (~f:u~k~~~lmb;d:~~~ Ił Dr -H---1\- b--T-R-.-EC-.H-,
0

li]ie•1

dawane bezpłatnie, przyC"zem poczynim10 wszel- C!!
lj) kie inne udogo<lni.enia dla P. P, koncesfoncirju- [j
r.i.1 szy delafa:,z:neJ sprzodaźy wyrobów tytilniowych FM
~

sta

me ok4zy1me do

Aleje I Maja N! 15, m. 12.

-----

!J 1·
li un .u
u Uu u uu~rnuru•
dlrl{!ifhnw~

;
rńz•iłftk~fn[l\V~m
u Uti u." l u.•• jjj

ognio•rwała w świetnym

SPRZEDArtlA

Nl:fECKI
L.
\Ilf I

~~~~

Chorzy nu run„.ufury

kobiece

KASA

~\ed.

~rn.m~'!·•on· Dr W choroblymsok6czrnoep.łcwlo~:eeryczne
~
• "'A"•'ROT
•
L:
32.• Tel. 213-18
w
n
DNI!
TYLKO

"· o~.·1n~~[7·.n

V ';'

Dr.

akuszer ja i

lhorobv

1,omorska"

Południowa 28, tel. 201-93
przyimuie od 8-11 rano i od 5-8 wiecz.
w nie z1e'.ę i święta od CJ-t.

P,

J. n~In
„ ••.

Przv1muie
Od 3-S i od 1-8
mocznp!cinw11cn
r'rzv1m. od_S·H!• 4-f
I
w medz. I' św1ęl
fel.127-84.
nd 9-12.

c„oro~y.:::::;tc~':,~:_ryc:zrse

WĄCiRV.

'

cnorób

wnnnfY(lftJ[h
·
i:; i:;

El[HE.

KieID. MJJ}O ,,HAUHl" :ude1::~ia'11

9

•kńrÓvt'h.

Dokt6r

Patdtler!kft~«f'

c;erp;ąl!'y~h ńe

, E wy
ięst moja broszura. niednwr1-0 w!-·dana. W k~iązeczce tej omówione są
liczne, długoletnie do;; w ndczen!a w sr>rawie przyczyn, powstania oraz
leczenia cierpień ner wo ..vych. Te ewange-J j ę zdrowia wysytam
wpeJnie b'iltp!:ltttle
ka2de.mti, kto napiszce dJ mnie Po<l niżej wskaz;w~'m adm~ent.
Tysiące padzie.ko wań naj k .ph1J św ia<l'Cza o tem .. jak co111yml i skuteczny·rni są zawarte w tej broszurce sk rzę t ne, samienne, do5wladczenia dJa dobra cierpiące j l u d ;:k o ś ci. Każdy, kto naieży do
licznego zastępu chorych na nerwy
każdy kto cle,l"J)i na rottargnienie, obawę przestricni, ostabienle pa-

dla

używając

każda

'ipecjalista

ANDr<ZEJA 2. TEL 132-29
Przv1muie od 9 -11 I S--&
·w niedziele .!...święta. o..'!__l.~12_

Pltlumoii
Pani
Hre111 • ydło
INA"'
.,
.Mal!. Fann W.

1 er:.L

\\ pierw

Prcwd;e wem u

I włosów (norady s. ksua;ne)

~

uzyska

„. D~l"\';i'.:,"

n •.

•

Ro;maite

:·

1·

łlm•mnama••••••lłl :

I

_„

·
·
--· -•
horoby skórne. t:cneryczne l ruoczo- POSZUKUJE się nauczyciela • kore.w Łodii.
~
pctytora sŻkoly powszechnej ·dla przy.,
·
P cmwe.
llwaga: Hurtownia Skarbowa zaopatruje wszyst (ł
Iii kich bez wyjątku P. P. dettl!listów m. Łodzi. PIOTRKOWSKA JO. Telefon 245•21 • gotowania do Il kL gimn. Specja.ność
1
'Przyjmuje od 8-9..30 r.; i;z.30-t,30 matematY:ka i Polski. Łaskawe oiC1"tY'
rai~
Lłn!.i(!lfilliJ!iJl!Jfiljj]~,_-ifill~'ltti!li!i!f.iilf!JliJ(!!po poi.; 5'..-9 wiec.z. ' W niedziele i śwlę·!pod „J. B. a".
ta 10.-1 rano.
