ł:eno

'BISKUp GOURT Ay
kongregacji Świę
tego Ducha, zamianowany
został
pier~ szym
bIskupelU kolonii Karnej w
Cayenne.
członek
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SOBOTA, 28 STYCZNIA 1933 ROKU.

HERRIOT
b. premier francuski, przy
wódca radykałów, przy·
bywa do Polski, by wy·
głosić dwa odczyty, o Cho

GŁODOWY KOMUNISTOW NIEMIE('·'Ok~'Y".

przy 20-stopniowym mrozie. - Czerwone sztandary na placu
berlińskim. - Defilady przed "Domem Liebknechta"
g zobi_U€h i II c:i~iho ronngc:łI W lipshu.
Berlin. 26 stycznia.
Do zakłócenia spokoju nie doszło.
tów, którzy użyli broni palnej,
chwaliły reZOlucję, w której jak naj.
Partia kOmunistyczna urządziła dziBerlin, 26 stycznia.
Według urzędowych wiadomości,
Ostrzej protestują przeciwko planom
siaj wielki marsz głodOwy bezrobot.
Do bardzo poważnych starć między
9 UCZESTNIKÓW ZGROMADZEproklamowania t, zw. ,.stanu kryzysu
nych w Darmsztaciepolicją a kOmunistami doszło w Drez.
NIA ZOSTAŁO ZABITYCH, A 11
państwOwego". UrzeczyWistnienie tego
Około północy zebrało sIę przeszło nie w nocy ze śrOdy na czwartek.
CIĘŻKO RANNYCH.
planu, podkreśla rezolucja,
3000 bezrobotnych z okolicznych miej.
W czasie likwidowania zgromadzeBerlin, 26 stycznia.
PROWADZI DO ZAMACHU STANU,
Prezydja partjl socjal·demokratycz- przeciwko któremu każdy opór byłby
scowoścI na tednYm z placów podmiej- nla kOmunistycznegO przez pOlicję tłum
stawił opór, atakując czynnie pOlicja n- nej oraz jej frakcji parlamentarnej u· usprawiedliwiony I dOzwOlOny.
skich.
Przy ZO.stoPniowym mrozie l silnym wietrze ruszono z transparentami
I chorągwiami na miasto. Uczestnicy
pochodu wznosili okrzyki, domagając
się chleba i doraźnych zasiłków.
Przebieg manifestacyj do godzin Po·
Komplikacje w ruchu kolejowym. - rtienotowane mrozy
pOłudniowych był spokoJny.

I

I

I

Siarczyste mrozy w

-

W.ojewoda
mianowany

w Hiszpanji. -

#

Berlin, 26 stycwia.
Zapowńedziane na dzień wczorajszy
kontrdemonstracja komunistów na placu Buelova, w odpowiedzi na niedzielną
manifestację hitlerowców, odbyła się.
Mimo silnego mrozu, na placu Buelova, przed Domem Liebknechta zgromadzHy się olbrzymie tłumy ludzi. Pochód
ze sztandarami i orkiestrami, złożony
niemal wyłącznie z robotników, ciągnął
przez plac kilka godzin.
Dom Liebknechta był ozdobiony
czerwonemi sztandarami i portretami Le
nina, Liebknechta i Róży Luksemburg.
Defiladę z balkonu Domu Liebknechta przyjął przywódca komunistów niemieckich, Thaelman,
Policja ograniczyła się do wysłanira
na plac kiLku samochodów policyjnych
pogotowia alarmowego,

wileński

posłem przy rządzie
łotewskim

Warszawa, 26 styczlIlria,
Zygmunt Beczkowicz, wojewoda wileński, został mianowany posłem nadzwyczajnym i mmistrem pełnomocnym
przy rządzie republiki łotewskiej z równoczesnem zwolnieniem ze stanowiska
wojewody wileńskiego.
Wojewoda Beczkowicz
przekazał
swe funkcje wicewojewodzie wileńskie
mu Marjanowi Jankowskiemu.

Delm arche

W sprawie
przemytu broni

Paryż, 26 stycwia.
"Paris Midi" donosi, że przedstawiciele Francji i W. Brytanji w Bu,dapeszcie wystąpią ze wspó lnę demarche w spra
wie przemycania broni z Austrii do W ę
g-i·er.

rra .~em nicza eksplozja
w hamburskiej fabryce
chemikalij
Berlin, 26 stY'icznia.
Wczoraj wieczorem w i-el'k1ej fahryce
.;lIemi~ka lji, "Veit l S-ka" w Hamburgu
wybuch! pożar, któr~u towa~zyszyły
kilkak rotne, na tęPUJące po soble, silne
eksplozje.
P ożar w ciągu krótkiego czasu zniszczył doszczQtnie magazyn farb, laku.
smoły i saletry.
Aleja ratUinko'wa byla utrudni li,
p;";;:Y-::>:Yll:l ;~oż JrL1 nicwiacloma.

t

Biała śmierć

-

całej

Europl

zbiera ofiary.

kry. Również całe dorzecze Łaby pokry
te jest lodem.
Naskutek silnych mrozów ustanowiono liczne stacje pogotowia straży ogniowej. - Pogotowia te stale są alarmowane doniesieniami o pęknięciach rur
wodociągowych i centralnego
ogrzewania.
Zanotowano również śmiertelne wyZOrZCII zenie _inis.ers... o oś.. io.g. padki, spowodowane mr~)Zem. - Na
Warszawa, 26 stycznia.
naskutek czy to wadliwości pieców, czy szosie pod Berlinem, zmarzł na śmierć
Ministerstwo wyznań religijnych i z innych powodów, nie mogą zapewnić 60-letni Florjan Schymek.
oświecenia publicznego przypomina za- dziatwie utrzymania w pomieszczeniach
W porcie lubeckim, pod jednym z rorządzenie z dnia 22 stycznia 1922 roku, szkolnych temperatury na poziomie co- botników załamał się lód. Zanim zdoła
dotyczące
wykonywania
obowiązkll najmniej 10 stopni powyżej zera, wów- no nieszczęśliwego odnaleźć - poniósł
szkolnego w okresie mrozów.
czas mogą być zamykane bądź to po_ on śmierć wskutek utonięcia.
W myśl tego zarządzenia, kierow- szczególne oddziały, bądź całe szkoły, z
Wobec ryzyka komunikacji przy po, t wa sz k Ół mają
. , uspraWle
. dl'lWIa
. ć nIe'
obow1'ązkiem
powl'adoml'eru'a O t~ mocy sań
na zamarzniętych
monIC
ł
k
' kwodach
'
ł
_ władz zwierzchnich.
rza ?ó nocnego - . omUnI aCJa z wysep
. d
k 'ł d . t
h
d
przyc ? .~enIe o sz o ,zIa wy zw asz
. .
.
karnI, rozrzuconeml po morzu północcza naJnIzszych kl!ls, o ile t!mper~tura
.J~zeh, .te~peratura ,w klasl~. wynosi, nem, odbywa się przy pomocy samo.
ze~ę~rzna wynOS! 20 stopru CelsjUSZa] mme}, anIzeh 15 stO?n1, powyze) zera, lotów.
nalezy urządzać zabIegI ruchowe.
Paryz' 26 t
'
ponlZe) zera.
W
dk
d
k'
.
t
k
'ł
'
syczma.
. wypa u, g y lerownlc wo sz o
Temperatura w całej Hiszpanji obniżyła się ostatnio znacznie przy jednoczes
.nych obfitych opadach śnieżnych.
W okręgu Walencji istnieje obawa,
iż zimna oraz śniegi wpłyną szikod1iwie
na zbiór pomarańcz.
.
Możliwość
kardynałów
Jak zaznaczają dzienniki hiszpańskie
Cita deI Vaticano, 26 stYlcz.nla.
La;terańStklego, Sw. Pawła za Murami 1 w okolicach tych już od 15 lat nie padał
Na dzień 13 marca ma być zwolCliny SaJllJ1:a Matria Maggiore.
śnieg. W okręgu Oviedo komunikacja
tajny konsystorz, na którym papież PrUJS
Zdaniem niektórj'lch sfer wClitykań jest przerwana z powodu zasp śnież
XI wyz,naczy kardYlllałów dla otwarcia sldch, niewy(klu:czona jest możliwość mia- nych.
oddźwi świętych w bazyHkach Sw. JClina nowamia nowYlch kardY1nałów.
Bukareszt, 26 stycmLa.
Wielkie zamiecie śnieżne powstrzymały prawie całkowicie komunikację
kolejową. ,w, wielu miejscach druty telegraficzne i telefoniczne zostały przerwa
uzyskać
ne. Kilka miast, w szczególności w Moł
. Londyn, 26 ' stylcz.nia.
co do przyszłości długów wojennych od· dawji, jest całkowicie iZQlowanych .
Nota brytyjska do RPosevelta grzecz- łOżyć aż do ukończenia wszechświatowej
nie, ale stClinowczo odrzuca żądani,e Roose konferencji ekonomicznej.
velta uzależnienia decyzii w sprawie re~
Londyn, 26 sty1czma.
napaści
wizji dlugów od koncesji brytyjSkiej w
Brasa angielska aprobUiie stanow1sko
na Polskt: I CzechosłowacJt:
zakresie finansowo-gospodarczym.
I rządu, zajęte w nocie, stwierdzając,
że
Z noty brytyjskiej wyraźnie widać,że Isytuacja pomi~dzv W. Br)II1:~nją a St. ZjeMonachjum, 26 stYTcz.nia.
W. BrytClinja nIe liczy na ostatecZtne za- dnoczonemi z powodu oczyWi,sooj róż,nicy
W związ.ku z otbmdami polskO-czecho
latwienIe sprawy długów w WaszY'ingto- poglądów, jest bardzo skomplritkowana, s~owa<?kiego porozUJl1lierua prasowego, naui,e w marou, że narazie jJragnęłaby UZywyraża Obawy, co do vrZl}'lSzłości tjllch CJronahstycz.na pmsa połudJ]iowo - niJe~
skać moratorjum, a ostateczne decyzje, s tos'unk ów.
mieCkaz.armireściła sz.er,eg najpaJstliwych
artytkułów pod adresem Polski i Czechoswwa'cji.
Zawarte poroZlumilenie podylktowatoo
zostało, jej zdaniem, wspólna nienawiściq
Zwycięstwo
do Niemiec.
Dublin, 26 styc:z..nia.
mClindatów. Part ja Cosgrave - 7,
Paryż, 26 stycznia.
Ogłoszone dzisiaj rano rezultaty Wy- niezale:hni - 4, labourzyści - 1.
borów do parlamentu Irlandji W}'\kazują
Ostareczny wY'ni1k gloSoWCliuia będzie
W cLn.iu wczorajszym ambasador Rze)l.~rZYrl:1ią przewagę partji niepodlegw- [. zllalny w piątek lub w sobotę, t. j. dnia 27 czy'pospolitej PQlS11dej, Chłapowski, zo"",lOweJ (de Valery).
lub 28 b. m.
stał przYdęty przez premjera, Parull BemcOUJra.
Stronnictwo to uzy~ka!o dotychczas
Warszawa, 26 stycznia.
Berlin, 26 stycwia.
rW skutek zasp śnieżnych i niemożnoSilne mrozy spowodowały duże uŁruści dostatecznego rozgrzewania przewo- dnienia w żegludze na wielkich rzekach
dów, ogrzewających pociągi, notowane spławnych jak Ren i Moze1a. Na obydwu
są liczne opóźnienia pociągów.
tych rzekach płyną olbrzymie zwały

ZAJĘ[IA .W SZKOŁA[H W [ZASIE MROZÓW

Papież zwołuje

tajny konsystorz

mianowania nowych

notaAngljabrytyjska
do Roosevelta
pragnie
moratorjum

Nowe

fi

I

l

Wyniki wyborów w Irlandji

'

-

zwolenników de Valery

119

EXPRE

s

LSKI
KOW--------KI I MAŁOP
------

K
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REDAKCJA przyjmuje iDtueHDt6w od 11-1 pned połuchliea i od 5-7 wieczor.

ADMIN1STFACJ.\ (dział IIPneclar, pieea)
(diW iuuat.owy)

----------------------------------------------------~----~~~=:
KO"TO P.K.O.

ADRES TELEGRAFICZNY...lsprca Dastrowa.r', Krak6w.

od 6 raJ)(l oc! 9 r!oDO -

t w połud. • od 4-7 wi~_em.
1 w polud. l od 4-7 wieczorem

---------

O_dzl.łu krakowskiego, Kraków 411-700

KiBrO\Vln!~Zka kółka · naJ~~ ra~unkowJ n~ motana PO~ Krakow~m K~:::,~c::n~.;~~:~:ero niczego
Wczoraj przybyl do Krakowa koskazana na 5 mlesl~cy wl~zlenla
Sprawcy skazani na więzienie
mendant "Kaitselitu" estońskiego. gen,

