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OTTO BAUER
przywódca socjalistów austriackich. wygłosił sensacyjne przemówienie przeciwko polityce rządu.

Panika w Detroit wskutek
potężnych instytucyj finansowych

Bankructwo banku Forda. nagłego załamania się

Moratorium dla gazowni, elektrowni i tow. telefonicznych wSI. Z~Bdnoczonych

Berlin, 15 lutego.
Z Nowego Jorku nadeszła sensacyjna
wiadomość, że gubernator stanu Michigan, ogłosił S-dniowe moratorjum dla
banków stanu Michigan.
Powodem tego moratorjum jest
BANKRUCTWO FINANSOWE BANKU
FORDA.
Bank ten tak silnie zaangażował się
w Union Guardian, że można było uważać tę instytucję finansową za jeden
bank. Obecnie Union Guadian Bank
uległ atakowi banków konkurencyjnych.
Od soboty nie ustawały konferencje,
zmierzające do wstrzymanIa runu na ten
bank Forda. Rokowania nie doprowadzi
ły do skutku z powodu kontrakcji Gene"
rał Motor Trust.
Union Guardianbank pociągnął za sobą run na cały szereg innych banków.

Słrżały

Rewiz·a
do uczestników pochodów narodowo - socjalistycznych.
w lokalu fri'kcji . komunistycznej w gmachu Reichstagu

Berlin, 15 lutego.
Z prowincji donoszą o nowych
krwawych starciach, jakie wydarzyły
się w ciągu ubieglej doby.
W Lipsku bezpośrednLo po uformowaniu się narodowo - socjalistycznego
pochodu propagandowego wywiązała
się ostra strzelanina między narod. -50 , cjalistami l komunistami.
Jeden z narodOwych socjalistów został ciężko raniony w brzuch. Kilku innych lżej rannych musiano opatrzyć na
miejscu. Przybyłe pogotowie policyine
dokonało wielu aresztf)wań. konfiskując u uczestników starcia broń palną.
O krwawem starciu donoszą również z Kolonji, gdzie do przechodzącego
pochodu narod.-socjalistów oddano szereg strzafów.
:>c,,). •

Burzliwy strejk
górników w Asturji
Paryż, 15 lutego.
Strejk g-6rn ik6w w prowincji Asturji
trwa nadal. KiJka elektrowni wysadzOno w powietrze·
W Ovicdo strejkują usiłowali urzą
dzić kilka manifestacyj, jednak rozproszeni zostali przez policję.

Demonstracja przed
konsulatem

czemi, ' mającemi powstrzymać zupełne Na giełdach amerykańskich zaznaczyła
bankructwo banl{ów w stanie Michigan. się wczoraj bardzo silna zniżka kursów,
Do wspólnej akcji mają przyłączyć za bankami ogłosiły S-dniowe mora torsię: Federal Reserve Board i Finance jum gazownie, elektrownie i towarzyReconstruction Corporation.
stwa telefoniczne.
W DetrOIt panuje zupełna konsternaBerlin, 15 lutego.
cja w obiegu pieniężnym. Powszechnie
ciągu z Nowego Jorku
W
dalszym
pitał
odmawia się przyjmowania czeków. W
OKOLO MILJARDA DWUSTU MILJO- teatrach, kinach i restauracjach nagro- donoszą, że przyczyną załamania się
NóW DOLARóW.
madzone są znaczne sumy pieniężne, ce- banków w Detroid jest odmowa Forda
przyjęcia kredytów od Finance ReconMORATORJUM OBJĘLO 500 BAN- lem obrony których
KÓW I KAS OSZCZĘDNOśCIOWYCH. SKONSYGNOWANO W POBLIZU KAS struction Corp. dla ratowania Union
Guardian Trust Comp.
Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporząPOLICJĘ.
dzenia gubernatora, odbyło się w Wa- Federal Reserve Bank z Chicago przeInne instytucje zaangażowane w tym
shingtonie zebranie pod przewodnictwem słał do Detroit pod silną ochroną policji banku jak Generał Motors i Chrisler,
Hoovera i sekretarza stanu Millsa, z i własnych detektywów 200,000,000 do- zgodziły się na przyjęcie dalszych kredy
udziałem gubernatora Federal Reserve larów.
tów. - FORD WYCOFAL SWE KREBank, Harrisona, dyrektora Federal ReWe środy kasy państwowe i miejskie I DYTY \V WYSOKOśCI 7 I PóL MILserve Board, p. Eugenjusza Meyera, ce- w Detroit nie mogły wypłacić już zarob-I JONóW DOLARóW.
lem naradzenia się nad środkami zarad- ków robotnikom ani pensyj urzędnikom.
Wobec tego, gubernator stanu Michigan,
po zerwaniu rokowań o uzdrowienie sytuacji, zdecydował się na
OGŁOSZENIE S-DNIOWEGO MORATORJUM W CAL YM STANIE.
Według ostatnich informacyj wstrzymanie wypłat przez banki, zamroziło ka

włoskim

Paryż, 15 lutego.
W Bilbao jakiś nieznany mężczy.l
na obrzucił wczoraj kamieniami konsulat włoski.

Zasypany w kopaln=
Berlin, IS luteg-o.
Drl1żyn i e ratunkowej w 1copalni K6nigin Luize udało się wyqobyć jednego
z zasypanych górników, który odniósł
szereg ci«żkich obrażeń.

Wśród

znajduje się jeden \ rewizji w lOkalu frakcji komunistycznej
do oddziału kOOW O-,' w gmachu Reichstagu, gdzie OdbywałO
jującego pochód. Pogotowie policyjne się właśnie pOsiedzenie delegatów Orgaodpowiedziało na strzały salwą, poczem nizacyj zawodowych.
niezwłocznie otocz<Jno kilka pobliskich
Wedłu~ of lcjalne2o komunikatu obrady te miały charakter akcji antypańdomów przeprowadzając rewizję.
Aresztowano dwuch komunistów stwoweJ. Policja wylegitymowała 0koło 100 osób·
•
podejrzanych o udział w stf.lelaniu·
W wyniku rewizji SkOnfiskowano
Berlin. 15 lutego.
POlicja polityczna dokonała wczoraj wiele materiału obciażąiącego. Według

Informacyj
prasy.
przewodniczący
Reichstagu wydał zezwolenie na przeprOwadzenie rewizji.
I
Berlin, 15 lutego.
Prasa niemiecko - narodowa donosi,
że władze postanowiły odebrać paszporty zagranic.lne szeregowi wybitnych
pacyfistów niemieckich, aby uniemożli
wić im występowanie zagranicą.
Oprócz tlelmuta von Oerlach prasa
wymienia nazwiska znanych publicystów pacyfistycznych Lehmanna Russbueldta, Osietzlky'ego i innych.
tlugenbergowski "Der Tag" tłuma
czy to postępow8!nie władz policyjnych
na posiedzeniu komisji sejmowej spraw zagranicznych koniecznością Ograniczenia swObody rupacyfistom. których występy zaWarszawa, 15 lutego.
Pan minister Beck przybył w to- chów
granicą
nie wychodziły na korzyść
Dziś przed południem
odbyło się warzystwie v-min. Szembeka, szefa gaRzeszy.
posiedzenie komisji spraw zagranicz- binetu Dembińskiego, nacz. wydz. pranych sejmu na którem pan minister J6- sowego p: Przesmyckiego i zastępcy
zei Beck wygłosił expo.se o polityce s'~eia gabinetu p. Sokolowsikiego.
wiedeński
zagranicznej Polski.
Posiedzenie zagaił przewodniczący
OSkarżony
Sala komisji budżetowej, gdzie odby- komisji pos. Janusz RadziwiU, poczem
lo się posiedzenie była 'lapełniona po zabrał głos pan min. Beck.
o deprawowanie ucze"ic
Mowa pana ministra prZerywana bybrzegi posłami i senatorami. M. innymi
Wiedeń, 15 lutego.
(Telegram własny).
byli obecni marszałek sejmu Switalski Ila kilkakrotnie OklaskamI. Po przemói prezes B. B. W. R· pos· Walery Sla- wlenlu pana ministra dyskusje nad ex(t) Jeden z artystów wiedeńskich Alwek.
pose odrOczOno do jutra do ~dz. 11.
fred Lokner znalazł się pod zarzutem
deprawowania młodocianych uczenie.
Sledztwo wykazało, iż uczenice rzeczywiście bywały w mieszkaniu artyoraz, że utworzyły one na terenie
Oleozgwo japońska rozpo€znie si~ sty
szkoły pewnego rodzaju organizację, ma
2~..
lafeeo.
jącą na celu składanie hołdu Loknerowi.
Mandżuko do ~ubernatora chińskiego Artysta przesłuchany w policji oświadPekin, 15 lutego.
Ofenzywa JapOńska w prowincji Dże- pr~wi!lcJi D*ehol, drugie dOwódca. ja- czyI, iż rzeczywiście często do niego
hol rozpocznie się prawdopodobnie 27 ponsklch Sil zbrojnych w Mandzurjl zgłaszały się po autografy, zaprzecza
lutego tak, aby Osiągnąć swój punkt gen. Muto do gen. ~zang-Sue-Llang~, jednak kategorycznie, jakoby utrzymykulminacyjny 1 marca t. 1. w pierwsz,, - główn.owodz3łcego chins~ic~ sił zbroJ- wał z niemi bliższe stosunki. Ta afera
rocznicę utWOrZenia niezależnego pań. nych I trzecIe rząd japonskl do rządu erotyczna wywoła,ła wielką sensacie...
stwa mandżurskie~o.
nanklńsk1eg o•
Wedłu~ wiadomOści pochodzącycb
Wszystkie nOty domagać się będą
ł
od wyższych urzędników japońskich całkow~tego u~unięcia wojSk chińskich l
OU
przygotowane zostały już trzy Jlltima'l z prowlDcji Dzehol.
LOndyn 15 lutego.
~gencja "Re~,tera". don~si z Bogoty:
ta. które zostaną ,niebawem wysła- , ..Jak wiad~mo, chińczyc.y .oś.władczy11 Oledawno, ze będą staWIali silny opór WOjska Columb]l zajęły miasto perune.
Pierwsze ultimatum wysyła rząd inwazji japońSkiej w prOwincji Dżehol. wiańskie Tarapaca kolo Lety<cii.
pOlicjant.

rannych

należący

I

WIELKA OWA P. MINISTRA BE[KA

Artysta

Widmo nowej wojny na Wschodzie.
eo

Walki w Ameryce
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CENTRALNY ODDZIAŁ REDAKCYJNY I ADMINISTRACYJNY OLA CAŁEJ MAŁOPOLSKI: KRAKÓW, UL. PlJAI<::3KA 4.
TELEFONY: REDAKCJA Nr, 111-50. ADMINISTRACJA Nr. 165-00. ~
REDAKCJA ~zYl'mu,'e
interuu.t6w od 11-1 prud południeJII i od 5-1 uc:zor_ ADMINtSTJłACJA ((~~~~ ~neddr pY'iRl
od 6 rano - t ,.. pał,ud. ś 00 4-1 wi eCz.M'elD.
".
__ "teratowy)
od 9 rano _ I w polud. i 00 4-1 wiecroum
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ADRES TELEGRAFICZNY: ..fst:Jrel! DuuowaeY", Eraków.

Działalność

komitetu

pomocy bezbrobotnym.

Zderz
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Dwie osob

konTO", .0. OGldzlału krakow.klego, l<rak6w 411-100
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rak wie

Chór urlę ~n'kó\V
Mt.ejsktch

Zarejestrowano w styczniu 766 rodzin. ogóg
.
lCI~ 4.3~7. a, objęto akcją ?omQ<CY. ~1~8 rodzin:
W cz<?raj o . godz. 9-~j wiec~rem, przecho.dnle ~gnacy St erlinll I Mleczy2:egnał prezydent~ Belinęt. J. 7790 osob oraz 7468 dZiecI, doz:ywmnych w przy zbiegu ul. sw. Jana I Tomasza zde- sław PJ8seckl zostali w czas't: zderz ePrainlowskleg6
szkotach. prz~szkolach I ochronkach - razem
.ł
.
d
t
O
d
ze
i' ł kko
j
15.263 osób. Wydano: positków 11.572 za kwo- rZyly Się wa au a, pr wa zone pr z I n .. e
. rann ~
.
"
W poniedziałek w nocy opuści! Kratę 2.730.66 zł. deputatów d'la samot.llych. 624 szt.l.1 óz eia Kowalczyka 1 Władysława Dęb-I
9pa~I ZYIO Ich po~oto~le ..S~oferoV;' ków były prezydent Krakowa pullc B~dla rodzin małych 1588. dla rodzin większych ka.
poclągmęt.o dD odpowJedzlalnosc l karneJ, i .
. .
I .
.'
.
322 - koszten; 18.939.08 zl., c:hleba ,wydano
Oba auta zostały uszkodzone a dwaj I
Ima - J:>razmowsKI, ob~JmuJący stanowIS
44.171 kg., węgla 1878 q. m., z-leml1lakow 1505
ko wOjewody lwowskiego.
q. m.. odzieżą i obuwiem obdzielono ~2O o~ób II
Na dworcu kolejowym mimo późnej
kosztem 15.8~.30 zł. Pomocy prawneJ udzlelQno
~Ił[
godziny zebrała się licznie publiczność
20, lekarskieJ 343 osobom. Wsparć dorażnych
~
~I
.
..
. .
w gotówce udziel<lno na kwotę 400 zł. Koszta
W sal! recepcYjnej dworca. gdzie zegnaogólne rzcczowe wyniosły 3.065.32 zł., admini.
świadKów
ny był przez Chór Towarzystwa Urzę~
stracyjne 250.39 zł. Zatrudniano bezrobotnych
dników Gminy miasta Krakowa wraz z
przeciętni~ 430 ~ziennie. w tern 100. przy Mości~
Wczorajszy. 9-ty dzieli rozprawy l
Wreszcie adw, dr. Iiollaender posta- 1JreZeSem tegoż 'nż Niżyl'iskim oraz Dr
Im. M. Piłsudskiego za subwenCJą rządową l
.
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gminy w kWQcie 7.450.93 zł., przy mnych wbo- i prz~clwko Rel~ erto~1 l
U zla (oWI , Wit v:mos e
O PIZ~S UC al1le zna;vcow. ' ZyczkowsJmn, ktorego. to zespotu .ch6tach ziemnych za subwencja funduszu PomQcy I obfttował w wIele ciekawych mo men- chemików. Po rephce stron o godz. l-ej ralnego Prezydent miasta byl opIelmBezrobotnym w gotówce 4.329.40 zł., w depu-I tów.
trybunał udał się na naradę i ogłosił nem.
tąta<:~ 6.494.25 - łą~zn.le za kwotę 18.274,.68 zł.
Prokurator dr. Boryczko postawit _decyzję na mocy której dopuścił tylko
Chór Urzędników MieJ'skich odśpieSekCja Pomocy DZieCIOm wydawała dZlenll1c
.
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9.727 posiłków i olxlzie1iła odzieżą i obuwiem wmosek O dopuszczeme nowyc SWla - I znawców kSlęgowosc
w 0,,0 le pp. wał mu piesn o "Bclime koncząc zwrot
227 dzieci.
I ków m. in. emerytowanego majora : Goldmana i Standego, profesora U. J. ką imieniem całego Krakowa "Byłeś do
Na dochody .złożyłY się - su~wencja 1. Ka- : Grzymka i innych oraz znawców stola- : Estreichera, jałtO znawcy w zakresie brym ojcem, dla nas Krakowiak6\\i,
sy 9sz,częd~oŚCl 12.00ą·00, 2) Gmmy 5.000.00. 3~. rzy celem ustalf'nia jaką wartość przed chemii I kilku Jeszcze świadków nało- więc Cię żegna z szczerym żalem żeWOJewódzlnego Komitetu 8.000.00, 4) Składki "
'J,
ił
ł h I '
i :
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Społeczeństwa Krak.: a) Urzędy i Instytucje stawiają spalone meble.
. .miast odmow
przes uc an a ma ora gna cały Krakow •
Zastępca pow?da. cy\yilnego, adw. Grzymka I odczytania aktów POIiC Y
Wzruszonemu do łez Prezy.dentDV:'i
Panshv?we: 6.6~4.20 .zł,!J ~) Wojsko 898.95 zl.,
c) Maglstr~t (~Iura I L.aldady) - 2.197,78 zt.. 1 dr. fend!er, popart wmoskl prokuratora nych.
wręczyła córeczka prezesa Iiahnka Nl~e I~~~~~~~ lm::kgt;e 9ió~gl~t zi)' vJłlr~it~~I(~ i, ~dto zaofiarowa.ł. dwuch nowych i SIwlei są~ prz.estuchal świadka dr. żYllska imien!em Chóru ~iązanl{ę kwiarealności 2.346.00 zł., g) przemysł i handel - sw!adków, kap. MOJzyszka, obecnego Lemlera. W lmlemu towarzystwa zwra tów oraz odspiewaną pIOsenkę układu
6.139.07 zł. h) Wolne zawody - 52.00 zł., j) Do- prokuratora sądu wojskowego w Kra- I cal się do oskarżonych o księgi, otrzy- Dr. Życzkowskiego.
płaty pas&~ortowe: (Starostwo Grodz.) ?~9 zł., kowie i dr. Dcma na okoliczność, że mat jednak tylko księgę inwentarzową.
Przed wagonem żegnat tegoż dostoj\)12~l;zzi~az znacl,.kow 40.05 zł., k) Rozne - "Orient" otr~ymał tytułem zaliczki na Nastę~ni. św~adk~wi~ .urbański i Lupa !lika pluton straży pożarnej, delegacje
dostawy wOjskowe 100.000 zł. i kwoty : zeznali, ze me wleźlI zadnych deszczu-, Strzelca, Związek Legjonist6w, Na krót
tej dotyc,hczas nie zwr?cił. .,
,
. . pek do .Sz~lenbergowej. Wobec tego, że I ~({) przed odjazdem.pocią~u przybył wo<
_ .
Obronca d:. SzurleJ, wmost row~lez ł z~zn~ma .lch byty . sprz~czne z zez~a-I Je\y~da Dr. Kwa.śmewskl, poczem o .1;0ucznia gimnazjum
o przesłuchame dodatkowych śWIad- i maml śWIadka WajdoweJ. sąd na WOlO-. dzmie 11 ..10 POCI1U~ ruszył przy dźwi,;Niedoszły samobójca, uczeń gimna- ków oraz jako znawców księgowydl . sek prokuratora zarzadzlł na dziś kon-I kach "Brygady" do Warszawy.
zjalny, Józef Haraszin, który w celu sa· I prof. Lulka i Żabińskiego.
I frontach~ tych śwład~ów. . ~w. MorYli'
mobójczym rzucił się do Wisły przeby-I
Adw. dr. Aschenbrenner postawił był przy przesłuchamu Relcherta przez .
GOTÓWKA.
wa nadal w szpitalu
'
wnloseI<: o przesłuchanie 136 nowych kom. Mirka i twierdzi, że byli oni za\\'- lekka ~0!l1edia satvrycz:na renomowanej spól~ i
••
.."
•
. '
•
1
k l
I h t
autorskiej Ebermeyera I Cammerlohra, będl.le
ZyCIU Jego me grozI mebezpleczen- swiadł{ów, o których mowa w zaofraro- sze wraz z prot~ u ante m ~~c e Ją. .
najbliższą premjerą teatru, w sobote biei t ystwo. Jak się okazuje, niedoszłego samo wanych przez prokur~t?ra aktach. P?-I Po przesłuchamu ieszcz~ kIlku SWla~- gOdnia: w opracowaniu .scenicznem Józ~fa Karbójcę wyratowała załoga statku Melsz- nadto zaządał rówmez przesłuchama ł ków, którzy do sprawy mc nowe~o
bowsklego. Jedyna POPlso,?,a role kobieca C;Qtyn". - Józef Haraszin jest syn~'m zna- majora Grzymka. którego uważa za wnieśli, a sprawę
odroczono do dnia ~'\o1V~;szk~l·eJ.P·s Kryystynta tA.nkwl.I:'Zt' b·Nartydstka kr~~
. . .
"
' ł
b h
b
' d . . .
J r. ..
cen . os a nlO en ru aw owego iV
nego w mleSCle urzędmka kolejowego, a własc wego O atera O ecnego procesu. ZISICJszego,
Warszawie. Dalszą obsadę premiery stanoIVią
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Jutro dalsze badanie
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Echa samobójstwa