-,•
'KARQI, apelacje, wszelkie sprawy są,
O~U[
uowe, przepi~ wanie na maszynie i róż
De tlUJnac~enia Z3l!l!Wia najtaniej biiu•
W
ro „Lokał , Andrzeta 6. Tel. · 109--ZO.
~
~
~
~
~
GUM•• U
WINDYKACJE protestowanych weksli
·
i wszelkich należności, klauzule po ce·. •
Wasże zdrowie, Szczęście 1 powo-zenle :łyLekarzy • specJahstów nie sądowe1· sv bko, solldme, tanio °Eli•
ciowe, Duże ofiary materjalne
,
zaletne są od iakości towaru Nie każ:iv dowolnie zachwa
latwia biuro „Lokal''· Andrzeja 6. Te·
ZAWADZKA 1.
świecie
calvm
w
lat
dziesiątkńw
lanv towar. lecz w ci!ll!U
I09·20.
lefon
205·38
tel.
wvpróbowana iakość zaołu~u e na Wa•ze zaufanie.
.t'LAlERU.JĘ - srebrzę łyżki, · note,
czynna od 8 rano do O wieczór.
TYLKO „O L L AH ....
wiqclce: ostrzenie brzytew, ty!etek
11;- l I przv 1mu;e
· nożyczek. noży i l p. tanio - gwa:
2- 3 1 kob.eta- ekarz
.
PRYWATNE
tancja - szybko. Linkowski, Plotrw nied2'ielę i ŚW ęła od 9-2 pp.
5
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POGOTOWIE L'EKA'R'SK'Ir

zrelona &.
-

12-3 3·3·

Lokale

J

ZAGINĄŁ pies wiJ.k bronzowany ~ l••irll•••••mi•ałlll
•
·
-- .
•
drud1:111yin kag·a.ńcu i obroi:v. Odpro-1
,.
Udziela doratnei poinoev lekarstdel we wszelldcb WVJladlr:acb wadzić ~a wynagrodzeniern, R.osenfecl POKOJ z kuchn.ią, .przetlp:okoJem ł świa
5 tle~ 10 o<ld:wia. Pr.zedzalniana 17• I\oIW'lr-llWllW'llW'llWllYllWl'Rrłr.i! ' naglycb o każdej Pl?r~e dnia i 11ocf:· Lckar&k~ ,,Pł!IDOC: fłu· ,Zpron1sk1ego 29.
.
.6
.
.
•
fiodzteJc.zak.
~zeryino· g111ekolu~1czna.
l!lł!lliH!Jl!lł!l1%11%1f!JiM.1IMll••H•~JL.~.1l.•.11%.ł&Młt,u.lłl 1

TELEFON:

·

Wrażenia
l<onsul

w
Lake Placid
Rzplite.J o pobycie polskich

z Igrzysk

gene~alny

s.p ortowców w Ameryce ·

Prredstawicłel P.A.T. w Nowym Jorku zwrócił ~·iię <l-0 konsu1la generaloo~o
Rzeczyposp,olitej d"'ra M. Marchlewskiego, który baw~! w Laike Plad1d pockzas
z~mowY'Ch ł~rzysik olimpijskich z zaipytamiem, jatkie wraże11tfe zroblt na nim
oozia1f dlm7.;-m pafskich na ollmpJ:rd.zte.
Dr. Marchlewski oświadcz~ CD nastepuje:

. Towareyoszytem osobMde polskfei
ek:<'IJ)etdiycji do Laike Plad:I, aby wyrob;ć
sobie zidainie o pozi.omie polski•ego sportu
zimowego i stwierdizić ja1k można.by nawiązać śc!ślęjsxe wlięzy i:x>między potęt·

nie rozwrnęt)~m sportem

Stariów Zjed.oo<:z<'lnyich, a naiszym początkującym sportern.