W nocy z 16 na 17 kwietnia 1929 r.' dzenie o krzywoprzysięstwo. Zostali Jan Raska. Nad worcu powitalir gO
Swojego czasu została zasądzona w
sądzie okręg, karnym w Wadowicach w Ujściu Dolnem koło BrLeska obrabo- i oni skazani na 6 i 2 tyguLlme wiezienia. przedsta\viciele władz. Gen. Ra!"l - zaG~nowefa Mielec~a, kierowniczka .Skła wano szynkarza. Markusa Monderera
Wobec takie~o obrotu sprawy Bu- mieszkał w hotelu francuskim dziś
dmcy Kółek Rolmczych w Sułkowlcach na przeszło 4.000 zł. O dokonanie ra- dzioch i Styrna stanęli 1,"~" \'''':'' wCrO zwiedzi, on ~ieJ;~zkę. biblj?tekę .: agie!z~ sprz~ni~wi~rzenie 7.000 zł. na 7 mie- bunku oskarżeni zostali Ignacy Bu-: raj przed sądem, Przvznali się do wi- lońsk,ą l złozy W1Zyt.ę wybItnym osoblslęcy ':Vlęz.lema. ~d tego wyroku odw~ dzioch i Leopold Styrna.
lny. Sąd skazał Budziocha 1\3 rok, a stośclQm nasze"'''' mIasta.
REPERTUAR TEATRÓW,
lala Się klerow~lczka do są.du apelacYJ I, Stanęli oni wkrótce przed sądem: Styrnę na 9 mieslecy więzienIa.
neg? w Krakowl.e, k~óry jej ka,rę .po~- , led!1 ak naskutek przychylnych zeznan I Połowę kary darowano im na pod-\ TEATR MTEJSKJ IM. J. SŁOWACKIEGO - o
wyzs~ył do Iq-cIU mles.lęcy ~Ięzlema. ŚWiadków zostali uniew in!1i p ni. Po 3-ch stawie amnestjj. Kompletowi sedzhw- \ godz. 2O-ei "Sulkowsk!"
Dotkmęt~ do zywego klerow~lczka od- latach Styma sama zgłostfa się na po- skiemu przewodniczył s. Q. Snleck1., .
~EPERTU~ KIN,
'.
1
wołała Się od tego wyroku, az do Sądu licję i przyznała "l'ę do rabunku poda- wotowalI' dr Stuhr i KruPI'ńslrl' OsI' ar ADRIA - .. ŚPle~. całus I dzie"'.'.czyna (w ro
szego który uchyll·t krzywdzą- I , .
,~,
•
"
n •
\
- I
gl. MlI.rta Egglert. Gu~taw frohhch).
NaJ'wyz'
,
.',.
,'ląC !ako sp6lntka Budzlocha,
zał prok. dr. MueUer. ~"')l1il adw. dr. APOLLO: - "Hotel studentów".
cy !ą wYI~k, oPlew~Jący na ID mlesiC-1
Wobec tego przeclwko świadlkom Knoebel.
ATLANTIC - "Czarnjącv chlopie~" (w gł. rot
cy I poI.ectl sądo~1 apelaCYJnemu w Bautowi i GrzybOwi wdrożono dochoHen'Y Garat) i "Wesoły porucmik" (w gł.
KrakOWie ponowme sprawę tę rozparoI. Ma\trycy Cheval er).
trzyć i nowe wydać orzeczenie. Sąd
.6)
&.
ń
BAGATELA:. - .. Kobieta z Monte Carlo" (w
a~elacyjny po~ przew. s. s: o. Markie-I .J~O
~alDor ODa ... 0 e.,( PROrMYE~' ~ISt!d~~'satall" (w ,ol. gł Kay
wlcza ponowme skazał MIelecką na 7
. . .
' JonIIOIII i Regi.na.Jd Elly)
miesięcy więzienia, lecz kierowniczka i
Krwawa zbrodnIa na ul. SzpItalne]
SŁO~CE: ~ "Burza nad Zakopanem".
teraz nie była zadowolona i po raz dru
..
.,
•
UCIECHA: - ,,Prokurator serc".
,
'l
k
. d S d N"
No.CU ubIegłej na ul. Sz·pttalneJ roze· cląc go trupem na mIejscu. Kula przeszy- SZTUKA - ..Rome Express" (Conrad VeldO
gJ wmos a
asacJę o. ą u
a~wyz- grało. się krwawe zajście.
ła Kuro.wskiemu serce. Strzały te wy- .:$WIT - "Stajka. X".
szeg?, który znowu, zm6sł ost,atm wyDwaj szo.ferzy Stanisław
Zygulski wołały popłoch wśród gości hotelu "Po.l ,WANDDA: - ..Nu~po-trze'bn.a".
. '.
rok l POI~clt SądOWI ApetacYJnt:~u po zam. przy ul. Kurniki i Antoni Kurowski lera, obok którego rozegrało. się to krwa IDO!l;JO~~;R6trb;" J~:G!b:r~i.In.a (w ~ł.
r~z trzecI sprawę tego ~przenlewlerze- (Mazowiecka 18) zabawiali się w barze) we zajście.
n~a rozpatrzyć. I wreszcie wczoraj, trze "Pod Bachusem"
przy ul. Flo.rjańskiej
Zabójca zbiegł.
CI z rzędu wyrok Sądu Ap~l~c~Jneg~ I 35. Następnie wyszli i udali się na ulicę
W ostatniej chwili ujęto sz fera Wła
pod przew. s. s: o. dr. Podobmsklego I S~ita1ną, gdzie powstała między nimi dysława Nowaka, po.dejrzanego o współ,
kSlązeczek
K. O.'
przy
współudZIale
s.
s.
o.
dr.
Kawęcsprzeczka
udział
w
zabóJ'sŁwle
J'ednak
głownego
'
i d J k
. . dkM"
'
. ,
Warszawa. 26 ~tvcznla.
klego
,r• . a a, uz~aJący J: n~
leW pewnej chwili Zygu1ski dobył te-- sprawcy ~brodni nie ujęto..
Dnia 25 stycznia b. r. odbyło Sle w PKO.
lecką WInną zbrodm sprzentewlerzenia wolweru i strzelił do Kurowskiego kłaXVI-e z rzędu losowanie książeczek na premale skazujący ją tylko na 6 miesięcy
,
iowane wkłady oszczędno~c'owe Serj; H·,de;.
więzienia. Oskarżał prok. dr. Stąpor'
Kolporło'
ił; łSZY.wYCh pi·enł-' ędZY l-Łę{lulące
Premie NN-ry
w wysokości
zł. tooo padły na naksiążeczek:
bronl·t adw. dr• Aschenbranner•
52085 52281' 53701 53786 54310 55014 55014
155575 56625 57744 57926 58194 58476 586?5
stanęli przed sądem krakowskim
159008 59413 50703 60773 60979 61302 61439
Krakowski złodziej
61518 62311 64107 64142 64445 64825 67587
Do firmy "Ziarno" na Podg6rzu' dem. KompletowI przewodniczy s. o. 68550 69235 6~247 70175 71567 72492 72519
aresztowany we Lwowie
przybyła w dniu '7 września ub roku Solecki. wotują dr Stuhr i Partyka I 73989 75100 7;,259 75467 75800 75952 76320
Swego czasu ostrzegaliśmy przed
złodziejem mieszkaniowym,
który Po.d 20-1etn~a Józefa J;nkows.ka ze 'Skały Oskarża prok. ~iiiler. B:onią adwokaci I ~i~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~n ~~~~~ ~~~g~
OJcowem.
Knoebel i dr. p1eszowSkd.
/83980 84607 86423 86602 86626 87158 87389
Po.zorem wynajęcia mieszkania, kradnie podChciała
ona zaplacić fałszywą 1088160 88282 88681 88926 89331 90580 91111
co. się dało.
ą
Ze sportu
~~~~ ~1~~~ ~~:~1 ~~g~ ~~~~~ ~~~ ~~
Obecnie po.licja ujęła we Lwowie złobtówdk. ' ponie,waż jednak moneta jej
96721 96757 97248 97519 98174 98412 99584
!i})rawcę tych' kradzieży, którym okazał wz U Zl a pod~lrzenle. wy~zła ze. skleCRACOVIA - MAKKABI 7:0
99617 99815 100072 100631 100651 100713
się Karol Markitan, słuchacz pierwsze- pu. Spotkała Się ona na ulICY z siostrą
i
szwagrem
Stanisławą i Michałem Bie(2:0,
2:0,
3:0).
100732 101002 101243 102077 102116 102273
go roku uniwersytetu pomańskiego.
nla~i.b
.
f
b
G
b
'
t
W
końcowych
rozgrywkac~
o
~i·
ł8s~n ~g~~~~ ł~~~~~ I~J~~ ł~~~~ :~~~
Część skradzionych przedmiotów odeb~,C, otn1k a ryczny
ra
o~vskl sły:- , s rzost\\:'O okręgu. pokonała Cracovia ]07606 107608 107624 107871 108008 108231'
rano. u jubilerów krakowskich i zwr6co- szat. Jak Jankowska rozmaWIała z m· Makkabl krakowską w wysokim sto- 109597 110310 110313 110406 ll06tO 110814
no poszkodo.wanym.
mi o tern. że monety nie chciano przy- sunku 7:0 zdobywając bramki przez 11099] 111017 111200 lit 502 111903 112153
jąć.
Nowaka (5) i Marchewczyka iTrypko 112495 112605 112942 113569 113709 114361
300 wypadków
. Wezwał w6wc~as. pol.icjanta., na · po jednej. Sędzfowa! p. Brajer•. Szcze- nt~Jg 1111~~~ 1;~~~~
1t\~~J9 ll~~
odmro.eftwKrakowle
~~okktó~~~UC11~S~OW~~I~~I~g.M.o.w.e_~~r.a.w.o.z~djajn.le.n.~.d~aimiv~Ji~~rjo~._~10i5iI9i6~1~12io~H~._ _ _ _ _ _ _ _ _~
..
ki. W czasie UCieczkI Jankowska us1fo· W dniu wczorajs~m wskutek silne- wała wrzucić fałszywe monetą do u-j
go mro.zu wiele osób uległo. odmro.żeniu ' stępu a Blenlowa ukryła 14 falsyfika- :a
palcy i uszu. Na Po.go.to.wie zgłosiło SIę Mw w pewnem bardzo dyskreŁnem U
około. 300 osób którym ud.zielono pomo- miejscu.
powio ... krakoRsliie.o
cy.
Wczoraj stanęli wszyscy przed sąCała działa.lność .pomocy bezrobot~ szczególny~ rejestrowanym bezrobot·
nym na terenIe powiatu krakowsk'ego nym odpOWiednie asygnaty na obiad.
skupia się w ~ydzia!e Rady Powiato-Ilub racje żywności' i opał itp· Na tei
11
'!
,"
we) przy ul. PIJarskieJ. WydzIał opró.:z I asygnacie jest też wyjaśnione. gd'z'e
_
_ ...... 0"01'&00..
działalności pomocniczej dla ~arządu j I ki~dy i w jakiej ilości bezrobotny ma
....
,.....
obwodowego, funduszu ~ezroboc'a prty , sobIe przyznane mu rzeczy rodjąć. {(oz
(R) Kilkakrotnie, w ciągu ostatnich lnie pytają się odbiorcy, dlaczego płacimy u\. LubelskIej SkUpi l u s'ebie całą akcję dział odzieży dokonuje Pow, Komitet
tygodni, żądaliśmy na łamach "Expressu 60 gr.? CZY miasto mus! zaJrabiać na pomocy charytatywnej dla bezrobot- przy pomocy komitetów rejonowych lo'
llustr." obniżki oen gazu i prądu elek- katdym kiLowade 49 gr.? Ta:k jest w nych. którzy ustawowych warunków kalnych.
Bezrobotni dostają bezpłatnie oblatry'cznego, jaiko artY'kuł6w pierwsrej po- istocie, tytko ... 150.000 zł. miesięcznie zy- do pobierania zasiłków z funduszów
trzeby, wszystkich sfer naszego miasta. skuje gmilna krakowska za dostarczony ubezpieczenl0':Vych nie posiadają.
dy, dotychczas w jedynej kuchni rejo·
Pow. KomItet Bezrobotnym składa. nowej, na Prądni.ku Czerwonym. rade
W tej sprawie zasięgnęliśmy specjad- prąd mieszkańcom miasta. Magistrat tłunde DPinji fachowców.
maczy, że te 150.000 zł. miesięcznie to Się. z okolo 120 osób. Na czele komitetu żywnościowe składają się z mąkI. słoCo do obniżki cen na gaz. w KifaJkowie jest jeden z głównych dochodów miasta StOi sam starosta dr. Wnęk, jako prezes niny. kaszy. cukru. fasoli Itp. - racje
wytworzyla się sY'tuacja trudna dla ga- i o tę kwotę kwotę płacą mi' esu<ańcy ~ dr. C.leśylik. sekretarz Wydziału pow. opalowe t. j. węgiel I drzewo. bezplalllą
z.owni mi'ejskiej. Gaz jest za drogi, gdy! mniejsze poda·tki i że zrozumiałem jest, Jest tez honorowym ·sekretarzem Ko- i pomoc lekarska wraz z lekarstwami,
gazownia miejska nastawiona była w że miasto czerpie pi'eniądze z kieszeni mitetu. Zresztą w skład komitetu wcho I Racje żywnościowe wymierzone są odpIerwszej linji na W)'ItwarzaJtlIie ' ga!Z!U swoich obywateli, więc czy obywatel za- dzą reprezentanci wszys~kich warstw I powiednio do ilości ~łów w rodzinie.
śwh~,tlnego i Qpałowego.
płaci w tej, czy innej formie, płacić mu- społecz.nych powiatu. a wIęc ziemianie. I Jest ich 4 rodzaje.
Dzisiaj nastąpił przewr6t. Oazownie si.
przemysłowcy, urzędnIcy publiczni i
W cią~u ~rudnia ub. roku Komitet
w kraju produkują prredewszystkiem tnWracając do ceny gazu, musimy pod- pry:watn l • rolnicy, kupcy. nauczyciele i rozdzielił między bezrObotnych powiatu
lie produkta z węgla jalk np. smolę i koks kreślić sta,oowis~\O gazowni miejskiej, któ gmmy, kł6r~ mają sw.olch reprezent3!n- 20.000 kg· mąki żytniej, 4000 kg. mc\k i
zaś gaz, jest prodU!ktem Uibocznym. CZy- ra żąda od odbiorcy wprowadzenia włas· tów w komitecie pOwiatowym,
pszennej. 2800 kg i cukru· 200 kg. kaszy,
li kalkulacja ,przedsIębiorstw wytwarza- nym kosztem drogiej iil1stcrla:cji gazowej.. Cały powiat l>odzielony jest na 5 re- . 3000 kg. słoniny. nadto mnóstwo kawy
jący.ch gruz nie opiera się jak w Kra:looZroz.umiałem jest. że lokator nie jest w Jon6w. dla których zor~anizowanych knajpowskiej i oIkoło 16.000 koslek
wk~ na gazi'e. tylko na innych Wy two- stanie w dzisiejszych czasach wklCl!dać jest 5 komitetów lokalnych (reiono- I mieszanki kawowej. Obiadów bezpIat.
rad, ~az jest jakby doda:tkiem w t.ej kał- około 200 zł. za imstalację gazową nato, wych). Każdy rejon obejmuje kilka· nych wydano 18.000 dotYl.hczas. WęgJl
t ulacji kUipleoki,ej. Ponieważ gaz jest u aby wyprowadz.iwszy się za mi1esiąc, czy dziesią~ gmin, kt6~ych w powiecie kra-I i drzewa wydano dotvchcz~s około 18
:JaS za drogi. liczba odbiorców gazu z 15 za rok, zostawiać tę instalację w prezen- kowsklm wo~óle Jest 207. Cała praca' wa~onów. a w styczniu wyda się okotysięcy spa,dfa dlO lO-cłu tysięcy.
cie właścidelowi domu.
komitetu pódz1elona. jest między te trzy lo 20 wagonów,
Cena prądu elektrycznego w Krakowie
W tych sprawach musi nasza gazO'W' organy. gminy, rejony I powiatowy koW clą~ grudnia ub. ruku korzy'
j~::st rówlTi'eż zbyt wygórowana. Kraków nia powziąć t,e same zobowiązania, jaki,e mitet.
'
staro z pomo~y Komitetu 19~O rodZin,
c,trzymui-e prąd z Jaworzna z.a niecate 6, odtdawna wprowadzano zagranicą, gdz,le
KaMa gmIna prowadzi ewidencję stanowi około 8000 osób. w bieżacvm
;:r.r.'~ zv (sześć f!'roszy) za kilowat, a już Ikonsunł'ent otrzymuje ~az do ml'es z!<anla, zgłaszajncvch się o oom<x: do pow.
miesi"cu zarejestrowano już 2460 os. Ób.
:1 o-db;rrcv. po obHczenlu kosztów admi- i bez obowiązku sprawiania na własny mitełu o€,zy'obotnvGh. Na OO<Istawie po' ~ o wynMI przeszło 10,000 O$ńh - a to
.. i:!"j ~]I" '1"ch i straci,e pra,du. kosztUje I koszt Instalacii.
lecenia 7w i efZch!H'''C I gminnych wv'?,· '"slvstko \la 187.000 !udn()ŚCi' car ego
}(n(,'.'; ~<'.\! Krakowie 11 gr., a wl~c słu'szla zarząd komitetu powiatowego po ;)owlatu.
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tak

kartele

"tior.ele, Iło rozbój" - wrota poseł 50noj.:a ft' cezu.ie elg.kusjł 'ft' konaisjl

budżeSoftej
.
Warszawa. 26 styczt1ia. karteli. Jestem upoważniony w imien;u
KomIsja budżetowa Kontynuowała rządu oświadczyć. że projekt ustawy
Jyskusję mld
budżelem minister· kartelowej, który mamy tu w rękach. a
stwa 'przt!ry!ys~u i I!andlu. Nast: zabrał R'.tus nie j~st .to pierwszy prOjekt, przypuszks. SzydllllSkl (U1 U.), ktory zwrocil czalnle Jednak ostatni, zbudowany jest
uwagę na konie\.:lność wydatntejszej 0- na następujących
zasadach: wszelkie
picki nad drobnym przemysłem i rze- umowy tyczące się regulowania produkmiosIem. dorna~ając się rewizji dotydl- cli, zbytu cen i warunków wymiany, muszą być zgłoszone w odpisie uwierzy telczasowe!!() ustawodawstwa.
Poseł Sanojca (l.3B\Vlx) wskazuje na nianym w ciągu 14 cln.i. W istocie rCle·
up O śledzenlę gospodarcze rolnictwa I stracH niema.
gwałtownie atakuje kartele.
Dalej artykuł 6 postanawia. te jeieli
Poseł Sanojca kOlkząc swoje prze- umowa taka zagraża dobru publicznemu
mówienie woła:
jeżeli powoduje nieuzasadnione skutki,
- KCl rlełe to rozbój! Tu panowie gdy cena jest ustalona na poziom:ę go.
mówią o kartclac:l 2rzecznle. ale karte- spodarczo Dieusprawiedliwionym, to mi.
le nie rOzumieją innej mOwy, lak dnu~ oister występuje z wnioskiem do sądu
żelazny.
karte]owel!o, czy to o rozwiązanie umoPo przemówieniach kilku posłów, wy, czy też częściowe unieważnienie po.
głos zabiera minister Zarzycki. który m., stanowień, a każdy uczestnik może wv'
in. mówh
stąpić bez niekorzystnych dla siebie skut
- Chcę zakończyć delikatDą sprawę ków prawnych.

de~ydDją O
Czem jest pi~kn'óść bez zdrowych,
pięknych z~b6w? Obowiązkiem

żdego człowieka jest zachować

ka-

zdroprzez surann/: utrzymy·
'Wanie icb w czystym stanie. Właś
nie w tym celu stworzono past,. do
~ębów . Colgate, kt6ra bez. zarzutu
spełnia swe zadanie. Resztc( trzeba
wie

zęb6w

pozostawić

-- --.ł\..ł.----

le-

karzowi deo-

Sekta
satanistów