I

me !

a pod

~:~:kiem popularnego komika Wy:- K:at:asłrofa
s~mo(hodow
'
BronOW-łt::am-,'
~c~~~lg~~~:alk~~l~~. ~~rf)t:{~~
u u
u
u :~';it~:.c\~~d~!t
Wotmak. Wronsh Oprawa dbkoraCYlna MIl). ~. I ł bICZy)!KTUA1(~i~c~~g~·EATRU .
Fatalny U nadek
r
",za łer zoo..
z ~ec:
(na mandnesle .. G01ÓWKI"i .
dIi:

64-letnia staruszka, Anna Słota, uleg!a nieszczęśliwemu wypadkowi. Prz.eChodząc uL Sarmacką 17 1 w PłoszowIe,
poślizgnęła się i upadła, łamiąc prawą
nogę· Ofiarę wypadku przewieziono do
szpitala.

W dnfu wcz'uajszym donosiliśmy o
dwuch .katastrofach! jakie ~powo~owal
I na szosie z BronowIc do miasta meznany szofer. Wpadł O'n na furmankę feliksa Łapiny 'l Woli Duchackiej i zabir konia oraz na furmankę Andrzeja MilowSki ego i poranił ciężko konia. Strata w
obu wypadkach wynosi 400 zł.
.lak pOlicja ustal!ła. zbrodniczym
dramatu na cmentarzu
sZOferem był Walerian Bonkowski zam.
Ofiara zamachu samobójczego na przy ul. Poznańskiej 20. którego poc l ą2r~mentarzu rakowickim, 22-letnia n:.rja . nłQto do Odpowiedzialności karnej.

I

Zgon ofia ry

?;i~ie. z ł~!:~;;s~
j~ra~:n~rr)Pi~ch.
wczoraj, Jest ba,:,d:w osb.oioobudził się

l1y i nie chce udzielać żadnych wyjaśnieti
Zwłoki zmarłej przewiez,ono do za:dadu medycyny sądowej.

I

Ponadto wczoraj na tej samej szosie
miala mIejsce lnów pov"dlna katastrofa
samochodowa.
Prowadzący auto jakiś nieznany szorer. wpadł na idącego 000k furmanki
Andrzeja Koni-ka.
Konik rzucony o ziemię doznał pęknjęcia pOdstawy czaszki I w stanie ciężkim odwieziony zost.ał do .szpitala.
Szofer 'ldołał zbiec. Wdrożono za
nim pościg.

przed~remi~rową prelek:!~ wygłosi prof :ade-

~~~z~17Iń~i~C~. ~IK~I~I~l~~ZWYk%d~z:a~~e:I~O~
wych.

DZISIEJSZY DYŻUR NOCNY W APTEKACH
w KRAKOWIE.
Ul. Gr,.<Jzka 22 .,Pod Zł0tym Słoniem". tel.
102-03. Pl. Mateiki 3 "Pod Jagiella", tel. J56-tl,
ul. Wybickiego 1 .. Nowowiejska". tel. 156-10,
ul. Rakow;cka 12 "Pod Trzema Gwiazdami" .
tel. 114-08 ul. Dietla 36 .,Sternbacha". te\. 147-64
W Podgórzu: ul. Kalwaryjska 27, ..Pvd. Hygea", tel. 147-06.

Przeciwko kart·elow·1 cegla'rzy
I

występuje

Z TEATRU MIEJSKIEGO Im J, SlOW ACKIEGO
Dzisiai w czwartek wieczorem, po cena.::1i
zniżonych, powtórzenie sztuki "Romans" Sheldon a, w premJeroweJ obsadzie zespołu z pp.:
.
Jaroszewska, dyr. Osterwą i Ruszkowskim w
rolach głównych, która od dnia premjery cieszy
cieśli
się wielkim sukcesem i jest przyjmowana przez
g.rodzeniem o połowę niższą niź dawniej. publiczność niezwykle gorą~.
~ch i ~t~ar~ysz~nie ~~trz6'Y mu- URZĘD. CEDUlA GIELDY WARSZA WSJ(IE.1
rarskich, cleslelsklch l komuuarskich w
z dnia 15 lute20 1933 roku.
CZEKI.
Krakowie zł~yły Da r~ce p. ~oj~Wt)dy
Belgja 124.35. Gdańsk 173.25. Holandia 358.30
protest przeCIwko zaWlązywanlu l łwoLondyn 30.72. N, York. czeki 8.922, N. York. karzeniu SU~ nowych karteli.
bel 8.926. Paryż 34.89. Szwajcaria 172.20. Wło
w
chy 45.67. Berlin 212.15.
AKCJE.
REDUT A ARTySTÓW TEATRU Im . .l, SLOBank
Polski
73.50-74,
Starachowice 8.75
W ACKIEGO,
stanowiaca. klou sezonu karnawałowego, odbę- PAPIERY pANSTWOWE I LISTY ZAS1AWNE
dzie się już w 5<lbotę bież. tygodnia w salach
" proc. budowlana 43.2S--43.5(), 4 proc. inweStarego Teatru pod hasłem największej oszczę- stycyjna seryjna J11.50, 5 proc. konwersyjila
dności, a Jednak nalwytworniejszel zabawy te- 43.25. 6 proc. dolarowa 58.50, 4 proc. do iarowa
gorocznego karnawału. Komitet Reduty poczy· 58.5U. 7 proc. stabilizacyjna 58---5650·_·.'56,75nil starania jaknajwiększego urozmaicenia nie- 61.50--62.7.'5-61.75. 10 proc. kolejowa 102. 7 proc
spodziankami i atrakcjami wieczoru karnawalo· ziemskie dolarowe 40.50--40.25. 4 i pól proc.
wego. Zostały wyznaczone nagrody na królową ziemskie zl. ,,6.75-- 36.50, 5 proc. TlI, Warsza\vy
karnawału, na najoryginalniejszy
i naidowcip- 49.75. 8 proc. m. Warszawy 43.75· -4.3.25 -43.50,
nle!sty kostium oraz na najefektowniel wyko. 10 proc. m. Lublina 36.50, 10 proc. m. Radonany taniec. Na reducie artystów znajdzie się mia 36.50.
również tak bardzo aktualny w Krakowie "pod.

cech murarzy i

Cech murarzy i cieśli oraz Stowarzyszenie
egzam.i koncesj.onowan~ch
miVAsA PRIHOD.~.
strzów wniosły wozora] memofJał do tuje{fen z największych współczesnych petentatów gry skrzypcowej, którego grę, zdumiewa- tejszego województwa przeciwko ~wiejącą wszystkich,
porównuje ].!rasa zagraniczna żo odnowić s1ę mającemu kartelowI cejedynie z grą Paganiniego i Kreislera, wystąpi glanemu.
w Krakowie tylko jeden raz, a to w medzielę,
Mimo fatalnych stosunków eko.nomi19 b. m. w Starym Teatrze.
cznych,
kryzysu i stagnacji ceglarze
krakowscy, kartelizuJ'ą si.. , aby dyktoU PODSTAW KRYZySU.
'"
Dziś we czwartek, dnia 10 b. m. o godz. 6-ej wać ceny na cegłę Oraz wykupić i uniewieczorem w sali Domu Ludowego w Krakowie ruchomić poszczeg6lne mDiejsze cegieli~adziwil!owska 23 wygłosi p. Jerzy Kuncewicz
nie, jak to już zrobił kartel cementowy.
z Warsza wy referat p. t. U podstaw kryzysu.
Zwyżką ceny, uzyskaną przez podroWstęp za okazaniem zaproszenia, które wydaje sekr. Koła, Mały Rynek 4.
źooie cegły, chcą oni czę'ścłą opłacać cegielnie, które zostały w ten sposób unieREPERTUAR TEATRÓW.
ruchomione, a częścią pomnoźyć swoje
TEATR MIEJSKI IM. J. SŁOWACKIEGO - o
zyski. Chcą oni w zarodku
zniszczyć
godz. 20·tej "Romans".
ruch budowlany, 00 dałoby wprost kaREPERTUAR KIN,
tastrofalne skutoki wobec
bezrobocia i
ADRIA - ,,10 procent dla mnie" (w roi. gł. Ka- stagnacji, gdyż nikt z prywatnych inic;a- koziołek",
zimierz Krukowskl i T. Mankiewicz6wna.
t
. h' łb b d
ć
b
d
APOLLO: _ .. Białe szaleństwo" (w roli !ił. Le- orów nte c cia y u owa wo ec roCENY
ni Riefens!ahl).
żyzny ceglanej, na co się obecnie zanosi, płacone dnia 14 lutego 1933 r, na pl. targowych,
ATLANTIC _ ..B'!zrlom'1i" - (.Drl'ga w życie)
Gdy w roku ubiegłym moina
było
~f.:eko niezbierane l litr 0.20-~.22 zł., śmie(Sowkino. reż. Mikołaj Ekk).
nabyć 1000 sztuk cegły maszynowej za tank a słodka lItr 0.50-0.60 ~ł.. śmietana kwaśna
BAGATELA - .. Kobieta kameleon".
ł l '
b d
t d'"
t litr 1-1.20 zł .. ser zwyczajnY 1 kg. 0.60-0.80
PROMIEliI _ t:Marokko" (Marlena Dietrich I 48. -- 50 z. oco u owa, o ZISIa] a- .zł., masło deserowe 1 kg. Z.80-3 zł.. masło zwy
Gary CGopen
sama cegła w kartelu ma kosztować 60 czajne l kg. 2.40-Z.5O zl., jaja świeże szt. 0.10
SŁONCE - "Miłość i zemsta dońskiego kozaka" zł. loco cegielnia plus dostawa na budo- --{J}2 f'
k 080 160 I
I
i k'
k
wę 10 do 13 zł. czyli okrągło musi 1000 OOoanlOa 11 gb' ·k·-ć·'kł z ., lzekmnOall0101~j
(Maksimowa. Gorgow. orylt. film rosyjskil.
Ś'WIT Niech żyje wolność" (Rene Claire)
k
ł I
'b d
k
b ' 0-\1.
~., ura I WI owe
g.. - . SzTUKA: .~ "Raj 'podlotków" (Anny Ondra).
sz~u ceg y oco u owa osztować o e.- zl., cebula 1 k~. 0.22-0.26 zł.. marchew 1 kg.
UCieCHA - "Wiktorja i jej huzar" (w roI. gr. . cme 70-73 zł.
0.15-0.20 1.1., pIetruszka 1 kg. 0.18-0.20 zł. . .S~Petrowlczl.
Zainteresowani zapytują czy dlatego lery l kg. O.~.22 zł.. włosz<czyzna śWleza
WANDA: - "Dobroczyńca ludzkośći....
ma nastąpić zwyżka cen cegły, że wę. 1 kKlt. 0.20-0.25 zł.. ł
.'
IW roli ~ł. Busłer Kea'ton).
. . ł
I
b
b
ury szt. 2--4 z.. gęSI ZYwe szt. 6-8 zł.,
DOM lOŁNIERZA - "Złodziei duszy" (Lota g:el pot~nt~ , czy też .d ate$o, o ro ot· indyczki, indyki szt. 5-10 zł.
Neuman).
I mk cegielniany praCUje dZiś
za. wyna_______
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NA fUNDUSZ KORONACYJNY "PANI BOCHENSKIEJ".
Zbliża się koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej. pOJ7ularni-e zwanego
.. Pani Bochcńskiej". ProbQSZCz ks. WIad. i(u~
zorganizował .. Komitet funduszu koronacyjnego "
który zajmuje się zbiórką na ten cel. Tutej!izc
spoteczeństwo katolickie stanęło do apelu i mimo krytycznych czasów. oddaie niera7. bib-lijn.:
"wdowie grosze" na ten cel.
Stowarzyszenie pod wezwaniem św. 2Ylj'
odegrało w własnrm lokalu trzyaktOWa' komedię: .,Chtopł arystokraci'" z którego to pUMstawienia dochód zasIlił fun.ctusze zbit:rane na
koronaCję cudowne~o
obrazu .,Pani Bocheń
skiej". Dobry przykład do naślad{)\vania dal\)
stowarzyszenie św. Zyty.

--

EI,Jl

5-go dnia ciągnienia IV-ej klasy 26 .. ei loterjl państwowej.

·
""3 3 50 498 21145 850 944 22lt5 321 447
90115 307 852 910.ł5 38 328 519 612 862 900
na nr.: 136118.
ustalona zostanie po ciągnieniu 4-el' ~u 3
92211 JOS 813 45 49 59 931104 lU 122 15.~ j, 558
klasy) •
\327
56
718
958
23U55
143
lU8
4U9 58 Uli ,41.33 .. Al 767 836 94()77 I
100.000 na nr.: 60649.
227 80 343 507 12 33 25127 32 39 ó1 433 575 '"
.. u 89 426 57')r;, 76 79 95397
N-ry: 94 431 2990 4908 5533 805 7270 699 728 807 II 15 26U06 37 194 328 ')1 7137 8<\2 408 99 522 34 766 849 910 960.17 81 91 971 169
ZI. 50.000 na nr.: 123JJ.
278 882 8448 916 9589 11376 601. 14999 92 959 60 27038 316 86 612 64 722 :;3 8U 871 401 88 50a lO 834 77 966 94 98025 69 !n 224
Zł. 20.000 na nr.: 14.3682.
87 817 29250 546 6~8 811 .
61 65
577 714 8U7 916 2? 99026 396 672 77 717.
Zł. 10.000 na n-ry: 45179 45578.
18018 23264
24446 25921 26567 3004 4 r;,"8146603
101)()3690 16rl 9<>c
465 539
602 ,~45 "7 101277
' _
30650 717 38 31079 556 ,
724 8ZU .BtlH4 102
" '
Zł. 5.000 na pr.: 60473.
a1222 .3J.H5 34710 3~396 ~50 482 805 301- 581 62~ 77 855 77 33074 107 487 578 747 800 102391' 426 525 706 50 94 1032,=6 425 1',39
Zł. ~.OOO na n-ry: 8,157 4510 16790 812 37450 37491 749 42385 42J 45179 871 34238 330 427 621 741 809 63 35241 ~4 86 672 1U416~ 569 711 74 712 46 838 :>66 1U5HA
58035 69079 88983 96937 100,380 132J55 578 460S4 177 436 47753 49637 50087 333 955 79 84 36022 146 215 79 619 87:0 95~ f~~o~~ ~(~~ .~~t~t7~2~6Z55j~86k~ ~~ ~~~ 'i68i~
Zł. 1.000 na n-ry: 64782 71255 90887 51235 52021 5204J 522 53465 5S090 Ug3~ll4381~~ ~ggoI39624~~03~g5~lr ~2
6 48 286 4ó5 770 77 91 890941 109U97 J7l 485
107584 109405 125438 131277 136538 55163 56()06 634 57456 58083 3!1 59,1;42· 40018 58 374 608 75 917 83 41054 2~1 6~2 609 8a 951.
141816 14)673
60688 61287 62015 429 690 7:>9 iJ5b61 942 42074 468 607 67 727 923 43640 703 f!,,6 95 413~047756 5
5(.15)9 46417 61)39U 87°28895379 9684 1719_) JI:612g~ n~
•
66174 71255 73815 74387 75664 768(\5 44266 331 73 591 628 83 729 860 76 9n4 4GI,19
v
Zł. 500 na n-ry: 6477 26744 32652 77))0 78419 80484 778 997 81794 8';"610 74 329 451 506 912 46210 619 914 19 47419 596 323 84 539 85 957 11.31124 696 98 724 818 114035
45670 564J2 107054 136506 137064 84-3"';7 85 "19 879() l 90885 91-t19 .IJ-117 604 784994
82195686 49ql 1i2:? 7..11, \157058293 11.5036 185205404.39 %~ 925 43
• l
"
"50097 213 78 51049 487 661 52.27~ -67 604 b6 116246 611 17 762 804 58 117060 120 31 73
1404J7.
95184 558 746 ' 962()9 265 916 Y9489 8176890453230 4Z7 5516967466854144220 25233177 418 2158640935 118128311 :4417
Zł. 400 na n-ry: 2043 3358 11.H2 100104 142 101554 104,,06 107946 109962 585 748 837 90 55093 207 308 555 698 715 f.18 20555 70 95736842942 73 119020 251 381 4!!Z
20563.:32594 35J8552021 8415089012 111383 4;}0 112957 114005 88111632197356111420 8228939847953168.3.'47 890 6031~)6~95 ~~97~!9 66 121004 61184277 676
91290 111974 lJ1314 lJ625 143985.
614' 117076 1193.30 120660 121916 113:~53 g~~~~ ?f515~35654~i9 5~1l:l9~~~2io. 422 546 8J 461 99 688 903 lUlII.? 162 99 213 <j.;U 5.19 669
Zł. 300 na n-ry: 4865 99R4 11848 127557 129763 130065 536 13t259 IJSR63
60115 86 764. 918 64 61045 74 335 80 441 76 712 35 861 921 50 123066 126 258 358 5SZ
20150 21778 23278 26960 27086 28024 136090 112 961 994 t.17728 138186 6ó2 5456977386273622004546164766728 SJ5 678 760 n 856 930 L?4228 .320 474 502 57 81
78 ~~~ ~~6rii Mi()~~ tri6 4~7 165 ::6 ~~~ ·;~~o~~ ~~i
3&~26 396 738 .W669 44270 46390 4R8n 142173 144388 145119 338 359 147709.
gZI 63118 32 324 633 640()0 273 680 7~5 18 0
564.56 5R.358 5~88J 908 621f17 64.')27
~~~3~81~~)9508M ~JJ ~~46~7)7~5117~1l9258i 6rg~661~ 42660 913 34 128242412 1495 792 9.31 129617
70505 943 71 OO~ 39J 72835 75(,64 7741)7
ST AWKI.
966 68069 293 502 28 629 62 903 fi 69077 98 55 61.
9"fi54
48 87 298 6.38 888 943 1329 553 2054 120 52 27 874 956.
13000Q 41 95 154 2119 516 638 773 13102338
794J9 82379 84614 9OJ50 921)93
,
.:.~. S6 245 420 592 651 768 3013 53 304 13 75 4.78
70377 482 769 992 71163 267 479 671 806 396 461 7.37 86 93 835 132026 30 144 SOI 42 698
<IW 1~ó94 l tin08 120245 121721 12.3540 580 971 97 4322 24 40 59 408 93 Q06 25 79 99 77296407 614 782 857 909 3070 377 461 655 768 1.,3061 256360 924 99 134156 97 228 45 426 536
9829.30&) 96<)16 97015 99157 102124 628 5117 392 361 592 646 71 87850 6118 340 741769429139854160664 774 75llJ6 236 J~ 91723 88 802 952 59 135185 221 427 587 644
ll70,35 5S1 1.16090 138425 705 H-ł075 450 714 62 934 68 7023 149 457 524 733 35 917 662 74 756 761134 128 252 819 55 7\ 771\7 "')81954 136137 254 68 534 939 1,~7269 79 407 518 55
481 147237.
49 83~5 675 712 86 808 65 982 9098 \12 616 386 408 534 684 733 927 78077 228 344 544 SSI 138167 250 385 468 685 897 909 18 1.38117 .118
831 9.31 88.
59 949 79132 62 306 447 544 692 805 58.
496 536 637 759 60 69 949.
Premie (Zł. 100.000 premij pOlhlelo-/ 10478 11418 551 119 45 12460 896 13969
80195 3S4 49.~ 94.~ 81212 510 876 ~m3 :1211
140042 226 447 526 648 91 812 929 141185
ny~h zostame między ponowllle \'lo yrrry-, 14020 43 70 106 245 63 337 411 554 91 971 904 8,,075 738 984 84286 ,)4.3 447 55 'i87 &5121 385 503 15 772 142089 126 349 435 79,~ 837 45
!(lS". w zalez'noścl' od \'lo(-c,' t'~"'h 1150J.t
118877 222241 23554306582671006761760°867439972 ~8f)37036093
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721 969 86565 602 31 [,1) 65 711907 28 143012 132 639 820 41 90 1440H 82 J~7g
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742 67
917434
98 619
S7209 35 341 461 602 SSI1i4 646 455 596 910 52 145189 478 854 79 Iq6143 3"
702 1
1 S87 641 91 80? 958 147032 .m ,,9 499 .'\.3~ 616 6,
że. WVSOk05Ć pos7.cze~ńlnvch
premij .'i27 32 601 726 190;ł7 47 d14 539
IWIB 94 222 3.'\9 6.15 760,
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ilngielskich
osharinnych
uprawionie

