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gwładamia lwoich

odbiorc6w energii elektryemei, i;t od dnia l styc%nia 1930 rok. wydawaae będą p1IflOttelfłwi.
Jiuibowe na mieście.
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..opał:rl,oXhe w piecl,cie oral plomby firmowe i podpisy Dyrekcji. Legitymacje te zawieraj, wl'slcxeaólnien{.e fu:nkcYJ li~jł.)~~W1r.
Orał M\ ważne do końca 1931 roku .. Dotychczasowe legitymacje zosŁały unieważnione..
PP Odbioreów energii elektryc:inej upraJJ:a lię o 2it\iądani. okazawa

legitymacji

t

c_ynno,ei

pflOZ

rospofłądzenie Dyrekcja Ł6dzkie~ó T GW arJ;ystwa Elektryea;nego, Spójki Akcyjnej. ug•• 4:jliiln:l.
Odbicnców nadmieniajł{c. te za nadld:y.cia oićb. niezaopatr:zonych w leaitymacje owar,yliw., ni. ;prl:,jmuie
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funkcjonariusza elektrowni.
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PABY*, 80.12. W stanie zdrowia. marsz. marsz. oiw:adezyU., że stan chorego po kUku.
Mógl (Jn wYPowledzi&6 kUta .wlO
.io1fre«·a zuzedł sensacyjny zwr(;t na lepsze. god:dnaolt snu uległ wydatneej poprawie.
Nie w,mejcbWalao" piu.
0*
: Komunikat lekarski wydany wczoraj () Stan seroa jelt dobry, fi puls normalny..
dech jest nieregunu:ny. Pr~cwid,w.Qja p~
goeIL li atw!erłb:ił, że marszałek znajduje
Zdaniem lekarzy w ciągu. dnia dzislej~ .łaj, PGsymlałyo2De.
p
w agQDji 1 te god:tiny jego są 1'011010ne.0 SZe,QO nie nałeały oczekiwać żadnych kompli
II I II M_IUII11'*11 IlU
I... I liMf' filii.
godz. 11 wie'OzOfem lekarzeoiwia4czyll pokaoji w. stanłe zdrowia :marszałka. :,
aoWDł., .te zgon nalt,pl lada chwUa. pcnie
Poprawa zdrowia JoHre~a, Idórego zgonu
wat pali niemal zamarl, a jedynie serce sła
oczekiwano
w ciągu dzlaiejuej nocy WYwoła
wia Jepcze 0»'&11'.. Wszelka luub.łeja polepsza
la
źywł radość w najlzerszych kolach spo~
.dawała sł, by' stracona.
Tymczasem pooodzbUe 11 marszałek łecze:ństwa francuskiego ..
PT.RYŻ , 30.12•. WSlaw wszelkim przewi~ ,
J (.IUre odl1Jkal pl'~ytomnQś6 ł po otwiadcze
nhl lekalzom, te czuje sit lepiej, zażądał wo dywanłom, marsz" .Joffre żyje.. W ciągu. nooy
dy i poływlenia. Po społychl pOllłku marsza odzyskiwał chwilami przytomn.ość ł pxzYj,!
pokarm.. Lekal'z przyboczny o§wiadczyl. ił
reo lekarze cluwajQcy przy loiu jest to wypadek jedyny w swołu :.rodzaju, lłe
stan obecny może trwaó jeszcze cale rano.
Według biuletynu lekarskiego z g. 9 tano
Wyst,py Artylteiw Ta••••
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WANDY JAKUB1NSK.mJ
KONSTANT.. TATARKIEWICZA
M łE.CZ,VSLA WA __ J·.'1IIiE:.ł."I.'-

prosimy ratle na turek Poliki
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,Prowadzi tymczasem

agitacje

prlecrwpols~~ą

.PARYZ~ 30.12. :,lIEcho de Pads" ,oJnawia ~ com~P,o p~,ęltnych słowach i pustych obleŁni
liamierzouą, llodl'óZ kancler:ta Rzeszy Bxuc'- ~ (;aCh ulg 'podatkow~rch,l rzą(l Rz~szy uznał,
~il1ua,do pt~wincji wschotlllieb .. Ko:respon- ~ że narlszea:U lnOluent fozpoezęei.apoliłylii bar
,d,eni berliński dziennika zaznacza, że p,om!- ~ dziej aktywnej.
\
. mł.) za.I~ewllj;eń. ze sb:.'cny nleln.i~ekiej, Jakoby ~
Pod. p,ozol'eln POR10.cydla, rob:aictwa U:ł:Y
"~pdr.óż kanclę:rza nlhtłanosić cbarakte:r infor '~to z'naczny'ch sum wba 811i e na pomoc tym żytą.aeyjno, -inspekcyjny,
w
rzeczy'vSJisłoścl fi wioł o m,klól'C pl'owa~ząz(łjadłą i ostrą walchodzttu oVodl'óif: p:r()pa!1antlo~ą, któl'ej (~(~ ~ kę przeciw wszys'tkiem't1. c,o polslde..
lę~l ~ęf.lziewzlnld:'if.e:nie uash'ojów pa.:nge:nna ~
W tym stanie :rzeczy podrói BI'ue:ninga

zall(lsy zbo;'.a

z

30.1~!* I)O:IlOSZą

.te

KaUtuły,

VII lU'owill1cji Be:r,ar wybUChły oshltuio pown~
ne rozl'llchy wiejsld~~J ludl110ŚOl r.oln:ezej. któ
l'ych o:r~1'rą padło 'pr:t'l\:. i!1:eWS2.ystkienl wielu
,braminów,xaj:m.ującyeh się w t y el!: st:t()~ach
pożyczauieul l~i~:niędH.:Y i 11p:rawą roU'ua
więl~szą ska.lę..
Wł~7śc:anie ,którzy z powo«lu kryzysU. roi
negOi pOIJJadli w znaczne (Ungi, zrabowali sze
reg gospci~,rHstw rolnyclt,p.Jclpa.lając zboże.
Wyk.:r,Qczcllia luiały

ln3;;:jsce

ie;thl()cze.~lIiie w'

wielu pu:nk~ach, lecz l:erzybraiy ll.ajosłr:r;eJszą ~':
fOfUIę w lll,iejscowości. Bibi, Qflzie tłum, zło:
.iS{Y~zily,.ehśJ:ód
hldllośoi.
~
oznaCza
zapoczątkowanie
propagandy
w
wIeI
żony
z 500 osób, spalił zapasy zboża ,Oi'az }.tsię
.
"
Bruellin.g, i Cl1.rt~us rozumieją d~brze po ~, kim stylu na :rzecz germanizmu w nadgl'a~ 1$i kasowe banlde:rÓ'w..
o ,~.y~oracb ,da: polskich ciał ustaw.od«l;wc:ł!'ych ~,:uicz:n,vch lf:rowinriiach wschod:nich.
Policja inłel'wenjowała, aresztując zgOl'ę
'; :te ~,: śtąsku,~' Ponl0:tzn a llRwet. Pa:usach
-60 os.ob. straty wynoszę z.gOl'Q 50tys ~. s~t.
,,~hodni(;h,l czas pracuje przeeiwk.o :fłhem·
~...;...,
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Frailcji
PARYŻ; .. aO.12. Wzdłu.i' wybrzeży :FrąnOJi

owy pobyt

szaleje od 2! g,odzin cyldon o

pl'zetlstawicieli rządu polskiego~ Mał-:
'~~,:,f~~6"',:Pocituiięnl ,po~lpieSZjlym z Bllldapeszt~l żonkę, p. Venizelosa'powibała 1~1ł ministrowa
p.rz:V,bYłdo ;Wa~sza,wy"Pl'ezes Rady
:&I.inl- ~ Zaleska, która jej ,wręczyła piękny bukiet z
. 4łr6wGrecJi lHeuthel,'-ios Venizelos . Wl.'a.Z z' białych i amarantowych róż pl'Zel~asany sZe:.ał:.ton.kQ~ ,,"
:roką wstęgą jedwabną koI,OlU niebieskiegoO\
.'Nil p<?witaw.ędo$Łojnego, gościa przybyli
:Premjer Venizelos iuilno podeszłego wie
lia l1WI(,l'zęc'Glówny, dy.gnitarze ,państwowi" ku trzynla się jeszcze krzepko. J'est fo siwiut
,dr.~.I'~nkowie:J~olonji GrecldeJ w WłlfS~~ Id slarszy pan' 10 krótkiej spicz~urłej bródCe
"'Wie liczbie 'dwu os.ób" :.
średniego wzros'lu. RU$zasi, niezwykle żwa
WYSiadającego z p,o~i,gu. pl'e~je:ra Ve- ',w<hposiada enc:u:gic:ŁuY,a zarat-ell1
dotu,'ofU'".ni~~\o$a,;'p~~'~,\~ał ,', PO$~l,Gt.,~~,Ji,.w :na~sz~wi.e: ~' ,:wy"wyraz, 'łw:~:rz,1,.
f
a:'naJłtP:Ul~,o.dlnrlo,Slępł'~eąsławlEndel PP\yl I , " .
",

"WARSZAWA; 30.12" Dzisiaj
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'łanie

sile..

wszystIdth portów wysłanQ statki ratu.nko~
we
P01l1lilC parowcom, które
zaskoczyła

na
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niezwykłej

, Zegluga jest banh:o ułrudDJona. Z fl'ancus~
kiego. 'parowca, Idól"Y walczy z falallli w pfF
bUżu ,Bonio guc, d w6cll Gzł;onków załogi ~O"
stało żnly'łycll p,::zez falez pokładu.
Wiole
statków nie ltlogło opuścić swych portów,
:Koło Cherbriu:rga spadł grad. Niemal ze

,pJ7ez.,v\::oJ9l~hQ'w'skll nuncjuszI\1at:niag~gi

ule

czł'

P'tzy'jęl.i

III'

Z
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»K'tz~':~'a N!ie.podległośei""
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WARSZAWA, 3tl.~12. Dzisiejszy ,"Bobo~ sł~ł go ź powrof:em<'"
* "';i<'
taikdOJlosi:'1
''1Dowia~ujemy się. te b. prezydent R:-epliJak ~ię zapatruje na By'ześópapiez Pius
lej, p. Staniąlaw:W~jJc!ecliowski;,zosłalod- '~XIJ' łatwowyl'oz~unieć' Ź fald1.t" ze nuncju.sz
maczony ',;K.i'ŹyzelilNiępod,leglo'śei~'1t P., w.\llJ papiesld,l~:s .. Marga.gi, nie PiZJijął orderu. Polo
fdechowskiol'd.cr1.\ jednalt nie: przyJą~
ode- run ,Resłiiuła
;

l.

,

GIEŁDYtit
W &TIIJz aw'ćil, 30~tro I'rudni-.
.
Walu,ty, Dolary Stan. Zledn. 8,89
Dewi~y, Belgia' 124,60 Holandja 359,35
Kopenhaga.238,61 Londyn 43 139 Nowy Jork
8.96 Nowy Jork {Kabel} 8,919 Paryż 35,04
'Praga 26,46 Szwa,je.arja 17 7.90 Włochy 46,71
Obroty średnie Tendencja dla dewi:c eu..
ropejskich słabsza Dc la.r gotówkowy w ·'lObro
'tach pozagiddow)1ch 8,89 lubel złoty 4,61 i
dół Iram czystego x!otą.
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.~fJ,d~wała .'II)~~m~tywał40

,. . ~",

_

osób. rannych

.