wWarszawie
Sledz.,..,o ..
reweloc:gjne

tyście, kt6rego naleiy odwic:.dzać dw:l.
raz.y do roku.
Dzi~ki swej specjalne} ;rłaści
wości czyszczenia pa~:;a C o l g a ~ el
usuwa szkodliwe resztki pokarmów

z najbardziej ukryty.::h szczelin po-

między z~bami. Na:eży jeszcze dziśl

kupić tubę pasty do zęb6w Colgate. której miły aromat spr. wia spc:"

cjalną przyjemność.

jowoiło
5zl:ześólg.

I

~'arszawa. 26 stycznia.
słychanie rewelacyJnych szczegółów z
(St). Ukończone zostało śledztwo w działalnOści zako:!splrowanej
sekty.
sensacyjueJ sprawie sekty satanistów,! PrawdopOdobnie rozwiązana
będzie
która dOpuściła sit> w Warszawie kilku 'I równiei za~adka talemnic 7 ej śmierci kllzbrodnlczycb czynów.
ku osóh. które uwikl~ły się w sieci nieSJcdztwo ujawniło cary szerC2 nic-l samowitej organizacji,

•

są

•

S I

tylKO chwilowo zredukowane. - Z.U.P.U. wypłaca obecnie zredukowane zasiłki w forl!1ie zaliczek.-W roku biez. rozpocznie się wypłata emerytur.. Rząd ratuJe równ~wagę budtetową zaKładów ubezpieczeniowycI).

.
Watszawa.26 stycznIa.
nych zl. ~.365.000, we Lw~wie zaś 1- mil. robotnym pracownikom umysłowym cal stanie wypłacać pracownikom pełnych
Znany z glośnego echa. jakiem ode- 1000GO 7:1otych.
• .
.
kowitych zas·lków i otraniczyć się do ich zarobków i wypłacaJą je ratami.
zwał się wśród mas prac;owniezychri. w
W warunkach, ,Jakle SIę wytworzyły wypłaty jedynie zaliczek na poczet naNie chcąc pogarszać i tak har&o
prasie ol,ólnik Z.U.P.U., ograniczający w. ty~h dwucb ~akładacb, ministerstwo leżuych świadczeń. - Stan ten - wy- ciężkiego położenia bezrobotnych p~aco
wysokość zasilków, wyplacanych bezro o;Hekl. społeczneJ, ja.k? władza nadzor płacania zaliczek - nie potrwa prawdo wników umysłowych, minislerstwo opie
botnym pracownikom umyslowym do 40 cz~, Ole ~og~o dOp'U~lĆ do dals~ego za-I podobnie długo i resztę zaległych śwind "d społecznej, jako władza nadzorC'7a,
proc. całkowitej należnej sumy, wywarł pozyczanla Się w dZiale. ubezpIeczenia czeń bezrobotni pracownicy umysłowi :'ylo zmuszone rozwiązać władze Z.U.P.
tak silne wrażenie, że przedstawiciel e~erytalnego te~ bardzIej, że od 1 b.rn. będą mogli otrzymywać stopniowo.
U. we Lwowie, mianować komisru·za nI!
"Iskry" uważał la wsltazane zwrócić dział. ten rozpoczyna w~płaty ' em.erytur. i
Narazie Z.U P.U w Warszawie i we dowego i jednocześnie, w związku z lem
się do mińisŁra opieki społecznej dr. S. I. NIe pozos~awał~ WIęC nic ~nego. Lwowie znalalły się w położeniu wielu zostało wydane zarządzenie wyplar:ania
Hubickiego z prośbą o wypowiedzenie lak wslrzymac chwilowo wypłacanIe be~ bardzo zakładów pracy, które nie są w bezrobotnym pracownikom umy'llowy~
miarodajnej opinji zarówno co do islot.
należnych świadczeń.
nego stanu rzeczy w obecnej chwili, jak
Nie tracąc nadziei, - kończy p mi-

I

T
..
~~da~~e P[:~f:Z:' za~;~d~en~i~wodowały ragedla sę dzI ego-II efr ali danta ~llt~~r ~7;is~;~r~a~e ~~rą:k~Ó~~kr3~
Prastnąłbym zwrócić
Po at wplgft7e_ nieszc:zł!ść: IDotrcslp.~.U·t l{)szcz:gsl~yC? zakł~dó~,
I·

wtem m:ejscu
i
eat1wag<>
wyjaśnia p min;sler
że tak
h d
s..
ł
..
e o ru ne za sa menIe zos allle rozjak w~;;nki gospoda~cze 'zmusiły do st~ I
ag.:
OJlu~c:i Silł~
wiązane tak,. ?by og?ł. p;a~owni~ów. ~my
sowawa różnych Dadzwyczajnych, przy-'
. • Warszawa. 26 stycznia. r
Były sędzia feldmann zło tony z u- sł?wych pon:osł. mozltwle 'aknalmnlersze
krych nleraz, zabiegów dla zrównowaźeSędZIa sledczy okręgowy. p. Józef rzędu i aresztuwany stanął przed sądem ofHlry, .gd.yz ntes.t~t~ muszę _sz~zer~e
nia bu:lże~u państwa tak samo koniecz- FelJmunn, człowiek SO-letni, mający za okręgowym, który wymierzył mu naj- przyzna~, ze ~.~zlsle,sz':.m połozemu nie
De jęst stosowan:e d~leko nieraz idących sobą kilkar!aści.e laŁ nienaga?nej służby i wyższy wymiar kary przewidziany za mOzna Się obejsc bez obar.
posunięć oszczędnościowych w kierunku w sądo~nlctwle. z~łamał Się mOra1nie P?pełmone przestępstwa - 5 lat wlęzier6wDDwaienia budżetów instytucyj nad- po ~rzeJ~clach rodzlllnyc~.
..
n~a, przyczsm s"d zastosował po raz
z()rowanych przez organy państwowe,
Syn Je~o st~dcl1t polltechmkl uległ , pIerwszy wowczas art.. 29.1 nowe~o k?instyLucyj, których istnienie iest niezbęd wypatlkowl. 10tl1lc.zernu. co spowodowa-! deks~ karne~()o pr~ewlduJącł' I?odwvza~
n~. - W ro!cu ubiegłym okazalo się ko. lo amputaCJę nOg"!_ W następstwie. pod '\ ~zeme kary w ~azle popełmenta nadu'
od polaka z Warszawy
n:eczne przeprowadzenie szeregu zmian wpływel11 de~resJi. wr.wołanei kalec • . zyć przez (!sobę urzedow~.
•.
w ustawie o zabezpieczeniu na wypadek tw.em. ~opełnJł samob~JstwO. ?o~a .sę-I . Wczoraj spr~wa sędzle~o . znalazła
.Warszawa.,_ 26 styczma.
b2zrobocia pracowników fizycznych dl'l d~le~o fcldmanna przcJąws~y SIę smler-I Sle na ~v(}kandzle warszawskIego sądu
Sąd grodzki. l-~o od,dz~ału ~ydał wyratowania równowa'gi budżetowej Fun- ~Ią Jedynaka wpadła w cJczką chorobę apelaCYl!IC~O.
ro~ w sensacYJ~eJ sprpwle ahmentarneJ
duszu Bezrobocia. _ Dz!sia; lDus:my ra- I umarła:..
SędZia F~tdmann do wIny ste przy-, hnz. Stefarna Otfl'~,ow~kle-g~). .
fować równowa~ę budżetu Zakładów I
GnębIony trudnościami materJalneml znał, wyraiaJąc. skruche I powołując się
~wlązClk onle.mnO\~ rnem:ec~lc~ wyUbezp. Pra.zowni.ków Umysł. _ Leży to w~wołaneml chOrObą żony I syna, sę_1 na swe przeżycIa mor~lne. z któreml łą., s~ąplł ~o sądów polsJ<.II.:.h.w 11l!~entU n!ę
VI in~eresle tych Zakład6w
a Tzede- dZla feldmann począł popełniać nadu- czyła się niemożnosć pOkrycła ze Ślubnej rz.ekom~ córkI JnZ. Ottmowsktewszy~tkiem szerokich ma,; pr!:owni- żvcia. Wyznaczał oskarżonym, którzy stuornneJ pensji wydatków rodzinnych, I g"<? Gertrudy Rlchter z fi.a'noweru. ktM.a
czych
I Znajdowali się dn Jejto dyspozycJI, kau- wywołanych cborobą I śmiercią tony ł nll.ała urod7.IĆ się w czaSI,e pobytu Oth"
• ,. . '
.
cle. do ala zaś wpIsywał decyzję co do syna.
nows~leR"() przed t8-tu laty w ni,ewoll •
. ~ak to lUZ w5Ipommałem - podkresla dcl\larac.ii o niewydalanJu się. wPłaca-l
Rozprawa trwa.
.Mmro kategorycznych. za'przeczeń
lnlmster proponowano Zakładom no kaucie obracał na własny użytek.
Otfm()wskloe~o. sąd gTDdzkl uznał preskrócen:e okresu zasiłkowego z 9 do b
tCTlsję Oe-rtrudy Rkhter za calkowl-cle

I

nodozgc:.

I

miesięcy,
na co pozwala obowiązujący
s~a.tut Zakładu U.P.U. - Jednakże lyl-

ilt.
~

Niemce z Hannoweru
'i
przyznano menty .

traBzna zbrodnI-a w Warsz8wl-S

uzasad'nial1<\
I zasądził alimentv w wy~okoścl tądanej. zastosowawszy przepIsy niemieckle~o prawa cyWilne,go. w
mY'śl konwencji po,lsko-nkmiecklej.
In7.. Otfinowskl założy' aoelacle.

ko dwa Zakłady: w Królewskiej Hucie i
Poznaniu, wprowadziły u siebie tę rec:itęako
termę. Zakłady: lwowski i warszawsk~
Warszawa. 26 stycznia.
tego żądania i został przez braŁa spoo.:lrzuciiy odnośne wn;os!d w tej m:erze,
ryn:ez co uniemożliwiły sobie dalsze ko-!
Na ul. Boleść w Warszawie roze- liczkowany. To rozwścieczy'o go do te
...
;'zystanic z pożyczek, jak:e uzyskiwał grała się wczoraj straszna tragedia.' go stopnia.
dobył noża i rzucił się
Londyn, 26 stycznia.
cMoł une:tpie1::zenla na wypadek braku Zamieszkały tam Otto Kniej został za-I na brata Ludwika. który sięgnął po sie
Wiadomości z terenu holiwijsl\O-pa,)Tllcy w dziale ubezpieczeń emeryhl- bity przez brata swego Ludwika.
Ikiere I r07.płatał mu głowę.
ragwajskich działań wojennych brzmi",
'r:j'ch z zastawu zate~łych należności
Zbrodnia zrodzłta się ze sporu o to...
Rannego przewiozło pogotowie w następująco:
,. :lt:ull~owych. - Na dzień l:szy ~tycznia kto ma ,?ó}~ć do skt~du P? węgiel. LU·fstanie bardzo. cięi.kim do szpitala św.,
~oliwijs~ie min. wojny ogłasza, że
b. f. W Z.U.P.U. w Wat's~awle d~lał uhe2. dwik KmeJ kazał OttonowI Pójść po wę Ducha. LudW1k KOlej został zatrl:yma.. , WOJska BohwJi pod wodzą mcmłoc.kieolliltzet11a na wypadek braku pracy, był gieJ do napalenia w piecu.
,
ny w areszcie.
I F:O gen. Kundta zdobyły pozycje para~,inien działowi ubezpieczeń emeryta,ł.o
Otto nie chciał zastosować sIC do
,. ,wajczyków w forcie Ayala..

Brat
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Pierwszy
dom
pracy
przymusowej
powstanie za dwa
w Warszawie
miesIące

Bc:dą

tam

odsyłani

zdolni do pracy tebracy i

włÓczędzy

Zima. Mr<Sz. Zamioeć śnieżna. Kostnfe- Dlatego też pomyślano u nas o tem. aby
kleszcze mrozu ściskają czerwo- w inny sposób przyjść z pomocą żebra
ny nos I Iiljowe niemal uszy. wiatr S)l'be- kom i wfóczęgoom.
ryjski wdziera sic za kołniocrz. mrozi ciaZ dniem pierwszego kwietnia otwo~,
lo. wargl PQkają... Przechodnie obatu- rzony zostanie w Warszawie
rozpoczął swą karier~ arlysiichani w ciepłe palta i. futra PQdz~ z domu "icrwsz.v dom pracy przymusowej dla
czną od roli . Kmicica
• .. i ~ub ~~ dom~l. NęcI lch ciepły kąt poko- zdolnscll do pracy żebraków i w[óc;u:- I
•
~taTtt zftmlcl'7-4 bplt aulo. rertraktułe wl~c: . JU. lozko. T)ie.C.
.t!ÓW.
I
(lU). - G~y pr~ed trzcn~a blisko ~aty
I prred.lawlc:lelelll
I.D.Q~I labry ki francuskie'
/Jrzv ktor;rm .można się o!!rz~t.
Będzie to swegoo rodlaJu zakład karno-I przyby_~ do l obkl zllakollllt~ w?w~zas
all I 1•.• ut~bu.6\r.
S~dawca zAcllw&l& IW.
~ na r<?Ru stOI żebrak. \Vyclągontęta I poprawczy. 00 domu prncv przymusa- I aktor I11mowy Jwa~ .M.ozzuChlll. tY.!
IIW1Jllę.
dłoll zgorahwla na mrozi.e .. Zesztywniały wej odsyłani bę-dą tylko żebracy i w!ó- dworc?w Warszawie
_ Je.1 to ostatni cud lechn/kl... _ powiada. p~lce. omotane sZlTIntką. Imitującą ręka- czędzy na podstawIe wytroków sądopohcJ.a nie mo.gła s?~le dać r~dy ,
.
z natł.okl~m publicznoscl. chcącOJ POWI_ JedzIe lak IBI!odnlc, te wcalo 81. o!. ulII" , \yICZJk~. Z pop~kanych warg ulatuje le- wych.
,NdJ. Motor działa lilk dcbn. t. wcal. ':0 ni. QWO dosły~zalny szept:
Celem powstania domu pracy przy- tać wlel.klCgo artystę. .
.
.
aJ.,.c:b.~. tadnel WODI.. A c:1 ". ITClT R)'bko-l - Co laska ... co laslla, proszę pań- mus.owej jest n:Juczenie tych nieszc7.~.'vV. CH~gu tych trzech l~t wiele. SI.t:
'd, to 1J10'l'ł PIlnU powledz.lel! tytko tyle. _ la SilVa...
.
.
śJlwych ludzi jakiegoś rzemiosła. W do- z!TIlemlo... Przcde.wszyst~le!ll ztlllCllIł
maszyna pęd,,1 z tak. uybkości4t to leJ prawi. I T.rllu~o z!J.Czy~ Ilu Ich !'e~t w~zystkich . m}! pracy powstaną różne warsztaty. :1 Się ~ra w~opodobm~ rowmez ~tosunl!1,i
"cal. nie \\'1"a~1
w mieŚCIe. Z dma na dnen rosrue
WI~C
pubhczl10scl do takich aktorów Jak 1\1.oz
Iti-r er kiwal przez cały c:zU ,Iow. l 1lll~le
.wielka armia że.braków.
szewcki, krawiecki. stolarski i koszykar- żuchin. Oź~viękowiec pozba~iI g? Die~
odzywa 11<;.
KIryzys I nędza. wyrz.ucaJą na ul.ice co!az
ski.
maI zu~e!~le sławy. PrzyszlI mm, cIa..,.. A mnl. pAn ma co mneaO?.... Poeo mila. to nowe faJa.ngl tych. którzy zebramną Pozatem skazani przez sad i umieszczeni '. kwcntmcJs1 ....
kle anlo, kt61C~0 wcale nI. widat7_
zdobywają k~walek chleba.
w domach pracy pobieraĆ tam będą na- . O l\~ozżuchinie nic ni~ Słychać: Co
•
'"
••
Walka z zebractwem. jest dziś nie do ukę elementarną w zakresie czytania Się z mm stało?.. GdZie pracuJe? ..
Od ~Ielu lal'slolowaielll .Ię ,., resl aurAcJi pomyślenia przv pomocy. os.t~y~h .rygoo-I pisan,ia i rachunkowości.
' Gdzie sa. jego now~ filmy?...
.
.
,.KOgUC.lk'" Codziennie zamawiaJem gulau,
rów. Znaczy toby to POWledZlcC zebra'l
Plerwszv dom pracy ma być zarożoA była to ongiś -ba.! - Je~zcze
W-c:zora' ualdulę mIędzy Itawałkami mięs. ; kom:
ny w \Varszaw1e dla próby.
przed trzema laty. sława nteprzeclętnal
kawałek opon.,.aulomobUowej. Przywoll1Ję kel- nie jedzcie!...
~wan Mo.zżuchin urodził się w.MosDcra ·1 powiadam.
Bai
T
,kwle. Brat lego był znanym śplewa- Panie ala~lY. prrJ'%wyc::ralłcm 81ę Jut dv
fe
"~~f""
kicm .operowym. Iwan ogoromnie .zaztego•. h :podalecle koninę, ale ak.d w gulaszu
- - - I,ł
.
i!! ~"~, . . u o
drośclł mu laurów artystycznydl l zaopona automobUowa7_
PIĄTEK, dn'. 27-)10 stycznia.
11745: "B-ab'!a >!6ra i PinSJkQ w śmegu" - wygło- · przysiągł sobie. że
A kclll~r.11A lot
.
WARsz~WA.
~ !prof J. K~r.aI!'cSk;_ 18.00: A.ooycja gMlrz:iil~ka z I
że pójdzie w Je~o ślady•
.., .
11.40. Przegląd. Prasy. 11.50. Kom. meteorro- W~'Wy. 19.(10: NacLp.-ogt1M1l. 19 28: Sy~nał M
l
t
1
.
I
- To pa,D nic wIe, te tera anlo wszędzle ko. logiczny Gl. Wo;.skowej St Mele<,>r. 1.1.58. Srg- cz.asu. I9.30-Z2.40: Traal&mis;e z· Wra&z. 2?,4Q:
~rzy O ~v'ys ęp~C l na sceme. a c. ro:
nla wypycha?!....
jnaJ .cza.su. 12.05. P"ogram na dZleń bleiąty. _Is;,gatał CZ3lW. 2245: Dcxlat,* do Pres. D.zie.n.n.iika dZlce dławl~1 W mm ów p~d do karJcry
" ":
....
12.lą. Płyty gramofooiD'\ve. 13.20. Urzęcowy Koo- /Rad4. I: Wa·rsz.awy. 22.50: KOIlI.WIIiJk.a.ty. 23.00- artystYl.:znCJ.
Bobuł przeJecha! świulq. Gospodarz wypAdł mll!lt:H<aJt P.I.j\~ 15.10: U:zęd. Kcan. Paootw. rn~t. 24.00: Muzyka Ila.ne-cLlla..
Już W szkole Mozżuchin wykazy~
.
jBWP
<J.l"t.
1;.1,,: Komu.n.vkat !!<>lSopod.arozy 1515:
ł
. Ik' t I t
d
k' l
1. wr;z~I~'Cm.
.
Chw,:l1ka J()·tni<cz3. 15.30: ChwHka m~k~ i koOK,\TOWlCI!,
wa WIC ! ;l en po ~zas an~nt?rS 11': 1
nob,u~. ~tara się ':0 ~5J'okolo!ł
.
ł<lClijaloo ..15.35: A.ntgie~ki (Limguaph04le) 1~.50:
11.40; Przegląd Prasy. 11.58. Sygnał czasu. przcdstnwlc.'l •. ZwraCając na slcble uwa
_ NIech pan tak D1e kn:yczy... _ poWIada, Mur;Y'k1a tatZtZ:7Na. 16.2:'1: Przeglad wydawn ctw 12.10: P,yty gNł.molcmowe 13.15: KOoJll. g()spdar"- I gę naUi:zycleh oraz zaproszonych gowy ci llgaJ2I C pOrtfel. _ Do&tanie pan Ito złotych peni?dvcznych. t 6.40:. Odc.z~,t ze LWQwa. 17.00- czy. 13.20: K?m. Meteo.r. z Wa.rszamy. 1.i·IO: Ko_l, ści. Po ukoilczcniu gimnazjum wstąpił
l ol •
.17.5,,: Koncem R~re z. Orko POlI. P(lństw. 17 55: munikały z WM&7.3'WY 15.35: Bajeoz,ki c:.oci lIeli n
za coo wleprza.~
I P.rogNlQll !1Ja Jz,ień n.<Lstępny. 18.00-18.50: Audy-' c].La dz'oco'l. 1550: rnttermeZlZo mu.zyoz.ne. 16.10: I' a
- ~O?! ..• - wn:eszcz.,. chłop. - Slo zło- CIa gl'.tliZiń~~. ,1~.5(): KO'lJluniJk.at d.la ~acr'ciQJl'zv Wł. ~ lo.s1k J'o.g4.oo.n.l{a z dóruJu .. Ollrod.nuk t.ląwydział prawny uniwersytetu mos·