Polska byfa. jaik wiadomo reprezentowa1na prze.z dw!e dirużj~ny: drużynę
hokej.ową I druży1nę narciarską. Drużyny
te wakz}ily z r-rzieciwniikami najlepszej
klasy. O He chod.zi bowitem o n'11rclarzy.
to skandyn.awowile maią zmaq~Qtnitą przewa1~ę na.d ws.zystk~e:mi konikur.e.ntaml, ni:e
wy1fąc7ając amer~1kanów i kan:l'dlyjczyk6w. Mistrrostw~ świata na <lłu~~.o jieszcre powstanie w n:.lrnch narod.c'iw skantl'Y'tlawskich, które dz.!ę'ki <!ifu~iej traidy<:j i
narchrskiej i war;'.1YJkom kl\.małvcz.nyni
swoch krajów, są pr1'eciwnikami nie oc
poblda.
Nard'Cl'il<e m1~i tta.og-óf srilsatf się doskona11e. S7.czeg-61nie Hron!sław Czech i
Stanisław .Marusarz (o'mj z ZC1lkop:t1nego)
zajęli za•szczvtne miejsca. Trzech nas:z~'Ch narclaT•ZY Po za1kończeniu z.awocllów w Laike Pladd wr.ięto U1d1ział w mł·
stp:ostwach wsc11ocinkh sta.n6w w Oire:en
Md J\1ass, zdobywając 5 n:ii.g-ród. Ooeniając te wynikł· można stwfeird\zić bez przesady, że narclairze nasi n.a1dą oo czołod klasy śroc!koweJ Europy f że wyprze~hHi narciarzy ameryikańskich d~ść
poważnle.
Z przyjemnością zanwaiyfem, że nasta diruży.na narciarska była bardizo z.dy-

~yplinnwaina ł że w}'lkazala ambicję,
śwlai~czącą o wyi~dkiem nor;zucłu sportowej odipowiediziaf1oo~cl. Jest to zasługą
i samvch narciarzy ł ich kierownika, p.

Kalendarzyk
sportowy
na

dziś

i ;utro.
Kalendarzyk imprez sportowych na
dziś i jutro jest następujący:
SOliOTA:

{!r~ ktńra nf2'tfy nie prz~rnła fonn bnt· 1na każdy mecz z potnikami ł dawary wyOry sportowe: Sala Niemieckie~o
ta !11yich. Pokailecz.enła. Jakich do:mall na- raz swojej entu~jastycl)nej :ty~zllw~i Gimnazjum. godz. 17, gry w siatkówkę
~i gracze równid n-łie byty sr>0wodowane cl!la polskich barw Oo kwatery nasu~j w I koszykówke z udzi ałem poznaiisk·cg'.l
etksc~aml ze str.ort·Y przedwniików. Przie- La:kc Pladd cocl:zie.nnie przybywail rn- AZS-u. Triumfu. HKS-u. i Absolwentów
ciwnf.e hokel~cł polscy stwierdz.lll Jed·no~ da.cy z bliska i idaleka, by nac1esiyć sfe
Sala przy ul. OrcwnowskieJ. godz.
myśl·nle, te loch pirzeciwn"cy, a zwłaszcza gościem z Wairszawy, Lwo\Vl, Za:kopa- 16.30, gry w siatkówkę i koszykówkę z
amery1kai?Jie i niemcy wa.lcz~1Ji bardz-o po- nel?'o, czy Pomorza. PolonJa amen~kań- udzlatem IKP. YMCA. Gt:Yt:R.
prawnlie.
ska ro7.wtja swoje własne J.y.!1e sportoAtletyka: Sala Resursy przy ulicy
Spotkainile naszej d.ruty.ny hokejowej we ł ntezml·ernle wrażliwa jest na każdy Kościuszki 73. Zapaśnkze zawody kwa·
z truk kap!t,afoeml ek"Pami, laik amery- piękny poka:z sportowy. to te-ż me wą~p·ę. t:fikacyJne. organizowane przez LOZA.
kańs.ka· 1 kam11Cł'yjstka, n~ewątplłwie wz.00- i! ~vwiołowe zainteresowanie ,„„cfaków Pocz(ltek o R"odz. 20.15.