ze
z
pie
sife sallD _ rrE:CI;e poli«:ji

QddOł
5~pjeeos~wo
Warszawl\; 1: lutego
Okrzeję (nigdzie niemeId,) i zCl.nal ze
Londyn, 15 lutego·
woiskowych i w obwodzie w AdlenDo posterunkowego p~ł'l"\ceg,) sJu:bę skruchą, że przez dłuższy ctas naJezał
Afera szp'egowska. wykryta w os ta ~ot.
na rogu ul. Zelaznej i Chlodne; podszedł do bandy fałszerzy, ale postanowił z tem

O

tnich czasach zatacza coraz SZerSl·e krę
Prowadzili oni luksusowv fryb iyPoczątkowo aresztowano ied:lesw cia, Przez co popadali w długi. pOCle'll
tylko oficera. obecnie iednak okazuje ~ię postanowili robotą szoiegowską zdobyć
żo do szajki szpjetwwskiei naleiało :e'57.: nowe źróda zarobków. Kilku z tych oHCle szereg innych osób. Aresz~{)wano cerów przebywało w ostatnich czasach
-leszcze 8 ofjcerów.
,
.1
We francji.
Kratą pogłoski O popetnioneJ przez
Ministerstwo spraw woIs'kbwvch
,owvch oficerów zdradzie planówan~ pr e r f..r. M' o ont~olę koni bankI}zn o
Mi erów, na które k,m
gielskiej obrony powietrznej. które to Iw
olany sprzedano za~anice. Podeirzenie tta wptacono podobno w ostatnim cz a sznjc~us~wa pada na ofii:erów. którzy sie poważne sumy.
pełnili służbę w ministerstwie spra w
gi.

sztuki
za
chleb i... sztuczne zeby.
Doniosl .. ' Inic:io.gwo olskiedo

Dzieła

jakiś mężczyzna, zdradzający
ohla",,'Y zerwać i zrehabilitować się zU.-.:maskowa
silnego zdenerwowania i osw adczył'
niem szajki.
- Proszę mnie areszt'lwać. Jestenl
Jako miejsce wyrobu pieniędzy wsl~3

wspólnikiem bandy fałszerz:; piel':ęd2.".
PQlicjant ~oczf:llkowo V'; vpuszcza~,
ze ma do CZYnIenia z samoos1uften:em
umysłowo chorego.
Ale nieznajom,y wydobył /, kieszeni
całl\ garść monet jednozło'-I)wyc~ i 50
groszowych, które były fałszywe. Wobec
tego posterunkowy odprowaaZił ~!) do
7-go komisariatu.
się za Michała
Zatrzymany podał

zał

mieszkanie przy ul. Krod ma Inej 60
oraz Wrżesińskiej 4 i naglił, i:eby policja
poszła tam czemprędzej, gdyi lafllzerze
m0itą zatrzeć ślady przestępstwa_ ' "
Policja przeprowadliła
rewizię we
wskazanych przez Okrzeję m~ c&zkan - ach
ale nic nie znaleziono. Na p"dslawie jego oskarżenia zostali zatrzy'!lani Janusz
Słowik i Marjan Bronowski (Wrzesi6ska
4) oraz Marja Złotnicka (K;rv ·~11malna 69)

Tow. A .. ~g5~g€Znee,o.

Polskie

$iqda otJs~flod!J,.,anidJI 07 D1US,~f:OŚf;~ 110 fus, ~łotDJf;fi.
Warszawa, 15 lutego. ,oraz rodzaje dziel sztuki, iak1eby bvły 1
Łódź, 15 lutego.
cze nie doczekały się swego epilogu.
Towarzystwo Artystyl.:zne, dla danego stowarzyslenia, związku lub
O) Wypadki w Żyrardowie. które Bezpośrednio po procesie BJachowskie-

najsŁarsze I największe

stowarzyszenie l osobv Pl,iadane w drndze wymiany.
dośnem echem odbiły się w Polsce. jesz go, zarząd zakładów żyrardowskich poartystyczne w Polsce, powzIęło myśl
lecH przeprowadzenie dalszej redukcji
udostępnienIa nawet w tych cIężkich"
•
,
personelu. Dvr. Jan Waśkiewicz sprzeczasach mO!nóśc l nabywanIa dzieł sztu.
ił
ł CiWlt się temu żądaniu, wobec czego zaki przez poslc Z e2ólne organIzacje lub
U
iD
rząd rozwiązał z nim umowQ stUŻbOI),;ą·
też: osoby pojedyńcze.
......
..__
i
W związku z tern dyr. Waśkiewłcl
W tym celu proponule wYmIanę to- II
!hl,oza. na _org ~.«:~ eOla . . . wystąpił do sądu. domagając się odslko
. waró'W' w. POSz.cze2ólnycb ~ałęziaclJ ł
~osno~łec, 15 lutego.
vę! "Klops po. ]c.dnym ro~u ~lęZ1enta, i dowania w wysokości 110.000 złotych
produkcJi przemySłoweJ l handlu za
Wczorai póznym wieczorem roz~- łftbrer na 8 mieSięcy W1ęZlcn 1 a (ręczna' za rozwiązanie kontraktu które nastapjdzIeła malarskIe (Obrazy), grafikę (ar- srral się w Sądzie Okręgowym w So- k<l:ra~. ~ółcińsk.i łi\cznie na 4 ~iesiącc fo z winy zakładów żyra;dowskich.
ty'styczną i użytkOwą), rzeźbę Oraz snowcu epilog sensacyjnei rozprawy w;ęz~en!a, Chala Outman na pot roku
Proces ten zapowiada się sensacyjprzedmioty sztukI stosowane}. To samo przeciwko "tasiemkQwcom" sosnowiec- w~.ęz·enta, zaś karę na zasadzie arnne- nie. albowiem dyr. Waśldewicz zamietyczy SIę wymiany produkr.;ji arlyslycl- kim.
stIl darowano. Kornhendl~r .na 8 m 1esi\}- rza odsłonić \v toku rozprawy wszynej na produkcję umysłową przedsta'
Pomimo, iż wyrok zarowied7jany Cy( P~wetczvk na 8 mieSIęCY. Reszt,ę stkie kulisy gospodarki zarządu zakławkieli różnych wolnych zawodów jak byt na godzinę 6 wieczorem tui od go- untewtnniono.
dów żvrarclow:;kich.
np. lekarzy, dentystów, budowniczych dzinv 5-ej tłumy pubtlczności zaległy . !"szvstkim skazanym do roku wię- - - - - -_ _ _m ______
i t. p.
gmach sądowy, tak. że dostanie się dOjZlęn 1 a, karę .karę umorzono na pOdsta-1
Znowu ek I
W myśl pawyższego Polskie Towa- sali rozpraw byto niemożliwością. Do- WIe amnestii do połowy. Powództwo
Sp
rzvstwo Artystyczne zwraca się ninit'j- piero silny oddżiat policji przYczynił się cywilne Fricmorgena zostało oddalone·
W gazowni nlemieck!el·
szem do or~anłzacy.i zawodowych. re- do uporządkowania i wyproszenia
Poszkodowanemu Ge nel}del,m an:o w i -:
Berlin, 15 lutego
nrzyznano od Bekermalstrow 1 KupkI
Z frankfurtu niM. donoszą, że w :~azowrn
prczentantów gafęzl prtcmvsłu. handlu· poźadanego elementu
rzemiosł I wolnych zawodów, j3ko też
Okazało się iż do wyroku stawiło 700 zł. i z~rot kosztów ,procesu. Wo- wschodnieJ lJa5tąplła wczoraj ellsplozja w znalindvwidualnvch producentów I pracow- się trz{'rh oc:ka'rżnnych Iser Bekermaj- bec skazanyc~ [3ekermaJstrów i Kupki dującej się w stanie budowy instalacji do rufiników z. propozycją nadsv'an~a P(?~ ad- ster, Mosz~k Bekermalster rAbram Sąd post~nowtł zastosować bpzwzględ- nerJi ,azów.
resem l ow~rz.ystwa odnow1edruc,h o- Kupka ktńrych W międzyczasi policja "Y areSZt. \yyrok. ten wY'Y0łał "~z~- POkrywa wagi 30 ton wyleciała w powietrze,
fert Z wvmlen 1en lem na1.w i "k artvc;t(IW, pO zl1k'wala
e
hrlłtWm kllnlertwlP (Ylehokle wrazenre· wyrządzaJąc w oko!icy zn:::czne szllOlIy
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W końcu wyrok zostałe o-g-łoszony.
Berlin. 15 lutego.
S7mul Rehremaister 21 lat, pseudo
W loknlu wydziatu opieki społecznej "Rveerz" zostaie skazany 4 razy PO
rozegrała się dziś krwawa tragedja rO- póttora roku. raz na rok · więzienia. łą
Qzinna.
1 cZ,m'!. karą na 4 lata wi~zienia z oó~ba