:- ,~'.t!()N':~~N;;30.12. D.onosz, z' Szanghaju,"ze
DotYC:hczaswydobyto 40 :ra.nnych pasaze
u':"Uitji'k:olejoweJ CZillg' Czall Szaojangban- l'ów.Loksi lttoytwa eksplodr.)wała powodują'c
~'fCl;lch~ii,s'~J·J·oz~tęciliszyny

na nloście,powu

'.jąc 'wielką k.ą1:a,:drofę l~C)lejową.

".'

,

poźar tlalszy,~11' wago'llów. Ogi,eli szsl'zyl się
z wiell4:til 'sżybko·~~i'ą, ponieważw pocią~tt

~/,' :~?~~~g osobc~w~ ,w:~~ł~Yntbieg~ 'wylto-

znajdował., sięfł"anSp,Clf luaifn:jałów

IIi.. L~zba ~abi~f~h je~rł' 'bardzo,znaczna.

Uoji..,

ł~ S.tłJ spą:d,ł,:\z'WysoltcS Cl

20, luetrow dOl'ze

palu:ych. Bandyci zb:i~gU z n.dejściee:m

',-,- ~

SniJ

2i

ad'l

styc;z

'l

l r.

:~i>;;:Z.gł~slaó się w"ad'm~ ';:;'~,;Rnzwoju"od godz . 9-10

r,HDO

łat"ivfi"

Po'-

5,9244

,"

p .piery procentowe. 7 proc" poi., stabli
z~cyj:na 78,005 r~rOi\i:. państwowa poi" prem
jowa dolato~w1ia 55.75 /j proc. L; Z. Banku
gospod., kraj. 94.00 (zt 161,68), 8' proc.
oblig, Bank u gosp,
kraj, 94,00 (zł. 161.68
8 proc L. Z Banku gosp, l.eraj, 83,25 {w proc,)
7 proc, obli~ Banku gvsp. krą;)83,25 hv,proc:.)
J~, 'proc, L1 Zf Banku n)lnego. 94,00 (zi,'161,68
7, pr.oc. L Z, }3anku l'olnego83,25 (w proc,)
4112 proc. L.' Z,ziem$ki~ 51.00 5 proc L~, Z.
\VarsztltvJy 56 150 8 prOf!. L) Z. War~zawy
72,CO 8 proc. LZ. ,t,cozi 67.25 5 proc.. Kielc
4g,Q(~ 8 proc. LL~ CZę~1tOf.:how'y 63 ,00 'proc
LZ; Radonlia 48,00
' .
Akcj~: Bank Handlowy
108,00 Bank
Handlowy '\Ą,' .tochi 70)00, Bank: ,Pohd,i J 54 t OO
Bank l~<:'H::h, 70100~cle pctaS()We- 9~OO 8
proc. oblig, Widzewskiei Manufakturv' 90,75
T/2 proc. oblig. Scbeiblcr~ 85,00 Węi;al 37..50
Stara~howjce 13,00 Mr.jcwski 50lJO
,
Z pcźyczek pa lu;;t\\ o wych słabsza 4 prbc
j

j

prernjowa inwestycyjna 1 mocnicjsz~~: ,5.prpc.
premjowa dolarOVi a l 7 ~roe. stabiliz(;l,;yj~a
Dla listów zasta.'wnych tendencja przewt\i~i.
mO~'l'Jiejsza" dla a kcii

~li.;;~i~dl'.:14:;dibii

".,

1_-

]fr" 361

-

,~KO'Z"VUJ"

.- :::itolIa 31 grUd111a 1930 tolUI

sobie' ostatnio,' zupełnie słus&~ie, miano ~a
rodu idjotów,
niebezpiecznej drodze porenionych pomysłów
Dzisiaj psim obowiązkiem, nasl:e~oprzed
socjal%rycb, półbols:r:ewickich usfaw podatko" stawicielsfwa, była praca bez przerwy, bez,
wych i niepodatkowych ł kiedy przewidywali- wytchnienia nad jaknajszybszą ~mianą Ustaw
śmy nietlehr<lDDą katastrofę gospodarczą, do i Ustroju Rzeczypospolitejf
wprowadzająktórej 2mierza powoli p~ń~two - prasa, ktÓ. ca nowe życie w zamierający organi:tm. a·nie
ra otrlYll1uje gotówkę i • Winki von Oben" z opychanie się djetami, kiełbasą przez miłości1J.óry,llla%)wała !las :tawodowemi pesymistami wie dzisiaj nam panujących Bebech6w, kiedy
defei-yshu:ni. wreszcie sabotainikami, siejące .. inni na suchy nie mają kawałek chleba.
mi zwątpienie i niewiarę we własne sily.
To .niewczesne .życzenie • Wesełych
PrzesIło kilka lat.
To co przeźywamy Świąt'\ przypomina owego klowua w cyrkUł
obecnie, jest stokroć ł!ors:::e. niź nasle z przed kt6ry w teo·.sposób .zaczynał i' kOńczył każ,""
lat kilku czarne przewidywar,ia i dzisiaj ~ary
dy swój występ, wywołując śmieeb i zadoHlWy-wują się już wyraźIle kontury śmiertel
wolenie u gawiedzi. Dzisiaj jednak jest jedy..
nego niebe2pieczeństwa. do które,go zbliżamy

.Kied, lat temu kilka dawaliśmy ma te:n
jIliejscu wyraz przekonaniow, że idziemy po

t: !73m tN

::

tył

nie ta r6żnica, że śmieją się i" okuuj" ~
wolenie tylko b~a%ny.
Przy tym kOńczącym ,ię roku. zastan~w
cie się czytelnicy na chwilę nie nad ,wolta
losem, a nad przyszłością całej polskiej ~ro
mady, nie zapomiBając, te jeste'my s nbt
Iwiązani moeniE;jslemi, nit kajdany wię.zami..
O Hew najbliższym eza.i.. w następnei
jui. dobie. nie nastąpią radyka1neuniany w
wewnętrznym tyciu. Polski. n_dchodz,\ey rok
przyniesie. bez cienia wątpliwości, rO"Jt:ra,~i,
eie kryzysu. w sensie najbardziej dla nas nie
p02ądanym, mogącym nie tylko naszą $10S". 0darczą niezawjsło'ć posta~ić pod makie.
zapytania..
. AS..

lię J; przerażającą sz,bko§cią.

Zdajemy lobie jasno sprawę, :te dla kra
ju sde jest pożądaną tak ostra walka pol~tycz
n
lIa. jakĄ prcwadzi .,na Jlote obóz prorJ4dowy - ale len objaw nie jest jeszcze tak bar
<ko przerażający. W walce tej i tylko w cięż
kiej walee wykuwają 'Iię nowe lepsJe szla"
chefniejue formy bytu, ale stokroć gorszym
objaWEm jest tu zachowanie się polskichm.as
ludowych. Cechuje je bGzbrzeina apatja, ma"
fłłln1, dudla i myśli J bał~()chwak;y ~acune~
dla s1iy, skąd by ona n~e prlysz a
nawe
' ...... Niemie~#
l\ieraz miałem możność rozmawiania z

l.. dobrej

Sła

st.

'I

~

łczy

Uniwersjtet Lwowski wobec Brzescia

Profesorowie Unhy€rsytetu .Jana .,Kazi- tury.
miel'za wys'toso"valinastępujf1ce pisrno zbio
. Nii~~j pcJ.pisani pl'oferowie Ulliwe{s~
l'Owe, Skierowane do posłó~v i senatorów, w tu Jana I~azjnliol:'za \V,e l,\'\tQw1e zWl'aCUjłj
i szczególności zaś do tych. l\:tól'zy wchodzą
się do członkó\\," Sejrnu i Senatu, w szczegól
w sldad wyższych uczelni lwowskIch:
ności tych, którzy \vc11odzą W skład \vyi'«
I~terpelacje wnies;one w Sejmie i licz· szych lwo'wskich uczolni z pl'ośb~,. a:lcby d,
ne inforrnacje ogłoszone w pl'~s!e podają do żyli usillli(~ do jak najl'ycniejszego rQz~wle"ll
. l t' .
ł
cenia tych zajść
wysoce ubolewania go"!
publicznej vdadomości, że n1e i o1'zy pas o· r
wie byłego Se jlUU, alesztowan). l umieszcze· . dnych, tak, a.by winni zestali
pociągnIęci
·ł-...c'W'Ymi przedstawicielami ludu, którzy,
d
. d
· d l ś
S·
'l·
·lłl
ni w czasie śledztwa w \ylęzieniu wojskoo suro\veJ o pOWle zia no ci. ez wzg ędu
wspClminają z rozczulaniem czasy .za ruska"
b wem. w Bl':i.h~ŚeiU, bylitanl;:e prZbZ funkcjo~: bowięUlna l'ó~nicę P.l'2.cl{onań politY~"znycn
4Lii~i,Q",,,.~~~~t~ch'Wyrażaj~
~ię
.~
. ~en,sposó . f . .
l'
l
'l" h'
'sk
musikażd'ltJ pra. wy członek pot'~pl·Ć
staI".O'UM!
te Ilcrłt .1ó:i;"r"a'iuf~!:J~ri~mi:e'~a zdrady' stanu........ narjuszy pub lCZl1yC 1, CyWl IiyC . ! WOJ O"
~
... A n .
i li tylko z teJito tytułu nie opisujemy tu tyc~ wych oraz przez służbę traktowani w spo" "CZo podobne wypadki kr.z;rwdzącego nadu'"
skandalicznych wynurzEń. Niet'ylko Pomorzę sób brutalny 'i nJeludzki.
.
życia władzy, uznając, .że bC.7:karllOŚ~ tell
P02.Dańskie. czy Śląsk. :ale wolność i :niepo~
JeŻeli szczegóły
tych.wiauoroości są przyniosłaby ujmę dotkliwą dobrej sJiawie
'1 d .
d ś .
. pl'zez naszej Ojczyzny_
u. .:11 egł(IśĆ. sprzed a l'b
l y .Cl u ZJe z ra o elą za
:l..godne z prawdą" to dopuszczono SIę
biblijną miskę soczewiey, albo więcej nowo" to karygodnych nadużyć, nie t.ylko wykraLWÓ",,. dnIa 22 grudnia 1980 r.
Clesxl'y kawał kielbasy z kapustą·
<
czających przeci\vko pł:'zepisom prąwa, .ale
Następuje 4~5 podpisów.
! (llli, ten :motłóch, bez myśli, bez duszy zaraZe 1n obra.żających poczucie etyki i kulbe& wiary w Polskę, decyduje w równym
~ł()$()'łNaDitl o losach naszej ojczyzny, rządzi·
wielkim państwem, wykuwa ustawy, które,jak
moeny stryk, tak powoli zaciągają się na na..

i ni

. uej azyi?
Otóż tu tkwi jądro sprawy: .nie zdołamy

". ani kroku posunąć się naprz6df ' nie zdołamy
lie w'}'l'wać z matek tej potwornej hydry nę"
, !.dly i ub6stwa, jeżeli nie nastąpi odrodzenie
moralne narodu. jeieIi nie oCIYści się ciężka,
. xiniła atmolfera_ która wisi już od I.at pięciu
·Ill.d

nalz-ym

Paryskie pismo "Le Matin H zamieszcza
ciekawą statystykę, pośvdęconą przyrostowi
ludności w różnych paI1stvvach
pOdczas u~
biegłego Ćwief'~w,'.e(':za z ]926 do 19HO roku

krajęm,'