~adło d>0świ1aidczen!e naszych sportow„ naszych po tej stronie oceanu <!;la naNIEDZIELA:
ców. które ene1r.~fcz.n:i dailsza praca zu. szych zawodlfluktSw nie Jest pnej~clowe
Doks: Sala filharmonii. godz. 16 pp,
żytkuje z chwa,fą d1la ba·rw polskich. Je· i że w całym sreregu sportów da si~ wy- zawody bokserskie z udziałem pięscia
źeili weźmiemy pod uwa.g-ę. że Wairs.za- tworzyć ł wytworz.y się stale I celowej rzy warszawskiego Jordanu, orai kluwa w przeciwstawieniu d>0 Berlina, Wie· wsp6łdmiata.n~e. ~ymbo~cz:ną pod tym bów: IKP. Zjednoczone. Bar Kochba,
d11ła i Blllda1pesz.tu nie ma własmie~ ·lod·o- wz~lęt'1001 by~a w1.zyta. 1a 1ką zfożvfa na- Union. Kruszcender. Po walkat:h zawowiska sztucme~o i ie hokeiści nasi mo- szym dłJ'uiyir.<0m p. Stanisława Wala-;ie- dy kwalifikacyjne w podnoszeniu c1ęża
~ą z re~ll powodltl ćwiczyć zaledwie 4-tą w.tcrow'!a· słyn;ia )\O'lsi~o- aroorv~afrnkn rów.
~z~ść ~zasu, jakim rozpor'l<\9zają dtla rekor·d:zi..stka swrnta w b1e~aieh k?hi·ecvd1.
Atletyka: Sala Resursy, od godz. 16
·:;w1cze11 trme narody, szcz.ei:róhne aimerySztandary po!sk!.e, które na ziemi Wa- i 20 15 dalszy ciąg zapaśniczych zawokami~ f kana dyjczv·cv to dopiero wtedy sizY1:1'gfana .powiewały na czieść naszych dó~ k'wailfikacyjńych.
oce"1 si~ ~prawted.lfwle nasze w~Jkł.
dmzyin, daitv ś~·adłect.wo o t~. te naOry snorto\ve: Sala NiemieL.1\;ego
• Druzy.na hokejowa pcria otnmpjadą ród nasz w k~~d~j d.zwd,z:l<Tt1le zvcia v;;- OimnazJu,n. godz. 10, mecze w slatld;w
mia:ta sre:re{?' spotkań z dobreml d·ru-~y- k~ 1Z1Uie rozw61 1. zY"':otność. Polska 1e-;t k i kosz k6wk
z udziałem AZS
rami ame1rykatisklemi w szer~u n11eJ-1 nret'.V'lik<? na ma•rne św11a~a ~tie łet5tt rzeczy-1 (~oznań) tKS-uę Triumfu. SMP.
<.:c-owości i .pe>fowa z nich skonczy.Ja się wlstooc1ą. która w sp'Jifzyem narodów co•
'
.
jej 7.WV'ci~stw€1n.
ra'Z w:1~kc-.1ą będ,zi•e o~igirVWCl•Ć rolę.
Hoke~: godz. 11, l?dow 1 ~k? ŁKS: to
Jed1ną z naJwl~k~zych korzv~cl prz~·Pol!'!kł k.omi'tet olimpH~kl w Ameryce w~rzyski me~z hokcJowy !-KS - To'1ycia m1si;ych ~portowców d>0 A..,:·~rvkl za·<.:.f11l7„t ~ohlie n·a w{l7ięczoość sipoteczeń- rn~sk1 Kl~b ~-portowy. Piłka ndna~
J.\-"l·r> r..etkniqde sie kh z wyd1o:fttwe.m 1stwa. Na wd.zięczm.ość tę s~~re~Mn'ie za- BolSko .W1dze~a: godz. t t, Towar?.'\ sk.
"Ols.kl-em· które ć.otąd Zlna·f.o jediy:nie ka· s-tuigtt'ie pre.zi~ kom'1<:tfrtt artv'l"ta i szlachet m<:cz piłkarsku f uryści - W1dzew.
·valerzystriw naszych ł n~tóry.::h ple- nv ohywatel, Ta.óeus.z Styka, którego
·~ciarzy. Pol(l-Mfa w Ame-ryce przyJda ')fiarność przeicfłe-\VS7.VStki•e"TI umo~liwita
J)rz,edistawlcleli pols.'kf:a.~o sportu zimowe- "rzybycle do Ameryki na~ym diruży"'O ze zwy4kłą swoją !Serc'1ecznoścła ł f!O~- oom„.