Bezrobotny 55-letni JuIJusz Draun · wtentem nraw na przerlą~ lat 6. Iser i

I

spotkał .?it: ze swa żoną, z którą żyje w Moszek Bekermajste.r sk~za~i ~ostali na
t(1C'zną karę po 3 la La WlęZlema Z DOzseperaC]1 oraz c6rką.
Po krótkiej romowie z żoną wyciag- r~\\'i~ni E' m praw ~a ~.rzecia~ lat 5. Brat
nąt on z kieszeni nóż i zadal jej oraz cór Ilq~\1;!CZ. vrl ,fehl ak Jąc7;n 1 e .na 2 la~a
ce kilka śmiertelnych ciosów no~el11. na- w J ę?;1 C 11l u . Abram Kupke 1 Ehasz Got.. stępnie sam usiłował pozbawić się ży~ia ~ 'ryd Pn ,p6~tMa r?k~ w,ię 7 jenia. SztaUer
Całe zajście rozegrało się na oczac~ hez ł na 14 f11 €'!'jt~CY Wlę7. 1 en·a ...T\urcfeJd Gry
Dych ropotników. kt6rzy przybyli ce- z~rYn, Rozen vet .,Kiszka l Rozel1blum
lem odebrania swych zasilków

l

I

Straszna

śmierć

~amot:liód

magazyniera

_'6ftl 20 no pr~stll'!f,en'

p6ł ftłfometra

Warszawa. 15 lutego.
mer auta.
Lekarz pogotowia stwierdził zmaSJ. Na ulicy 1.1 qs~opada w Warszawie
mIał wczoral mIeJsce straszny wypa- krowanie twarz\!, pęknięCie czaszki, podek. Pędzący samochód wpadł na prze- ta~anie rąk i n6R'.
.:hodzącego magazVllIera
kolejowe~.)
Nieszczęśliwego przewieziono <lo
'~na Traczyka i ;Vlókł go na przestrte-ISZPitala, gdzie wkrótce zmarł. Policia
nI 'lrZeszto pół kllometra~ Kierowca sa. energicznie xajęła s.iff odsz,ukMiem
I""o,~hódu zda taI zbiec- jednakowoż orze t fer&.
- ~,chOdzący posterunkowy zanotował nu-
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\"fI naszej "Skrzynce pocztowej" zna- n,iecznie obrzydliwy,
nikt go
leźliśmy list czytelni~a "Expressu" •. P: mĆ!g.ł Dosić? P:ze~i~ż kol.or chy.ba me
Władysława ChoJnacluego, który dZI-eh odgrywa lak wielkiej roli!... Nt!. t nie
się z Czylelnikami naslępującemi uwa- ' w~lpi, że to, co tanie, nie moze być
gnmi:
go samego galun ku, ~o rze':7 d rGga, o:)
- Mówi się ostatnio bardzo wiele o wtedy każda kalkulacJa mU~lal.aby WZ1ą~
walce z drożyzną, o ogólnej zniżce cel), w łeb, ale przecież za te ple01ądze
slowem - o Lem, aby wszystko staniało.
może być coś ładnego I...
Żądania Le są słuszne, o tem nikt chybll U .nas przeważnie
z. pracowników nie wątpi. .
.
,a;zec~y l~e są ~rzydk~e!...
Ale ja chcialbym zwrócIć uwagę na. Robotnik ole moze nosI c garDlt~ru z ano
mną rzecz. A mianowicie, na pewne ce- ~ielskiego materjału, to rzecz lasna, .bo
chy tych towarów, których cena ' jest juJ: ~o ni~ 'sŁać na taki towar, ale przecież
dos losowana do zarobków mas robó~ni· flloże sobie pozwolić na ładny wzór!...
czych i pracowniczych. Są prze~ie~ to~
U. n.as szacuje , się towar nietyle może
wary tanie w skle'pac~. SzczegolOle- w według gatun~u, Ile we~lug wyglądu, To
wystawach pokazure ' Slę dla zachęty
co ładne, musI być .drozsze. D\~cz7g?1 ...
.
nattań~zy t~w~. .
•
Dl~czeg? r'obo~Dlk, prac~wnlk ~ mny
Nlsk~ ce.na ma śClągnąc khle~telę .. P.rzYJ cz;łowl~k nt~zan:o:ny ni? mo~lby s:ę
rZYlCle Się tym towarom!... NIe mowlę o
ładni, ubiera c I ładnie mieszkac?...
galunku, bo ~atunel~ musi być gorszy, Dlil'czego wszystko to, co. ładne, m';lsl
skoro towar Jest lanszy.
hy~ przeznaczone ~yłącznte dla pOSla'
Ale ' .
"
•. ~
c!aląCrch, gr;tbą .~qtowkę 1.:.
czy koniecznIe t~la rzecz mus! uye .
.Odstę~ulemy Im dobre. I t~,,:ałe .to~abrzydka?..
. ty, ale daJcle n~.m przynaJmmeJ cos row·
Cóż to szko.hi fabrykantowi. jeśli tarii~. nie ~ wyglądu ładnego!'" Gdy więc mo·
~karoelk~ wyrobi w delikatnym wzorże, lwa: jęsł o zqiżce. .cen, chciałbym również
a niekoll'ecznie z lila paskami?!... ·
zwrócić u;wagę na ten szczegół" .
Dlaczeóo lani krawat musi być ito-
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Szukam pokoJu. rodano mi adres. Prz)"chodzę. Mała komórka. Oospodynl pokazuJe mi 1
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Tom 1'1.
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(lu) Donosiliśmy niedawno o tem, .że
;.nakomiLy artysta filmowy, Tom . Mia,
- ne to· ma kosztowa~? - pytam.
slynny cowboy ekranowy, przerzucił Się
- 50 zlotych mleslęcznle_
l filmu na arenę cyrkową. Tom Mix Z2
. - Co?" Taki mai y pOkom 56 złotych mleswym partnerem
119cznle?!." '
koniem Toni
- Tak. pr05Ze pana_
(~okazywał na ekranie istnych
cudów.
- I w dodatku malowany_ NIech paw przyJego popisy hippiczne wywoływały oJ-'
naJmnieJ kate go wyt3pctowa~_
~lomny zachwyt.
- E, tam. proszę 'pana_ - odpowiada goMix uważał jednak, że prawdzi "'ym
,podynl. - Z teml lokatorami nl,;:dy nie wiadojego ŻyWiołem jest arena cyrkowa i w ·tą
mo Jak zrobl~." Przecie Jak nałote tapety na
(.;1ł do najwlększe~o cyrku
ameryh.'\ńłda.nę, to '1'0161 będzie leszcze mnieJszy I
3!<:ie~o "Ranch 101". Właścicielem t~lto
.'nakomilego
cyrku jest emerytowany
JI'Iayer I Llpowor znowu sle pokł6clll. KI6tnla
pułt<ownik amerykański Mtller.
Drl:yIJlera coraz. dratllw5ze formy.
N' dl g ! d k Tom cieszył się .. lri.le
o ,e na
.
Wielki słownik polskich ' I obcoJęzycznych
wtzwlsk zostal Jut ' całkowlcle w)·czerp:llly.
w~, TCOW oya na ł arknUi~l kt
wlaśc ~itl
Wreszcie Mayer podbiega do LIpowera, chwyta
k onl nar1sciY gO~ r~
:.yr u począ doma da Się. (
10 za klapę marynarki ł powladar
o szko owanla
- Panie L1oowor, przecie pan Jest mądry
..
~ \V sum1e 34; tysięcy dolarów.
człowIek. ' pra wda?_
- .,Tak_ - Odpowiada udobruchany LIpo~
r"di:~,
Sprawa uparła się osąd, kt6ry ~m:y·
~-§ . .
~
lhał wLtści.;·elowi cyrku Od~lkodow.\me
wcr.
. . : .' .
.
"
w !>umie 90.('00 dolarów. Tom Mix by~
- No, to. prlcc1et 'pan powinien zroloumle~,
.
WARSZAWA.
. rZYCHl WO-Jsicowega młodzIeży. 18.05 Odczyt !
d
l,
k . apelował Jed
te pan Jest· Idlotal
11.40 Przegląd Prasy. 11.50 Ko'm. meteOr. 18.20 francuski met. Ji.ngw. 1S.35 feljeton r01!1. I r.1~Z~ owo 01 y ~. wyro .U.I
.
.
••
11.50 SHnał cza~u.
12.il5 Program na 4ziel\ 18.50 Nadł'ro~ram z ilustr. muz. 19.10 Roln. n:l.1tze v aih.-IacJI ~O.W:llez plżegral s.pra·
a.iauczuclcl 'w 5zkole :adaJe ...'tanle:
bież. 12.1U P1ytł' gramofonowe. 12.30 Urzędo~y skrzynka tad)~wa. ł9.2~ Sygnał czasu. _}~:'10-1 \,r'., lecz sąd dru~lel lDstanCJI zmnIejszył
~
,
",
kom. PIM. 12.3" XVI koncert szko.lny t t'11.h. 20.00 TransmIsje z War:szawy. 20.00-22.:>" lrans ILU od' ,kodowante do 66 tysięcy dola
- Kto wf wytłumaczy Jaka Jcsf rótnlca Warsz. 15.10 Kom. Państw. lnst. Eksport. 15.l5 misje I Katowic.
.
Kom. /Mspouar<::ty. 15.25 Piosenki. 15.Z5 .,Białe
.
1-JW. • • k
• dr k
mI"'dzy 'ły' "'''m ~"low' l"klem a tru....m?
czC'pcczki". wygI. p. J. Wyczt}H;owska-Suryno. .'
KATOWICE.
Na)::c awsze s~ Je a motywy o- Jal_
wa. 15.50 Płyty gromoL 16.25 fran~uskl (k~f~ ,
'. H.40 Pr.zeglad Prasy. 11.58 Sygnał ~~asu, :l;-uny T .l11l.l Mlxa, który starał się do- No, powlć,dzl_'
śrooni). 16.00 .. Ksi.eiacY Wielkopolscy ·, wy,ł~l ' lZ,10 lnt~tmezzo muzyc~ne. 12.30 TransmIsje ~ 1 w.eść w "..1o;le
że
właściciel cyrku
-- PrtyJlilś~my. te ulicą JedzIe auto_ Kto prof. A. JanowskI. 17.00 Koncert kameralny. Wat.szawy. 15.10 -Komuntkaty z Warszawy. 15.231
'k
k
.
'1'
zdąty w porc odskocz}'~. to Jest tywy czlowlek 17.40 Ouczyt. 17.55 P rogram na dzień następny. Kom. lOS pod. 15.35 Odczyt z Warszawy. 15.50 pl', ez nat"lSLente ontra tu Dle sract ani
18.00 Muzyka lekka. 19.00 I{ozlllaitoścl. 1'9.20 Muzyka lekka {płyt.v). 16.25-17.00 Transmisje z i..~nta.
a kto we z4ąty - to trup_
~om. rolni·czy .. 19.20 Kwadr~!Is .1it~r.~c~i. 19;45 Warszawy. 17.00 Koncert popularny Zespolu
Argum~nlacja ta polegała mniej wię...
f ras. Dz. RadJ. 20.0U-22.55 Iransmlsla z Kato- Smyc~ko~go ... I!.OO Odczyt z Warszawy 17.55 cej na naN;ruJących prZE'slankach:
·1"wlł.o 110 o tcm, o tamtem. Rozmowa prze- wic. 2Z.55 Kom. meteor. 23.00-24.00 Muzyka .p 'rotra,m na dZlen nast. 18.00 Muzyka lekka 1:
J ·l· t' 11.1'
'" l
l'
l' U
t a n e c z n a . W a r s z a w y . 19.00 M. Mikuła. feljeton sportowy
et om ,. IX, Dle Jes cm wca e pler
uła na tem:Jt łportu.
J9.15 Rozmaitości. 19.25 Kom. harcer$kie. 19.30 wSiorzędulI:D c;Clwboyem... W lUnie we
- Sport ubiJa wszystko_ - neld leden z
KRAKOW A.
ITtansmi~je' i War~~awy. 20.00-2255 or.ato.r.jumJI '" 'Hyslkicl1 {tlmacb podczas niebe 1 Pleclpan6w. - Sport zabiJa pnedewszy.t1letti mu- . 1 :1140 Fktecl.a:d ,Praw. 11.58 ~Ył11ah~a$u.. \.,JOOa Machabeusz : 21.55-24.00 Transmisje z Dych tric'( ·,w zastępowali mnie prawdzi2:vlrę..;
12.10 Płyty gramofo;Jowe. 12·.ID-15.35 Tnlns~i~ War$U~.
cow"o;'e, "ayt
sJe z Warszawy. 15.25 Kom. harcerski. i3.35J)(f
iii
- ~1nl)'kę?_ Dlaczego?_ .
czy t z \Var~zawy. 15.50 Płyty gramofonOowe. I .
WTLNO.
wlilŚciWJ,~ "lie umiem wcale siedzieć na
, - ,Z'i!raz " 0 paęqm wytlumaczt... Jatt \lanom 16JO ' .;Ri'-eczy cie-kawe 4' omówI red. J. BaJsaro+ I: i t:40:-\4.Qo,'r transmisje z I(rak()wa \ Warkoniu ...
wl:Jdomo. JeSlem muzy~lem, naletę do les.>ołu ' wicz. 1625-17.00 Transmisje z Warszawy. 17..00 sza~~. 1,t4U Program dzi7~ny 14.45 Muzyka ~ckPrzew5J sądowy ustalił rzeczywiście,
mandoJlnlsłów_ DawnieJ wszystko nło dohrze I Płyty gramo[onO\1I c... 17.40 Odczyt aktualnY. ka .(P/y,ty). 15.f5 lransmlsJe z Warszawy. 1".25 . T
M'
l . . . . - ł"
ł
. '
.
' 117.5.:> Program na dZIeń nasL 18.00 Muzyka lek- Kom. Tow. Gim" ...SokÓI". 15.35 TransllIi,je z ze om ••x c;.uzy Się ttteloas uzoną s a1VSZy~y zaczyn:ll!śmy Ira~ Jednocześnie I koń- i ka. 19.()() .. SkrzYn~a !>octŁuwa". 19.15 Rozmaito- Warszawy. 15.50 Koncert dla mlodzieży (ołyty) '., ą.
czyllśmy Je4nocześnle." Ozlś - w epoce sportu ści. komunikaty. 19.30 Tran~misle z Warszawy. 16.25-17.00 Transmisje z Warszawy. 17.00 J\tuUmiał lI: poprostu
Gobierać sobie
I rekordów - zaczynamy rT'a~ razem, I~cz kat-I &0.00-2-2.55 Tran,mlsje z Katowic. 2Z SS Ko·mu". !Yka\ kameraln3fplyty). 17.40-:- 17 .55 Tran.sm. z :'0skoncll !Jch .. dublerów", kłórly ~dmiast
meteor. z Warszawy. 23.00-24.00 MU;l~'ka ta- Warszawy. .17.55 Program na p1ątek. 18.00 rrans
dy 5tara się Skończyć JaknaJwcześniej, by po- ncczna.24.00 lie)Ilal z Wieży Mariackiej.
JńJsi~ i ,Wa'sza~y. 18.40 Kom. litewski. 18.45 Jr;.go zeska~jwali w galopIe z konia i
b~ l''lkord'!
. .
.
. . ., Rozinaltoścl: 19.00Codz. odcinek powieśc. 1910-- wykonywali niebezpieczne sztuczki •
PhZNA~.
S '
';
19.30 ·~.SkrzYnka P'OCztowa". 19.30 .. Co nas bTOli?"
Ale ni~wlad"tńo, czy Tom Mi" umyśl
. . ' ....
.
11.40. Przeglad Praw. 11.58 y~ar c~asu, prtęochadzki Mika 1'0 mie~cje. J9.45-23.00 rans
.
ł
I
,Spotyka sIę dwuch sąsIadów.
1.?35 Koncert tlla tnlotlzfeży. 14.00 Giełda ·p!en. misie z WarSZawy i Katowioc. Zo3.00-24.oo Re- ole po;nDl~is7a sw~ ro ę w sąJzle, by
- Słyszałem, te paliski tyn skodczyi pra- 14.15 Koms:ospod. ro-In. 16.40-17.40 Tr31Jsmisie trańsmisie sta(:jj zagraniczno
uniknąć w'elkiej kary, czy też oświadz Warszawy. 17.40 AudYCia dla d~ieci. 17.55 "Z
'
. zenie jego 9(~po. wiada prawdzie ...
wb?_ No. J:lk mu slo powodzi?...
dumą.
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~:;~J::.:::.: ::,~::7: .'<rw· Skandal w Komedjl Francuskiej

u •••

..