tych?l_ >.Kiedy w zeszłym tygodniu za mojego 19.00: !łoo':!altosCl ..19. 2°; rt1Ze~I~ił rolnLC1Zy ,,~a- Iskr<. 16.25: Przegląd wyod.arwnictw pe.riooyczn.
skicwskłe~o.
dziadkA dostałem 50 1I0tycb, roznmiesz pan?!." sy kJ'l3tI'O'We>Jh, zoa:gra!lJ..oc~Del. z \V td na. ~9.30: Felle- I z Wa.rn8NIy._ 16.40: Odczyt ze Lwowa. li.OO:· Nie wytrzvm~t tam ledak długoo Cią. t:1'_
••
too. 19,45: Pr~owy DLl'e1nllk R~dJ'Owy. 2000: ;K()DCert z Wa.rszawy. 1755: Prol!r<lJm na dl.:eń ' I
.
Ol
IPQgadan,ka. 20.13: K=ert symfot!1'cz-ny z Fil- In.a.Io~pDy. 18.00~ Audycja gruzjńSlka z Waf67.awy.1 n~ O go na scenę.
stąpIł do zespołu
Szalony pęd. Aulo pdcilo Idę w zawody:: ha1'1ll1o-uji Wars.zawskde:j. 22.'10: Wioad()mo~ci $J>O!I'- jt8..50: Komu"'~M dla l\lI'l'Cilwrzy z Kra,I<O'mI. 19.(10: l małego tentrz\'l<u prowincjon"lnegó.
wichrem. Warczy molor. Skacze strzaJka la- towe. 22.45: DoDdateok d·o Pra,. Oz Rad.j. ZZ.5.::;: Od<:zyt. 19.15: ROlmamot.cL 1925: Komunikat I JCŹdZl1 pO Krymic i Knl1kazic. \Vreszcie
cbomelru.
I U11Z ęcLOW Y Ko.m. P.LM. 23-24: .Muzy-ka t.anec:.znta. S:eorlowT. 19.30-22.50: TrMl&misie z Wa,-szawy.1 dostał się do tentru .. Narodnvj Dom" w.
.
D
b
d
b
i d
d
.
KRAKÓW.
;?2.!i0: rrograom
na d..ttCti n~tęą>ny. 22.55: Kom M OSt\WIC.
I.'
'
o ne, o n:e... - pow 4 a pasater o
11.40. P zeltTad
Prasy. 11.58. SVl('ńal C%asn, Mel~og.
z War&l:a\<y. 2300: Sknzynik.a poozg( fzle
o d rnzu w}' b'f"
I SIC swym
szofera. - Jed. ź pan prędzeJ-o Za p6ł godzin) 1~.I.o. PI~ gramofono~e. 151Q..-is.50. Tr4<115- t-owa w jęz)lku fNoc:U6ki:n. .
talcn~crn. W tym okrcsio występjwa~
mnsz~ bycS na c!worcu_ Czy zd.żymy?...
!ml>SI= z arszawy. l.:>.~ Płyty. gl'a,m~fo.nowę.
.
",ówl11et. W znanej wówczas wytwÓrni
. "1LNO.
1
Chanżonkowa gllzic powstały pierw_ 'Ptl:Y lakiem tempie moiemy być za pię~ 16.2;,: Prze~ląd wyćtaIWn,dw Pe>r lcąVCZtI1. 164{}:
tnfn l
t
ni bi I
O<loCl7yt ze Lwpwn.. 17.00: Kooncert ż Wah;z,ary.
11.40-13.25. Tran~m z War3Z11wv. 14 -1 1), . •
f'l'
.
U n4lVC w c e
l y.55: P~;fNłtm na mień 'b"l.lStę.tmy. 18.00 :. Atrd.y- l'~ranu 'd.zi>en.ny. 14,45: Mu,zy.k.a po.pwa,rna (ply- ; sze Jcgo .1 my.
.
.
...
CIa gruz ń6lka. z .Wa.rISIZ. 18.50: KOtIll nrurcla.rsklę. !,yJ. 15l5-15.25: Tr.a.ń.&m'lsje z Wars-zaIWy. 15.25: '
ByłV to Jednak plerwocmv... Praw.
Nagle - trrrrrrrach!... Kalastrofa!
19.{)(): ~?ZID'a.)t<>ŚOl.. 19.15: Oć~zyt. 19.3<>--'23.00: Kdmun!l'kal L.O.P.P. 15.35-15.50: TratDsm. z Watr- dziwą pr3cę rilmową \'ozpoczał MozAulo wpadło do rowu i nakryło zupełnie szo. T~~sml~le z "Y a.r&z;.aw~. 23·OO-:?400: R<:traas-I s..a>Wy, 1.;.50: Utwory J S. Ba<:ha (płyty). 16.40 żuchin PO Opuszczeniu te:!. tru Pierwsza
ł
,ID':&IS ze stILC)1 zagralll:lCZny'oh . 24.00: Hqu,ał z 1-17.55: Transm~je ze Lwowa i Wars'Zawy. 17.55: "
. k l '
...
era.
.
.
IWbety Mariackiei.
Pro.g.Mmal~ &o-botę. 18.00: Tra'11sm. z Waorsz.awy.1 JCgoO w~ę sza ro a przypadf~ '!'I. fil l!! le,
Na mfeJSce wypa.dku przybył policJanl. zaJ- 1
l840: Pola.ko-m t1>li Kowieńsz.cźyżn.je. 18.55: R,oz- : stanOWIącym przeróbkę pOWleSCI Slcnna! dó ·roWu I powiada:
POZNA~.
' . ma*o~q;. 19·00: C~zienny oocit!lek powi. eśdoOIWY. : kiewicza p. t ... Potop". Mozżuchiń . graJ
_ Panie, paDle. nie chowaJ się pan!~. Ja fui . ttAO. Prze~ląd Prasy. 12.58. Svlt~t .. eZ8i5u. 191.0:. ~o~maJltoścl. 19.20: ~l'Zegla..d ~I'MV roln . . W tym filmie
llak
. l
t !
!3.0~. Koncert gr".mo!onl)wy. i 4.00. Giełdy. - k~MOWCI ! z·a.<lratll. 10;'.30: Cuotka Albinowa mó-I
l J( t r .
zaplSll em numer au a _
14 l". Komunlkat gospodo 16.40. Odczyt te Lwa- wII __ ~tcmotog humorystyCZlIly 19.45--24.00.
ro e m c C:t•
•**
wa. 17.00: K()II1oCe.l·t potpoludn:lOwy z Waors<zaW1. Tra'!tSmisie zWarsuwy.
• Następnie kreował r6wnicż rolę Maze.:.
- Jaki środek lokomocfi naJpuD 1:hl:llniej l
. py W tragedji Słowackiego. przerobióJą 'l'ęce.
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Q&Jpe~;~~~~~chG;{zj do cde ......

~k

i"h~no

prze' d słu lat

O~yfll~~buchra

Mózżu-

ncj
rewolucja.
chin uciekł na Krym. a gody i tam stO$un
••• ki bolszewickie odcbrały mu ITlOŻnOŚĆ
DzieJ-e naJ·pi~knieJ-szeJ·
m-Ilos·
C-I maIz-en' _
swobodJ1cj pracy. wyemi~rował do
~..
Francji. Przez dłuższy okres czasu wy
stwa poetyckiego.
stępownł w wytwórniach fra.ńcuskkb;
()
N
•.•
aż dostał się do Hollywood.
lu . akfadcm towarzystwa wy. l bardZIe, wc znakI. Poetka n:e opuszcza
Gdy do ~łosu doszedł fi d' .. k
dawl1ic.z~go •. Ułus.zez': ukazała s:ę Pię-; ju~ łóż~a. Astma nie ~aje jei spokOjU. WY. nie starczyło już micj~~ iaW~~g~
·"'-.-ełda
kila kSlą~k.a G: Plsan~~o p.... Jak ko~ IMltoś~ I".h przcz to ~IC słab!lie, lecz I świetnego artysty ...
'tI
chano przed SLU ~aty.. •.
.,
• przeclwnre.. wzma~a ~lę na s:lc. c1!oć
Dziś sława je~o p.owoli zanika ... A
Na wczo-rajszem zebraniu gieldv zoofowoS.ą to przcdzlwne. d~I,eJe ~lł~śCll t~udno s~ble ~yobrazlć •.aby ,ak wlel- . może znowu uknże się nn ekranie VI
tow'a:rowej W Wa.rszawi.e og61ny obr6t wynoe:ł dwoJ)!a poc.19 w . an~lclskl.:h Elz?lcty kle P?śwlc:cem e moglo leSzcze ulegać I dawnej swej chwale?... Może to tylko
]Z52 tony, w lem żyła 245 ton. Notowano za Barett-[3rowllln~ I. Robe rt ,!- I3r.own;nga, stoPntowanin.
I krótki odpoczynck przed większym' wy
.00 kg. paryte>t wagon Warszawa w handłu hur- który zakochał się w nicJ. nIc wajac
Po latach gor"cej miłości Elżbieta I silkiem?
I (}wy.m. w JaduI'ltka.ch
wa~onowych: tyto I-szy j . .
b'"
I
t"
' . .
.
I
\V .
standart 16.75-17, n-I!i slandMt tf>,50-16.75. C.l Icszc~e oso lSCle. cez czy aJąc JeJ um.lera w ratnlorJnc 1 mc:ia..
!('unym
N ow i
pszenica jara cz·~rWOO .l s~kli5la 28-2850. f'$le- cudne wIersze.
Z hstów Orownjn.g' w tcn sposób opisu_ _~
nica j~d~<>t:.t.a 27.50-28. pszenica zbierana. 26.5()
Wywi~zała się miedzy nimi otywio- je śmierć swe; ukochanci małżonki:
teatralne I '''rno'R'e .
t/5~0~1~ Ji:Cnlo~';t:ń 1~~5~-;;z~~5 ~~7s ;~,ei~:z~ . na korespondencja. Następuje pierwS7.e
- .. Gdy przytuliła · gołowę do meg-o
(lu). - Jeszcze przed dwoma laty
mieJ) I?r~w~rny 16.50-17.50. gryka 15.,Ś0..-:.16 50. ! spo~kanie. elżbieta Barctt była wów- ramienia. twarz jej. podobna do tW<1-1 z~sk towarzystwa filmowego •• Radio
?rosol!-I~, lIroch. polny z work:em 2'?-24, Iczas o dziesięć lat sta rsza od Lłrownin- rzyczki małej dziewczynki. rozświc,lil PIctures" wynosił w ciągu jednego rogroch Ylctona z worktem 2:>-30, wy~a 14.50-15. I ga a pozatcm niezbyt 'adna i ciężko anielski uśmiech. Po kilku minutach ku 1.669.554 dolarów. A dziś? ...
peluszka
scra<lela podw6;nte CZYSZc.zo- I · · ·
.
ł
I.
t
. ł b' • h
n'
\Vieks
';
na
10-11,14-14.50.
łubiIn n:ebieski 7.50-8. rzepak Z;lmo- chora ... Mimo to Bro\Vnm~ zapa at ku sl\ona a w mOI~ 1 o ICC'lac·.. DCZ clcr. ; ~a częs·ć . a k cyJ. t'
cJ wy t
worm
.""" 45.:.....n siemie lniane bu'.., 38-40. konic.1Yn.a.' nicj namiętną. żywiołową miłością. Na- pień. bez wstr7.~s6w. hez świadomości. znajdUje SIC obecme w rękach najbo;ze';!ona surowa bez ~rubej. ka.tn:.ankl ~.I tO. IstcpnegO dllia DO picrwszem spotl<aniu te to icst rozł"ka. B61! ja 7.nhrnl. iak goatszego amerykanina. króla nafty <onl~zYtn.a1 t co-ze~~;nak
b~z bmab·~lclf o ez y slośc.!..97 wyznaje jej .
miłość
i prosi o n:ke 1:11- 1się podnosi dziecko z niewv~odl1ego f6- Johna Rockefellera.
proc~n· ,
,onlcLyna ~a a łUrOwlj ov-- •
.'
•
•
ż
k'
k . '.
.; .
••
110, biaaJ bczl<an'anki o czysl. 97 proc. 110-1(>0. bida sprZCCI\\ la SIę ,cmu. chce zostać ecz a w CIemnYm po Olt! I wYlllosł lą
•
mąką pszenna luk?Wowa 47-52. maka !'Sl. 410 tylko jCgO przyjaciółką. Ale Przezn:l- na światło. Niech się dZIeje wola JeZnana powieść amerykańskiego pi~y7 . .,mą~a tytm'l. pytlowa 1-~7.Y ~alun .. k 27- czenie cht:iało. aby zostali mał'onka~ ~o!.. Ostatnie JeJ sl"wo. guv ją spyta- sarza Teodora Dreisera p. t. .. Jenny
~~.
.;~:~.:~ ':t~~b: ~!!'e o~~~~i~;~ mi. Pota:cmnic biorą ślub i uciekają lem. iak się czuje. było: .. Cud.....
Orrhardt" ma być przerobiona na film.
Elżbieta Oarea pochowana zostnla Główną rolę w tym obrazic Odegra
:050. olręby tytnie 850-9. kuchy Inian. zo- do Włoch.
0:50lrz~pakowe 15.50-16. kuchy .IonocrotkaOkres ich malżeilstw:l _ to naJpi~k- we Ftor€.'nc]. I3rownill~a grób wznosi Sylwja Sidncy.
••
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n~ej.szv. potl.1I1i~ •mi.łu~ci. d~iś już. nit:ist: i się

w Londynie·
_
Jack Holt gra główną mIę w filmIe
Tlle}'\ccl. rntłus.cl sll.nl~ISZCJ, nli. zYCie 11 UNTEWAtNI.U·, zgubioną, książtx:zke KaiV Cho, amerykańskim P. t. .. Zapomniany czfoś~llcrć ... PoeZje f.lzbletv Ba,retL-.Rrow- r~~~~~~
.
27, wick". Jcst to film o bezrobociu amcryIllng IZ tego..okresu., p.r~esląknlęte są UNIEWAtNIAM zguhjMa ksią.tcczke Kasy Cha I kańskim.
wszec logarnlaJącą mI osc1ą, przerasta.. rych. Kraków. CinaJ Albin.
•.•
27 1
jącą ekspansję jednego. kobiecego ser- SPÓtKA Złotnicza. Kraków. I~abka 4 kupuje
Anny Ondra i jej rc7.yscr K:'\Tt'\ł l:t-

UlIIl1łllllllllllllll!llllllilllll;i;;;iillllllllllllIlIlIlIlIlIllIlIlIlHllllllllllllllrll ca. Ale ciężka

choroba daje

się jeJ coraz ;i~!I~a~~~erje.

kartki zutawnlcze -

Pla~ .:~~~6:~n:r~~~.~.~i

zostali pOdubno do

Sensacyjna powleśf wsp6łczeona.
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STRESZCZr::l\1f P.OCZĄ TKU pOWIESCL 1dwie kartki z koperty i wręczył je \Vun l - Chóalbym jeszGze wiedzieć do- ~ chwila o jakimś AndrzeJu, kt6ry. zabrał
Pewn~J diJintej nocy d~kon3no nie· derlllallowi, w~r}aśl1ia:4lc:
kładnie. kiedy ją przyniesiono?,·.
tę maszynę w celu sprąwdzęllia meoi7~r::t~~~Z!~:I/,~~lo ~~bg;J~~:~eJ~~Jta S;l")r~dea
- Widzi pan, chcdzi o maSZYnę. ktć- Ach. tak ... - podchwycił szef. - chanizl~u do domu ... ~tóż to j~t?,:. .jcsz~ze I /:łuna hrabma Wllska którą zn3" ra pisze w tell sposób...
IPanno Janko, kiedy przyniesiono nam
'\li, undcrman spoJrzał podelrzhwl1e
IC~1I1no n31:<\ pr7.YWlazana do koma IltablO.q
\Vulluerlllan poprawi·ł binokle, prZY-, tę maszynę?..
: na detektywa, Żegota zrozumiał wy\\ II~ka b\ la uduszona.. \V reku jej znale-, sunnł kartkc do samych oczu i bacznie i
Jasnowłosa sekretarka zmarszczy-; mowę tego wzroku.
'
;~rb~ki:tzcPl!k hstu. pLSane,o do Lc.ny Po· jej się przygląą.ał. odczytując p6lszep- la czolko i odparła po krótkim namyPana dziwi moi: natręct:wo, poral'orehsbka Jest biedna, lecz uczciwa tCIlI tresć kartkI.
Iśle:
wda ?.. Ale za,pomn;ałem Się panu
dZ~t'.wl:~~·na. Na nia pada po~zatkow() PO-/
Żc~ot'a nie odrywał oczu od twa-I
- Przed ty~odniem...
pre7dstawić, jestem detektywem .... · '
dł!!rzerIlC o ud,zl:!1 w tej pOlworncj zhrouni rzy \\'Iaści~icl:l. sklepu.. Chciał odga~ Jak mówiłem ... Ale zda'e się. że
Żegota wylegitymował się. Wunder
WtadrJOIO buu ICln. tc hrabina przed Śnlll'r· d ć/"
r • kU
'
. '. . ,
,
d .
. ł
.
ż"
t' .
cią mlala wrlawlt faka~ taienlm,'e. duty.
114\, C.lIZ to za Cz DWie ."
CZCIWY, będZ1e lUZ WtCccJ· .. Moze 10 m. praw- ~an przyJr.za m.u Się u\~a nIe I warz
cza~a życia Leny .. l ;JjellJlJlcę tę zabrala Jed· Czy LCZ pad ta surową maską sccptY'cz- da?..
I
Jcgo zmienIała Się powoI!.
"
nakLze soha do crol>u._
S
l1e~o oblicza ukrywa się podstęp i zła
Nic, ale może osiem ..• Coś w tym
- Czy mógłbym wiedzieć VI jakiei
L••
ma nilrZeCZOnCI:O
doktora ItIh'!
te· wola?
S
.
t'
ba'
pra·w;e
pa n mn ie "'łas'
" ie m
. d""'u
fana cna
Lascckie\:I),
który j"- porzu.:a,
' ....... ~mJelllly, czy cz paz
WIO- r od'
zalu....
.
~
.. ,.CIW
-- ' %akn,hal Sl~ w pięKn"ej artystce filmO\\'cj ny wszelkich hamulców moralnych? ..
DZlękulę··. - odparł Żegota. - le? .. - zapytał wreszCIe.
'.
Wieue. Ju~holskiej, pracujacej w w}rwór'li
Żeg<>ta przypatrywał mu się intensy A CZy mó~dbym dowicdz:eć się jeszcze,
- Niestety - odparł detektyw.. ~
•.J~n!I·l'llm' ..Wlaklcielem tej wytwórni jc:st wnie. chcąc Z twarzy jego wyczytać kto jest właścicielem tej maszyny?..
O tern nie wolno mi mówić dopóki nie
J\_\ueller,
szo'e!.! nIemIecki.
.
T'
,
b ę dę mla
. rw' k
tk' h d0"':0':'
Ca,ra
w}'lwórni3
Icst Itlliazdem sZDlel/:')w, Od,Pnw :,edi na d ręcz:~ce~.o pytama.
•
- Niestety
... - c: dIpar.la 'Jasnow,osa
rę u WSZYS IC
sklcm. a dl) tel bandy' prócz Mucllera oraz
\Vundefman cZYLuł połszeptcm dZl- . sekretarka. - NaZWIska I ad.resu wła- d6.w ... Czy zechce p.an teraz odpowleWi~.rv I ud\()h.kiej naleiY Jeszcze KreżY- wną treść tajcmniczej kartki i twarz je- . ściciela tej maszvnv nie znam.
dZJ.eć na moje pytanic, dotyczące owe..
ser
l.chman.
"'o "'YI~
' . ż aa
f raczeJ'zaclc
. k aWlellle.
. . n!'j; I
-. t ... - wy t1 u.maczy ł go A n d rzea;·..
i?
· Dziekl
podstt'Ptlwl Mueller wciąga Lene /100.
- T o zrOZUlnlae
•
'.
dn W\ t"'Mni. chcac z nicj równiei uczynIć niepokÓJ. A gdy przeczytą.ł obydwie Wunderman. -- Pan rozumie. ze naz- ChętnIe ... Jest to 1eden z mOIch
SZPICU. I.t>lIa - nie pmJclrz,ewaiac nic zle· ka rtkj do koilca, p.ołożył je na biurku i w'tSko klHenta nas nie obchodz,j ... Przy- pracownik6w ... Andrzej Szemóek·...
&0 -:- zaulala nlu I wpadła w sprytnie %3. rz.ekł:
Ini6sł masZynę. zostawił do sp-rawdze- - Adres? ..
s~wlone
sldl3.
T
t
•
n
d
i
·
"
k •
M:la ł przYJv
'~ć za d
\V nocy T.óJkrad3 sle 00 'Ptlsel~twa fran.
O ~ a~y sys.cm ... vaT. z,o .s a.ry . ma l. omec...
wa·~y- C zyz: b y gO pan pod ej rzewJl.t
cu!lkie~1l j zabila attache woj~kou·cl:o. wy. system ... 1 akl'ch maszyn d7.:IS lUZ nt~- godmc...
coś?..
.
kra daJ ac jcunncze~nie z bIUrka wa!ńe dl)· dzie niema ... Żegota uśmiechnął się nie
Doskonale... - odparł te~ata i
- Alei. skądże· .. Chodzi mi tylko. o
ltvmcntv. Wszystko .to mialo być l:.ra fi!· znacznie.
I znowu obejrzał się w stronę drzwi.
zebranie wszeLki'ch możliwych d'::':1ych·
mOWa.
rZC"Z}:WISJO~Cla...
A"
d k b ~~dZJeJ,
'. r- b chod~tł
.
6'
AWICC.
' ? ... .
Lenalecz
nie oka1.alo
tl1o'-e ~ieSICJui
wyzwolić z tych
\Vl·CC Je na
j;('6
S~kretarka ty~ razc!" r wmei zro' ,
1
okrutnyCh sidcł. Mucller lH:z}'nil :r; niej System maszyny, Ot,.z tresc kartkI. To zum ala szvbko mtenclę detektywa fi
- NowollPska 17....
.
~ialde H1mowa - l~e I~ey -:- a ~dy 'Ipel· dobry znak.
! czemprędzel zamknęła drzwi.
Detektyw zanotował w note~ie.
b1~~s:~!n sr~l;t~'i~ :f:'~Il::~Z Z~\"L~L~!~~~~~c., . -:- Do widzi pa~-ciągną, dalej wla-/ - Doskonale - powtórzył Żegota,. - Dziękuję ..; - rzeki. powstając-··