Przed iutrzeiszq walką w Fil•
ci.nr1 o~·c:a. Tl"•mv rod-a-ków prwhvw:tłv
harmonii
••••••••••••••••••••••••••••••
Po sensac'} Jn~h sJ)()tkanlach bokserfuz1·ą
skich o mistrzostwo Łcxłzi, które dostarF "I ·
czyify w1drom wiiele wrażeń i emocji creka nas w dniu Jiutrzejszym oowa intereZarządy S. S. ,.U11ion" i Klubu Tury- tu w Polsce wogólie. Dobra wola i wza- sująca hnpreza bdkserska. w któreJ '\~restów w Łodzi wytknęły sobie barcllzo do· jemne zroz.rnmienie się każą wierzyć, że zmą wdzia.1 bok. erzy .Jordanu oraz cz<>
nto.s.ty w skutkach cel polac.zenla oby- z połącre111il.a się obvdwu Klubów powsta· łowi pięściarze łódizcy.
dwu Klui>ów w Jedną całość. Smreg r.te si'lna orgarniiiacja siportowa, ohejmuE~r.ementem Jutrzejszej Imprezy ~
wsp)~nych posied;~eń, odbytych w przy. jącl1 prawie ws:zv1
stkie gałęz ie sportu.
frre Jeid1n::t1kowoi srotkan~ dwóch reprejai~ne.j koleżeńs>krei atmosferze. dal zaido- i
Życzyćby tylko wyoaidfo, ażeby o.iról zetrtantów wagi ~redmiej Sekłila z UniCJ>walają:oe reiz.ultaty, wvni1k~cm ktjrych cz:ton1
ków obyidwu Kl ulbów w z,rozu:mi.e- oo omz Oarbarz.a z Jordanu warszaW'
Jest je'Cl1nobrz.miący pUnkł. znafduJ~ey nłu <fion ~osl«o dziieła popa:rf dążenia skf.ego. Doskon11.ła f.orma Sełdtla ka~
się na porza;dku dziennym wv:zinacz.onych swoich Zarządów, przviczvniając się na- nrzv•ptislc~ć, że pokona · on dobrege>
r-a sobotę ćmfa 5 marca r. b. Walnych leżycie do urzieCZ:\1-Wistnie-n.!a i doprowa- Oarharza.
Zebrań w obydwu Klubach· dotyczący ' d:zenia zapocząt'kowan~h prac do poCiie'kawie zap:mviadait\ słe r6wn1et·
fu,zii.
Imv.Ctn~h r~·mlt:>tńw.
spol!kanta Urkfewicza Oor-:fam) z Gra·
Korzyści stqd w-yni'kające ~ą doniosłe
czyikrem (IKP) oraz 131cera (Union) 1
1

1

1·

SBidBI -

D•zed

Garbarz

Unionu zTurystam·1

illli. Woyinfewicza.
Szczęśde mni-ei <k1pirnło na:szej druiY'nie bokeJowej. Zg-óry byto do prrewidzenia, ie me ma ona taic!ir.ych szans
iwycięstwa w s.ootkainfrtch z olimpijskiemi <l·rużyirnmi Stanów Zjednoctonych ł dfa tńr~7'1<i{"tm świata ~r.ortow~ ł spor- I
Borenszteioom (Jordan). Jeż.eli do tego
Ka.oo„dy, które w za.k resfo hokeju na JoMecz hokejowy
dodamy, że pro~ram JubrzejszeJ !mp~
dz~e od tat rn~ją tę samą przewa~e. iaką
metlłzu
Ł·K
~ zy prrewi·d'UJe również oook spotkań ook
skandyinawowie w Zaikresłe narciarstwa.
,
• •
• • \;::J • serskid pokaz.owe zawojy w pod1oos.ze.
Natomiast 2-krot11a prte~ratta z drużyną
bokserskieao
O ile t6d do niedzieli utr1.~rma się. 1niiu clęt.arów z ud.Zliatem mi!Strzów. Weinn.ilemiecką byta przykrą nies:pod1z.iamką.