l'

.'I . . '. ..teatru

Zatarg artystki z

t;la wczorajszem lebranlu giełdy
zbozowo - towarowej w \Varszawie
Oodzlna tnec1a nad ranem. Zawiany 10Ś~
Komedla Francuska... która pos~ada r strtelalą~ycb zabe.k, które ~Tlowodo.'..v.a-I ogólny obrót wyniósł 1306 t.on, \V tern
w nocny. nI. lokalI! wzywa kelnera I powIada:
za. soo'\. st,ulcca. tradyc,u" była w sobotę IYc
. ZęŚ~IOWą pan!~~ę .. Dopiero. p(,JICJa,! żyta 181 · ton. Nolowano za 100 klg. pa- Panie, ober.!." Zamknąć drzwi do stIJ 1'10-,' Widownią
nlehY,~ałc.go
skandal~. kt6t~ przy . p~ml~cy bIlekrów .slłą ':'''~- i rytet wag-on Warszawa w handlu hurrun6w, bo w nogI v.'leJel
Ostrz~ dcmonstracJI .sl~lerowa~e by!o rZUCIła . a~a~~~rmków ~a drz.wl. CZ~S~IO ! tow~m. w ładunkach wag-onowych: ~y_
- Nic nIe wiele, panie , uanowny - odparł i prz~cl\~ko popularnej I. znanej aktor~e wo pr.zywroclła sp.okóJ. AWdnturn~~o\V. to standard I-szy 19 - 19.25, II-gi sŁan
kelner - tyfko pan uanOWD)" wlotył DOi:1 dOI S;cCII Sore/,. 1<lóra pO~13da W Paryzu wylegItymowano l z'Vol/llOllo .. ldl~~ dard 18.75 19. pszeni~a jara czerwokubelka z lodem..
J~dnako~~ .lloŚć l~r7.yslęgłych zwolc~- l<tzvkaczów. prz y trzy!"ala publlan()~c na szklista 32.50 - 3.150, pszenica jen~l<?w. Jak 1 ~a\Vzls!y~h wro~ów. ~Z!ę- na pa~terze .I oddała Ich w ręce ;.vladz. dnolita 31.50 -- 32.50, pszenica zbiera.
kI II1tcrwcncJI poliCJI I energlczucJ po..; Jak Slę o~a7.ało. cze~c prutcstuj<lcv~h na 31 - 31·50 owies iednolity 1650 _
stawie .cz<;ści Plloli~zn<?ści w teatrze, I :to d. którż\t . najg-!ośnil!j krz~'czcl\ 17.50. owics ~bierany 14.50 _ "15.50.
wreLKA OKAZYJNA wysrnzrtpt l~srE tJ(lalo SIę sk~ndaJ · zllkwldować. 3wan- przybyli do teatru za kartkami WOlnegO, jęclmicli na kaszę 15 '50
16 jęczmień
~~~8litN ~)l~sW·~j I(~AT"At~~s~tUlt\~~O. lurników . ' 'yyrzucić ,i doprowa~z·ić wstepu. ' .
. ..
browarny 16.50 - i·;:50.~ryka 16-17,
Dla Jlfzykladu pare wrmienionych cen. Dll.\L przcdsta wleme d? kOllca.
.: ". Po .' dłubze) przc~ \\ I.e r07.p(·czeto I proso 17.50 - 18.50. groch polnv z worMĘSKI: koszule hlale oka~ia 2.Z5. koszule spor- . Rzccz cala. Imala n.ustępujący prze- dalszy Clą~ p.rzcdsti:łv/lema . . przVI.:.zem kiem 22 25. groch Victoria z wort~we Z.5O. k!)szule P?pehnowe ~ dwoma k?l: blcg-. WystawIono wtasni~ głośną sztu- Ccci!e ' 5or.el w nagrodc za ~Ienrn'~cm- kicm 26 - 30, wyka 14.50 _ 15. pemerzaml 3.50, \(oszu.e z popelinY francuskIeJ 1(1) Daudcta
Sallhc" 1 catr wyprze- I nOŚCI ' otrzym:lła po drtl~lIn ak.:'le Z 'IIUS k 13 r::o - 14'
. d l'
d
450 koszule w modne szerokIe pasy 650. kale-j""
"
. '. . .
I'·.
• . .
Z a.o
, sera e a po w· CZvsony dymko~ekrótkle I.Z5. dJult1e, 1.65. 1.90. d~ny był do osta tnlc~o, mlCJsca. Był to ł ktt'lrcjś l. łóz, wspanl~l~ ~UkHH Invla- szczana 12.50 13.50. łubin nieoieski
skarpetki niciane ,.sosnowlczanka· 40 Kr., wlcrzór
p!,zcdsta WICI~
~.honamento7' ł tó~: Ceciłe· ~orcl ~'V :~Slll łd pr~l:tI~ta- 8.- 8:50, rzepak ZimOWY 46 _ 49. sie50 ~r .. krawaty 50 :r., 95 gr., 1.45. kapclu!ol~ wych. t:lk, ze wszyslloe loze były za .. wlclclom praw prz'~czvnę skand,llu.
mIę In1ane basis 90 proc. 38 _ 40. koleotJlle
ostatllkllle
jndowobśct
t~5O·5O·
05
·5
50
nA'
~s,~~kl!
I i<;tc przez wytworną publiczność. '. Po
"'-:
Przedewszystkiem
nie
m.lj;!(: u- niczyna czerwona surowa
bez crrubcJ'
0
·
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e wa nc . . Z1AL
", . I k'lk
l'
kt'·
ć
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t'
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Pończochy jedwabne z prawdziwym szwelQ
I ~I sce~ac 1 p.lcr\Vszcg-~' ~ ~. 7.a~zę-: wIerzy. a y c.mons racp <; lCro~ ana I kan 1ankl 90 - 110. bez kanianki o czvsL
1.65. 1.90, rękawiczkI kremowe . z manszetem I IV SIę tu I owdZie podnOSIĆ Jaklcś oktzy' byłabezpośrcdmo przeCIwko mnie -197 proc. 110 - 125. koniczyna biała
1.00. reformy SIl gr., koszule dzienne strojne t. !O,! ki, na k lóre jedna k nie zwrócono !lwa- oświadczyła .. a,rtystka. Prawdopo· ',surowa 70 _ 90 koniClvna bia fa bez '<a1.50. ~os~ule. nocne 1.S5. Reformy Jedw.abne, I.tO.! gi. Burza wvouchla dopiero w .>010- doJmie dcmpnstranci chcieli wy razić nianki o czvst 97 proc 100 _ 130 - l .. •
kcml}macle ledwabne 1.85. paski do ponczo\.:h 90 ' . . .
.. .
d" K
d" F
k"
. . , tD2\
gr. DZIAL DZIECINNY: Sweterki 95 I:r., bUCi-1 wie plcrwszcg-o nktu •• w chwlIl ~~y ·n~ .Pfątcst vrekCJI . orne H .ra.nc~s .. le.l za ka pszenna luksusowa 52 - 57. mąka
ki sk6rkow~ bebkl 85 itr.. podbrMkl .ZO Itr .. scenę wkroczyla Ccclle Sorel. Z ~a~e.rJ.' dob6.~ reper!u~ru. ~ czcm lUZ meJc.dno- pszenna 4/0 47 - ,c;2. maka żytnia pvtl.
cz.apeczki 40 gr.. plasiczykl p!ko\\'e Z25. oraz amfitcatru i c:ęściowo Z ~a r!eru . za· krot!1.i~ • m6.V/lono I co wzbudza "l1Ic.za- 31 - 33. mąka żytnia sitkowa i ra7.0wa
wjel~1 wNybyór wsyprlawbe.ktdl~ ndlem1owl'lt. .P~lAl C7.ęto krzyczec "precz z (.;cclle Sorel, I dowQleme. Repertuar
KomedJI Jest! 24 - 25 otręby pszenne 11 _ 11 r::O
OKAZYJ •
zae 1ae Je Willlle Dnu~'JI"ell
h
• J l
j ł
ć" ()k
'ś "
b t' d
t"
r
65 gr .. szale' Dtedowe 55 gr.. swetry me~lde Z.ZO. ".e. C cemy Je w ~~e s ysze ~ . r7. Y rz~czyw~. Cle. Z Y JC nos aJlly I. ~a a )- . średnie. 10.5) - l t. żytnie 9 - 9.50, kllkosiulki cliłopiece I.Zf). chusteczki 15 gr .. recz-I kI I protesty prz"bu.!rały na SIle I stały' szu w CIągu całego roku wldmcJe na I' chv Imane 19 - 20. r7.enakowe 1!=i __
nikl ~ g!.. skarpetki n~eski~ zimowe ?S g.r: ~i~ wreszcie nie do zn.iesicni!l . . Ccdle! z"łianę .tvlk? sie~~m sztuk. .
• lS.S0. slonecznikowe 15.,0 16.
rekawlczk1, skóhkow.e Z1m~~\e 3.50b ~lu1t~lkl . Sord stała przez chWilę, omemlata; na
Wtawmmczem Jednak tWlerdz ~1 cos ' :lenci3 na !)'lp1 r'17ie n:l('ll)'0f l1tł'71Jl1\'ll1a
~e g~d N~~c~~c~ ~m~\y~o gr.~rd·a~sk~leOd\~~ ~cci1ie: no~zem ~ystąpHa przed ran~I)~ w~~.7.z ,.~~rz~c.twne~o .. Oto d~rekcja Ko- '
'
.
:;
.35 - 41 białe i kotorowe· 1.50. Kape~usze me- 1 pOWIedZIała, azeby wszyscv, . kt~rym medJl me mIałaby mc pizeciwko c7est-1
skie 3.50. Nie zwlekai tatem z zakupem i się nie [)odoba,' OPUŚCili '
teatr. Tols~'ej zmtanie repertuaru.
ale czołlwa
śpiesz na ul. ntusra. gdyż wszY:SCy już wiedza. oświadczcnie wzmog-ło tylko Plc~lernv art~'stkil Komedji, pani Cecilc Sorel odo,
li
~!
~
że 'paitańszy sklep w ' Kra.kowle to .. Magazyn h f·
N " d' . .,' .'
....Jo.. .
k'lk
k ~d'" I
kl'
•. .
d
I
Polski", ntu&a 50. UWAGA NA ADRES: DLU- ~ ~s·.
a ~mJar' W'SzVStł\le~0 ,z I . u rz~ca az}, . TO ę.
ora Je] me
po1ft
(jA 50. Dla odsprzj:diw~w. rabU.
ImleJsc dały Się słyszeć detonHcje LZW. wlada.
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.
~ .... I\i~
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J a~nila jej, że Stefanowi grozi wieikię ńie- . _ 'Czy wie pani poco przyjecita!;ś-' ko da się naprawić ... Chciałabym t~)~o
PCWII!!I dhllystej nu.:y dJkonano nte·
bezp i cczeństwo i nie powinna ~o , opusz- my do '<atowic? ... Stef miał tu o~r7.Y- ; wiedz : cć co się stało·,. Dlaczego kSI,\Zę
saftluwlłI:j zbroJnI Da podmIeisklej SZOSie,
czać.'~że Toneckl·. Lena, Stefan l''Z!'uta
"
' . N' b d
d
.
k
!
"{'
wy- mac '1aJęcle.
o d razu pos' ta 110 WI'e nl'e? ...' . <To
KSI "
Ot
L o 'Je" ę prze pa ma u ry- IZmle.ll
, lala Ille:tw\,~I~go ldhÓI,lwa paJia mloda
jcsll:ze l IJJna hr<lhlJla W,I~ka kl61a znajei~żaia do Katowic. 1I:~zie 'Stefań ma otrz~- wała, nie powodziło nam się .ostatnio mnie nIepokoi ... Bardzo panią pro.s~ę~ ..
leZlllflO na~ił 1J1I. \' \\illtt,H,ą uo kOllla llrdblnd
lllac korzystne stan~wls.ko. I.ecz przez mŚCI- Zbyt dobrze. Stef miał w Bolechl)wie Fo to wtaśni e tu orzyszłam ... Paru Jest
WII~ka , b\ j·a udU\lUU3, W reku jej zna lewo~ć LenY me otrzymuje tej posady.
n;ezła praktykę. ale nie mogliśmv ~am \ przecie, dobra,.. To widać... qla~~e~.o
,%i9nO ~Ir lCIlt.:k I~tll, pisancli:o do Leny Poł
'
Ik'
.
t b
.
p
Ó?
reb,klt:i.
Szynko wciągnęła nocną
~{oszul~ i I d UŻęł \vyt.rzymać ... A w ~ie le.m n'le- 'Wlę~ ule mm a "Y pa~1 l1 am o~ c·· ..
c
Porehshka Jest bledną. lecz uczciwą wskoczyła do łóżka...
"
. ~ćie :t;st wielka konkurencJa ... WIęC k~lą I Tyl~J croszę o .em m . nIe mówlc St~
dZlt:"w,:z~'na Na nią paJa po.:zalkowo poSkręciła nocną lampkę przy łóżku. I zę ob'ecał nam swą pomoc ... WSZVS~K? fowt., BIedak nareszcJe zaSl}ąL. Nle
-<!Cjrlt'nlt! o udl l 1ł.1 w tej polworncj zhrodni. Zas/Jęła.
'
,Składało się
jaknailepiej... Onegdal
ie. że poszłam do pani, .. Jest ba. rd"Z. o
\VlaJlImo bow lcm, te hrabina przcd ŚIl11Cr~ią Illlala wYJaW IĆ jakaś laj~llInkę. duty.
Zdawało jej się, że spała ba~q~<? dł~l. ~szystko ju~ było ~ałatwione··. Stef i ambFuv, może.by, się .~nie:va! na ml!le· t •
. cza.a' 1n:ia LeIlY , I ajcllllIJC~ t~ zaurała led- ~o. Gdy ?Lworzyła oczy, w pokoju był."'!11. lal ~trzymac, stal)O~lsko ~yre~torą ~ i t'l:ec~ :nu pam nIc· nIe mO.wI ... , ~am .to
Dak ze stlha Jo !trollu....
Jeszcze ciemno.
.
JedneJ z kopalI! ksIęCIa ... Juz mtała by~! załal \Vl prawda.? .. • Szeome panI ~Slę, L.cII>a lila narzc':I(,lte~o - doktora Sle• f', CIU
. lV·!10
. 1 Sł GW
' k
. k. oc h. a ... A1
" fana ' La~e-..:kll~io. który ją porzu..:a , ~dyż
Dlaczego się tak zerwała' '?~ .. Podnios· podpisana od powie d nia u nowa, .• ~t~
o .. · On pantą
,"
za~u.;hal Sle W>llfc"nej artyst.:e ' lilnllH\ej ła głowę, Zaczęła nasłuchiwać .. ; . '
się tak cieszył...
bo Jowie SIę pani przynajmniej co za·
WierLe IlIdJ"I~k!l·j. pracuia..:ei w wy\wór'li
Jakgdyby kLoś się skradał'w póblitu.
- Tak ..· no j cóż? ·,.
szło ... Czv mogę jutro wstąpić po odpo:..
..l~u!J·ł'illIl· ', WlaŚl'klcJl'm tej wnwórm j!!st Miała dziwne uczucie, że nie ,'est san.a.
_ l wczoraj ... nie wiem co się sta- ""iedŹ'.'...
. '. ,.'
Atueller, szplelt nlt.'lIl1ei:ki.
Z t
ł
Cala w11wÓrll.la iest 1l:l1lazdem sz\)ieJ1;')wOdkręciła lampkę.
.
lo· .. Książę zakomunikował mężowi, że
Lell=l milczała. iu a nie zwraca ił
skit:lII. a Jo tl'j bandy p~ócz T\\ul'llera oraz
Snop różowego światła padł na ied- ilarazie zrywa pertraktacje... T!uma- 'I na to uwagi i ciągnęła dalej:
':'.
"y'iery I u~llOlsklej na l eży jeszcze "reiy- wabną kołdrę i lśniącą, białą poduszkę... czył si·ę "skompl:kowaną sytuacJą".....
- Stef chce iuż jutr,o wYk.chać.:.,
ser"PllCkl
Il'Illlian.
. " Muel1~f
.
Przy drzwiac h coś się poruszyło;., Nie ~iem o co chodzi .... To spa d ło na IChce ~.~óL:ić d o d o.m~ .. , Nle c h~e 'JUŻ· ..k}J
p.)(]stroó"w!
wclu:a I.ene
do w"twńrni. clll;a..:; z niej rówll1C:! uczyniĆ Ktoś zapukał...
nas tak nagle, .. Wszvsikle nasze olanv (rZvst3c z usług kSięCIa ..· Jest ogromnie
szp'eu· Lena - uie puJdrzcwaiae ule lle-. - Kto tam? .. - zapytała, wSk3.ku, poszły w niwecz ... Mieliśmv sobie tu ~ zdenu\'Jowany.,. Ale ja gO zatrzyrn'a'in
lO - z3!Jf .. la mu l \\IpaUla w sprytnie za- Jąc z łóżka.