innymi. Ale du;1e ieszcze ma III ua oku śCiclel sklepu - mema łlawet znaków Paóska sekretarka wspommała przej LO byloby narazle wszystko ...
nie ~m:~t3!e lei szanl.110WdĆ.
pisarskich, ani dużych liter...
.
,
..
'
\'q'~n'clcm trj ~zaJki .szpicl:owskicJ zaJ·
lcgota sk:lląt potakująco gfową. mula SICGrant
trzel dctekll'wJ' - Jan tr&ota D 1 .1
R OZ d· ł S t O d ZleSlą
- - y
Janusz
ł Wacław Kaleta.
., cle \tyw ourazu zwr6clł' uwagę na ten
...
szczegół i dla tcgO właśnie .uśm:echnl\t
Lrna 1)0 nIeudan,'", nm:!chu !13moM!· się - tak za~ad~o\Vo. ~dy Wood paka.... . . ,
1llilm
czym
1;n3lazła sio w Jll13cu baron:! I?el:'cna. zał mu te listy. Wiedział, że ten drobny..
....
• ••
kt6rv Jednoczc{nłe . fc<;t 'I:lściclclrm \\'1('1.\
6
61
d .
. Ż
JHel 'abl rki. \V fahn'ce h:j zredukowano ryapoz r szCzeg nap.rowa ZI gO lU lta
. .
,
.
..
Wielu rohotników, mićdlY inncmi również sIad przcs!«;,pców.
.
..
Zmrok. lUZ zapadał, gdy Żegota opu- ma na Jarmarcznej przy Psreniltzne3.·
Knl3c7ka. kt6ry pr~~ b~'1 Iło l.cny. by po.
~ Takich maszyn iuż nikt oczywi- szczał skład maszy.n \Vundermana. I3ył I sIgep ... I3ogaty...
.
skarhć s'e n3 ~w()l - c'ei.kl I<?s,
.
. ście nie wyra tyla. Ktoby t6 kupił? .. Tył' zadowolony re swej rozmowy z "panem l Zegota notował W~zys1l\ro. w pat1}l~cl.
Le.na 'k\1 da lt s!e w.o u\\·'t'd7.tnY 11:1 ulke ko amator cllvba
szefem".
~
Gdy wyszedł z mleszkama dozorcy..
O3rn~ar"
a. I!dzle
m!cs7ka
,
'"
. fonnaNa piętt:rku
w hm
samvmJ("I,,"'zek·
domu ~iuzka
- \Vice pan
niema
taldei masz-yny?
- And rzeJ. Szembek... - powtarza ł u.t rwa I'łISO.b'Ie zaraz wSZYS tk·Ie łD.
clotory robotaik Romaa Zeber z toną I c6rką
N'
ł . W mvś]ad. - Ano, zobaczymy...
cJe na papIerze.
Jankl\...
- . i IC, ~roszę pana -:- zaprzeczY ,
Mimo zapadającego zmroku I.lIdał się
Był już na d·obrej drodze...
.
• \T.I 1c~lka mieSIęcy pot.. m odbywa się właśclc cI sklep~. - Skąd ze.··
,'vprost na ulicę Nowolipską. Było to
Ale nie ustawał w pracy. Pos. tan.Ow"Q
feJ ślub z b4to.nem...
Na l:'le twar.z JCgO przybr~ la po:va~n', j.emał na dmRim końcu miasta. ale de- nie spocząć dopóki nie przydY'bte
•.
wyra~, oczy.zatrzymały Się na. Jaklm~ ektvw nie z.rażał się daleką drogą. T3yl łych sprawców kradzieży teczki ńlis.ter
rnllowu. łCla.gn8t~ na IWą .Iro~ę pllnkCie na blllrku, potem podnIósł na- mróz \V powierzu UiOOsily się brylan- Wooda
t enę,Aby"
,. ue er wraz z ehmanem staraJa. I r T
•
r Ż t ' kI'
•
•
••
.ię zru'nowat buou i powdnić Lenę ze g e g :1\\ ę. sj)OJrza na ego e 1 rze . towe i~iełki mrozu.
~
Wprost z uHcy NowolLpskLej udaJ'si~
Stdanem.
.
- Zaraz ... zd.a.'e mi się. że..·
Żogota wsunął ręce d·o ki>C'52'ooi ! szedł na Jarmarczną. by zdobyć dalsze infąrr
Wz
ztYlulD
cegl;u le hm ll1\ 11l8W" Il.zu le 1c~n.
Nie
dO].;o(lczył
tyl'ko
znowu
się
zaraźno
PO skrzypiącym śni~u.
I macje D przyjadelu Szembe,ka. Przy ro.
takt
t ą,
l ka ba·reu .. Zleona
l
.f51\
,a·
.
'
D
'7
I
J
....... ,·t I
'Ik' akt'A
puza" I namawia la do wviazdu do Dole- myśU, iPO c11\\'Jli znowu s7.cpnał co s . om. o~",a~z~y. n:ume~~m l .PTzYlgU arm.arcznej III '<:S CI Svę wie I.Z . ,3y.
chowa \::d1.le ma zalać sie StdJncm.
niezroZllmiałc~o i nacisnął dzwonek.
ulIcy NowohpskleJ. nIe wyrollliał SIę nl- ślusarskI. Na szybie wyslnwoWel wy:pl,.
Kaleta przcl~iera ' si~ %:I. ks!t'cl:t Ruprech·
tc~ot:l przv",lndał mU s'l'" z natcic- czem z pośród innych kam:enie na tcj sane były następujące słowa:
ta. ~7cfa w\'wladu nlt'lIlIccklel!O I kate
. ... .
v
•
U]'ICY Był to t ,,' t O
O' Y
nenOl1lo'va y zaklad .clus
' ars'ki
MlIc1!erowi. 'flkril~Ć nleiaki.cI:O Grnm~kic~o. niem. Domyśla! SIC. że nie przvszedł tu . .
.
rZ,,f)lę r w~, .mll.r ~\a,n
,-:- H/\e
• n
_".:l.
:
czl.anka zauanicwej deleSZllcjl drlllomatrcz. icdnak MPróżno. o chwili fla pro~u zno- I budynek o cIemnej. pom.l.rej ')ramle l ~1aS Ja'~nba L ntza: Tel. 11:J-O~ •
.
11e!. mlcs7kaiacej w hotclu .,Esplanada". wu zjaw'la 'c ta ama blondvll k
nem podw6rzu. zamkmętem \"zworuo~
Żc'.g-ota obejrzał dokład'tlIe cały dom,
Ocz\'wi~.cil!, ż~ dcl~~acia la ni)!rlv nie
I
SI
S
. ec~ a· kietiI kamien.nych bloków.
obszedł 1J'ówni.ei podwórze. zag-Iądał do
łstn'lI!a I role Grom"kl('~o ma objąć lcgotll. ..- Panno Ja~ko, - zwrÓCIł S.ę do
Ż~gota od'Tlalazł na podw6rzu parte- okien i skonstatował. że obok zakła4u
~'ue"er dla wykonania tego nowego zle· nICI szef. - GdZIe lest ta stara maszy. I kO dozorcv .l })OC:l~ ł go S'I usarsk'lego mle
. ś'
. 6 . '
cenia znowu Ścialta l cne klóra w swej
kt6
. śl' d
. ? rowe ml'CSZKan
CI SIę r wmez pryWatr07.paczv zJrad7.a sie he'zwolnie na wszystka na,
r~ nam przYme I ~ zamlany., ... indagować na temat Szembeka.
ue mieszkanie Jak6ba Lentza.
"'
tCI!'lta. C!~OInt i Kalt-!a podczas rcwizji
- J( 16ra. proszę pana. '" .,Opel ?.'.
- CZY jest teraz w domu? -- zaliYAby sprawdzić, czy właściciel. zakław pala~u \VJlskl~lto .znajdu.le..1ist. ~ kl:>rym
- Tak. tak... .
tał przedcwszystkiem dete.kty\v.
c1u jest w domu, det'ektyw wszedł do wn-e
mowa talcmnlce
lc~t o ... Utalcl nam:e • Znal:l.cel po·
- \V .
warsztaCIe,
proszę pana..
. ń1 m~uV
. ,I ~o pan me
•
t I t
dobno
hrahiny.
'
.
..- W dzle
~as an c rza.
.
Pewnel nocv w domu przy Ceg'anel 14
J\lOlC pant zechce ją tu przysłać, - tłumaczył mu dozorca. - Potno na
- Czy Jest pan Lentz? - zapytał
ukazuJe sie duch .. kt6rt'I:O na~\'waią .. Biale dobrze?..
n·oc dopiero wraca i ło też ~zcst() w ta- chłopca, zajctego przykręcaniem 'śrnb'Y
Da~a. Zdu~ Pietrzak ch CIa I przYlapać
- Dohrzc. prosze p:m:J...
klm stanie że dńO'adać się z nim n.ie moż na kowadle.
"B!alą Dame' l poniósl ~mlcrc! 1: tcgO po. . . \Vundtrman
•
•
Vb
.
, przewodno
Po jel.WYJSCIU
rzckł:
na...
- J est... - odparł chłopIec,
me
. te~ol~.1 Grant ud3i.ą się nil bal do
_ PrzynicW nam tli taką ma5Zynę
- Pije?..
mvaJnc swej 1J'Oboty.
,.Klu~u ~'~IJo"B~r6Iw'D" gd~:e IJI.A być pooob- do zallliul1v ... Zatrzymaliśmy naraz!e
-- Jeszcze Jak, proszę pana •.•.h też
- Chciałbym go zooo·czyć...
no rowme, " ·a a
~ma '
,
1
J"
t
t
k'
.
b
.
I
b'ł
A
ł t
. t or, n'le
.
tegota s."otyk~ na balu Lenę w towarzy- żeby w~rpr6bo\\"ać.,. Cz<;ści mo~ą się n.e "s cm znowu a '1, ze. y me .u'. l wy·
- Zar~z ... - oUlpar
ermlna
€>tw ~ k.s. Ton~ki~t!o. C?d k<ięda tego la tylko na coś przydać. alc pozałem...
PIĆ, ~~e honor mam I umiar w OI~IU... A, śpl,eszą~ SIę zbytnio.,
dówla.duJe .sIę kan le6t ,.Rlala Dama".
_ Kiedy prZYniesiono panu 'ę ma- on pue do nIeprzytomnoścl...
DopIero na J1Owtorne naleganie detek
· Jeslt? rzekono baro.nowa :V~n Lurr.p.och.
?
L
- Clem się zajmuje?..
tywa znikł za drzwiami i wrócił po ctrwtmloeszk~·la.ca przy ul. Pozn,ańsl<lel 15.
SZynę· '"
""
~l
b'l
II \V t o,,:arzys twIe
. wyso."~~o
J"
.
Następnego dnb tel!ola UJ.!otaje zawLlldo- Nie pal1'lliQjfa,m dokłacht>ie... Bę- fl r::twu j e g dZI·'"\A)...
i.:') usarzem
y
gb~r9wa:miony o &e.n&.lcyjnej kra.dz.idy w konsulacie dzie jllż pewnie t:rdzieli
dawn~j...
te~o męzczyznv o wI'ellueJ naprzod t»angielsk~~..
_ Ń'c wiGceP
.- Odwiedzają ~o tu jncyś !udz~? .. chylonej głowie i złych, J)OdejrzHwy~b
ZłodZIeje .skradli teczkę kon8\11a, p. WoA ' d' .:. . ć d' n '
Owszem... \V niedzielę . ~lasem oczach.
ode, w które! były wdne do·kumenty.
mo ze zleSlę
nt· .• mOla scT ż I'
~I
j·ł
b ·
k
Mi~ter Wo.od oln:ym.a! dwa rostv od zło- krc-tarka będzje pamiętała lepiej...
przyc IOulą:.. e P Ją·..
..
i.:') usan. spo rzn
na przy ysza j~ . :ezyf1ców. kl6rzy żą.dali od nieg.o okuT'\I.
. .
,
- Znacl,e tych, co ~o odwJ.edzaJ~ ? .. ~dyby chCIał go odrazll wybadać nawytegota udarie się ziemi Ii$tami do włdciJank~ zJaw1ł~ SIę znowu na orO.t1I.
- Nie znam, proszę pa,"a. nie znam ... lot l burknął:
~~~Ia. s~bd~ maszvn p ..WuTI.dt;rmana, ~oma.
- N , c!n~ tej maszyny, ~roszę pa\V tej chwilił wtrącifa się do .rozr.1O- No. cze~o pan chce?..
,
,,-'J'C s:·ę n:.by pokazanIa takIej sameJ ma- na ... - OS\\ ladczyla, zwraCając Się do wy siędząca dotrcbczns w mtlcroniu d\>- Chciałbym dać panu wiekszą roszyny. Moze pa.n wym:eni jak'ś markę ma- \Vunderl11an~. .
zorczyni:
bote, .. - odparł tIprz~jmie dle,tekty\V.
~zy~y? '-. pyla w1 aścldcl e:>ld?du, cle rozu- A ~dzl~ Jest? -. zapytał, szef.
! - J~dl!1eg.o to znamy... On go. wlaś'nie
Ale nawet zapowj,edź większej prac;y
rueJąc o la.ką maszynę chodzI.
- Andrzej zabrał Ją na probe do ClO na tę drogę pijaństwa sprowadZIł...
n.ie wyprowa,dziła Lentza z rńwnowa1rI,
mu...
]a,k się nazywa?..
a wfaśdwie z o~arniającej go apatji. WtZa!1f·ast odpowiedzi detektvw wy- Aha ... n.obrze ... Dziękuję··.
- JakÓbLentz ... Ja'k6bki,em gO naozy- ' docznie miał większe zrurobkL
,
'jągnąt z kieszpn i dwa \jc;tv, zaadreso-, W tej chw:\j legata wtrącił się do Iwa ... Ten Jakó~ek to wielki pn'n... I maj-! (Da Iszy ci-g jut o)'
wat1e do pana Wonda, a I"trzvma"e od rozmowy. Zwracając c;ię niby do wła- j ster nie1adn .., Wszystkie zamki panu oą
~
sJ!lrawców kradzieży teczki. Wyjął oby· ściciela sklepu, zapytał:
twor~y._ Też ślU!SaJrz.•. Wielką ś1tllsarnło
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el<.~ktryczną. Udv Ja/kC) lest zePsu~e roz
)~ga Się sv'<nał dzwonka. bIJ)
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N le a\\ no wY.darzył s'e w Ncw-,
Pomimo st<Hun z naJrozma'tsly~h ter. Pr~ewaznre olr,ymuJ<l tiD.1 nl'f')sca czała w cj' u 65 lat, W m/oullści swej
Yorku ,pewlcn 11ILy'Jellt. ,~tórv pono\\. n'e stroll. U~)rl~O.l\'\lIla r~50wc \\. obce 0111- na ~alcrJ' loW· populalllie .. l-h~cm mu- ! Adela l1uO'~gzo tała porzucnna przez u4
wysulJął
na
~!I JCSlClC sIlIIle lakorl.cniOIlC
rzvnsk'lTl"
k'
,." Sk . t
. t
.
~..
. • • •
Ol: tane'ro l ta sle em
przelę a
ze
.
' forum puhlll.zne przepa . ć i fZ,cnów
d,Zlclącą
bIałych
IIIUr1.VII4hv. zaWje~·I' SlCtt:~6(1I1t: laS lii.l l>ołuul1Iu \\ Slystri1e
Taki sam stosunek do miH~yn6\\.' pa.
.k
','
kal)'ch w St. ZjCdIlOCl(III\'dl.
tramwaje I aUIUII'l~\J S" pÓJzicll);IC na nUl·c u·Śród rcst<JlITu'ol'6w ne 'oN'" lfSKlch l przY~lę\! a \Vlr:~eJ, do n.l og:o nie prze\V .
,
. ,
,
. l. J
e,
".
'
,
" ' , maWiać Przys'",gl
sweJ dotrzymała
aż
, I b rlclI1, w polllu~IIt!J
~zcśrl W} s' l sekcje blllł~ , \.:z.amc, ZW.UlI! pOpuJurule Jcunr widzą w swo·dl lo\\al<l.:h Ch;:tllIC d ~ . ' .
'k I I ~
"
.
py Ma/lh(lll(l~. znajJujc się .ko~~·IM plld'"Jlm Czow·'.
OlurzYlI6w. drudiy wlbrallld.l:I im \\'stc- ' ().:mlCr:c~l: ~ r<? u ~ \l, me wypowIe·
zarządem l>l~lych. do ktorCI!:..t uczę·
13laun nieszczęślIwemu murzynowi. PU, Uard.w cz~sto resluura..;je s;\ lert!· dZHlła wlI:~e.J ~nl sło\\, a. , ' " ,
szczaja ró\\'rl'cź.. murzyni. liłm , esz '<:tl l ! jeśli przeimJ\!/.Y pn.ęJz1al zarelerwO- nem kOlliliktów, na tle uiJu.edzeli raso- ... na.,lzeJszym ,f~eta em Jest 1\tam \V Z n:H':zneJ Ilokl. Probos7.CZ kuś- : warty dla b:ah'ch (>!)\.vn1d dworce ko- wyd,.
J~st on d\\a razy lże,sz~ od wody Najciola z~r. (Xo.IJI.lI II )o~. d~l4~ d i! IJrzy-llcl tclalI1V(ł! ~C\ 1;(i~I.'eione /la 2 czę:kio
Zdarzało sl~ ni~:\\~dv. że tlum 7ne- C~~ższyn~. ~talc"!l' waznq',:" 14 razy
sporzcll·a kO!\I:IU.O\\'1 WII;,:cJ \\."lcrnv\:h: oraz slJkoły I illsivtu~ie Slt{lłcczne.
cal sle okrutnie nad ruurL~' l1alU:. kh\ny \qęceJ n , ~
oda Jest o,sm. (sb);
.
za~ra~nal SI~HH~' adli~ IlIurlVłlów Jo 113Murzvn. tUlIllo że pllsimla dyplom' prz~'padkowo b~'li w tej ~a",~i reslaura-; ... okres .czas.u Z\~ al~~ r~k'em ~kta
1 sle ,z J,;5 I Ć\\'Je;ć dt1la. ~()k, ka:cl1rafJ';. ~przC(I~'111 ,~IC Jcl!lJ:.lk lem,u czł()~- uniwerS~;I~LU i jLst czł{)nk'em rMl1ydl cJI. Bywały w~lPadki. że biały ~
kO\\IC kolt:rt,:S!n~jl. k.ló.rz ..... osuIłHJ.l.:lVh • . towarzystw naukowydl. ule może na dnia. bawiący przcja~Ji!rn!fa polllvcy. Jarzm~y ma 3~.5.d,nr. rok prz~stq)~V to aczkolwiek nil! Il!,'h "IC J1rz~cl\V le- , południu poLlrM.owaĆ w \Va~ofla~b pul- ; urządzał straszne awantury. POIIII'\\'d~ J66 dm. rok kSICzycowy -. 3~~ ~111. rok
mu, ab)'
murl,vn' t1Cl~S1.Cl.:111 do 'ch UlMowsk1ch! J\rbło Il~l!'(). Winien on uni-I \V tej samej restauracji s~olkal murzy' \\'('d.lu~ ka!en<l~rza ~r~\!or~n,I\JI~g-() 'w'at~'nl. l clIł"ch sil hl,.·da Z\Viłkl~łli, : kać naj,"rr 1cjsu"o !!C~llI. kl6rvby InÓ)!' na.
,3(l5 dm. 5 gOUZI!1' 49 m,Tlllt I Ił sekund,
"',~Iosek. ahy \Y~rr:wadLUlltl WUrl)·Uow, białemu z p(jłuu~!a wydawać sle obraż. I po~nh~v wYP:lde~ w\'w()h~ rok .te· :o~ ~ł()llccznv Jest krfl!!'lv od gr(:l;orJako c 7 łOlll w ,: 1).tt.'I~jl." ,
l lwvl11.
mu \\"clkle pOrtISi'el1le. w, RI1S1' S"WIl!~' Jallsk!e~o o .12. S~kUlldv, (sh)
~
Urol,lfIY. len. tJ~,l~k,~~ ~f13I"J~ do~adNidcdnokrołn!e ld(m~ałv SIC wyt)adk l , klej. Pcwlen amcrvkl~n~kl .!~.sncrl tt'~h- ... strum)en ~(lPY. uderza G\cv. ~a
nie st~'SIJllkl PJ~lLIJ'!":~ 111~Jl}' ~fOlvml. I llynoclowania czarnt'~o, jedvnie dlatc'; nl c7.nv - Jak Się ~ózmcJ oka~..a'o pu- płytkę stalową wlru:llca ~ s!ybkosl'!ą
murl~ l1am l w ~t. ZJdl!()...wnvch. a na- , 1:0. że nlewinnvm ~eslcm lub icdtH,'1I1 I chc){)z:\cv z pofudnlll - lłfzaJzl1 dzfb ZO,OOO obrot6w n,a IllJllute Jest w stallle
\\-et .star:!e Ncw,von;kml' R'tll.le uprze-' ~ł(\wem wyraził się nlcwłaś<.;lwie w{Jbcc I awanturę. ~Jv l3u\\'aŻY: OlllrlVna je- przeciąć ją w cjąg-u 4 m!nllt.
dzcl1la rasowe IIIC S'I toik blfdzo zao~t- bl.tfcC'o.
1d1.:lce~o w tej ~amcj co n'l rl',~t;l!,r:1..:ji
- .. ,pierwszym tancerzem . mararron.c.
' N'I pMno('v oT7.csadv raSJIl'e pr7.e- O"'c~o amcr"katt l n3. i,11ci się późnIeJ tot'skim" tył anl!"'els~;i aktor William
. C~ln!1kn\V'e k~I~l!fC~~ :jl . Słtł~lnl.e siC ław'a'ją sle równid ale nie WYSh.'nl1j:t ok;ł7afo, wydaJono l Hm: jl.
K crrrp, W ro~u 1,'=;99 t a (l<:l vł on b~z;
oba:\ I~I~. ~,c. tIlUrZ,\:l b~~J~I.:Y ta~n w nne w tak ink<;krawej fnrll1te' \\I N~w-I
Wvpadek ten najdohl!nieJ chnraktc- I prrerwy w C\'\I.!U 9 d. II I pr;ehv,:vaiąc
P~lY Ir~l:7.(l.]'~Il:cj, \\ 1<; ~~W,~C • la\\ lad"q : Jorku np. dvrcJ'ń1,OT7.V IC(ltr'~w nic uw- i rv:wJe sto~:;unki panuj=lce rcaiędlV bl~llV" przez ten cz~s droR"ę 117 mtł między
"króLe.;) Ś" ~t~ "I:l, l rlvwnć nalct.v· te !life sprzedaJa nmr7vnOrn łlifetv n3 p~r. m' I mlirzvnamł.
tJ. i Lodvnem a Narwjch. (sb)
obawy rJlkow b\'lv "7.a~3dlll(\ne. srdv! "
fi
W clnl!u os!a1nlch 10 lat. IlIdllO~ć W1.roMi
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Charnkter\'s!\'\.·zne Jest. te ~tannurt. '