Pt
m:strz hokejowy Łodzi - t.KS r~-z~,:ra · ~artena M~nca I Sztern.a, to zupełn.ie
Coprawda nasi hokeiści nie bV11ł faworyPolska-Stany Zit1anoczon•. mecz towarzys'd z Toruńskim Klubem s.z.łlws~nłe spodziewać się natiety na Jutami. loStt. Ptrawie większa ~h .część w
Na propozycJD am"rvkailskłego
Sportowym, który ma P.rzyJ\! . . ha~ w trrejsr.ych zawodaclto . ~tóre o~ą s~
czas~e zawodów . ooz.naf~ s1.J.n;ch kon- bokserskiego. 1-'lR zdecydował się ro swym najlepszym składzie ;z GU!i 'vw- w r.rlharmonJi o godiz1me 16-eJ tłwnó>w
tuzy' ~tó!e ?Słab1ły w~1feik Pofskl: - ze,,.r:ić mecz b'lherskł Polska _ USA sk~m. Oubowsk·m i Suchock:m na cze- pubhczooścł.
Szczegolme silnych obrazeń ~znat pierw 1 "'u t . I b · r·t d lf"ł n 1 k 1..„ te. Mecz ten ma sli: odhyć na lodowisku
~zorzed1ny bramka•r z Polskt Józef Sto- w uOS
u w I a e J. rO s e UV t KS
od l l
d
I
11f fi
ożyny
gowski w dn~iej rozgrywce z niemcami. dz~e ome
reprezentować ekspedycja na
-Il o g z.
prze po •
Ki1edy z potbcz-0r.em czotem i przecie-tą OJimpJ:id_e w Los At.11~eles.
hokeiowei All Stars
powieką. zaiha.mta.7.owainV powie,-zchowTernti~ meczu nie został Jeszcze
nie, wrócił na staoowlsko, by dokończyć ostatecznie ustalony. gdyt .PZB w celu
Amerykań~a drużyn-a hokejowa ALL
~ ptnbllcvność zgotowała mu olbrzy. ostatecznego skonstato~n 1 a formy na
klubdw Sr:Jortowvch
Stars z &stom1 p'lk<mata w Monad1}urn
mią owację.
.
szych pięściarzy.
chciałby rozeitrae
W dnm d.zlstefsZ'.\-"111 odbc:łzfe sie w lreipreze1t1tacjf; hokejową te~o miasta w
Na:leżv w.of!óle po~reśtić· że polska spotkanie przed igrzyskami olimpijskie lokailu własnYlfłl Oair·Kochby prz..,· ulky .tosnnku 2:0. Ameryikańscy hokel~d rodirużyna hokejowa z;dobyta sobie s~ze-rą mi. podczas gdy
ameryk!lnle obstaJ~ .Plotrkowsldcj I to raut instruktorów 'iegraJą teraz dwa spotkania w BorHnle.
svm - ?H,... t~iec,· wkł11,,i1w d.7ente~meń~ką przy rozei:cranłu meczu Po igrzyskach. irfmn~~tv'C'znych klubu.

s -T K

PropozycJa

zw.

I

ZycIe fO\Varzysk•(8

zwy., estwo dr

Kosztem kolosalnego nakładu udźwl«:kowlone w WERSJI POLSKIEJ

BIJĄ.

W WALCA TAKT~'·
„. -~·· •;1•a,,,......ftfMl!:ll'll'•m1•-------------··--··---~ ---------------------------„DWA SERCA

Dziś I dni nast.
1

Porywaj4ca upojnemi mf'fodJamt, natrozkosLntejsia operetka d!w1,kowa WSZ)·stk1ch czasów • .
P•ase·partoul nlewałne.

Pocz 11 tek o godz. 3.30 po poi., w Hb. I ttled•. o I• t2.eJ w pot.
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Powrót do mody
. XI X wieku?

Dempsey na ringo
Pokonany zostal przez polaka,
lewińskiego

Straszna zemsta

hlszoańskich

syndykalistów

Madryt. 5 marca.

CTelegra1t1

własny) .

. (t) Wczoraj w nocy w jednym z dornów w centrum miasta eksplodowały
dwię bo.mby. Wskutek eksplozji cała
!ilatka s.c bodowa uległa zniszczeniu. Do
c)lodzenie przei:>ro:wadzone przez policję
stwierdziło, iż bombę podłożyli syndykaliści, którzy .chcieli dokonać aktu zem
sty „ na sędzi u.