"
iJfządzić miłe gniazdko ... I3yłoby nam ,' jeszcze przez jutrzeiszy dzień... Jeżeli
stawione siJla, ' . ,
PN'h "
,
\V nocy zakrada sl~ dó Jlosel~twa tranros~ę... le~ panI otworzy ... .,- lak d~brze·:. Bo nIech pani pomyśli .. · I ~ iltl o LLie otrzymam definitywnej ' Qd~Q.e usk:HO f· z'anlla' Iltta.:ucwohkOWCl:o. wy- odparł koblecy głOSIk,
;la bardzo kocham mego Stefa ... I SteI \\oieu.z 1• 7e Stei · otrzymuie to stanowiskralhlillC JeJno~zc(.n1e llllllrka wdne doPrzekr~ciła klucz.w ~am~_u. }la, pro· lei mnie bardzo kocha.', Jest naT}1 tak ko. ~() pOlUtrLe będziemy musieli , na uf~UIIIl'IIIV. \\'~l.\· .. tko to'rniafo ' h:.. ć s:ra fil- gu slała Z.lUta w, b. łę, kltn, e! pwam1e. ".' ".(' dobrz~ razem
, .'. I zdawało nam SIę, że wno .)Iad wviel.:llać ... , Ale pani .zrobI' łO
m(lwą. lecz okazało ~ic rzcc'z~·wlsto~.:ią,..
N "
k 'ft
l.clI·a nie m('te ~ie " IH1 ' 'wvzwu!tć z ty.:h
,aJ.m?cmeJ pan:Ią prteprat~"I~t;~ i.t.~mic~hn<\l się. do nas nareszcie los ... , l' dla nnif'·. Ja panią pros~ę.,.· ~a t~ .'b*.' tokrłlln~' ('h sideł. J\lucllcr uczynIł % niej C~y panI, JUZ spała? .. - zapytała ~ .Dl.e· ~Ie WIem co Się stało...
dzo lcdlam Stefa ... I Stef mnIe tal,< blrr~
gWlóllue JilmnlVa - IlIe J~ey - 8 ltUV wel · Wlnną mmką·
- Dobrze _ przerwała jej Lena. GZO kf)O;ila., A ~oyby pani widziała , jak
nila iu:! S~'1\ role szpicl:a. zwinal przedsle,
Lena przetarła o,::zy
/. . k "
d
I
. d b k ł J
'
B d
' .
):Ilor,two l , ulptll il sic wraz z I ehmanner'n I
Wł'
-CI.S alą c mie: zy pa cami le wa
on tt,rHI. wvglada... ar zo się martW).
Inrl\'mi. Ale c!nl:1e jC~l.;ze ma 11\ oa oku I
a.Śclwle, ta.k ... któragod~m~? Óry'. - Ale I.:ÓŻ to wszystko ma ze mną ' (jdu.e~łl jf'go tdl\ strasznie śWis,zczv.· ,
nie Ofzt',la!e Iti SlJnt~ ~OWdĆ,
Dop:e;o trzecIa.... .
. ., .... \)Tsbólnego? •. ,
I oc!"; nlll zapadłe, .. PomÓwi pani z kiSić
Wrkr\'delll Irj Haiki szplegowsklt'l ral-. - !rzecla 7... A zdawało au 81ę • . żt , ~ _ Ach. tak ... Pani się dziwi. Że opo- ,c.jem? .
',ja~~:tr~~~II~V!:;}~W~a~i;tia~ ~rgJlla,; Jut gVII la.... '
•
.
.," .:'.... ~..iattdn'jl" narn ;tl) wszystko... Cóż panią
L~~~ 51il1ęla gtową.
, . . . ~,i)
••a
_
.
I'es - O,.nle ... -łuśmu~~~~nę~a . Stę i -;:" ;Jć.a lilÓi~_ pJ"hodzić mój StH, prawda?..
- n'lf'KUie [Jani". Jutro wstat>ię:po
'fi
me .'zasnę
.." L ena
' sPP ś CI"ł a oczy.
'
K le d?
. ? r"
I.ena 1'0 n-Ieudtll1\,llt %a'macłtu sam"Mj- 7.ąilzcze
wało
. . am .•. ł"le
" mogę
. . . zasną
'.
... ,;,
o'dPG w Je d z.'.
y.... W'lec~or~m.
czym znalazła SIę VI p'at!1cu barona I~ec:ena. B'-ar' d· zo prmzlepSlręa's:ae panNl'!~Ó~h
· WĄ I\le ś~t.i !I. ..::-:- ,Ale ia go kocha in ..· - ciąg-nęfa D0b: ::.e?· BanL.. o pani dziękuię .. I prze
, kt~rv jcuno.:lc{,nle
ll:sl wlaŚ"I"'I'~IDln wicl- <
"m... le c c,alam pant t ' l . Z'
I'
t " , .k
.'
W
'
S· f - , ,
kici fab lyki, W fabryce td ~ ;r~d~ll<owano obudzić ... To może jutro rz ·"dę...
( ;a el lut~. n 'e m.ogę pa, r:e~, la r.ras~/·i\.
!lwim i ,le a, iml..eni,u:~,:
wit"lu rohillników. miedzy il1l1cmi równI!:!
_ Czy chcl'ala pani' .P , ~ (
", '6' Mę,' ł martwt~
.. Tu chodzI o nasza przY'V', sl:tfa, Usmlechnęła SIę na poze'
t.' I
kk'
ze mną, pom·
'
. Z k'
, .
"O
a..:! a,lOry IHl.} uvl llo l.eny. by po- wić 1,.
.
... ~ 0.ść ... il"lle ~!em co ~anm ł "czv
Slę gnam.:.
."
,
skal"ć s ł-e na swój c'ejkl -'.)s.
' m-',(al ~ k~: ląZ ę ~o ).
le z d~ ta tam z~u- • . L ' ~Il~ zam k n !t ła za ma
. d.r ZW1 r. Po ·
Lena uJale sle w ooU: itdz:lny na ulice
Tak ... W ważnej sprawie ... , Ale 1..If.
()arn,:ar,ką. I?dm nt iC.Slk:;, KI)I~I'7.ek.
przyjdę julro ... Bardzo przepraszam...
w~ży~ - lest q.a pa,nt bard~o. ł,as)<a- tOZyła ~.~.
.
N,'l ' p!ętcrku w tym u,"ym domu mieszka
_ . Nie,. Może pani w eiść~ . ....: 'tapr~" ~Y'" "Y~s~arCZ} .oby led,no pam ~łowhl: f,JC mngl'a zasnat " .
' "
chor-y róbolnLk '- Ro!U1iłI teber i toną i córką szala Ją Lena _ Jeteli nie jest pani len. ~ą. aby wszystko zostało znowU napra
~.:n duchy tu~l,"rv . zacIęfą , wal~ę
Janl'\:i ~iJk~ m.lulęcy ~h:m odbywa się na...
\\o"lOI1C.· ,
. rad Jej l.)zKjem: - MiJóść i Nienawiść . .'
lej 'lub % barOOle!ll.,. "
Nic ... O tcm niema mowY,.~ Nie
-' - Pani .stanowczo przecenia mÓj' Ci ",l'r.a to była walka ... ' . ;
,
zasnę ..• Uardzo nrzepraszam...
wpływ na ,kSIęcia..
S Nit P :p:elał już dachy doft1 ó w. ~~
•
NOT zn<>wq , tcli!~n'l'" "-' lWI, .tronę
N'"
I
'l'
1 . d'
• •
• , - O. nIe· .. Jeżelj nie ,7.abrakriie pani 17ITIQ'a::'lla i zaplakana przvmknęfao~
L~nę, "'lJeller wraz , L~hnldnełl1 slaraią ,
ICSIn ·;t O ws IZ~I1C a SIC o pokOJU. tvlko dobrcj woli, to sadzę, że wszyst- ! c,zy•.••
• it zruint)wać b4J'OClA J powaśni6 Lenę %e Lerta z"tl/kll~la za niq drlwi.
S~d~nem.
-,
Pa ni może p.o1o!yĆ się do lóżka.
\fi IY1'll COlI u LehmJl" n3W'!a.n"e k<>n
ra'lU ' s ,d
Rozdział sto dwudziesty piąty
blel . , ZiUłll, .. girl~~ k.barelu .. Zit'lonll Pa
,n C na ro t cIu..' _ Jes t" em trOSt k ę
...
pnu" I namawia j ą dn W\'ła7du do Dole- zdenerwowana ..·
chi)wa, ~ve UI~ za' lać łle SIt'ta-nem.
\V\'~i<lgllęla z ki'eszeni etui braż żaZC'I:'i1ta, n~af1t l KairtlI podcla5 rewlzll palniczkę.
' ,
.'
'"
D
,
a
la.:u
Wllsk'('1:o znajd1lje II~L w 1\tr'>rvm/
p
1
"
?
"
'
. : Ob Ud'ł
. o d'"
r . ,W kopaln/. kSIęCia
"
ł
mowa jcst o "lIial,~l Damie", znaJacej poroszę, zap~ l pant "',
.!'
zl a SIę
sv.:l~zona, wypoczęTonecl\1ego . m.us
' dobno tajemnIce blabmv,
l'
• Lella. zaprZeClyra ruchem .głowy. ,Po ta, pełna dobrych mysi!.
byc porządek!·.. 'Wszysrko mus! byĆ
,: Pewnel MC\' w domu Drzv CestlaneJ 14 'ozyla Się Z powrotem do ł6zka.
P.oprzez lapuszczone sztory przedar- uregulowane jak w zegarku.
'
" ukazuJe lile du.:h" klórc~o naz\'\vaia .. Bi.1rę!
Ziuta zapaliła papierosa j, rozeirzala la Się złota niteczka słońca, igrając na
Tłum pędzi Ledwo zdoła.li . y'r ~ć
3~;~~ Da~~~!! IP~~~~{6S~ ś~:~~ĆI z p;~~~a~~:I' się po poko:u.
. ' . '"
różowem obszy~iu
kołdry: •
. się z ciepłych 'łóżek, już pędzą '~a:ro'woJu. .
.
.
- Bardzo ładny pokÓJ... ~Iły.••; Ja~ny, 1?roryllenny d.zlcn wcześnJ~ zie bez śniadania, bez cieplego łyku' he,rt~l!oła.' C,rnnł u(hll~ .tę nil bal do SZ ('P 11 1;13 , - My mamy rÓWnieŻ - ładny zbudz'ł do zycla całe mIasto. W 'poblt- I baty Dopiero o dwunastej" prlen"ną k""
--~'r6wniet
Kluhu !o11f!",nerów"
I!dlle ma byt pooob - '\ pOkÓJ'
Al e zb rzy dł mi. 0.,
d wczora j .••
Parku Koścl'us
ki s~lIm i r bez-: r wał..czerstwego chleba
'"
",
,.n;ala Dama"
'.'.
' skim
.
z.
i popiją"
' mdlą,
tegn!a spolvka , n~ balu T.e"~ w tOWArY,,_
C~emu. od wc~oral?.'.
h.stne drzewa na poWitanIe lbl!za]ącel. gorzkawą ' lurą z zardzewiałej blaszanRl.
słw' e ks. Ton lic!O ('!! (l , O,] k"tCl..! 2.egola
_ Właśllle w teJ sprawie tu 'p rzy- SIę wiosny.
A
l
i
.
I
dowiad'lie się kiltll ;C8t "Di..,la Dama",
sztam... Zauważyła pani , pcw i , t
Turkot wozów mieszał się z dźwięw pa acu .c sZ~'.
' ' .~
. 'Jcsl!~ rzelin no b"rt>nowa ~~n LumpIch, Stel _ palli wybaczy ale tak ~z e.wa: karni klaksonów i trąbek aut. tworząc
W pałacu n!kt. SIę me spieszy. K~z'
mles7.kal~Ca l'T'ly ul. POlnań~klel 15.
. '"
n, Y ,
harmonijną symfonję wielkomiejską.
demu wolno spać Jak ~I.ługo chce. A gdy
,
1. e Jtot.a ,chc~. z:naletć doslęp ,do salcmu swego (m~z~r:'- - śl ' , 'L"
, Lndzie spieszyli do pracy Na ziemię się obudzi, wystarczy rękę wyciągnąć
DamnoW",! . I udaje pr%cd Toneckwn, te .Ię
.'~ te '" pomy 31 aCna. ' d I
'
,"
.' po dz :\Tonek J k
d tk l '
. ,
w niei ' ukochał.
A więc nazywa ~o tak samo jak ja •.J na a~ lY. na mury domow kładły SIę .
i ~ , . ' . a. ~a . . o .n ęClem c.za. Tonecki uorz:edza j!o, te baronowa ma Zacisnda lista. Odrazu min<\'~ !al. Z~o~' . po,s~pne cienie p~erzastych dymów, bu- r~1lłkkleJ :?zdzkl WjedZIe .do ~YI?I~I.
ko<:hank~, nieiak ello Le6Sinl!a.
wu l1;cnnwi~ć wypełniła Serce r>ob ' , chaJących z kom'nów n;czcm kule Z ar- n s o I na ,ko kach, a na. stoltku sw!e~e,
u ł-aronowej lr~ota sDoytka Lasecklesro gi f'ienawiść silnieisza ·ż · ·t ść' Sie- mat, prosto w lloeistą piłkę słolica·
pulchne maslane butec~k~, wonna, g~sta
I Ziule. pr7.?'czem dowiaduje sie, te są Jut. . k t
•
:śt ,m mI o " elm. dalej za miastem tern posępn'ej- czekolada, czarny kaWior w pstrokatym
onI Pll śI1l111e... .
pa, o rll "I a t"klenawl. ...
'.
- sie stawalv sle cIenie, tem mocniej wa- pudełku, ser szwajcarski. jaja. owoce: ...
Z podsłuchanej roZ1110WV t ... ~nła dowla-;- ·.. a e a nazywam swc~o mę7.a- lił
. b h t i,
d(
S'
I'
L
.
i l ' ł' S
l'
duie się, te b.uon lW'3 1)'18 odwiedził 'I:lS ! ~p- a W!ęc 7auważ\'la pani pewnie. że Stef ' V w niC o 11 n eze \ ":Iv.. .. n'~SZY l e n a przeclilg-a. s. ę . en WI~. , pog 3,11.E:!!O dni,a o 6~l1Iei "';~l'Z()rem ,,:umls!,owa.. był dz' ia ' bardzo zd
r
.
do pracy c~arnl. wYl1edzmah górnIcy z da na te smakołykI l cIeszy SIę ogrou,t/ocgo mętclvznę" w K~ub e f.llllone r6w.
, I~. J .
cne wowanv.. .
blaszan~am! za pazuchą. Żylaste, spra- nie. ,
'
- l'"le, me zauwa!yłan:t.:. - odpar:- cQwane rece marzły na powietrzu, już
Jest ~łodna.
leJ!ola. Gran! I LęM udaią się do Klub'l.
Gr:lnl w POI~czce zahita .. zama~kowa-I fa Lena z przrk'lscm.
•
•
si~ .wdzierał do płuc pvl wCR'lowy. Wa- Proszę odsłonić jedno okno "
nego IIIcJ...:zvzn\!· . klMv przY!laj~ S!e do
- Doprawdy? ... 00 panI mu sle wp- liły ' słę tłumy w stronę lejarni stali, do
P k 'ó k d
'
' , ...
teJ1;O
je~t ok('m Le~v ,
góle nie przyg-I~da ... Ja gO dobrze obsl'r fabryki kół i wag-o ó
d k k 'l . . o OJ w a o suwa sztorę. R0Z~YPW
P,arnnowa von Luml"ch bę"~e n,a uslu.
W
t ,.
-~ !
. . n w, o o sown . Ją S'ę na wsze strony ' promieni's te sqza
#Ach nit:llIi~c!qe~? wvwiA~u, u<!,dlila 2egołę. i wtlJe ..:,
Yczu.wam n~ yc Imlastn~,ł- ! gal.~wnl, do naJw1ckszej w Polsce ko- łv, złoto rozlewa się po
klbryzJkochal s:ę w n-el po uszy
I drobn le 1sze zmlanv w JegO usposoble- I palm węgla "Prezydent" w Królewskiej śc"
f' .
po sa z~e. , ?o
OJ ",hl kodl~, sie potai~' l1ln~e w Lenie, niu ... )eżeli pani kog-oś pokocha. Zr0711- Hucie.
Jam e, po su ICJe.··
lec7. IIIC śm c Je) l~g(J pOWied ZIeć...
I i n'
t
0'6'
Sł f
Młod '
t
k'
d"
A to co? ...
_Jena zaś nie . !11n7,e znale ź ć <pokojU, gdyż , m e '~ rl co o znaCzy... • z - .. ~ f
ZJ,
~ arzy, oblety,
zlecI Lena w ci
k
el:ndc ,".I'~1i o ulllllowanvm Stefanie
był dZls bardzo zdenerwowany.,. ·Chcla WSZYSCY do pracy. na zarohek. na chleb.
y ąl;a re ę.
,
PCWl1l'j 110l:Y !.nil,n jej, sie,. że widziała lahvm pani w\,'(lImaczyć powu.!" t. ri~Ó pr.edzej•. pręu1.cj!.,. Kto Się spóźni, pla- List przyszedł. proszę pani. .. .
łona.:c~() Stdana I rzucl~a SIę d.o morza, zedenerwnwania,..
',
ci karę. ,kto trzy ra1.y płaci karę - wy.
aby
&0 rałnwnć. lecz obOje poszlI nl dno' l
SI
h
.
d
l
l
'I
t
j
""
n
_.I..'
L
b'
ods
(Da
ISZli
'cl-ąg
'
'Jutro
' )•