~~rc1::J~l"~~W71~~~~~)~~z:a~~'~~:v~~~~'~!1~d~~
koś~~,~~n ~a~~: Ji~~c1i7:~l~::;~':;~' białymi.
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a 'kOlorO\\'Vlllł. pr7cstrzt'~3na jest nictylko przez wladze ~\Vie~klc. ale I IlrlCl

władze kościeInc. Na Jlołudnlu nikomu
(z) W górach Boliwii i Peru znajduj", równi d w Indiach, Australji i poludnio· 1 Do niedawna. ziemia faraonów była
nie śniłouy sic dopuśdć murzyna do się wielkie plantacje .. lwld", ,ośliny, da· : we; Ameryce. Botanicy wylicza i" 50 ro· ziemią obiecaną dla przemytników, hanudzi,iłu W nanllŻt:I'lslwle odprawianym ł j~cci kokainę. Te S:lme planlacje, doslar dzajów rozmaitych roślin, zawierających dlujących kokainą i beroiną. Egipl był
W kościele biaivch, nlez aleinle od łC)!O I cu;ące cal~mu światu niClastąpionego kokainę.
(SiedZibą licznych rzesz narkowanów; ~
Jakłebvon zajmował stanowIsko w błe_ środł(a znieczu!ające~o. są równocześn.i~
"Koko" jest to niski. łatwy do hodo· ofiary tego nalogu mno!yl)' się w zastraran.:hji sJ)ołcrwcj.
źródlem "białej trucizny", unieszczęśli, wania Krzak o jas\H&wo·zielonycb li· i ~z.niący spos6b. zasilając kiesz.enie prze:
\V czasach p<ln<l\\'nnla nlewoJnłchva wn.jącej nało~owców wszyslkith krajów ściach. które, zbierane dwa razy do roku mytników, bogacących się na tym propozwal;lno \\'1łruwJZ I C "lurZ~·110m clio-" i stanów - hokainistów.
suszą się naslępnie na slońcu. jak herba· l cederze. Stwierdzono. że pewien znany
dzić .do ,ko~~I(jła. alc miejsce Ich b}'Io lIa
K.okaina. użycie I.dór~j, w ~rzeciwień. ta. ~djanie peruwiańscy fują stale liś;ie h.andlarz-f~ancuz w cią~u jednego mie.
speCjalnIe zarezerwowallej trybunIe w ' stwte do haszys7.U I op ium, nIe wymaga ' kokamy, ~o wprowadza Ich w stan Clą· sląca zarobIł 20.000 runlow.
g!col śWi'\!YII I . OJk[\J 1.!lŚ zniesiono ! żadnych przygotowań. stanowi prawclLi-, głego podni~c~nia, wywolui~cego Slt~C~
Aczk~l~iek zyski. osi~gane. prz~~
nlc\Volnh:two. murzyni mają swoJo "'la-,I Wł\ klęskę.
ny napływ SIł t energJI. Atolt usLa takle· przemytnrkow. są olbrzymIe, nIemnle)
Ine koś~tlił}'.
Przemycanie kokainy. odbywające; go osobOll\a z czasem czernieją całKowI· I wielkie jest ryzyl,o, na które się oni naW c;ll~'..:-h SI. Zkdnoc7.0nvch jest się na \...·ielką skalę, rozwinęl0 się w or- i cie, ciąllle używanie narkotyku rujnui.e ratają. Ten sam handlarz wpadł niebaobecnie 47.o0n kościułów tllurzy,1s.kich. I ganizacię wSlccbswiaŁową, na clcle kr6' jego zdrowie i dość z.naczny odsetek
wem w ręce Russel'paszy. naczelnIka
J 1 c7.ącvch 5 rnilj.,nÓw d\Vie~cie tvs1ccy rei sloją międzynarodowi przemytnicy i djan wpada w melancholię.
policji w Kairze, który dzięki swej enerczfcmków na o~!lll1ą Ilo{t lIlurz~'nów za awanturnicy. Posiadają oni rozgałęzjon~
Handlane przewożą kokainę, posJu· ' gicznej i skuteczne; akcji. slal się posLra
mlcszkat~;ch w St311nch ZJcdnoc:wnvch. sieć a~enlów, sWÓJ tainy szyfr i rozrzu gując się trzema systemami: powierzają chem przemytników i handlarzy .. białej
Poza Stanami poluJniowcm. IstnIeją conych po całym świccie wspólpracow· oni doslawę sprytnemu i pomyslowemu tru ci z,n y",
na półllocy 4 stany. w których jcst b. nil<6w, ~o(:body tej organizacji sięgają agentowi lub dostarczają, potaie~llie la· 1 Obccnie "stolicą ko~ain}''' jest Kondużo murzyn6w. S" to Illinois
OhIo. astronomicznych cyfr.
dunek na poklad okrętu I polecalą swym stantyDopo~ przez klory przechodzą
Pensylwania I stan Nowe)!o Jorku. Na
Potaiemny handel kokainą fest w St. pomocnikom, których nigdy nie brak . wszystkie niemal ładun.ki narkotyku,
północy pozwalają murzynom udział w ZiedMczonycb bardziej jeszcze rozpo.! wśród załogi, dostarczenie towaru do · przeznaczone dla Europy.
O~Ólllydl rI;Jb()~t!list wadI kościelnych. wszecbniony, anj~e1i prz~myt al.koholu i !llieisca .przezna.czeni~ i ,;,re~lcie u,kr~a
Wiel~.~e i1oś~i sztucznej t. zw . .. syntylko wtedy. ~dy wlaJomo. że jest Ich walka l tym hanulem Jest, nlez'VY'}'kJe Ją kokainę wśrod DlewtnUle wyglądaJą- tetyctne} kokamy produ.kowano row.
2n i koma Ilość a nn wet oozwalają zoo utrudniona.
I cych ładunków i w czasie podróży umie · niei w... Genewie,
pod samym nOsem
stać członkami parniji. ale są to wvoadZ dominjów brytJ'jskich najwięceJ ciel szczai~ je w bezpiecznych miejscach.
Ligi Narodów. Obecnie organizacja ta
ki nader rzadkie. Dlatc)!'() tet. tam ~dlie pi od plagi tej Kanada. Wlad-te angiel,
Trasanieleg31nego handlu prowadzi została ~likwidowana i handlarze "bialej
murzyni znajdllJa sle w w'C'k.szv\:h sku- skie. które r()lpoc::~ły energic7-ną akci~ od Am~ryki do Turcji i Egiptu, przez trucizny" szukają i niechybnie z.najdą
pieniach, zakładają ,oni swe własne koś- w kierunku zwalczania potajemnego han Marsyl,ę i porty morza Śródziemnego, do nowe pola dla swej intratnej działalności
c1ofV.
dlu kolia iną, na trll my na olbrzymei trud Oalelde.f(l Wschodu.
I
;;w;
\V i ęksr.3 czcść ml1rzy"ńw Jest meto. ności. W ręce ich wpadły jeclnolOtki. Wl)·
S'·'5'
l
dvstam , luh bartvstnmi, li W rzeczy""l- hec których Al Capone czy Jack Dia· \
stokI ~ą wśr6d nich rcnre7.cntowane mond. S4 niewinnemi dtiećrni.
wszvstkie sekty chr7.c~clla!i~kie.
POZIł Peru. kokainę produkuje się
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JR~teor, Ii'órą ~nisz(!:lJł