Sędzia zamieszkały w tym domu wy
dał howiem przed kilku dniami wyrok
skazujący · syndykalistę na bezterminowe więzienie za dokonanie napadu rapunkowego.

Były mistrz świata w boksie Jack Dem
psey ponownie wrócił na ring. W Chi·

cago odbyła się Jego walka wstępna z
go~w-ie_k_u....;,;..;iz lat Lewinskym. Po walce tej, którą Demp·
Na balu mody w Londynie demonstrowane były stroje ""'z""'u-b-ie_g_łe-· . sześćdziesiątych. Dyktatorzy mody zapewniają, Iż w najbliższym czasie krea- sey przegrał, sędziowie orzekli, że PO·
winien jeszcze długo trenować, nim
cie damskie zostaną zbliżone do modeli które widzimy powyżej.
wróci do form y i że obecnie nie mote
'
w~~kh da~6w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- : brać udrl~u w ofici~ey~ ~wo~~

. .Borgan'tz·ac·a lotn1•ct\Va
R

au~wa

\V So\Vl.BfBCb ·

dwuch
ngpowietrznvch

I

i<

Moskwa -5 mar~a.

(Telegram

Nabożeństwozaduszepoleglycbjapończyków

Odb d
U

8 S

ł

„ynnego

ratusza .w Arras

włas11v}.'

(t) Rząd sowiecki postanowił całko
wicie zreorganizować lotnictwo. Na cefo lotnicze przeznaczono w roku bieżą„
cym około 100 miljonów rubli. Ponieważ Sowiety nie są w stanie sami wy.
produkować tyle samolotów, poczynione będą zamówienia zagranicą. Placów
ki Z!łgraniczne otrzymały pozatem polecenia zaangażowania kilkuset technil,ców i konstruktorów.
Już w najbliższym czasie rozpocz1
nie ·się budowa dwuch wielkich statków
napowietrzny.eh.

Zolnlarz

O

popełnił

samobójstwo

trze/ajqc do s;ebie z karabinu
maszynowego

w Japonii

w Tokio odprawiono uroczyste nabożeństwo za dusze poległych
żołnierzy iapońskich: $wiece przed por lretami poległych, zapalił własnoręcz·
nie minister wojny Araki.
(t) W koszarach 26. pułku piechoty w I
·
Nanc;y, żołnierz · popełnił samobójstwo ·
przy pomocy karabinu maszynowego . .
Skradł on w magazynie amunicyjnym
_ i a po naładowaniu kara·
P,as z nabojam
bin u maszynowego skierował lufę do
Historyczny, o śwłatoweJ sławie gmach
siebie. Został on zabity na miejscu. Przy
ratusza w Arras na południu Francji,
czyna tego niezwykłego samobójstwa
w czasie wojny został niemal cal
który
'
nie została ustalona.
kowicie zburzony przez pociski armat·
nie, obecnie został zupełnie odrestauro·
wany.
Paryż, 5 marca.

fl'elegram wlasnv>.

•

I

,'Pi1karz1

Kolleg)ata w Zólkwl.

bertrńSGY.

grożą streikĘem

Berlin, 5 marca .
. (t) Berli11owi grozi strejk piekarzy.
Na. wezorajszem zebraniu piekarze postanowili podwyższyć cenę chleba, motywując swoją decyzję zwyżką ceny mą
ki. Komisarz rządowy oświadczył jednak, ii żadnej podwyżki nie zatwierdzi.
W związku ·z powyższem piekarze zagrozili ogłoszeniem strejku.

garażu
w
Eksplozja
,'· Ojciec
i dwoje dzied zabrtych
Paryż,

5 marca.
Niort nastąpiła
wcż9raj z nieznanych przyczyn eksploija. W , garażu znajdował się handlarz
wijl wraz z dwojgiem dzieci. Garaż zo- KollegJata w Żółkwi ufundowana w r. 1620 przez Stanisława Żółkiewskiego,
stał zniszczony. . Z pod ruin wydobyto l miejsce spoczynku wiecznego wielkiego Hetmana I jego potomków stanowi Jedwa trupy. . ttandlarza win oraz jedne- den z najcenniejszych zabytków historycznych w Małopolsce, W kościele tym
go synka. Drugi synek został. ciężko ran I zbudowanym przez architektów włoskich znajduje się szereg wspaniałych nagrobków rodziny Żółkiewskich, Dani~~owiczów i Sobieskich.