, . 2.c:la\\i&lo się wielu prze:tehwilę, iena.sl
'Pdmo de .M adera potrafi wyb~ć. okna i. wpu"
,idć (),l:zeivdający pówiew noweli!o życia, in..
. Dych zasad. lepszych form bytu - do cuch ..
Dł\c:ego miazmatamibolszewickiemi ustroju. Iliestety. rok, który końcx:YIllY dzisiaj, zabił
jut duszczętnie wszelkie' w· tym kierunku na-o

włącznie.
\Vedług danych Lngo teRtawienia, zwięk
szel1ie ludności w różnych krajach za ten

okres czasu przedstawia się następująco:
Rosja, licząc razenl jej terytorja euro
pejskie i azjatyckie, posiada, obecnie 160
milj. mieszkailców, lalniast 125 milj. \v
' 19061'ol{u.
uieje,
'
"V NiemCZech przyrost ludności za ten
Bo przecież, o ile jeszcle prled wy'k()ra okres wyraża się w cyfrze 10 Inilj., to znami, D:1Clgło się 'sy); ać IudziGm piaskiem w oCEy czy zamiast da\vnych 55 milj., liczą obecni?
i obiec~wać im gIuszki na wierzbie - to one 65 milj. \Vłochy zwiększyły się również
przecież ozisiaj już iluzje tego' rodzaju są nie
o 12 milj., bo obecnie ludność ich oblicza się
Olny]nenli objawC3~~ kurz.c! śl~poty. ,.
na 42 milj., zanlias t dawnych 30 milj. HiJeieli w ialueJ ChWlh, luedy wah SIę ban
szpa:nja zwiększyła swoją iudność o 4 milj.,
deI. pr:ZEu:\lsł, roInid\\ o w gruzy się lamie"l
z 19 do 23 mi1j. 'Vielka Brytanja- o 6 milj.,
J,l.ia, p. f r(;~jer ŚwitBlEki wa odwagę zamknąć
lesje ~:':'€jmcwą, il'ODic2r. Yn1 źycZ€ni€01 .. We- 40 do 4,6 nlUj.
\V Finlandji zal udnieni e wzrl)sło Z 2.9
scłyeh Ś-wja.t'! _. to są to ~'yrcźne kpiny :zer
ll!i~J.
do 317 ~i1j·i w JaQonji
luduoijt.: ~lQo'\\:i:J1o %'o~sadk\'i. i z narod~A ktÓr.Jl za~.u"

!

I

M

większyła się z 48 :milj. dQ 64 mil)., czyli.
16 mUj.
,Z Pailstw amer'ykailskkh na piel'wszem
miejscu, pod względem przyrostu ludnoŚei
stoją Stany Zjednoczone,
których liczba
mieszkailców ZWiększyła się oZ 86 milj. dQ
122. milj., rzyli o 36 lnilj;; w Kanadz~e zaś """"'t
z 5,9 mi.lj. do 10 milj.
Na.wehv Portugalji cyfra ludności w.zrct
sła o 1.300.(JOO. .
..
Jedynie we Francji 1ic!l~)a ludności.zo'!l
stała niezmienną i 'wynosiibecnie, ta.k samo, ·jak przed 25 laty, 41 wUj.
StatystYka
przytoczona wyżej, budd
ob~wę, i "Le .Matlu'! wyciąga z niej progD.o'
zy pesynlistyczne dla przyszłości Frallcj~'
która lniillo' przyłączenia . Alzacji i Lot.~
ryngji i spotęgo\vania imu.tigl'acji, która dO'i
starczyła Francji około 2 milj. cudzoaieDl'ł
c6w, pozostaje
jedynem mocarstwem W}
świecie,
kt6rego
zaludnienie wcale nil

l

wzr~$ta.

-,.~

361

1930 raku

II

II

,,A. B. e," pisze, Zł~ w ~ejrnowyc.h lur
luaraeh opoYviadaj~! sohie~ Że niejak.i ~M.l.:.
Brown, A filery kanin, którY byl (;l)ecnyn:a
głoscfvvaniu ,11,'" SPf'f.t'\vie B'i'ze~eiaj poprrJsif o
audjene.ię n p" rninistra ~p\'awil!I,ni'woś(·1.

Dzieje kobi,ety ang'elskiego szpiega

I

W pd)d~iejskiem letnisku, połoźonem ",

pobłiiu Londynu, wznosi się biała

willa, spo '
w:ita \IIi ,licYl1je i ozdobiona. e.zarnym napise~'n ,
",M,. r~lt'" (~Odpoe:r,ynek·4). Na temat ""laści ,
"iitiki ew.j, willi krążą. 'IN Anglii niesarnowite
Młlllild'ot,... Ni4tdawno odwiedza j;ą pewien'
rl~ieru'likl1\ri i uzyskał od pustelnicy J:2mietlu~kll
i\l.elt'j I!IM,.rełt-& cieltawy WYWi':H.1.
Szcy.upl. dama () lnłcdej lecf, znilzczonej
tw.~:zy i'Pi.zed.wc:teśnie

pozy,:ję

Anglik;!t.
,
Upn::ednio musiała ro!tważyć kiłk8 punk
tów programu nowej egzystencji, które l')r:zmią
niezbyt 7achęc~ijąCO .
1). Musisz być ciągle przygotoW4lUU\ na
niebezpieczeństwo. 2). Puftst.łai być panią
swego losu. 3) Lic%.yć musisz tylko :na $a"
mą siebie, 41. () ile wpadniesr; w l'ęcc WlOw
ga, nie możesz spodriewać się znikąd powo
c.y. 5). Zwierzchniey twoi wyrzekn" się eie~
bie. dla dobra sprawy. 6), Jeśli bt;dzielz zręcz
na - czeka cię fortuna; 7). Za niezręczność
i tchórzostwQ :taplacisz więzieniem i niełaską
Szatań5ki cyro~!'af nie odsuaszył s.zuka

włosach.
pr%łłehadzaj~c,.. się po al~jaeh cienistego ogro
dSi, odłłgrała podczas wielkiej wojny, wcale
• '1bitn~ :rolę. Je~t to bowiem sławna kobiet .. $~pieg, :l.lApisana w archiwach angielskiego
Secret seryjce, jako "'C I Z 211"" Dokonała o
na!. niebylejaltiego wyc1ynu; gdyż 'przycZ:1'niła

osiwlaJyc:h

l';i,. do "d.nHiiskoW8fi.ia legendarne.i Ma.b i-Ia;"
j'l.
.. C .. Z.'2l1 A: o:zna.c:r.2l się. nie kobieci\ ma
lo.ównoidą,to też dziennikarz francuski spo

ro mial kłop()tu~ ::u!nin) nakłonił angielską dzi
••żonę do %'wien:eń, Ciekawe są :.włau:ca.:a

lOoca,tki jej

świecie zapoznał się z ni", tA przekC:)!1'aws:ty
sięt że jest inteligentn& i enelghczlw, zapropo
nował jej wstc;rp~enie do o:rg a:l;l i z;:\ cji
wywiaWC2:~j. 'Warto za:nuu:'1yć. że lot CiZ. 21 1ił nie
wiele l'uit.\ła już do ~tracenh:ł~ znajdQwała'
W'szedl~ IJalJia sj!;\ Im.juIU,le
W::;kHzan.,\'
się bowiem w okresie depresji pll jakid';u; roz
fotel. Popatrzył na. p. MinisU'a, potoru w;-.:;tn"
czarowaniach - lI.tosila się nawet 2. myślą ~
san1ob6j,twie. Przyjęla więeskwapHwie pro- je i w llJHezeniu IdeI'uje ,się ku. drz'\YioIU.

jącej silnych

k~ujery,

Wtoku 1913 p:r7.ybywa do Paryil. mło
~. dt.iewczyn& tliec,o ekscentryczna} szukają
ea Wl'aiell i rozporządzająca ,małym kapitali ..
kielll,pozwalaj,cym jej na zaspokajanie tury"

wraz0'tń

chłopczycy~

Chcąc wydobyć od nowejł

Pada pytanie:
~,Yes~ ~-

tyl1iO

.,i\Je;~

Palt

ezegoi~ elu:.iał1·\

hrzn'd odpowiedź -_... clwiałellt
jak \v . Pelsef~ wygh:;l.da,mhd·

ZObi.leZ)'i:',

ste'rspl'awiecUh\'ości .. ,'{,

P edpisała

niewypróbo"

wanej jeszcze ae:1eptkima"imum wysi.łku i :za
chęció ją 00 pracy powierzono",jej naprzód

6tyc.zaej Żyłki.. WidYW3IIO j, w teatrach! ka. sl!piegowanie w Konstantynopolu jej własnej
b.tetac.h"Montroartre\.1 'lwn'lcała pow$zecb:c.ą rywalki, wywi~dowczyni :liemieckiej Darbay,
która - jak zdaIali wszystko wiedzący agen·
~waaę UfCU!, i elegancją. Brano j" za awan~i Secret Sel'vice ~-~dl;ła się ,we%nak! pallnie
humiłf Ale, była :nią jednak, OC:Eenl prz~"
konano li, ·.ni~ba.wem~Gdy ją. zacr.ęłi napa ~C,Z. 211" gdy:.i: odbiła jej naueC:lcmego
-- To zdecydowało o D;lojej ~karjef2:e"
stawać paryscy lowela4>i. udekł21 na. Jliu,~y
Bu;egi ~anlieS2;kata VI ustronnylil penlonacIe - xwierza się HC.Z~ 211h~ ~ Gdyby mi po ..
T~taj po:tD.aje kapitana Cil'1uji ".Hltaielski~i' wie:n~ono inne zadanie, kto wie _ • • o*e cof..
nęłabym się. może usiłowa.łabym wyrwać się
~egi~ald.&Feltona. Od8ryw~on na . tereme
x niebe:r.pieczoć'!i matni -~ alernyiI, 'Że jako
Niceil'olę bezrobctnego pal1H:::zyka~ ktory prze
agentkl!lL Seeret Service hędę mog·ła wywt%eć
P\ls.:ttz8schedę ojc.owską..-... w n.eczywi,tośei
jtdlUlk był jednym :t wybitnych agentów wy" lCemstę ną 'zn.ienawir:honej p,r:t(nemni~ .kob~",
WilldU aniieltkie~o. JĄł OD obaerwować oso"' de tiodda mi :r.ily i zapału. '
-w:. bli"" d:r;ierl"tkct, włóezą.e~się samotnie p.

Chcąc nabyć proszki od bólu· Ił....
",KOGUTKIEM" t,M~llreno ..Ntu'vo"
5in~ należy żądać H~kowych w ory:;!inal'l'
nych opZlkowaniach' :Gąseckiego, ·znanYGh

wy z

od lat 30. Przy zakllti:mie proszków z !!tJ'Q
gntkiem" "Migreno~NervosinJ· 2:wraeajeie
uwagę na opakowar:!ie i odrzucajcie'~ u. .

pCrlzywhe

pałeClH,f1,e, pt'osxkiłudząeo

do

naszych. podobne. Oryginalne opak()\·ła~
nia po 5 p'!:o~zków ~-'pudełk~"i5 grosz.y

.n
OiwbY1

dla kt6rych

proszku st~:mowi

\:iywać

proszf:k

pnyjnu)waaie

pewną trudnOśćłmogą,
",KOGUI'EK4i\ łfJMIGRE...