"'hcac 7nahdć \Vvlt!lm~C2'l'nit' t('~o niezwy
- ~ ue am panią ... - o par a €- , n u c ..... ucz WV~I1"U1len>:il, ez
zkoJI
, , '
rłe~o snu. uJaI" 'sie do wróżki, która wy- na obojętnie, nie,cD nawe-t nieCIerpliwie. dowanla! ...
STRESZCZENIE POCZ.\ TKU POWJESCl
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GaI rJa s ynnyc OSZUS o . skłonności z!:!~~~ca
Kim bYł hr. Ci'gliostro? - Przygody Jana Jakóba Casanovy -~ Tajemnicz::~:!P:~:yca
ł

Jak nabierał naiwnych Jan Buononcini?

Ol.-orq .-Ilrb podol..,

W każdym zawodzie. obok zupełnie
mierny~h jednostek, można napotkać
ludzi o wybitnych zdolnościach. Można
to zaobserwować i w świecie przestępczym.
Obok marnych złodziejaszków, kt6rzy wpadają w ręce policji już po pierw
szym występie można napotkać genJalnych oszustów, mistrzów w swoim za·
wodzie, którzy obdarzeni niesłychanym
sprytem. nie imają się drobnych włammi, gdyż korzyść jakąby OSiągnęli bylaby dla nich zbyt znikoma. Są to t.zw.
,dżentelmeni - włamywacze",
wielcy
międzynarodowi oszuści. którym przeprowadzony dobrze .. interes" przynosi
niejednokrotnie dziesiątki tysięcy złotych.
Oszust6w takich ł hochstaplerów
jest nie mało. a nazwiska niektórych
utrwaliły się nawet w encyklopedjach
i dziełach naukowych.
Do specjalności niekt6rych oszustów,

należało

..

e 4 IL&-rolo
P

....

•

.
dza' dwory królewskie w \Varszawie
i Petersburgu, zyskując solJie wszędzie
zwolenników. Jako lekarz i wywoły.
wacz duchów wędrował znowu po Zachodzie, a wkolieu zmarł jako nędzarz
w wlęzJenlu w roku 1795.
,
Do szeregu genialnych wprost hochsztaplerów, zaliczano rówmeż Jana
Jakóba Casanowę de Seingalt. Wygnany z semlnarjum duchownego za niewłaściwie zachowanie się, pojech~ł on
do Konstantynopola, gdzie w krótkim
czasie przyjął islam i ożenił się z córką bardzo zamożnego i wpływowego
turka.
Po pewnym czasie uciekł z Konstantynopola, zabrawszy swojemu teścl~wi
duio pieniędzy i drogocenl ,ych kamieni
Wypłynął po paru latach, jako cudown y lekarz. W Berlinie przedstawił
się fryderykowi n, ten ujęłv iceo opo-

zewnętrznego

wykorzystanie
podobieństwa
do ludzi bogatych i osiątą drogą korzyści materjalnych.

ganie

ITaJemniCZY wpływ
na

I

..

na pew

l-e UJ!1

wladanlem, uczynił go naczelnikiem
korpusu kadetów. W ten sposób Casanova odwiedził prawie wszystkie domy
panujące zaciągając wszędzie pokaźne

długi.

rJo~~Chl~z~; je~~~1! ~~~~j~; °UdCZ~~lr'~~~

Innego ródzaju oszustwa popełniał
skrzypek i kompozytor Jan Buononclni.
Odwiedzał bogatych ludzi, a niekiedy i
dwory kórlewskie i utwory znakomltych muzyków przedstawiał za swoje
własne.
Potrafił on do tego 'stopnia
omotać ludzi, że nawet podejrzliwi, dawali się brać na lep jego słów.
Z pośród kobiet słynną oszustką na
tle religijnem byla kobieta zwana WiJhel miną. Opowiadała ona, że pOl:hodzi
z rodu królów czeskJ.::h. Założyła sektę, do której wciągnęła liczne rzesze
wiernych, lecz zdradzona przez jedne,
go z nich, który wykrył wszystkie jei
oszustwa, została skazana na śm!cr~.

iell WYt!umaczyć teg~. z~gadł1ienia .
NIe ulega Jednak kwestJI, ze pewna
część mózgu lunatyków jest nienormaI
na, skoro promienie księżyca mają na
człowieka tak wielki wptyw. że iest
on w stanie chodzić w czasie snu· Naczelny lekarz szpitala dla umyslowochorych w Berlinie ogłosił sprawozdanie, z kt6rego wynika, że kSiężyc wywiera również wpłyW na umysłowo
chorych, oraz na przestępc6w. W szpitalu jego znajduje się wIele osób upośled:wnych umysłowo i odesłanyr:h do
szpitala przez władze sądowe. Są to
wszystko złodzieje i mordercy.
Jak się okazuje. l/:dy księżyc jest w
pełni, zbrodnicze skłonnoścl pen'\jonariuszy szpitala wzmal/:aja się. Kradn::t co
im pod rękę wpada i stale wywołują
awantury.
Ciekawe jest również, ie .. demoralizujący" wPływ księżyca daje sil' za uwatyć również wówczas. ~dy księżyć
le!\t 7!a~fonietv C'hnmrnmi. (sb).

W"'E

Kro' ID a arloa rumuRska p-IBle pOllll-eSC'
'

~~r{ąmSka\~kib~rnih~~el~l~~~nPtll~~;a~~

p. t. "Króio we". -

Ukoronowana literatka jest
zwol enniczką emancypacji kobiet

?r:n~jtwca

z miasteczka Vernis we
Sprytny oszust skorzystał z t<,2'O,
. ,
...
te był podobny do DeHlna Ludwika
(x) Królowa Ma na rumun ska jest I Pewna dZIennikarka wIedeńska korzy-! praca zawodowa nIe koliduJe z oboXVII, syna Ludwika X VI. Oszustwo to postaci~ bardzo popularną nietylko w sta!~c z pobytu królowej na terenie Au i wIązkami żony ł matki.
udawało mu się przez parę lat, tem- Ru!"u~J1. al.e. yv ~alym kulturall1~m stnl UZYSkała InteresuJ~cy wywiad na
Trzeba wziąć pod uwagę, że czac;y
bardziej, że rzeczywiście po ścięc'LJ śWIecie •. KSI~zkI pIsane przez tę nle- temat kwestJ~ ~obl~ce.J, któ: ą. królowa mocno się zmieniły. RacjorlCllne jest
Ludwika XVI, Delfin został oddany na z"?-"ykle lIltehgentną, ukoron.owaną ko- oddawna gOrhwIe SIę mteresuJe.
przeto przygotowanie młodych dziewnaukę do szewca. l.3runcau udawało si~ bIe~ę ~łoma.czone b~ł~ prawIe na wszy
Dziennikarka zadała pytanie, które cząt do pracy zarobkowej, a nie tak,
przez szereg lat udawać Delfina i ciąg-' stkle JęZY~1 europeJskIe. ~oza~cm kró- w ostatnich czasach stało się bardzo I jak w krajach łacińskich. gdzie dzięki
nąć z tego procederu olbrzymie zyski. lowa Marla zyskal';l sobIe mezwykłą aktualne i zaprząta umysły wielu ludzi. błędnemu wychowaniU skazane są one
_ Czy kobieta zamężna winna pra- t~lko. ~a ?c~ekiwanie męża. Mę~czyź
Dopiero w roku H:lI8, odluyto, że jest popularność.w czasIe. swych . cz~stych
tą tylko sprytny oszust j osadzono go podróży, lublala bOWIem namiętnie po- cować zawo~owo I czy praca za wodo- Dl dZISiejsI me okazują. natomiast zbyt
w więzieniu.
dróżować.
"
wa nie koliduje z obowiązkami ntalżcli- wIelkiej oc~oty d~ !~",a~~ki. a pozat.... m
K~óJowa Mana baWI .od , szeregu t~- skfełDi~ .
trzeba pamIętać, ze IstmeJe nadwyzka
Jeszcze sprytniejszym oszustem od
Bruneau był Józef Ualsamo, który przy gO?nI na zat!1~u. w Modl~nglen l?od WIe
K ó'ló
Ma 4 . d t"
tAb kobiet, która zgóry skazana jest na
brał sobie naz wisko hrablcgo de Celg- dmem w gos,clOle u s~eJ córkI lIeany,
r wa
rJ~ o. ~aT '" po . g 't - staropanieństwo.
Uostro. Zdolał on wmówiĆ pewnemu która poślubiła A~tonlego Habsburga. szym namyśle, ze meJednokrotme za. . .
złotnikowI. Ii w grocie na Sycylji znaj-I
Królowa rumulIska jest bardzo ez,u- stanawiała się nad tą sprawą i roztrząW Innyel! kraJ~ch, gdzie t:nfo~e dZIe
dują się olbrzymie skarby.
Naiwny łą i trosklh~ą matką. I ba~ką... 1.3ardzo sała ją w długich rozmowach z córką. wczęt~ są mezal?zne mateTJalllle, wozłotnik uwierzył i bez wahanIa dał kiJ- cz~sto odwiedza swoJe dZle~1 I ,swego Zdecydowanej odpowiedzi jednak w g61~ n!~ .zdra~zaJą ?ne och~t~ do ..,akanaście tysięcy franków, na pokrycie najmłodszego wnuczka. ~Iedenczy~y tej kwestii nie można udzielić. WSZ)'st mązPóJscI.a. Nie mozna rÓW~lJeZ po~ba
kosztów rzekomej ekspedycji po ukry- mają ba!dzo c~ęs~o. okazję ogl~dam~ stko zależy od osobowości danej ko- wiać moznoścł zarobkowama koblCty.
te skarby. Pienfcdzy swoich, ani też królowej rumullskleJ, ~tóra ~e~. zadneJ blcty pracującej zawodowo. Dużo zale- która wyszł~ zamąż. BYł?by to ~ocn~
"hrablego de Cagllostro" nigdy już a~ys~y. "!' towarzystwie najbIJzszych, ży również od jej właściwości pSYl:hi- nlespraw!ed~lwe, aby odb!e!ać mezalez
wlęcc) na swoje oczy ol'e w·ldzlał.
zJawia SIę w teatrze .lub na koncertach. cznvch i fizycznych. Naol/:ół jednak ność kobIeCIe. która do Olej przywykła
~
i nauczyła się ją cenić.
Zyskawszy kapitał, Cagliostro zwiePozatem pamiętaĆ trzeba jes~cze i
dził cały Wschód i niebawem zasłynął
'1I'n.-',·onIł1lł ~rnorl
nl1łdte.f1J
o tern, że w dzisiejszych cza~ach znajako człowiek o nieprzeciętnych zdol'L" Tel
• .,
"t;li.
czna Ilość małżeństw dochodzi do skut
nościach. Uchodził on za lekarza, alche Za aU.:i .. koc:hol sz.uk~ i pieniqdze ku tylko dzięki temu. że oble strony
mika i jasnow~dza, a nazwisko jego
zarabIaJą, gdYi md otrzymujący skro
stało się głośne na całym świecie.
(z) W Londynie zmarł Edward Co- w 1908 r. wstąpił w charakterze sp61- mne uposażenie nie mógłby utrzymać
Na zaproszenie jednego z ówczes~ hen - jeden z magnatów starej An~Jji nika do pewnej firmy samochodowej. domu.
nych panujących, Cagliostro rozpoczął z epoki królowej Wiktorji. Cohen był Wkrótc~ londyńczycy ujrzeli na ulitournee po Europie. otoczony bły~k1t- w swoim czasie finansistą o świato- cach miasta sensacyjną inowację Królowa rumuńska nie zaprzeczała
liwą świtą. W drodze powrotneJ z AzU wym rozgfosie i słynął ze swych eks- "taksówki Cohena", czyli samochody, pracy na polu Iiterackiem. W krótkim
czasie WYJdzie w Języku angielskim
poznany został w Neapolu przez jed:ta trawagancyj i genjalnej pomysłowości zaopatrzone w taksometry.
z oszukanych przez siebie ofiar. Osa- w zakresie handlu i giełdy.
Zmarły finansista był gorącym zwo , książka p. t· "Kr?low~", która będzie
dzono go w więzieniu.
Dom towarowy Harroda _ Iondyfl- lennikiem sportu, aranżował też roz- tłomaczona na kIlka Języków europejPo pewnym czasie udało mu sIę Jed- skiego Wertleina. jest dziełem Cohena, maite igrzyska i turnieje sportowe. któ skłc~, Pozatem przez cały czas pracuje
nak zbiec z w:iQzicnia. a po paru latach kt6ry przekształcił szereg wielkich ma re przynosity mu często znaczne korzy Maqa rumuń~ka nad swemi pamiętnió
H
d
. d
Ib
Iści matcrj'alne.
kam!, które me tak prędko jeszcze będą
zn6w wypłynął na powierzchnie, tym gazyn w
arro a na Je en o rzym
Podczas pobytu we Wfoszech Co- publrkow.an.e. KrólOwa pracuje równJez',
d
razem jako uczony, któremu udafo się uniwersalny skład towarowy.
znaleźć sposób fabrykowanIa zlota.
f Cohen, który rozpoczął swą karierę hen usłyszał poraz pierwszy nieznane na powlescią, w które) zobrazowane
W owym czasie C"l/:li<,stro od wie- irtko 14-letni g-oni("c w skt;1rł7.ie l!'ahf'k. wówczas w Angljj opery "Pajace" i będzie tycie JudzI politykI.
•• Rycerskość wieśniacza", Nabył nie\V ksią~ce tej królowa opisze ludzi
zwłocznie prawo Insceniza\,;ji tych oper z areny politycznej. z których prawie
i sprzedał je z wielkim zyskiem operze każdy doszedłszy do władzy zmieniał
w Covcnt Garden.
zasadniczo sIebie I s',voje pOl/:lady. Bar\V domu Cohena bywali najwybit- dzo nieliczni tylko pozostali wierni
liarona jest śm,er',;,q. - :Jlie.l'IJuflłu Drupodeli nicisi pr'?:cdstawiciele świata artystyc~ swym ideom. Magiczna sita władzy
'fi) ,.,IOSf;e Iron"'us&;-j
nego. fiJJansowego i sportowego. Sta- iest zbyt wielka, aby można się jej
..
H"
łym gościem w pi~kn~Tm pałacu mag- było oprzeć.
Mieszkafl'cy jednej z wiosek we r8tenle. Wkrótce wrócił z nad stawu nata był wielki C~ruso, z którym Co,MImo wielu ofert z poważnych wyFrancji, oczekują obecnie niecierpliwie, samiec. a gdy samica zakryła małe hen był zaprzyjaźnIon!.