1.
ny i zmarł w szpitalu.

·.. ~O

.
W

miejscowości

Minister spraw zagranicznych BelgJi,
obecny przewodniczący nadzwyczajne•
go zgromadzenia Ligi Narodów, które
zajmie się ostatecznem rozwiąz-.niem
SPprU japo1isko - chińskiego.
I

· ODDZIAł.Y : KRAKóW, ul. Pi.iarska 4 Telefoay: 165-()0, i 171-50 (Oddział dla całei Małorpohki) Ekstiozvtury krak<»Wskiego oddz 10łu : TARNóW .uł $w Anny Nr. 14 i NOWY SĄCZ, ul Matejki
L 15: KATOWICE: Administracja ul. Piastov:ska 9 tel. 7-17. Redakcja ul. .Mickiewicea 8. tel. 5·78; SOSNOWIEC: Biuro dziennik ów Józef HlawskL ul 3-go Ma1a nr 28 : BEDZIN · R.unn
dzienników J Hlaws-ki ul . Małitchowi;ikiego l: l)ĄBROWA GóRNlCZA : Biur o dz1 ennik6w T Hlaw.ski 3-!!o Maia nr 4, ZAKOPANE, Krupówk i d<>m p W Kn „ pŁow..;k ego· Gf'Y~lA ulica
to.go Lute~ dom ;flf Pętk~skiego tel t J.69 CZE!'TOCHOWA: Al Pannv Ma rii nr. 21 tel . 4-48: KALISZ: Zł .it • n.r 14: R & DOM · A F.1fer ul Żeroms·kiego 25 tel 17-96; - KIELCE: ulica
Sienk•ewkza Nr. 39 Tel 171: SKARŻYSKO: ul ·łlżecka nr: 16. tel. 40: PIOTRKóW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3: WlOCtAWEK: Biuro dzienn ików L. Makowski Koś ..:m szk t 5;
TOMASZÓW MAZ.: ul. Polna nr li. tel. 168: WARSZAWA: Próżna 7. m 34; WILNO: W1leń ka 39. tel. !OOO A ~ entur a na Kro t0szyn t okolice: Hieron im Piecho..:ki ; KROTOSZYN. Kaliska
·nr. 3; JAROCIN i okollce, Sylw. Pietruszewski.JAROCIN. ul. Powstańc~w. ~kiosk. Agentura na Leszno I oko,lice: Ciwi.ń s k i. Leszno - K.t~sk A ge nt~ra na Go s tyń . 1 okolice : Fran l.ektarski,
Gostyń • Leszczyńska 8. Oddział w LUBLINIE: ul. Kollą taia - ~. tel. 3-48. Agent ura na GRODZISK Wlkp_. 1 o_:AL_:~CĘ: Wo·1<:1ech Gabnelczyk Grodz1~ k. Zb ąszyńsk a 7.

P.renumerata: z kosztami

przesyłki J)OCZtowei zł.

3 gr. 50 miesiecznie

I

w tekś~ie 50 gr za wiersz milt metrow v (na stronie 4 szpalty);
. nek.rnlosi:1 411 gr. za wiersz mllun Drobne: za slowo 15 11:roszy,
. . .
naimnteisze zl. l.50. Poszukmame pracy:_ za ~ Io wo 111 11:roszv. namrn1eisze zł 1 dl.I.
Ogłoszenia:

- ------------------------------------------Konto P. K. O. ,...Wydawnietwo
A/!i.'"~~J:c~~i1:tr„~~zl1rl~~~ist.tc..~~:

Redaicfa · I

il9:'00.Administracn: t2z.ii1. .

Za wydawce Hlruk.: Wydawm..:l\\'O „Republika" sp. z ogr. od11

Republika" Nr.68.148

rcdak.01 Mpowi edzialny: Jan Grobelniak.

Lódż.

Piotrkowska 49