d,.,o m'08'O 6i6'iinr - :fodomc , !jamo' C

Tajemni~a za~i~i~nych dwuch miastj na w Ameryce Północnej. W pobliżu
bib! jnyc.h &x!OIllY I (jolllory Jul yrhaa!' kraterow na pustY1li arabskiej z!lale'i.ione została Jeszcze w}Tświctlona.Wctiłu~ 110 jakieś szcZątki murów. Prawdopoprzypuszczenia uczon~'dl. °b)'dwa ania- dobnie są to ruiny SodOmy I GOmory.
ZWierzenia .~ule.nlel!o s.olr~a
sta zostały znIszczone przez Jakaś ~wał I {)powiadallle UCZOI1C.l:O wywołało w
(z) not.\·f do stu lal - to n/C'S%C1t:-j.(U $11m prz.\·Tlns{ sobie drzewo TUJ opal t~wną katastrofę, pra wtioPoUobnlc na , kołach naukowydl wielkie puruszenle.
~cfe, zarewllia Sanmd CIClre. 5~(]zlwv i (vii sie nllv:el brzytwa.
SodoTłlę i ~j0.nlOrę spad) graó meteorów l Na dowód prawdzlweści swych słów
m~eszki1'"i{c Kln!!sdiff. Jed-rne. co
Clilre uważa. że •. zurtnle wykutał- który spahf Je.
I uCZOny pOkazał wykopany przez siebie
można dzlęld temu ()~ia~ać - to mla- 1:e-l1'Ie" psuje loozl. u'ob,·(' fZe1l0 nie byt
Obecnie odnalezione zostarv SlCZąt- , meteor. Jest to dość duży głuz owanowicie to. że człowie'k staje sf.e przed- nigll.l' w kinie. Ze srnutld-cm wspomina k! jakie~o~ miasŁa. któr~ prawdt~lJod()b- : dze 25 funtów. Bezkształtna bryła że
młotem clC'knw()~cI ,róż-nego rodzaju le- swe dzlcilislwo. kit."Jy In ()jdt.~ jego u· me było Jcdnym z zmszClollych gro' laza pokryta zewnątrz pumeksem I dronJ.uchów l nkrob()w.
trz~,nj'''.... al rl'dóne. skla'./~'j?,cą się 7. je- Mw biblijnych. Nicdaw~o powr~clł do bnerni ziarenkami kwarcu. Obliczają, że
~
l CI
t.
t'
fl Ite! dt'n"ś~IM!!a dZieci. za 1J szylingc"l\v (20 Anl:lJl, uczony John PIlIlby. Kllika lat mcteor w Chwili spndunia pot:iadał tern~, amue
are u\\'n _a.
e na 'rep. ~łDt~'ch) t},lo!'oJni~.wo. •
SPWll' on w pustyni arabskiej w J)OSZU'I perature 1670 stopni i stopił nawet oiabył()by, Kd.'"IJY IImarl I"rzed dt"'~d~iektó
Na l)ol\\'ieIJI.eni-e su.-ef teorji Clare , kiwanIu 1.n~łni{}nych ruin I I)rzypadko-: sek· który następnie utworzył kwarcolaty. - Oskm,dzi.~siat . at. to w ~ • w t I przytacza przykład Hemy Lubu-che, wo zupełnie wra'z ze swym służąqm wą powlokę na meteorze.
rym ~tarzy. w.mnl od;~~ć re świata. ab} I czf(ml<a pa ~lamc'l1tu. kleJr).' w wirku 70 przy~yl do d.ollny. w której znuj(]owalo
OC7.Y',I,Tiście. pod Jlradem meteorów
ustąPIĆ mH~JSI.3 .f!1 ł :>'l}1n l nie sprawiać ,lat zrzekł S(C swCt!'o mandatu, Iu·ie,.dzqc, się kilkanaŚCIe kraterów.
o temperatune orzeszło 1000 stopni Sokłopotu swvrn bllznlm.
te cz[ou'iCk, d()sZCdl~z\' .do 70:/.to rokl,
Kratery te nle są Jednak pocbodze. · dOma I QOmora musiały być 7równane'
Aczkolwiek staruszek wspomma () iycia, zaczynn nd110SIĆ SIC DOll'ICTZchOu ,ta wulkanIcznego. lecz są pozostałością z zIemIą. •• Historyczny" meteor złożony
kłopotach. jest on nlezwykl'e rzetki i nie do wszystkie/.to. Co 'lO otacza, Drze· llbrzym1cb meteorów. Dotvchcras zna- został w muzeum narodowem w LonnIema " ,fi imnrejszej potrzeby .. nlańcze- I szkadzajn( ledy/zle rozwuJu"", i szezf' nv jest jeden tylko krater powstały w dynio.
tlla" go. P.Ol1Umo swe,go podeszłego wie , śclu młodzleżl.
ten sposób. Istnieje on w stanie ArlZO'"
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DZiEń
Na ostatniem

P.Z.P.ft-U.
posiedzeniu

rIlo1/,rnai'oś(i

zarządu

w

I

przed kilku żą frekwencją widzów.
.Znany . pięścia~z. niemiec~i Neu,sel :
zw. ..dzicń PZPN" polegający na tem. stkich związków sportowych, na której zmierzył Się z anghluem CookIem, klory ,
że wszystkie imprezy piłkarskie urzą omawiana była
sprawa przygotowań znany był jeszcze za czasów Carpentie-I
dzane w tym dniu idą na dQchód PZPN. olimpijskich na rok 1936.
ra. Liczy on copra wda 34 la ta, lecz
Wobec tego. projektowane na dzierl
Mówcy pokreślali, że Igrzyska Ber- wciąż jeszcze jest dobrym bokserem. ten trzy mecze ligowe grupy wscho- liIlskie muszą być czemś imponującem, Zwyciężył na punkty po 12-tu rundach
dniej zostaną przen1es 1olle na 3 maja.
co zadziwić musi cały świat. '
Neusel, który jeszcze w bieżącym roku
W ogólnych zarysach zapoznano ze- prawdopdobnie w marcu, zmierzy się z
branych z planami budowy stadjonów Striblingie~..
.,. .
Sprawa meczu
oraz innych urządzeń sportowych, przyW drugIeJ parze spotkalt Się: memlec
bokserskiego czem posŁaonwiono dołożyć starań, by Guring i anglik Bennet. W szóstej run~
Polska-FinlandJa
już obecnie przeprowadzona została, dzie walka zosŁała przerwana przez sę
Pertraktacje w sprawie międzypań wielka akcja wśród społeczeństwa na I dziego, który uwał Guringa . zwycięscą
przez techniczne k. o.
siwowych zawodów boksersk:ich Pol- rzecz Olimpjady.
***
\VI ostatniej parze walczył anglik Pott
ska - finlandia zostaly wznowione.
światowy
Juz
marynarzem Howles. Zwyciężył na
Francuski
rekordzista
PZB proponuje rozegranie tych laWO"
les
Ladoumegue
nie
może wciąż jeszcze punkty Polt.
dów w drugiei połowie marca w Pozna
**~
niu. Rewanż odbylby się w finlandii przeboleć swei dyskwalifikacji jako ama
tora
i
dokłada wszelkich starań, by się
Donosiliśmy już, że ubiegłej niedzieli
w 1934 roku.
zrehabilitować.
rozegrany został w Niemczech niezwyPrzed kilku dniami zamieścił on w kle zacięty mecz piłkarski między F. C.
piłkarza
paryskim "Auto" dłuższy artykuł, w któ Niirnbreg a F.C. Furth.
rym między innemi oświadcza, że gotów
Spotkanie zak~ńczyło się j~k wiado- ,P. Landbeck (Wiedeń) ustanowiła w
jest zwrócić sumę 6 tysięcy franków, mo przegraną druzy~y F.C. Nurnberg ':" Davos nowy rekord światowy w biegu
Nie od. rze.czy będZIe łyżwiarskim na 500 mtr., uzyskując
Nowowiejski Klub Sportowy, został które otrzymał za start w Le Havre, je- stosunku 0:1. przyjęty w poczet członków K. O. Z. śli związek francuski przyw-róel nm pra- dodać,. że pokonan,Y zespoł nt~ ~rzegrał
czas 51,5 sek.
P. N.
) wa amalora.
od maJa roku ubregłego, ant Jednego ______
_ Termin przedkladania zaświadczeLadoumegue powołuje się przytem spotkania, mimo iż grywał również z ze ..
nła przez kluby o badaniu lckarskiem. na podobne załatwienie sprawy z belgij- społaml zagranicwemi, a przeważnie
Wileńscy bokserzy
zostal przedłużony do kOTlca lutego rb. czykiem Vermuelem, który w okresie wiedeńskiemi.
- Syrek JuUan Z 1(. S. Tarnovia. ptrzy . powiennym został również zdyskwalifiNiedzielnej porażce towarzyszył nieJadą do Łotwy i EstonII
mar zwolnienie ze swego macierzystc- kowany, lecz po zwrocie otrzymanej su- zwykły wprost wypadek.
k -i '
d
go klubu.
my zosŁał reaktywowany w prawach
W drużynie F.C. Niirnberg gra na po- . Wczor~ł w czwart~ VI' ecz.o:em u. al
zycii obrońcy, jeden z najstarszycb pił- SIę do MI ~:wy (Łot:-, ~), R~gl I Tallma
, flanek Leopold i Dyba Tadeusz. amatora.
Ladoumegue wierzy, ze znów osiąg- karzy niemieckich 46-cio letni POW.
I re~rezent.aCla bok~elsk~ Wilna w ~~ła.
byli zawodnicy l3icżenowianki - poupisali zgłoszenia do Unii krakowskiej. nie znakomitą formę i będzie mógł broW kilka minut" po rozpoczęciu meczu ; dZle (we<!ług ~0Iemo1(.."3. wag) Bagmsk},
Suchan Kazimierz. gracz Polonji kra nić barw Francji na Olimpiadzie w roku wezwany został PQPP przez prezesa klu ' Łukmm, . Znam.Lr~ws~, Maczuko~, MIkowskieJ przeszedł do Wawelu.
\ 1936-ym. - Francuski Związek Lekko- bu, by opuścił boisko. Okazało się, że rynow~kJ. \~OJtklewlcz. Zawadzdknl'l'aS~8W dnIu 5 czerwca b. r. odbędzie się atletyczny jest jednak głuchy na żale 11-to letni synek Poppa uległ nieszczę- I dowskt. NaSI .bokserzy walcza
. ~
w Krakowie mccz piłkarski pomiędzy : swego biegacza i absolutnie nie nosi się śliwemu wypadkowi na ślizgawce i Ib. m. w Mła\yle: ą9 b. m. w Rydze 1 dma
reprezentaciami miast l3rukseli i Kra- ' z zamiarem ułaskawienia Ladoumegue. zmarł.
31 b. m. w 1albn1e.
kowa.
W Londynie zorganizował słynny mePopp naturalnie natychmiaŁs opuścił
W cza.słe ŚwIąt WfeIkano~nych, re- , n~ge~ Jeff Di~kso? ~ecz~r boks.erski I boisko i drużyna iego musiała przez caprezentaCJa Krakowa, odbędZIe tournee . memlecko-anglelski, ktory c1eszył Się du ły czas grać w 10-kę.
.
po Holandii rozgrywaj~c dwa do trzech
1
Poznań-Budapeszt.
meczy z tamto reprezentacjami .miast...
PłY"1iI"kl-B'
Dnia 2 lutego mial się odbyć w WarMIka Tadeusz z krakowskIcj UnJI
i
II
'ł
VI U
szawie międzymiastowy mecz bokserotrzymał zwolnienie.
. .
••
.
ski Warszawa - Budapeszt. Jak- się
Naj1epszy stosunek bramek w rozW l'IOku b; ezącym polskI ZWlazek ZWIązku:.
dowiadujemy co do tego meczu nastą"
grywkach piłkarskich o mistrzostwo Pływacki obchodzi uroczys~ość lO.leMistrzostwa Polski w pływaniu 00- pi najprawdo~odobniej zmiana i Węgrzy
klasy B w Okręgu krakowskim, uzy- cia istnienia. Uroczystości jubileuszowe będą się w roku 1933 w dniach 13, 14 i wystąpią dnia 2 lutego w Poznaniu pr·ze
skal K. K. S. Olsza, zdobywając 73 odbędą się w czasie obrad walnego ze· 15 sierpnia. PZPN zamierza fe zorgani- ciwko reprezentacji miasta, która ma
brąmki przy utracie 11.
Ibrania PZP w Warszawie dnia 26 lute- zować poza Warszawą. W dniach 19 i Się skradać z pięśc.iarzy następujących:
Uchwała Walnego Zgromadzenia K. go. Na to pOSiedzenie PZP zgłasza sze-1120 sierpnia ma się odbyć w Warszawie Polus, Rogowski (OopJ.). Kajnar, Sip1ńO. Z. P. N. z dnia 15 b. m. obniżono reg wniosków natury statutowej. Poza- m~ędzypa(lstwOwy mecz z Czechosło- Ski. Arski, Majchrzycki, Wystrach i
wpisowe dla nowowstępujących kIU- ' tern zarząd prOPonuie nadać godność wacią. Data ta nie jest jednak ostatecz- Wocka. '
Ó
b kl· b
b6w z kwoty 25 na 15 z1.
1członka honorowego p. Tadeuszowi sel na. Czesi howiem nie chcą się na ten , Z I
Na Walnem Zgr?madzen,iu K. Z. O. ! madeni'emu za jego 10..:Ietni czYnnY, go termin zgodzić. Dalsze rokowania są wj
r ng W O sers ue
P. N. uchwalono me przYJmowa~ na rący i skuteczny udzIał w pracach toku.
W Paryżu odbvto się spotkanie 2-ch
członków K. O. Z. P. N. Klubów I T o - .
• .t ó
. I, 'k"
i
G h .
warzystw
sportowych,
zalożonych
puh~rza D"v J s~
mls,. rz w wag! c.e z .leJ n,en;c~ u rln2
przy przedsiębiorstwach dochodowych
U
llJ
II
& II
ga I francuza Onse.lh. Z\~ YClęzył PO 10
lub fabrycznych.
.
rundach na punkty quh r1l1g.
'
Z końcem stycznia upływa termin Indyj, w których. barwach występują ..Byty mistrz Nlemle~ w wa~z~ lekwładze
zgłoszeń do rozgrywek o puhar DaviSa. gracze przebywalący w Europie. (Egipt , kie] Domgorgcn (KolonJ?) zwyclęzył 'w
•
a 2 lutego nastąpi uroczyste losowa- reprezentuje znany w Warszaw1e fran. Zurychu na punkty mIstrza l(umunjj
n:ie w patacu E1!zeiskim przez prezy- cuz Grandguillot) można już dziś po- Covacego.
' . .
d' 22 t
. b
W l denta Lebruna .w obecności ambasado. wiedzieć. że liczba konkurentów prze~alk.a stała na skandalicznie msklm
t
Odb ve
w ~lU
s y~znIa .. r. a rów państw zainteresowanych. Dotych kroczy zeszroroaną.
pOZIomIe.
be §groradzeme Gbzeforzeckleg~ ~lu czas zgłosiło się do strefy europejskie.i
Tymczasowa lista zgło~z.eń przedTurrielo - mistTz Italii w walce lek
stawia się nastepuiąco: Polska. Austrja, kiei bronić będzie swego ,tytułu w dniu
u por owego, wy ra o nowe w a. ze 20 państw.
w Oso?a~h ~ez~s. dI; Ża\ RugOlf \V.~Z uczestników zeszłorocznych brak Belgia, Dania. Hiszpania. W. Brytania. ! 15 marca w walce przeCIwko Locatel~~e~~~i Ś; i eJs r I I1Ju~7e~icz r~'
I - jest EgiPtu. finlandjj i Indii. pr~ybył · Grecia. Holandia, Italia. Niemcy, lrlan- lemu.
..
k Yt
~R d y,. l . R k b 'kon,Sse-/ na,tomiast poważnY konkurent - Potu- l' dja, Węgry, Japonja. Monaco: NorweZnany węgIerskI bokser SZODolevr.~
Z
wans n 'ps. ar l~,r
ł cr- dn ;owa Afryka, wsławiona ostatnjemi gja. Rumunia. Szwaicarja. Afryka Po- S~Y został pa~~:maI1Y w Paryżu przez b.
k~~el. Jdyrlepa~ch;l~~ ~~fużd' J6~cl- Zwycjf;lstwami nad anglikami. Ponie- łudniowa Czechosłowacja i Jugosła. mIstrza ~ra~cJ[ Raphaela.
l h J'
Z· bt k' J'. B d - k' -K' waż pewny jest niemal udział Egiptu i ma.
Drugi mIęDzynarodowy mecz b~k_ee .. an,
a oc I . I c. nars I ..
serski o puhar środkowo. europejski
komISJa rew. Nalepa J~n, InSp. Mazur
stołowy
rozegrany z,ostanie w dniu 23 lutego w
Pradze między reprezentacjami CzeSt., prof. Mie~ka Adan: I Druzgała. ~ą~
choslowac,ii i Austrii. W drODze powhonoT' dyr.. PIOtrowskI Jan, Jadc wlllckI
Wf. I Hawhczek.
Dalsze wyniki spotkań o mistrzostwo
rotnei aaustriacy rozegraja SPotkanie z
Przygotowania teni- HAOIDOR - SAMSON (Tarn6w) 'WYSOkiem zwycięstwem .dru.źyny Ha- raprezentada Brna.
Berlinie