VI {ormie tabletki Opa..
kowaniu,. po 20 tabletek w pudełku. Ce-

NONERVOSIN

poleci':

Modne i dobre towary

Da płaszcze

Na
roit y UlęSh lei palta.
'Futra z \\ arsz" Polskiej Wytwórni na
ilu wybOr ..

kołnierze ispoily~

Du

dr

II

na l zł. 50 gr. -- Ządać tabletek .,Kogu
tek Migreno-Nervosin" w o:rygi,."aJnem

opakowaniu Ci eclde
'~RZEI

.~

0.1

RADJO

ŚRODA; dnia 31 gr'udnia lH30

1''-

12.10 Muzyka I.. .płyt gl'~ł.nlOrono,vyd~
15.50 Radjokronika "- w'ygłos:E: dr.' M.
Stęp o wsl·;J

16,15 PJ'Ogl'all'1 ~~zh~eię~~y: l} Kwadi'a,ns
dla na.jlulodszyeh , . - "POdl'ÓŻ .Jędrka CLoNo';
wego .Jorku" --- Obl'uiek., Ireny Ln.ssotO\ivej.
2,) Pl'ogranl dla rnłodzle1.:y: . Hl;OWitanie No"

uroczystego obchodu, 12-a; rocznicy
wielkopoisli iego

. "w ~iechielł. Poza;ań

obchod~a

l:ebrauia.

:

':

'HUf.) Skrzynka poe~:towa rolnicza '"_.-:. \vy
głosi inż. \V. Tarl\owski. Giełda rolnicza
i9.2!J lVfu9.,Yl{a. z płyt g'l'anlofonowych19.35 Prasc)\vy dzicn~lik radjcJ'\vy
.
19.55 Muzyka z płyt gra.lTlofon(J\vych

L.iil_kiej, .

I

k.oli~a" Wiełkopolskie~o.
:
I
: ' Na plAmiąt'lcę rocznicy powstania wykc ~ i
tUl." nadto w ratuszu specjalny programi r
... pl. Wolllo5ci orki~st.rSt.\vc,;skowa odegn~l,:\
i _ _•
~~Q):.AW '~''Hl.:y(,;~nlf.;;..b,.
\1l;;i l&Ii;;;:'Oll:Cm GH:iI, .

\Vaeła,'vv ,Siel.'o·

skiego

Tl':tcińskiej~

Re$::&tł plłłl'ramu obchodu wypełniły p'ro
'Gtukttje . :śpie~ac%e :tjednoczYDych chórów
.,.kich i orkiestry wojskowej. U stóp pom~
~~ka dożono wierlce od .iastłł Poznania i 5c>

\"ygłoBi

%. płytgnunofono'wy.(~lł,
1.7.15 Odczyt
17.45 Kon.eert P.R. pod dYt'. J. Ozi.tniń'

byJy'się

u. ,.:zbiegu ,ulic :marszałka Foch'a i RdcQwskiej I
łdzie\ ... stĄpiło odsłonięcie poronika Tadeu-'

·".K~IU'c.i\1s"ki,l dłóta r:eźbi:uki

:.......:.

szewsld
16,45 J\lluzYka

I

b~rd%o,

_. 0,' c:iyścle. 1.-2... tą\..t:roc.~,:me,zę: po
..wal...anul , wIelka'"
pl.ldego. Po nabożeństwie, odptawionem w
katedrze pr:Ul2. ks. infułata Kłosa, zebrano się

,wego .. Rol\u':

,20.15 Feljeton rnuzy\;zny
20.30 Tnt'llSmi.f~ja 2 Krako'v\ra

i

22.00 Juljusz T\ad(~n ~ Ba nr:ll't)\\'sld 1(rv'Y
g łosi feljet'o.n p. t. ,~'V \vieczór ;,yl \'V'estl'o'NY"

1

22.30 Zhioro\va audyeja syl westro""~a
łif_'~~

"~.:",

::=;::::::r.::::': ::::e"t==IJ:M:t·-.,.r,...-:;;:;s,=:;;r::-::.

i.'..r. .

,
ty

Hrabia F erruceh;> B., przet.htawiciel

f

atY$toJr.ratyc%fteł

m!ódótd sfukał
iego ideałowi
pi,kno'd.Amusiała t. być pięknoie' Dletyl..
ku ciała ale i dUł:ty. Wr.eszćit ztialllzł odi'ówi4n~nią dla siebie Łow.rtys:akł. Miała bladą
Pr.e:z; osiem Jat swej

żyeiową

hr.bi,iIł'. mieszkała w l'Od""'fh

b,ł'dla niejhojllJi eluł"ale
Ilę o,it<nallie riieś~':1!,jliwą..

karjerę;

. małie:hstwa

:kró~

Mina. Zrazu wd:cięczru~u.
tlch.m słuchała oświadc!tyn hrabieco, ale pe...
tem :r:nud:dł jej .i~ sentymentalny adorator i

męzowi, że

,bie p~.n~'i,da du'~y

II

PÓWOdll. ,.omtlkH

ilimku, nłrJZ
n:dmo to lIlula

6..,~ie".

, S"d olhrłiid~1.yl J,dnłJit, :te.c lf• • • •
k0tnpettłllcjj w tak .•k(i)mplikowanyc:h .pr...
wAc::h :JUChdwych i ,karAitę hrabiego oddalił..
Biedny iClealist.,ez~,. hrabia

o,P\'lŚcił . .

I .'

Grifflffittbł,

dowy palic

$prAwiedHw~~

Miny. Hta'bia

o~u~, h

.

I;

n1

udekła % hS.b,8Jarlłm wih.
WytWłUDY, lurabi. byl w rozpaczy. By
ucis~yć swą tęsknotę, zaczął podróżować po
pięknej ojc%yinie, ale -gdy po upłY1lfiepół
j,rJ: 'fIlrdcU do Wetiny, kazda ulhsa i ił_idy
dom przypominały mu Ittl!ł:(!j~n.ą Mituł+
.
Tymeza,ęm matka F t'tl'fu"cia,która zajmowała sie; dobroczynnościĄ, przygłlrl'1ęł'a w

.w

dU.",

.Mój klient oienił si, z
Mia,...
Ik01Q jej,Die ;t~a,.ład, powinie» by': J:wol.io:ftijr z mal:i611tttwi" otwładcz,ł id••kl.t hta
bie,o,

była

,
Ciążyło jej ciągłe udawilnie. Miny. Nie
wolne jej było smacznie jlidać, bo Mina D,i~
miała nifJgy apet,tu_ nie woln.o jej było tan ..
czyć. bo Mirut: u~ge nie h.tbiła;..·
,
P ewbeg.o dnia, nien;log;c już dłtt.iej
,z,Uie'ć telt0 $~a~u n;eczy,. Witfó:ria wythała

eteryczną twarZYłllzką. okoloną złotenlił6kami
i choć nie należała do ńailepśte~o toW~r:t)i ..
lew.~.
Nazywał. się

rodziny_,

Wittoria zrobiła

k,bietYł która odpewiadałab,.

hrabiemu

I

darunkami~ 'Wr4ł!zc:ie. ob'iiliiaj*\c śięt by i ••a:I był otn:arZQlily.. A ~jęc , . ..g..,k:.I~l W.i6łf
mu nitt ociekła, poiluhił ją :lIiu:ao PTote$łów dOI~a:u w Wene':ji ,.k.ar'..,.. giliewlAj!gietłi.,

Sfl!\-

.

.,łłała się

}

al a 'skar' ta r z

"I

r,e.jQ redu wlo.kifli..o, stanowi4eego .ód'Rill!'"
kew 1IIt1'yldo1uację Wertiłny, był od łiłrodt~tti,

$twa weroI1skiei!(I,

,

"w•••llm•••r. . . . . .łil•••H_ląraNI.maIl8r.-rn. . .'8M1111.U•••I.I1.w.ft•••n_tr.m~l

I
et.et_..

"lClM!' j • li • •erirfft!l,.

i •••c.11i.W. .
I . . .'~l......:.'. . . . . . .F.p.I.Jl.r.f. n.n
. . . . .l••r.llm.u.II. . . . . .

W
dll. . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l1•••

•

'II

I

,!"q • •

-1.

#."'O/l

•

1 . ID i 71lllhl.

III

III

J~

I

to

NiezwYkły wypad(:~k z(la.t"hyl gię wiireJl Inek .{lal.Hly młodej ,a f.łuJQ:ti:ę śl!Wł'~ da8e.~
doma s\\tym młód, d~iewc2.ynę -- GIeratę, . dniach \v AugljL
do t"ł.:f.lnny: u GS~twę.tę pod·:l'(~.
I:mielłłerti: Wittoria.D:.iewe:tyna nie była ła~
. .
młody hrabi. nie zwró"ił na nili l.ral.U
Listalui j dl'og(~, oghJ::;zt)il\lV dziennika.ch
Pos.tępują(:y za zwłok~u:ni .t~h młodJJ'u_łif'f.1~,)i~~"\,LP_"" . •. dpia "słyszał, jak oZJlBtj!niOlly .zostal {,luh u:df:\s Winifred Gla~pc.wnięJ, ~ UI'(}c:zystośe t~ :&ałob.n" u.w·~
i Jfl na fortĆ'pianił,;" z" . . wf'ł, . . .
.s,~,:łJUo.0k,.: iiJetriiej JJj'~I.lej i~~t~j 'pali ~a_6j ŚlU}).j ~ Jua n~" •
w~ • W
Pt~,lł.".ji.łijł .slłtłl!~ •• 'I'rU_ . $łt.s.irą.icm,' '. uy, z p. ~"l..
A
( .... ' "D
. '
'~J::JII,,"· m.n."''':''''',
~l",.t....
-,'
aVl:Siem.
11e Jf,n,l"1!'~~:l
~~,,:ł'1~n~~
d ł
P~it,jony w ro~p.9:l.Y po str.aGie .. M,iay,u.a·
Kl-iGdy -i:ednak i~t,1.l'Osze:ni if)'o.śdie Zi,~~
'1
III J
l,~'
$uę a. ahU! .iurtłystye.zn,; spytał ducha;
tE
~
C'
~
_ _Mat.
~'. -- CIY' uiady nie odnaji:ł~ 1fU.,~
Idę rankiem w jej m~~k,arniu,~ast.ali}lB ił,

da_.

'Ul,"

A duc-h odpowiedział:
~iZ,.ajtd~i4esz jej Qusxę,

ciel•• Ąle PP2'1ł8SZ ją···

.tła m6t~eb.·

'iV nocy, poprz(~dzającej.Aluh ó-eko.rują,e
WJlaz'zes:vrQim 1iU\ł'Z~)cz()uym mieszkłln1e~
l
'\' i
'
•
p_ooa GłQd~s nage upa(}.1anla,1',;"Va na. Z'le-

tytko, wianem'
",.."

Gdy' hraLlili .. u.słys&ał mu~ykę Witt~jił
dQuał ółś.mienia: tal: grała Mina. To j~ltt jej

~\iI4'.l

mię,

g

~

~d.i, ale Izybko "Qrjętcnva'.. ISię w Jyhu~cii.

""QQI

we~W'wy lekuł'z R.t\rvieł'ddł pękll:ięeie

$.'.

Dohrze.:Będz:ic Min,.
'
U.:lł.Ił~ioIl1 hrabia oW1Pywał ~ po·

EOCAIt WALLACE

ło

~y ukof:U}~O,(le•. więc :ie zużytkowano ",'" t-e:n
sposób, że drużki i drużbowlc . szli w Oą:·S?2a."'
ku pogrzebowyn;t, tuż k.oło trumny, 'w s:tto~
.}ach weselllY;c~ że ni(~siono z:·a trumną w:ia

z

l'Ql<ojeści drugleg'o

miecza .7.Vil}'ócił na się !'l\vagę IVlichała. Ni(;
jtl'OSZą(!

wi~c '(] 11t..l.z\\ofen:ie
gospatlal'za:
zdjął rniecz Z{~ śdany i wr~'hł-gI1ął klingę
2: pOChwy. Było zakr\\:a\'d(lllt~, .