odbyła się

NAJSZVBSZA LVŻ\VJARKA SWTATA

spor'oOJe

PZPN wyznaczono dzieli 7 maja na t. dniami konferencja przedstawicieli wsz~
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W Krakowle

sisłów polskich
POWYższe za;~~y tenisa stołowe- gi1J,~~~kty UzYskali: BerdYczower. MaHokej na lodzie
Przygotowania polaków do waJk o go o mistrzostwo klasy A, zakończyły l jerczyk. Rieser, ZYsman i Schmalzbach.
Dwa czołowe kluby czesl<ie Slavia
puhar DaYisa zapowiad,ają się pierw- I się pięknem zwYcięstwem drużyny kra
. *.*
i Sparta znane są ze swej rywalizacii w
szorzędnie· Leg'a dostała zaproszenie kowskiej nad silnym zespołem tarnowW dniu 27 b. m. od.będa sie zawody piłce nożnei.
na meCZ w haH sztokholmskiej w dniach skim.
pjng-pongowe z cykhl gier o mistrzo-I
W sezonie zimowym kluby te ryv,'a
4 i 5 Jutelto od cz,ofowego klubu szwcdz
Gra srafa na dość wysokim pozao-. stwo klasy A. w drugiej serii roz~ry. Iizują ze sobą również w hokeju.
kiego AIK, stamtąd gracze nasi Jędrze- , m~e i była niezwykle interesującą. PUll i we~, pom ! ę:dzy mistrzem okręgu Mak. I Ostatnio odb yt się między temj kluiewska, Ttoczyński i M. Stolarow uda- ' kty dla zwycjęzców uzyskali: Zysman, i kabli a Hag1oorem. Zawody powyższe bami mecz hokejowy o mbtrzostwo,
dzą sie d,o Berlina na zawody w dniach ! Ries-er, Berdyczower, Ma~erczyk i' ~ zapowiadają się nadZWYczaj interesują który zak,ol1czvl się ZWY'cięst\\. e::n Sla11 i 12 lutego. poezem połączą się z , 5cheiT10wiiZ. Dla pokonanych Seiden i · co, zwłaszcza, że Makkabi będzie chcia I vii w stosunim 3:0.
*",*
Hehda i wyjadą na szereg tygodni na i Schmtd1:. Zawody prowadził p. stein-I' ła za wsze l ką cenę u z yskać zwycie-I
Rivierę.
weis.
stwo by móc się zrehabilitować za osia
Spo't'kanie zes'polów uniwersytecPo powrocie. pod koniec marca. pod
łfAOIBOR - SItA 6:1.
tnią przegraną 6:1. Początek tych inte- I kich Cambr:.dgu i Oxfordu zakOli.:wło
ckipm trenera otrzymają ostatecznY
Drugie zawody ping - J>Ongowe o r€'suiących zawodów o g~dzanie 7.15 w J się zwYcięstwem stUDentÓw. CalilbridszU.
mistrzostwo klia sy A, - ;za'kończY1Y się ' lokalu Hagiboru przy ul. Józefa 5.
gu w stosunku-1:0.

I

I

Z

działał

.0

L. O. P. P. w Warszawie rozwija niezwykłe ożywioną działalność
wszelkiemi środkami prGpagandy. M. in. urządza on co pewi.en
czas wystawy prGpagandowe w swoim OśrGdku Propagandowym przy ul. ŚW1ę
tokrzyskiej. - Na zdjęciu naszem widzimy "dGbrane towarzystwo", które czuje
się doskonale w maskach i ubiorach przeciwgazowych.

alaslrofa kole.towa w Ameryce

Zarząd Główny

posługując się

W pObliżu Desmoines w Stanach Zjedno czonych Zderzyły się dwa pOciągi osobowe na moście. Wskutek zderzenia rozbity został tank benzynowY i nastąpił
wybuch. 4 osCby poniosły śm ierć; 28 zostało ciężko rannych.

Ku czci bohaterów
z roku

70-tą rocznicę Powstania St~iGwegG
UCZCZGnG w Łowiczu złGżeniem wieńca
pod krzyżem-pomnikiem, ufundowanym
w roku 193Z na terenie miejscGwych kGszar, w miejscu, gdzie pochowane były
zwłoki poległych w GkGlicznych bojach
powstańców.- Wieniec złGżył dGwódca
10 p. p. pułk. M. KrudGwski. - N. zdjęciu naszem widzimy moment składania
wieńca przez pułk. KrudowskiegG •

Który z nich prawdz.lwy?

Słynny uczony prof.

August Piccard
który wsławił się lotami do stratoste~
W stoUCY Bułgarji, SOfjl, rok rocznie obchodzone jest z wielką uroczystością ry, bawi obecnie w Ameryce, gdZie spotświęto Jordanu. Na zdjęciu widzimy ca ra Borysa w towarzystwie królowej kał się Ze swYm bratem Janem. docenwłOSkiej udających się na uroczystość świąteczną.
tem na uniwersytecie COlumbia. Obydwaj bracia są bliźniakami i tak bardzo
~
~. do siebie podobni, że trudno było stwler
dzić na pierwszy rzut oka, który Z nIch

·
l
Pl
warun lem Ju o~ I.jles słynnym lot=~~m

IW":/0IUJ

~

t

stratosierycz-

•
Codzienna nowelka "Expressu".

-Ta pani się zgadza - rzekł krótko
Mouyier nie mógl tego przeboleć.
Major udał się na górę. Drzwi były Którejś nocy. po pijackiej libacji po.uchylone.
,
strzelił się. Uratowano go.
'
W ciemnOIściach z trudnością dobrnął
Ody po kilkutygodniowej kuracji
do lóżk-a, które już było pościelone. . szpitalnej powrócił do Zldrowia. starał
Dzia/110 sję to w czasLe wojny wszech- Panie majorze - rzekł, kłaniając
, W sąsiednicm, małżeńskiem lożu le- Się już nie myśleć o Wi:ktorji. Nie znaświatmvej, w r'0iku 1917· Wojska fran- się nisk<o.- BardZIO przepraszam, otrzy- żała siostra milosierdzia Wid,ocznie Sila- lazł jednaJk innej kobiety l nie chciał
cuskie zajęły miasteczko, które po,p rze- maliśmy rzeczywiście zawiadomienie, la, lub też udawała, że jest pogrC'.żona \ słyszeć o małżeństwie.
dnIo, w ciągu !kilku tygodni, znajd'owalo że pan przyjedzie i do godziny dziewią- we śnie.
A potem przyszła wojna.
się w ręikach niemieckich.
tej czekaliśmy na pana. PQnie\yaż zdaMajor oczywiście spełnił swe przy~ouyier, ,Powabny do wojska, w
czasie zawIeruchy wojennej nie miał
W cichem. w czasach przedwojen- wało się już, że pan się nie zjaWi, więc rzeczenie i nawet nie zapalił zapałki.
nych, miasteczku wrzało, jak w ulu. Ze oddaliśmy numer pewnej siostrze mil 0- , Bo kilik<u minutach z roskoszą wy- czasu myśleć o Wiktorji. Dobit;gały jedwszystkich stron nadciągały nowe pulki sierdzia· która wproS!t nas błagała o ciągnął się w miękkiem łożu. Przecież nak do niego wieści, że klOchauek jq ponadj,eżdżał sztwb, generalicja. karetki rprzytułek.
już od tylu dni nie wypoczywał!
rzucił i wskUtek tego wr6cila do Pransaniltarne. tabory żywnościowe itd.
- To bardzo pr,zyjkra historja, Nje mógł jednak w żaden sposób cj-i.
W godzinach
wieczornych lurnąl bąknąl majm - a innych poko,j nie usnąć. Być może wpłynęła na t'0 nieMajor Mouvier dług1() nie m6~1 usnąć
deszcz.
macLe? Mógłbym ewentualnie jeszcze zwykła sytuacja, w jakiej Się zn2.1azt
Wyciągnął z kieszeni buteik", koniaBądź co bądź tuż obok niego spala ku i wychylił ją prawie do dna.
W jednym hotelu wszyscy udali s·ię z kimś przenocować. To dla mnie nie
bardzo wcześnie na SlPoczY1nek
odgrywa żadnej 1101i.
kobieta, prawdopodobnie młoda·
W pewlThej chwili siostra miłosierdzia
Wszystkie pokOje zajmowali wojS!m- Niestety, niemożliwe. Nawet w
Mimowoli prZYPOmniał sobie Wlktor- poruszyła się.
wi, których już o świ'cie czekała nowa, małych pokoikach śpi po kilka osób. Na j.ę' ż któr.ą przecież tak dawno już zer- Czy pani nie śpi? - spytał ~i~hQ.
wytężona. niebezpieczna praca.
krzesłach nawet śpią, bo nie starczyło wal. KobIetę tę kochał wprost do' sza- - Może wyrpiłaby pani trochę k'0u iaku?
Nawet oddźwiemy, który od szere- lóżek. Tylko w tym pokoju który zaję- leństwa.
Nie otrzymaI jedn<rk żadnej odl)ogu dni już się nie wysypiał, zapadł w ła siostra mi'łosierdzia, jest wolne lóżko.
Przed trzema laty byli już zaręcz,~ni. wiedzi.
WI:eszcie zapadł w kamienny sen.
kamienny sen.
Nie mogę j~d~ak w. nocy wynosić go. Zdawa~o ~ię, że ni~ t:J.ie stanie na przeObudzi'ł g'0 gł'0śny dzwonek. Port jer Zresztą gdz1 ezbym l'e postawI?
szkodZIe Ich SZCZęSClU.
Ody Się obudził, z przerażeniem stwierszybko otworzył drzwi.
- W ta/kim razie - odparł major, :
I nagle zjawił się jakiś miedzyaaro- dzil, że już jest po dziewiątej. A prze-Jestem majorem Mouy1er - rzekI po chwiJ.orwym namyśle. - pOlz·ostaJe dowy hochstapler, człowiek, który mial cież o ósmej rano miał odbyć ważną
wo,jskowy. wchodząc do WIl1ętrza - za tylklo je,dno wyjście. Proszę oójść do tel na sumieniu niejedno przestępstwo.Wik- konferencję.
rezerwowaliście dla mnie pokój, praw- palni i powiedzieć jej, że major Mouyier, torja zakochala się w nim.
'
Siostry miłosierdzia już nie bylo.
da?
ze sztabu generalnego. z,najduje się w
Nie pomogły starania rodziny, interNa stoliku leżała karteCZKa tej treMajoor rprzemókł do nN!ki. Chciał na- bardzo kłopotliwej sytuacji i chciałby wencje przyjaciół, .a wreszcie nawet ści:
tychmiast udać się do pokoju, zrzucić z przenocować w jej pokoju. Przynekał błagania samego. maJOra.
- WiedZiiałą.m, żeś to był tv i dIateZerwała z nIm. 'Yyj~ch:ąa. z. ty!? go nie odezwałam się· Nie jestem .:iebie
siebie mokry płaszcz, ·mundur i obuwie. tej p aJTI i, że nie zapalę. światla i jutro o
Port jer rozumiał to d?skona!e. lecz· ł świcie ~puszczę ~u,mer..
;
~. osz~s.tem do Londynu I wlęce] lUZ nIe warta. Musisz o mnie zapomni~ć na
Bortjer powroctl po lobku mnutal.-n. wrocIla.
zawsze.
.. \~lktor]:l.
niestety, nie mógł mu dac pokoJU'

Noc:

I.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zl. 3 gr, 50 miesiecznie

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

I

Ogłoszenia:

,w

tekś~ie 50 gr. za ,wiersz ,rr:iiimetrowy (na stronl~ 4 <;zpaItY)1
gr. za wiersz mllIm. Drobne: za słowl ' I ~ !!roszJ'.
naimnieisze z!. 1.50, Poszukiwanie oracy: za ~l owe lO grOSZY, naimnieisze zl. 1.20,
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