Michał

popatrzy! na PQPJatlliollY; rnieez.
_rrak, widzę - rzekł oschle. _.:- NQ, i
ugpokoił go

pan?

. ~ Bl:oniłem się, jeśh o' to cbOdzi.Dałem
. __ C~ to lnaznaezy(~'? -~ spytał po,~ mu prawie ty.le, ile aostałem. od niego, Cb.y~
.' ba pari nie· 'Uważa, Że 'rniałeU1 siedzieć jah;
w8;'Guie.
trusia i czel{~lc, a~ lunie za.lnoł'd,uje we wła~
.
Sil' C"l'Zegol'z jakby prz(~~ly]{ał coś.
_ \Vczol'aj \Vi{H~ZOl'enl wdarł się tu do sl1ym .swym domu. Unliern władać rnieczNll
T.llllie j€~dcn _._ począł tłum,aczyć się, ced.~·ąc uie gor:zej od innych.
. . . . . Wida6, ze go 'pan u~y! ...-- :f."zekł Mi"
fiło'wa ",~" M:alajczyk. Pra,,,,ił mi br~dnie~ ja"
chał. "'."..., Co się sta;ło ~ F\osse.m ('I
l"obyrn japnrwał jes'o ~onę·
Napadł na
\V tw~lt·'l.V Pen:rw'a,· uie drgnął ani jed.en
fnnif.~) no nłusit3Jern lh'unić się·
_ .. A De'rwał tnu mUl :żonę'?

.\l;ichał.
t?a.X.QUęt YLADl~~iJ l:iiU~J..i9n.~...wl!l

zo..p~~tał

Sof,mdle, na ~
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by.~ lw..4'.v... '~
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~rzY.wd~eni~~.
-Dlac~go'

Dlaczegc? .A CO będą' robić c4'~

i/

'1.$ ··UJi~;,,~a.'r p:r~(~9;

.'
ł' t
g'nuueę· sznlng 'Ują"

.,t*,".

i

Born.eo, ze{:\złer~) W,A'f}(·t.nl'u?
._~ Pal} .lt16w r O. ttY{)ł'(';Y s~~{~~na.rjuB~{lw 7:
to warja.CI, gotOWI ~ta.w~ na głOwIe 2 ,b\da
powodu.
brobiłeln co lnogl~~ln, aby go . Nie widzjaleni go od eałyeh (:v'goflxii.
- Skł.aUlal pan . .;..... I'z(~kł. ,;\,1 ithał spol.\.oj'"
llspokQić.
---N-i~MrJtOO9j~łfJŚĆ t'\'v~zysnyei ~

P (n"i(;Hł szczegół nu

W €~IER:N'Ł N!A".~

.Pewied.rii,4;ie .umie,
l'~.
l,An'0ł'"
1,~ P"'łl, MF..'uro:
.
n. ,J:ł
r:'7'"
~ ~
aówi.?

"padł· lrioe F,~rgeciQ. dQ I)&k9iu. w kill ~rt,a.
rym d~j~wł7..t,n. srała i x o~rlykiem: "Ty
Z tf:msrnutllylll fakte-ln trz.ęt;abylb,si-ę
je_tośWittaria
MrBaJ~' padł
do
jej
,tóp*
.
h
ił . ",~esel'a .py,"
11.....
1ł: początku nie: rozumiaJa o "&0 pog'odzi\ł.
Ale prf&ygoto\vania. hO

Sprytna .,hdc,wvozyna %fOJumiałe f że .by. ~d$'"
."i bt.hi-so"
mieć dUI2:' MiQ,..

o

n.luskuł.

-.. Z kim taki tri 'f,

-" h ,~'Yt~ł~2~~lSlPl' Ł~~QJ:'1:~ ~i:ł .\ł: :v.~,~~:~

,laje. -,-- :Był tu nifJ d~dcj) .hik ,vcrt:oraj WiEU,tI:&lem. r:rwierdZt;~ to' ~:tannW(,Zb~ ;:~dyt }'ry!f}.ru po
tUrwezas W lH'zyle~rłynl tfkojU
.-- Aeh, więe to pau,.:'hył? - l'z(tl~łnarO""
l1et z vvyrazern ulgi w' g'ło~ic. ...:..... 'O\V~Z.(-I.ol.l
!H'zyszed.ł
Dałell1
szedł

z.

TJiu

prcśbQ

H.

lloiyeżkf;'

i jliż go ,vię(~ej

fllnUny', ;,..ae7!i7n·lpit
od lQd ni(~ \,rldiiakłn

lVIi{~hał spojrzał ZHOWli.na

że

pi~rdęd~

Idęed7.i(:gi~.ł

rniee7.. •.

C~y zdz,iwl H~ par.ta, gdy lnu p("vi~ł:'l'it
gJ:o'\tvę 'F\)ssa \V
zapytał obce~o\·~,;n.

zlla.lezio.no

Ch0bhatn Com

mon? -'"
Sir Grzegorz nlH'zucił Pytnf~!C~g\,
neTU spoj1'zpnieWtl .

zjtlr

: :;; ;; . ;:: ;.:

sI

J

=:

Ż

E

;:
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W;kr~tce

pary.

r

potem od.był "ię

Cał* m,iałto

wyległG

owacje at'Yitokraeieg który
ry·kan'ką.
Alę izezęlcie

ślub

młodej

na ulicę,. robiono
ożenił się z· Ame ..

AlĄ

IYI
frak

ryka k

to aru.hl' skarb.
Gazety oxfordzkie chciały kOJlieeznie
dowiedżieć ,ię jakiehś sZł:le1lółów iJsia air
Bramwella.
On sam :II: arystokratyczną wyniosłoj ..
c~ odma wiał wszelkich wywiadów.
Zaczęto więc 'szukać .a własną rękę.
W spisach arystokracji a_sielskiej nie

KAI
powied,zlt1ł

:

:

r t

Amerykańskie mialtecako Oxford.
w
etanie M:.-\ssauchets J zawrzało.
Oto pewne.go 4Jlia zjawił się ta. wy..
tworrl'Y i piękny dżentelmen, który oświad
tlz)<ł, iż jest angi,lskim atJstokrat, Sir
W:ilHa:men Bramwell komana.reM bry"
tyjskiej marynarki.
Domy i serca Oxfordu otworzyły się
dla cłJdzoltiemskiego arystokraty. Taki zasl:"
czyt! Otworzyło się też dla wykwiłnego sira
serce najbogats%ej i najpięk:niejszej panny w
mieście~ @ papa owej panienki był o~romnie
Ię.~~czy~()ny' prQśbtł o rękę córki.

Ą

Sl'oda 3cl grutln.1a 1930 roku
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Bernard Shaw

rod%iny Bramwe1l6w, a co dziw l
w Bostonie
New Yorku nic nie wiedziały o istnieniu sir

bylo

jakoś

:niejlze, konsulaty angielskie

Williama Bramwella.

W ówc:as dzienniki zwr6dły się .do okrę
tu, na którym sir BramweU przybył d. Ame
ryki.
l tu sprawa się 'Wyjaśniła. Oficerowi. o"
krętu przypomnieli sobie ł te ich steward na..
zywał· się '.', illiam Bramwell i że pewnel\ło

~nia zjawił się na okręcie, .mówiąc, iż oienił
auę J; AmerykankąA Całe mutsteczko czekalo,
pełn • .dośliwości, jak też iakończy się ta a..
fera. 'TymCZI.Senl teść arystokratycżnego lite ..
warda zakOl1Cltył skandal
taktowaem po. .
sunięciem.

Oto oświadczył onI ie wszystko mu.
jedno el:y zięć jeilo jest arystokratą, czy ni•.
i wybacza mu jego słabość i snobizm.
W ten spos6b ubogi steward został m1ł'"
iem najb01!ats2ej panny w miasteczku.

,Ber:Qal'd· Sbaw tvvierdzi~ że . tajemnica ł stał juz w 45 roku życia nagrodę Nobla.
powodzenia autora w Ameryce jest uzależ- .
Co do mnie, nigdy nie po,,'iedziałem do
-;QOO:~
mona od wg·o, e2liyautor ten gani, czy: chwa- łbrego słowa o Stanach Zjednocz'onych. O..
li Amel.'ykan.
tśmieszałe~ Amerykan, nazywając ich naro
....... Pochwały przyjmuje Amerykanin) i dem chłopó·w., Określił'ew Amerykanina., ja
K\VEST,JA \VZROKU.:.
$ako objaw tak naturalny, jak goście· hotelo ~ ko człowiek~ posiadającego w sobie 90 pro·
.wi objaw czyszczenia im butów .Dopiei~o
cent idjoty i "za, to mnie uwieluia i będzie uSłużąca woła do pani 'tv dziel} popisów
,len autor jest ceniony,. który im '''fvymyśla i wielbial, d-opóki w ataku starczego senty lotniczych.
DŚll;liesza ich przed całym światem..
mentalizmu.ni e powiem o nim czegoś po'
- Proszę pani, proszę palli, już tutaj
Dicke·llS zyskał ich aprobatę, przedsta-; ehlebllcgo. Wówczas padnie na mnie podej- . leci ta srebrna ael'oplana ...
~jQe ieh.,.jS,.,kO ok. 'rutników, .a LewiS. tylko. ł rzenie, że Jes.t, em. PO.ZbaWion y ,vartości i od..-:. Ależ I\asiu - zwraca jej u,vagę paw
,~.kit.mu) 9 ichośmies~i wy:kpiwa, dO'" I r~UC.ą mnie jako zbyt gorąey kartofeL
-to nie jest ta aeroplana, lecz ten aeroplan.
- Ojoj, jakie palli ma dobre oczy, ie
pani wi cS..zi !...

Dw.._łte
q

.

I

.., I

wIlLA lj Al\1L.~TKA •.
~ Cóż tak trusk H~ie

Ba polłuJ.h·· lOd;&wy~b

swej

'Pr~echowujęsz .w

szkatułce·?

Profe$Ol' ,wydziału teologicznego um'" się avv"anaście l'azy, a.~ to. dla od1"!ra'\-.vieni~
~ Garść Yv~osów ...:.... p~tmiątktl. tlO mojej
:wersy:-tetu .w 'Santa. Cla.ł-a w Kalifornjj, . Hub- ~ mszy dla tuziem.ców, zamieszkttj~cych lodo l'OZ\vieo.ziollej żonie.
.
,bard wfruS'2.ył. J.)rz.~)dpavoma .Q'niami W ·:Qle~ We przestrzenie ..
- .Jakze pr2:ecież ona była· bJ'lWletką. ......
.zwykł,· drogę..
Po przybyciu na Alaskę (lIubbardobIi- a to są w'łosy jasne?
Celemjegopodróty .~. lodowe pustynie cza', że wypadnie to '\<viosną) dochowny spot
- No tak, ale ja jestem blondynem.
fo41aski, musi je przewędrować by 'dostać .sit} ka się z profesorem Oricholmem i już we'
uo ,,~ułkanll, '\v którego 'lo'ate:ne zamieszka dwu udadzą ąię do naj większego krateru
,przez· dwa miesIące.
j,,'iata, do wulkanu' Aniaksjak. Tutaj t() zaW saniach, zaprzężony(~h w psy robiono mierzają spę~lzić dwa miesiące, oddając$ię
Ji,ołQ 'tysiącakilomeir6w naśni{?źnej płaszrozmait~m badaniom Jobserwacjom nauko
.'Cz:ytni.ę J\1konu.
~
wym.
",.., cz~Sie tej dr-ogi duchowny zatrzyma
c

,

PI

I'.

J'eśH będzie .. trzeba, mam ŚWiadl\;a na flowód, że Foss ,vy~
szedł ode Innie, ehoć nie ehciałbym "'cią. gać w to, naz\viska kobiety. Była tu podó'w~
.CZasu mnie na kolacji SteHa l\1endoza, jal(:
,sam pan .wie o tem, o ile t o pan by;ł 'w są.,Iiednim pokoju. 1łl yszedł stą.d przednią· .
' .. -- Al.ę potem iw.
rócił! - rzekł Michał.
i"~'
- Mówię pantt, że odtą,d już go nie 'lłvi w
.aziałem - odparł pory\vczo. -- J.eśli pan po
·~afi znaleic kogoś~ kto widzialby, jak weho
"dzlł do IDnie.pQ tej wiyzcie, prDszę mnie
aresztować. V,Tięc pan sądzi, Że f D ja go za~

Tlili'

.nr -odrzekł '. chłodno. -

biłem.?

mu. Od środka zaś, były to dwa dodatkowe
-Vi' jed em ..Ie
ll

- Chciałbym .przekonać się' o:sobiśeie.
Na jedno mg'nienie sir GrzegOl1z rzucił
okieln w kierunku legowiska Bhaga, po~

wąskie piętru, zbudo\van€
slirzydeł bUdynku .

w

Przeszli przez drzwi, poszli
gÓrę krę, temi sch~dalUi i przybyli
do
korytarza,
~ Zgoda.' Proszę za .mną·
'gdzie Michał poprzednieJHocywidz~ł przy'"
"Vyszed~ł na kurytarz i skiero"\\la.ł się nie: kucriiętego do ziern-i Bhaga.
do' hall.u a w przeciwna- stronę· Uszedłszy'
, - ,Oto' .te,n po.'k"
k'ł ".p' enne,.ot.Wle"
•
~oJ rze··
dziesięć krokó\v, zatrzymał się i otworzył . rając drz\vi.
dl'z\viczki, tak zręcznie ukryte w futrynie
ROZDZIAł; XXlV
ściennej i w ten sposób umieszczone pomięŚlady besłji
dzy lam:Pkalui, że dla nlewtaJelnn.iczonego
-Nie, to nie jest ten pOk6j _ zaprQte.
wprost niemoilhvem' byłohy dostrzeżenie stawał l\IIichał. _ Pokój, o który nam 'Oho.
~ich tutaj. Vilyciągnął rękę do l-contaktu, za~ cIzi, znajduj(~ się daJej pozat-ą ubikacją.
. palił śvdatło J ':~Hchał ujrzał przed sobą jak
- Pan mi nie wierzy? __ zaczął łago~
l\:ies sch~dy..
.
'.
.
dnym tonem. _ Co Za sceptyk' z pana! Ot,
Idąc za baronetem, teraz dopxero ustalIł i puśćmi lepie l' kant ID t,o I Q " ··tl panie
.
"
. . "
'.
!..
.
e
V\ ,;:Izys ~o)
~ sobIe fakt, ze "Wleza była pon1ek."ą d tylko Brixan! BQ,dzD1Y Drzyjaciółmi. ,PÓjdziemy
złudzeniem. Była \vieżą jedynie wówczas, nadół, napij ewy się . zaRQw .,
dawDe
~~~ ji óS~l~!tRQ i i..ęlYPJł!~ łQ4,..i\t~~dQ·. M. ~U;l~ .
~ l . . .. llllmy
cz~.m rzekł:

c

Michał nie dał odpowiedzi.
....- T~ na.górz~ w wie·ży znajdowała się
"kobleta. Co Slę.·Z l1Ią stało?
.'.
Ba
t
. , dł'
k'
'..
.,
rOne~{)'wlo , JęzY?lenl po wargaen,

.mm ?dPOW1edział.

~ J.~~ k.o}.);i~Ji

służąca. Już Jej tam niema.
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.~ięi;~ ~X~ ~J;i;9~~
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Służącą

31 gl'\'ulnia- Sylwestra

l.\EATRl'
Teatr Miejski
,f.Kuwalel' Papa".
Teatr 'Kameralny:
Dohl'n ,vl'óiJ,!;a
Teatr Populara:,: ,- Br()3tlway
DCbry Wieczór: -,,- Klejnoty Łodzi

I

czasu.
Posesja ta jest bf:f·dzoożywioua., wsku'
l tek tego, iż znajduje się talU (!ały szereg skh~
pów, mimo to bandyci wiedzę;t, dokładnie ()
ma.jątku 'l'rtlbowiczu, Złltyz.yk(}wali dokona" ;
•
I
I nie na mieszkanie jeg() napadu.
I banayci rozb:iH rhvw 5ti~!(),\I\H)ka$(~tld, z
Trubowicz posiada również
maJę.hik \ rych wyjęli 3 zeg'arki, 7. ktil!'y(;b
był
ziemSki Golub w Poznańsl"iern.
I wysadzany brylan.taIni oraz Id1ka monet w
W sobotę p. 1'rubowicz wraz z żoną po- złocie. Podcza.s dalszyc.h pOfizuliiwan
szedł d<;> ki. na, służąea udała się o!ioło li go. dz. ci zabrali SłUŻl}Cej 65 zł. i"leho\\t'anY'ch
w ku;
na Sp'i)('zynek, Zaś dzieci Trubowicza wraz z ferku oraZ 80 zł. znajdującYCh się w tor.ebctJ
wychowawczynią spały w pokoju
dziecin~ należą.cej d(> Trubowiczowej.
n y m . . B a t l d y ci tą sa.nlf.t clrogą· co pl"zy$zH
Gdy wszyscy Spoczywali już. w głębol{l.m gil w niewiadomym lde.'unku.
i.
śnie i światło było zgasZOlltl 1 dostało
się do
Jak va;ynika z d.ochodaenia p!)lie.fjl~egt'ł,
mieszkania przez drzwi frontowe~ przy po- bandyci p:racpwa,H w l'ękawi'!zkiH~l:t~ wskutek
mocy- podrobionych kluczy tt'zech zalDa.sko- ezego nie pozosta:\vHi po sobie żadnycb
wanych bandytów.
dów mogQ.cyeh przyczynić się do odnalezie'
Bandyci udali się do kuchni i przystaw nia spra\V'''ów.. ' "
(P)
wiw~zy' służącej J'e-vvolwery do skroni wezwn. I

NOt Nfi, Nanette
1\.1iłoŚć księcia, Sel'gjllsza

w k,ajdallach

Capitol ~ -- GOl.'ąCa kre~'

Splendid; ._- Na Sybir
Odeon: -- Zwię.zek podlotków
'.r2Iedwlośnle: - Arka Noego
b.'Brsa: ...... Cudza narzeczona

l,

I

~światowy:

- .. Zagłada ".1d \Vschodu, dla
młodzieźy: l)at i Pata(:bon jako boh~te"

rowie filmu

ladomoicl bletące

71ii5;:n;n::o·"---~~--':;rIlit&sr_r

$ZSSt"'A'i'i"iP"iiiii'i5(

Wy j8~d l.b:.. t, ~'.b . rrymienieekie~O
Z Kurji· BiSl~upiel

komll1lilcuję.

nam: .Je'·

go" Eks. ks. bisk. Winc(~nty
Tymienie?ki w
dn. No'wego Roku tj. 1 stycznia zmuszony
'j&st wyjechać na wizytację w celu erygowa~
nia w tYlu.te dniu parafji w N()WY1U Zlotnie.
,>,

I

I

Luna: -- P l'awo do miłości
:\:HłoŚó

,'e

Ogrodowej 9 'w dOlnu uaJleżącyll1 li ją do zacho,va:nia
do p. Trubowicza na. ulieszkanie jego zostal.;:: l eześnj (~ dn:rna~~uj !;H~
dOkomlny: zuchwał:r napad bandycki którY
był planowany, jak, się o,kzuje od dłui$z(~go I

WIDO\VISKA KlNEMATOG.RAFICZNE
Grand Kino:
fłorucznik A L'111u,nd
Wmoza:
palace: _.~,~

i

Prz~ul.

*,.

Dasln!H

I

I

I

L E N O A R Z YK

" .At.
środa

1980 rokt.l

....:... Si'oda 31

Odc.zyt CZ{llWoIJego

zez

t

njanBł{?;tys~~ł:Bdać

Łódzkie Starostwo Grodzkie podaje

~. rZl,ża

JI.

do ~ misa,rjatu P,P. składaj.ę. podania do l"ej

wiadomości os6b zaintel~esow~ll1ych, Że w tetr
m.inie do dnia. 1 lutego 1931 1" win.n~ złożyć

Polski C1:erwony Kr~,i uprzejmie zawia
fi••ia~ i~ z ()ka:zji ~Dni Przedwgruż!ict:ych <Ił

do l lutego 19B 1.

pl)zytllry StaroshvaGl'otlzking,) przy
Zcl\'Iwj Nr. 5; osoby zQlnl(~szka.łe
na
5, 6, 7, 10 j 12 .kpl!.~. f'.P.* do l;kspt)~ytuł'Y
przy ul. M()fljusz~i nr. S, wre;;izcie osoby za'"
roieszkałe na terenie 8,9 11.
j 14 kom,
do '. Centrali Starol';t.wa pl'z,y ,ul. A:1I..l.AlI.ło.Jki:1J\i

W~·=~,i~1~1"f:~t~·~~r.~~~111~!i 'Y.M.~t:

;}podania. Ci i~zedhL%enie waż110śdzezwoJeil
na.
broń na rok 1~31. W podaniu należy wy·
Piotrkowska 89, ppndr. Zehrows,k.i wydoli
szczególnić
posiada.Hę, broil 01'8.z numer ze.del;yt n. t.· JII O łtruźHcy llóła ł gatdła i
zwoleilia. Podanie' "vil1~~o .byc 'ornad~:owane
.taDi",
W ej.de ,be:a:pla.ta.o.
:maczkiem stemplowym za 3 złote. Podania. nr. 152. Zaznacza. się, iż niedoianie
s~łacia się ~leżnie·od miejsca. ,zamieszkiwa- .[ w~ wyznaczonym, terminie pociągnie ~& PłU~
, M,askarada
,ma.. Osob}~mmieszkałe, na terenie 1~2 3 i4 ~o odeb,ranie~l'Olli, jako posjadan(~j n:i,elesalni~

sylwestrowa

Bigi

orsk19j

.

Mask.arada Sylwestrowa Lig'i Morskiej i
łzecznejkt6ra odbędJZie się

w salach

Męs"

kiegO Tow. Śpiewaczego przy uL PiotrRow'"
Sklej 243, w~l;udz,iła w szerokich warstwaeh
naszego społec.zeństwa niebywałe zaintere"
S(J'wanie. Główna sala zamieni się w plażę na
Belu, na której wśród dźwiękó"r dwbch świe
tnych zespołów jazzbandowycb hasać będą
rozba",'ioue p~lry, odpoczywaj~J.c niek~edy w,
ka\viaruiath i IHl'l,lllilonach morskich, urzą.~'
'dzol'lydt nieZWYkle pomysłowo w pl'zyle:głych safonaeh. Niskie eeny wstępu i bufe~
to'\v oraz v,.'yl(lncz(~nie wsz91kiej karoty tliła
twią (~1i.{~i(' towal'zyshva udział w tej tradycYjnej zał)a'vde. SpeCjalne r.aproszeniu nie 21 0 ,
stały rozesłane.
\

y YE

Grodz

l

o

, W dniu 29 grudnia rb. ()dbyło siępott referaty i pl'ow:adzenio d~i.ęnnik~t, pLdaVi'c?,:fto>
p'fzewo,dniGtwem Starosty' Gr~dzkieg·oP. Dyeh go~ Nowy statut. organiZ,acy,h1Y lll,:h~l.'y.a d/,) 'l:"
,dalewieza., z'ebl'aniekier'ownikó,,' ekspozytuł' t proszGzęnia juspra:~vllie+lia ul'zęd(Jwania."
i wszystkich referentów Starostwa Groclzkie I
Niezależnio ocl po'wyższego orn6\\tH Sta:
g? w ~o~zi. Na zebraniu te~ Stal'ostaGro~z~ ll'o~ta ?l'od~ki S!H)HÓb n.łel'Y~O'ł'y(!:zn('~n
kI omowIl w ogólnym zarysIe nowysystern ,I tWlalua sJ>raw ł ohchofL:r,oIua
organizacyjny Starostwa jaki wchodzi w ży~ I ezeilstw~n1. S]H'*-h,vy po\vinny bJ'~~ 1.nlah':i:lne
cie z dniem 1 stycznia 1931 r. System ten znosi l szybko i bez nic}JOll'Zelniych_
m. in. podział na· oddziały, tworząc jedyniH I strollol11. a w 8z('zególno~ei $~tH::
inj~~lp.k
tuałrue wy.robio11'Yłl1 po\~vinna by/S udzidcu&
TEATR P.OPULARNY
jaknajdalej idę,cll, pomoe w zah\h\i"ianin jeb.
Dliś. środa, cJwartek . i piątek po c:e~ spraw urzędowyeh. Uezędnik adlnirli~!l':ł.~,:ji
,I
na ch Jniionych stale zapełniający , widownię j politycznejmlls'i Pl'ZY snravVO\VaniH
.. B,r,?adway" z Z. Ma~cinowską i, J. Wosko'" ł urzędu ba~zyć na dOI;}'(,) ~,i(\iistvva i, dohl'o -Jby
TEATPt MIEJSKI
wsklm W rola.('~. popIsowych. Jutro o 4 pp.
t r k
,,~. " r ' " l
. ~
Znakomity K. Juno.:r.a.. Stępow.ski WYltą'" po cenach ml]U1ZSZ,ch rekordowy "Prohoszcz \V.a e I) tO}:y ch 1 ó~vnol"z~,~;.ll(> \\ Ul UH1
O'"
pi dziś środa w arcywesołym "Paple ka,wale wśród bOlaczy" :r;J. Woskowsidm, w roli l plelt,unmu. Szez("g'v!:\" UOY1l()g:O
rze" W czwartek. i pią.tek. kreować będZIe 1(. ~~łowej
.
'zacyjnego zrefel"O\vał zebl'anynl zastępe8, ~t&
Junosta"Stępowski nielrównaułl. fO~ę tytuło"',.W.SOlek S,lwlltrow," W TIultrach
rosty c!'odzl;:-iego p. Rosic}d. pr\ (h:skth,]'j \1!f'1..flt
wą w pierwszorzędnie. Wysta,rllone1 szt~ce
'.". '
. Mlejsklc;:h
e'.
:
,....
'"
' . .' . ,
"Q\4
MereJ.kowok~e~o
.,Car Paweł 41 Ceny
znIżo"
N"
•. l'
Ad'
łQ d'
. ' poruszoneml zagadnlenlB.lnł
zebranH~
ro....
L
!;
ł
a]Dll"l"
eJ 1 naiwese
al Ip'lj; zą
Zlame..
..
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Z,f
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eatr i s, tu a
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Glol

n.e Jutro czwartek o

godz.

nach zniionycb "Kento X"
W roli po{.:15Gwej.,

pop~.

po ce'"

z K. S.uberlem

I

TEATR KAMERALNY
L':ziś y środa o 9 l'f, i 12 w p,ocy, orax!

I ''',

1"''''0':

."'- rr

.

n(l

r

. . ". .

noc: sylwestrową na wesołkach w Teatrach; 1 WlązanO.
Miei.kim i Popularnym, Dane będ_ po 2 11
przed,tawiepia o godz. ,12 i 2 w nocy.

TEATR,POPULARNY. ł
Jutro, o godz. 8.15 wiecz. i 'w cz\vartek o
. . ' . i godz. 4.15 ppoł. i 8.15 wlecz. \vodewi.l Vi" 4:. a.l:.:t \
l'a:t o~he .
,
• .' •
Qt. ~KI'QloWA PJ.'zedUUęsCla . .

o 9 w. s;f!aQicf(IWa komedja

! , .. "

I
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i
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"KO~~.}~:~,:~;;5ro'c:ia ~l'; gf'łlUiita~ 1980" roRiU
:
. ':"6 ;:;"':·l:ż:.i{'§6.lo, 'z'
:.= ::' :~\ '. ;:.
::: ;: ; :~'%-J;.';;iiz ..<,;;:;!-+<i0"g;!Msm·j~

=C:::l:"=
Tragedja

IrUD

pr~,y ul, i{opernłka
trupy w'!:iria~"ii'szł4~k"'uclty

domu
IJW6

\V ,uorllU przy uL J(o-pe:rnika nr. 4 zamic
szli uJe' DU rokll ::,n letni Grzegor:;~ SmOl'Zel1, :t.a
trudniony w fa1Jl'yee pOilCzoch przy
ulicy

1,~go

Maja

v,r

domu przy: ul. Aleja J Maja 16 \vprO-1 \v całelll luieszkaniu pano"vvał nie do opisa'
~~adziła ,Si~ l'octzinfl Olsze\vsldch: S~d~l~l:'d'ACH : nia nieład. HozJ)ita ~zafa (j~ garderoby, po/roz
SIę

z lnatl(l oraz syna Se'weryna l corln Euge " rzucana po caleu} nu€Szka.nlu pościel, jak rów
nji, którzy zajęli jednopokojowe roieszkanje llież i części garderoby, poprzewracane naczy
na l~al'tel'ze. \V r. 1920 zluarła Olszewska i nia kuchenne wskazy'\:vały na rozpaczliwą

Zielonej. Srnorzel1 zarabiał dob'rze. Vl r Ol)CC CZ(;
g'o prowadził 11 ula~Z:l!zy tryb ży,cia. Żona SU10
l'zenia, Stanislav"a, nie rnogąc wpłynąć lla
l'nęża, aby zlllienił sposób Żyei~l, usunębi. się
:l. rnieszkania, pl'zenosząc się do Inieszkania
l'or!zieói,' pezy ul. Zakątnej.
\V sąslć:dzL'wie z"wracano bardzo często
uwag'~ r:la fak t, iż Sn1ol'zeil spro'wadzał
in inlIe kobiety cfo s\vego mieszl{ania, w któ~
J',(,lm urzłjdzał pijatyki, tn,vające niejednokro

Taje:lI·nio!:8 zlbojstwo pr'zy ul,

~Di

\vskutek \vyjścia za·mąż córki Eugenji' w mie
szl\.aniu powyższempozost'ał jedynie Se,ve-

\.valkęOlszewskiego

który leżał w kałuży
krwi obok l;~:zstrzaskanej szafy i nie cl.awał
żadnycll c}~nak życia.
.
Jak ustalono, przy pomocy lekaJ'za., OJ-

ryn Olsze,vski, kelner z zawodu.
Ze względu na to, iż Olsze'wski ostatn.io
przez czter:.7 dni nie wy:chodził z lnies;ll~ania szews.ki zmarł lub też został zamordowany
jak· równieŻ okiennice od piątku nie 'uyły ot- lll'ze d czterema dniami. Znaleziono równie~
wierane dozorca domu, zwrócił uwagę na H pod łóżkiem zabitego, pokrwa'wioną brzytew,
lnieszkanie kelnera i wreszcie, gdy nikt nic I zaś na l\:uchni poknvawiony nóż stołowy któ
Cnjeclo pó~na \v noc.'
,
'! re.flgo·wał na głośne pukanie dodrzwi, pawia- l'ynl wldoc2.nie zadano głębokie tany ZaOl0r
". ~VostatniQ, niedzielę, w gOQzinach popo"
domU o' powyższem 4 komisarjat policji.
dow&ne.tnu. O]Jecnie władze poIicyjneprzystę.
łud.niowyc.h, SmOrZe!l przyszedł do mieszkaPo wyłamaniu drzwi przez dozo:'cę dom u pHy do poszukhva(l za Marjanną Kręciarzów
ni,ę.. w towal'zysbvie jakiej~ .kobiety. Mieszka
w obecności poliCji, oczom funkcjonarjuszy ną kochanką Olszewskiego
(p)
jący w sąsied~t\vie .lokatorz~~ domu. słyszeli
poilicji przedstawił 'się niesamowity. widok.
odgłosy grają,c,ego w mieszkaniu Smorzenia
gramofonu, oraz d.Źwięki ożywionej , rozmo.~
PRAWO 1; S4D

.co raz

l

i

wy. Około, godz. 8wiecz. sąsiedzi
usłyszeli
jaldeś trżaski, .ponie'waż jednak'
grau1ofon
dźwiętzał w' dalszym' ciągu; przeto ,nie zvvrÓ~
cono na nie wielkiej uwagi. "
Od tej, c1l'\\rili są.siedzi· nie widzie1i Snlo-

l-ej lI sy. Chorych,
31 ]etn:iego
. ,
.\Vł.
. ,Szczepa1lcZyka
. '
kinie , oi'az 26 letniego \Vł. S\vininga.
.
'
Ponie""taż fabryka, w której pracuje Smo
"Splendid", zebrał się pochód, który ruszył
VV dniu \vc~~OtajszYln wszystkich pięciu
rzeń, jest ezęściovvo urucliomiona,
mimo
przez Narutowicza do Piotrkowskiej, aby po wymienionych stanęło pl'zed sądem grOdzŚwiątecznego zastoju, a Smorzeil ,,, dniu one
przejściu przeZ ul. Piotrkowską dokona,ć .zło
kim, pod zarzu tern zakł{)cenia spokojU pU"
g:(lajśz~in }lie' prży]jył'do pracy,' WeZ.Oł~aj 7.4~a~
żenia wieńca na płycie
Nieznanego Żoł I:' blicĘl1ego, "v~noszenia ;Jkrzykó'\i~l' antypa;ó.na' jeden z rohotni!{ow fabryki przybył do nierza.
I stwowych. (jak opiewa skarga), st.awiania o~
mieszka.nia Snl0rzenia, chcą.c ustalić,
czy
W czasie, gdy p,ochód skręcH z ul. Naruto , poru policji, oraz pobicia przodo\vnika P.' P.
prz.ypadkient. nie zachol'owę.ł.
wicza na ul. PiotrkowskQ.. około posesji nr. 53 [.JÓzefa vVolllego.
.
Gdy mimo dobij:cłnHt SIę hikt się nie 00"
pe'wna
grupa l.udzi,·na·wznoszone przez Keze
Swining- i Szczepaniak os!{al'żeni byli o
tywał) a oZ powOdu ,vc-zesnej pOry: Smol'zeu, o
stników
'pochodu~ o~zyk.i na cźeść
marsz.
oporu \vładzy, ,vznoszenie . okrzy:"
stawienie
ile majdo"rał siQ w domu 51: pe,vnością jeszPiłsudsldego odpo'wiedziała okrzykami o inkÓ''F
i
pobicie
przodownika 'Volnego, .zaś po
cze'nie "ryszedł, . robotnik rtaint:rygowany
tencji
~asadniczo przeciwnej.
zostali .oskarżeni tylko o zakłócenie spokoju
tern, zwr{~ciłsię do dozorcy, a gg.yot,rzyma;ł
ś l1ie liczna grupa ludzi wdarł~ publicznego.
J
ednocze
od niego 'in:fOl'Inacje, ?;e Slnorżel~ia
nie wi~
się w s~eregi uczestnikó"w pochodu, usiłując
Sąd po przesłUChaniu czterech świadków
dziano od niedzieli zawezwał policję.
rozdzielić dążących w stronę katedry, przez
o'skarżenia
i ośuliu ś"viadl~ów odwodowych.
Po otwarciu. drz'wi ul(azał się widOK nieodcięcie jednej części pochodu.
Gdy
interoskarżyciela publicznego, aspiranta Olszeweoazienny i niesan10wity.
Na podłodze leża,ła, spoczywając na tio~ wencja milicji "Federacji Zw. Obrońców Oj~ skiego, oraz obrony adwokata Hartmana, wy
,ku, z twarzą zwr óc o11ą k,; ziemi młoda kolii;e J czyzny'" która aranżowała akademję i po· dELł wyrok, Skazujący Szczepańczyka na trzy
ta, z przestrzeloną skronlą·
. , . ' chód,· nie d~ły re2;ul tatu, zawez'wano pomocy nliesi ą·ce 'więzienia, Za toż samo przestęp
'Na stole stało' kilka butelek wódki JUŻ o~ pOliCji, która pod zarzutem zakłócenia spoko ' stwa, zaś pozostałych os!{arżonych sąd unie
ju publicznego zatrzymała pięCiU ludzi J'ak winnił od zarzutu dokonania zarzucany.ch
pióżnionych, oraz kilka butelek lliena;poczę
'
tych,zas pod ~·t~'.łem ,vidniala baterja. flaszek SIę następnie okazało członków .PPSCKW. im przestęp8tW.
a mianowicie: 37 letniego Malinowskiego Le
przeważnie' })E'lnych, również wódki..
.
Jednym Ze świadl<:ów dwodovvych był
ona,
27 letniego Kauckiego Tadeusza, :38 let- duch,owny kościoła narodowego, J aeger.
Ponadto na stole znajdowało się ciasto,
pieczyste itd., co ś'lh'iadcz~o, iż przed rozegra niego Bulikowsldego Michała, inkasentaKa~
niem ~ię .lnwawej tragedji oooje . spożywali
~
iii
..
~."
kolację. Na nocnym stoliku stał otwarty gra j
r
mofon.
.
.
i
'
W wynik u wstępnego dochodzenia usta
lla
młodą dzjewc~YDę
łono, iż spoczywająca na podłodze kobieta zo
.
.W dniu' 7 stycznia r. b~ Da stac:;i kole.. b' k'
b d
'stałazastrzelona\vystrza.łem z rewolweru ka
JoweJ Karolew zatrudniony tam w charakt..,....
kl~ 1 po z a an.iu świadków, skazał Siąderd
Ok
39
1
K
...
s
le~nna
trzy miesiące więzienia z sawie ..
libel' 6.35. Z teg'o s,ę,mego rewohveru pochodzi, rze Ul:'zę tI.1 al
.. alGi . arol Siąderskj.
znal- $zenu~m na dwa lata .
.ła kula, którą, skiei~'ował sobie w skroń samo- duj~~y się w, tymże dniu w poczek~lni . na.
.
&11111111.11 _ _bójca.'Wobec brak'tl jakichkolwiek dokumen stacJI Kax:~lew, podszedł do przybywającej w • •.ekaln1 1;;.Ietniej Marianny Kozłówny {
tQw tożśamości zamordowanej. .kobiety, .licz~ poez
zapr~pono~ał jej poczekanie na pociąg w
eej22--24 lat, nie zdołano ustalić. Nie jest pokOJU dyzurnego ruchu.
ODa' rÓ'wnież 'znaną, przybyłej w ZWiązku z
. KOz1'ówna nle przeczuwaj"c' nie :zle~o ~
~
U
'Yypadkieln rodzinie zmarłego. Zastrzelona po~zła ~?dyżurki. TanI Siąderski chciał ją ~ . II
z~uew~hc, Na k~z.y~ ~ozłówny zbiegli funk...
PIOTRKO\VSKA 84.
T elefoB ·1 H~;.30
nie była, o ile zdołano ustalić, prostytutką.
CJon~rJusze koleJOWI l wyrwali ją z rąk zwy~
. Po dOkonaniu zdjęć na miejscu -'- zwło rodou!dca.
przyjmuje od 4"ej do 7"ej
kiprzesłallo do Prosektorjum i w mieszkaniu
Wez~ana ~0.li~ja sporz~dziła protokół.
m'
.
W dmu dZISIejszym
Sląderski$bnął
~ekarzilllsl1ecjaUsta
Sm-orzenia pozostawiono posterunek poliCYj
przed sądem okrę~owym ~ Łodzi w wydliah
ny. DalSZe dochodzenie \v tej wysoce emocjo I.e
uproszczonym l odpowIadał jako oSkar-o
We· aro bach kobiecych i polożnictwie.
nUjQCej-- sprawie prowadzi ","~dział śledczy.
"gar .za usiłowania miewolenia. S~dzia Za

neDa.

Dnia :i9 października, około
ppoł., po akaden1ji urządzonej

godz.
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w-t:; 5pecjalnych reeeptt d!:iałajr. nadzwyczajnie w chorobach:
1" Piersiowych
~. ~~a przemianę materji (Reumaty,m i AUGty,un)
.3. Zołądkawt) .. kistkowe

Nr.
$\I
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Ił
n

4. Dla nerwowych
5. Skuteczne w padae:ce
6.
lit
w bledniey
7.
..,
W chorobach nerkowyc.h i pęcberzowych

fi

8.
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u

W

organów kobi«cy.:h (upławy)

l1li.

Praec%YIJ!csające

9.

'

1O~ Skuteczne w zdęciach. n'Udnośelacb i wymiotach
ł i. W suohych kaszlach i kokJUlłlU
M
12: \\" chorobach serca
.., 1.3. W chorobie cukrowej
.. 14. We ws~ystkich przeziębieniaeh i napotne
fil
Przeciw. nadmiernej otyło'c i
'
ff
16.A W c:.horobacb wątroby
,
M
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i kamiel1i .żółciowych
Do lutbycia w aptt:kaeh i 6kładach aptecznych -- Wysyła hurtQwnie:
.. p O L H Ę R B AU Sp. Z ogr. odp. Krak~ ~ Podgórze'
Z_stępetwo aa Łódź i.Wojew6dztwo posiada
B~ p l L C Skład apteczny, t.odł. PI. Rlymonta 516. 'l el) 118·,00
Z dać bez 11tnie u zaat
broszurki .. ak adz łkać J:drowie"
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świeie~Q zbioru najlaniej
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SKŁAD

Płac Reymonta

poleca
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516,

ci~:i:k;i~h

niejGlICym podarkiem

teł~
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iUJSNiERSKI

jelt·, dobre, eleganckie,
:znane :r.e pwej dQbroci
ręcl.nej , roboty .- dziee.ięćkroć
,
zagranie:r.ł:ul!j reklamowanej

Wielki wyb6r obuwia męskiego,
i
dnnęgo pc
k l) rł Ił U r e n c y j n li I

łłARUiOWftCZA 42
(sklep frontowy) łehd. 166...:81

po.leoa· gotowe futra da.skiti,
ora.t skórki l)(ljetlyńc:ze

m~$kie,

wszelkiego rodujupo

w!'Jątkowo .niSllkh:h i

cenac2

na dogo
Obejrzenie

{dnyel\. wurunkach.
nie eo>bowią.Juje do kupna.
, P.P. urzędnikom. płSństw~ \tdzie~
'lam. rabl.'ltu.

HBfopmockiu
zP:::;~~ Zakonnik
:znane od 602 roku
ł

Regulują 'żGłądek, chroni_Qd

reumatylmu, cierpi ell wą.troby, 'ladmiernej ot,..
łOŚC:)1 artretyzmu, uderzeń łrwi do,gło '
wy, uśmierzają hemoroidy, cZy$zc2~krew
i P~2:y skłon~ościach do obstrukcJ'są

tę.aqdnYln środkiem przeczys%e2!aiąłly~l:
Uźyde l do 3 pigułek na dob~ Cena
pudelka zlJ 1,,5 wyrobu
KARCZEW~Kl; TUSZYNSKł
~arI18~a Trębacka 4
Ządać w apt i skład. :t t,ZakDr.~If..Uem·c

e lama to pot~la

fi
P.ołrkowlka

DRUCIANE OGRODZENIA

Plecionki, Tkaniny, Gazy J:IlJiedi.
do filtrów nRabitsU do robót be ..
tonowyckl wyrabia i poleca
MATiUSZMrKOŁAJCZYK
t.6di, kinńskiego 161

Telefon 191 .. B5

dr~wiczki herm~tYC7.ne gwl.
rantowane piecyki kocioł
kił rury płyty i ruszty o-

gnioodpo@'ne poleca po ce
nach fabrycznych.
.t. A

ZAMENHOF/\ 2,

"

KAFLE

J A fi

Sprzedaż dyvyanów, PO~;l'yć oleb!.,
chodn.ików i L p.

14. \1:' "

Sienkiewicza 30 tel,. J

t
Łód.t,

Na skladzie: wyb6r obuwia ~'ł.a~
s:negc wyrobu, najnows:rych fa5Jo~6w t materjaMw hf~jowych
g:ranic:my<:h 'PO CENACH
ZONYCl1,

hł

t_._..

....
1Ml1llit_1IU._._ _ _
m_ICT_1iI1-.ld....
, _'_ _ _
i1_·

,.,R()Z\VÓJ I '

J ...._ _ _ _ _ _ _ _
....
ł

-

Środa

31 grudnia 1930 roku_.IW!lV......_
.........

~

___
. _ ._

llf'r.:~

.......

Nr- 361
........._ _
, :q_1......._ ,1...... . 1_ _ _- - - - - , ~·_

sez

bieżąc

I
-wykładane

c4egłą ogniQtrwalł" do ogrzftwania bIur, fabryk, magazynów i n:ie$:dc;ań, opalane węgll2m, k~ksem •. tc;r!em, drzewem
b a r d z o e s z c ::t ę d 11 II W u:?; Y c. l U.

krajowe i zagraniczne .
marki

~UtĄN'\

.,FODKOW AH i.,LEONHARDA

tj"

...

do

zewanIa

"

LI

Ł. J BORKOWSKI
Oddział w Łorlzi,Ki1ińskieio 70, tel. 100,84

Sp. Akc. HandL-P rzemy5ł.

-----------------------------------------------------------

r.

t

ŁÓDZ. PI01RKOWSKA 111, telefon 115·35
11
K urs r(t21.Hl~zni. sf~ 5 stYcEola
Jedyny w P olsce model ~AMOCHODU w przekroju
JPe>fus:zany .lektifyc2:ll oś cią. llJatwia i prr.yśpiesza lU'lukę

Spelj'l

ł!kradziono k,iążkę wojsko
w ą na imię Ignacy Blach
wvdaną ? K. U. Łódź·po

U

kcmpłGt dzenteimeńsłtl.

dwa weksle jeden
protestowana na zł. 500 ~
w ystawieniy Jana Blocha

wiat i

KaIlce.]arja lJl.koly zapisy pflyjmuje i informacji udziela
cedz. pr~cz nielhdel i świąt od g. 8 r. do 8 wlecz.

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

Dr. med.

Kupno J .prxldat'
, '''~',>

drugi in blanco. ' Niniejsze
weksle unieważniam
1