twórnł królow
ł
d' ł
I
l
czy tej wiosny powrócą do nich bocia- skrzydłami, wstydząc się je pokalać,
Wyrachowany finansista, posiadał •
a n e po Ję a. s ę nap sany. NaJeży zaznaczyć. że bodany mle- bocian podmósł jej skrzvJla i z przera- niezwykle czułe serce, wspomagając rua scenariusza dla filmu dzwlękowego.
szkały w tej wiosce zawsze w wiek- icnirn stwierdził. że potomstwo jego hojnie zarówno swych bliskich, jak i
. - Jestem zbyt wielką pesymisłką i
szej ilości i dopiero od dwuch lat ją nie jest wcale podobne do rodz:c6w. ludzi zgola mu obcych.
WIdzę wszystko w czarnych barwach,
omijają. Stało się w następujących oko Przerażony wezwał drugiego badana.
Wieczny głód emocji skierował te- dlate2'o moje scenariusze nie nadają się
licznościach:
Ptaki długo klekotały nad gniazdt!m go opanowanego człowieka na n/ebez- dla filmu diwiekowego.
Trzy lata temu przylecłały na włos .. niewicrrJei bocianowej", Po chWIli od- pieczną drogę hazardu, Cohen ostatnIe
- W czasie rozmowy ręce królone bociany jak zwykle. w wielkiej leciały i. wróciły z ~()cianan:i caleJ wsi. lata swego życia spędzał w ponurej w<:j nie pr6tnowały. robiąc na drutach
ilo~ci. Para bocianów założyfa sobie
. Pta~! . rZlKlly Sle n~ gniazdo "nle- atmosferze prz,er~7.nvch domów gry. cos z puc;zystej, białej wełny. Jak słę
gn~azdo na dachu. domu pe~nego ?gro- Wle~neJ .) zadZIObały Ji'. wraz z ma- włdywano go ntekledy w Monte-Carlo. okazuje, ~rólowa jest bardzo czuta bab
dmka. Gdv samIczka zł.ozył~ jajka. łernl eęSlaml. Po dok~)nilnlll. tel{o l<Tw~. l/:d7.łe przeerywał znaC7.ne sU!11y, Po- ką,. bOWlem jej na.imfodszy wnuczek
ogrodnik splatał ptakom fIgla I podrzu \\cgo czynu wszystkIe bl)~I~lny .odleoa1padł on wr~szcłe w ubó~two I ~awny nOSI ręcznie robione sukienki z wełny,
cif jajka gęsIe.
f więcej Już we WSI tej SIę me poja- masmat. oosladający maJątek bhsko 7 nad ktńremi mozoli się ie~ ktc'1ewmiljonów funtów uterl. zmarł nleoma1 ska babka.
Matka wvsiedziata jajka a gdy wy- w~ly. (sb).
kluły się gąsięta, ptaka ogarnęło prze.. '
w nędzy'.
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Ligi PZPN Bokserska robotni[za reprezentacla Po;skl
odb~dzie

w sprawie zarzutów o przekupywaniu graczy
Pod koniec sezonu jesiennego w roku przez żadne władze kwestjonowane,
ubieg.łym w czasie ostatnich
zawodów
W konkluzji więc Zarząd Ligi poda'
'łk
k' h
't
t
L"
k
ł
'
d
'd
.'
bl'
,
g .ł
pl ars IC o mIs rlOs wo 19l u aza y ląc o Wla omOSCI pu IczneJ szcze o y

się w prasie listy otwarte, opatrzone wie
loma p~dpisami, które podawały do, w~a
domoścI fakt rzekomego przekupieDla
poszczególnych
graczy i wpływania w
sposób niedopuszczalny przez działaczy
klubów zagrożonych spadkiem na rezul.
tat zawodów na boisku,

Wła.dze,

"

spotkań

z robotnIkami-boksu ĆAmi
Niemczech

W
J k 'ż
d I'ś
l.. • '
e
a JU po a 1 my, ro vO niC za tepr t ' b k ers k P l k' . . . d'
śledztwa przypuszcza, że przyczyni się to I zen aCJa ~
da. o s t I :"y)e
~
do oczyszczenia niezdrowej ,atmosfery, ł m~rcu na - ygo ~lOwe ou: H",e o ~~_
która została zatruta sztucznie
przez kll~C, Po.l~ka ~ru~y?a ro~~g, ~ sp zy
I nieodpowiednie i ukrywające
się pod pan w rozn'bc t mbeJkeo~osclae'1 k?''h ,
anonimami jednostki.
:ogram po y u o ~ero:v ~o s IC W
Zarząd Ligi P,Z,P.N,!
Niemczech przedstaWia SIę nJ" ępUJąco:
Prezes: f-J Dr. Zołędziowski _ mjr, 17 ma~ca mecz w Hannower~e z r~preSekretarz
honoro
,(-) R nard zentaclą okręgu, 19 marca S? I'~ame w
Mosin a I adw
wy.
y
Burmerharen, 21 marca
la wody
w

Brunśwl'ku, 23 marca w Bert1t.."rg.·, 25
(I •
"
marca w Krimnidzschau,
20 marca w
Zwikau, 28 marca w Gorlitz, a 30 marca w Weisswasser.
Ze względu na w;elką l1o~ć spotkali.
-d N"
'd
ł
d •. '" drużyny
o, lemlee w~la ą p~ ne Wl.
(1.J, 1~ bokserow), ktor,e bęrlą w~l~zyły
na zmianę· Układy dru:yny 1.)f)I;!~le) zo°
staną ustalone po specjalny.;l, e '. tnunaojach, w których wezmą udział bckserzy
warszawscy i lwowscy, Pierw.,~e eliminacyje odbędą się w Warsza w:e w I'ierw
uei połowie lutego, Udział w ui~h wezm2l, bokserzy Skry, Gwiazdy, Elektrycz"
ności i Drukarza
w nową erę
drugiej boł~wie lutego f lwnież W
'W
"d d
' d IP'
AtS - Poznań 9,37,1 s, Skck w .:h1 :!!, arszawle o ę ą Się a Sle e ..mmacmiejsca Ti!gner _ 2,83, "",wyż l m:elśea te ale już ż udziałem boltsel My lwow' GruchaIski 127, wdał z r'l:.biegu Raicer skich. Projektowane są dwa me::zę: Ro- 669 wwyż Pławczyk -- 1 l3S. rycz- botnicza reprezentacja
Wa:szawyka ~ Pławczyk 3,75,5, tró;skrJk _ Mali- ~obotnicza repreze~tacja Lw YN/t i Granowski - 12,49 m, Kulli lleJjasz --15,08 hka (l.wów) - GWlazda (W l i uawa).
b
D
'
,.,,,h usta 1 o urącz 26,41.
oplero
po Ł ye h e l'ml'na
I
c,'"
. Panie: 50 m. Janowska 6,7. 500 m, _.~ lone zostaną składy dwuch ,kużyn repre
,'" 'd k
33 50
ł tk' IJ'
t'
h
,'i:lWI. ers a l, A,
m, p!' .•(!~ P:.' -l ~,la· zen aCYlnyc ,
łasowna 8.9 skok w dal ,z :~\lel..;~a Jnslel\ - - - - - - - - - - - - - - s.k a. 2:26, wwyż Janowsk~ 143, kula -

t

I

I

'I
v:
~astępstwle
hstow ,l ,nlezdr~wych

I

pIłka r.5k~e

8

d zN'
b

ukazania SIę ty~h
,p"
pogłosek: nurtUJących . 0PlOlę p~bl!czną,
przy~tąplły ,do szczegołowego sledztwa I
p
a
w te) spraWie, C?cąc z całą bezwzględ·
nośclą ukarać wlOnych, Sledzlwo prowa.
dflot1e ~ardzo drobiazgowo i z~ wzglę?~
na kOnieczność
przesłuehanla
duzel'
"
:1 ś . ś 'dk'ow któ
h
ść
'
Do medawna lekkoat!ecl polscy
o, CI Wla W , z
ryc czę, zaiD1e~z prawiali ćwiczenia sport.,wc conaJwyUle
a~sz~wą, przeciągnę a Się żej przez pół roku,
pna2. drugie pół
praWe w?-k mltSlącśi' d Ł
k
ł ' byli skazani na bezczynnoś! Nie trzeba
że'
wym u ego e z wa o aza o Się, I wyjaśniać jak odbijało się to Ol ich kon, )
d .•
t
' h l' dycji fizycznej i na wyn.kach. Gdy loaorzy
1-,
dn"ICy IUŻ w::tcsną wloc;ną
"
tó a praw ZlWI 'au w
G omawlanyc
' D L"
ł
granicą zawo
S w na wez~anl~
g' d' 1,\, "
IgI, og O- Idochodzili do pełnej formv,
sportowcy
&Zono w praSie, nte z o Zll Się,
.
,
."
b l'
. j
'l
'
bl listy okaz.ały się złośliwym anon1. nasI ,nalczę,scJe) y,l "! '3wo:e naj epsze)
mem, a podpisy pod nim sfałszowane, formie dopl,ero na leSIem.
gdyż ludzie, których nazwiska pod nimi ,
Nar~szcle ~en fata~ny o,kreo; lekkoumieszczono,' wezwani i badani w tei a~letykl nasz~1 s~ońc~ył ,Się bezpo~rot· Jasle~ska 1~,1~.
,."
sprawie zeznali, że listu takiego nie lina- nie" WS,ly~t~le n,lema. wltks'lC
miasta
,Nlewątpl:wle ogłoszenie oftCJ alne 1, ta
chorągwi harcerek
ją a podpisy nie zostały
s orządzone pOSIadaJą JUZ dZIś sportowe hale kryte, \beh rekordow lekkoatlely-::-.nych OSIąg,
.
, ,
'
, h
p
chociaż może jesźcze niezupełni~ odpo- niętych w hali krytej
'apoczątkuje w
Zgodme z życzemem
Mmlsterstw~
r
p zez
Ole ,
' d"
'ż
.. "
c) zarzuty
skierowane pod adresem wIe
me I zama ł e, a l:ł'
e aląc,: lU
moz'}'1- . rozwoJu
leJ nową śWIetną c:rę,
I W" Rk' 1' Oł' P '.'ł k rka k °kws ka dlCh oprą g'lew Ha.r'
d
kI U bó
ś\
ł b"
kł d
wość planowego trel'l1'lgu t
zaprawy
cere , og OS1 a on urs
a ropagan y
S
Sportów
Zimowych w żeńskich druty• d":' nabum Y ?e tosda lemek k ta u ' sportowej.
n Ie aJą a 50 l u t me a nego on re n e - I '
,
k
h h
k' h
~o maler'ału
dowodowego w kierunku
PIerwszą na Wlęksc:ą ~kałę rytą ho.·
O e~owa
nac
arcers IC ,
•
l> o o
.I, lę
, b d'
k'
lę sportową otrzymał f'o~nań. następnie"
Konkurs ten ma duże znaczenIe dla
~i:t~~ktba b W1em
? u, r~?ik ' lerrv- 'I Przemyśl. W Warszawia lekkoatlpci
ogólnego podniesienia poziomu wycho·
nie
':'ou
ts , y, o I kłYdąc~ mają możność treiningu w C.l.W.f, i oię
I
wania fizycznego wśród naszych barceomi:r~iel pne .Q es aWle~la ,j a u knym gmachu YMCA Oc;laŁnio otwarŁo
WYłe!d!a jutkroi JdO Prag
rek, bowiem szlachetna rywalizacja zmu
w O,lę·
~lnyc ,naw~ naj e~szbc wzorową halę we LW.lwie.
zes
e
si młodociane sportsmenki, do spędze. p lęCI U go U graczy D1~
oze yć
Ostatnio
odbyły się w Puemyślu
W dniu jutrzejszym wyjcżd!Q do Pra nia każdej wolnej chwili, na wyciecz~
pierwsze w Polsce Zlmow~ mlstrwstwa , gi czeskiej polska rąprezenlJC;? hod(e-j kach narciarskich lub łyżwach,
Objazdowy trener piłkarski Polskie- ' lekkoa tletyczne, które dały w kilku kon I yowa, która weźmie udział w · mistrzo-,
Nagrodzone
zostaną trzy pierwsze
go Związku Pilki Nożnej - pOHaH oce- kurencjach bardzo dobre wyniki.
sŁwach świata. Skład reprezentacji drużyny, które wykażą się największ_
nić swą pracę trenerską,
Jak bowiem
W związku z rozw-:.jem lekkoatletyki polskiej przedstawia się
naslę~uJąco; ilością zdobytych punktów, w bieżącym
ze sprawozdania P,Z,P,N, wynika trener "halowej" Polski Zw, Lekkoatletyczny bramkarze : Stogowski - 1 crUli, Sznaj- , sezonie zimowym t. zn, od 22. 12, do 1.
objazdowy p, Spojda, kosztuje miesięcz. ogłosił pierwszą polską lilbe!~ rekord6w " der - Warszawaj obrońcy: Snkołowski ' 5. 1933.
nie 600 zł. (I), oraz zwrot kosztów pOdró-llekkoatletYCZnYCh
osiągnięlycb w hali . Lwów,
Kowalski, Aleksanderży. Za tą samą cenę, można w dzisiej-' krytej, przytem rekorJy te będą trakto- ' Warszawa, pierwszy atak: l'vlorchewcZ'[k
skreśla
szych ciężkich cz.asach, dostać dobrego wane odrębnie od reko(dów osią~nię- - Kraków, Wołkowski - Kraków. No_.
_
trenera austrjackie~o, węgierskiego lub tych na boiskach otwllrh-ch,
wak Kraków, drugi atak: S",!labiński za nleUlszczame wkładek
czeskiego, - a jeden z nich zwrócił się \
Tabela ta przedstawia SIę następu;ą . Lwów, Adamczewski - W i r......'\wa, Go
Polski
Związek Lekkoatletyczny
ostatnio do jednego z klubów knkow- co: Panowie - biegi: 50 m Sikorski 5,7 dlewski - Wilno, rezerwa: L·.,dwicz.ak skreślił ostatnio z listy członków, - za
skich z .propozycją objęcia ireningu za S,j 800 m. Kendzia - 2,07,3 s. 1 klm, Siu
Poznań i Piechota - Krynica,
nieuiszczenie wkładek członkowskich,
łączną sumę zł. 500,
I da 3,04,7 s, 3 klm. - Sawaryn 9,031,2 S,j
Ekspedycję prowadzą wie€.prezes P. następujące kluby lekkoatletyczne: PoWidać z tego, że P,Z,P.N, jest bardzo 150 m. p zez płotki Nowos.ehki -- 6,9 s" Z,H.L. p, Godziałkowski i p, Tadeusz licyjny Klub Sportowy, Kraków, S.K.S.
boga tv ,i może sobie na takie
wydatki 80 m. Hałas 9,3,3 s. Szlł~ety; 3,,800 m. Sachs z Lodu.
I P~tri~ Kraków, RT.S. Jutrzenka Kra'"
pozwohć.
I AZS - Warszawa 6,46,4 'le i 3xl0(lO m,
! kow, 1 Z,M.S. Tarnów•
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wi Jazdv Konnej za zamknięcie wielkie- podziękowanie za udzielenie dziennikago stadionu,
rzom pomocy i opieki.
NIEDOŻYWIANIE ZA WODNIKÓW
Wszystko !o jednak spaliło na panew~e.
Kornunlk.atv
prasowe
ukazywai
było
przez organizacię systematycznie
Chaos i nieporządek kompromitował organizatorów ł~ S1ę p~po!udnlu. wV,daw,ane b~ły b. , praktykowane,
Zwrócił się do nas jenIedbale I nigdy 'praWIe me zawler.ały den z reprezentantów drużyny polskiej
i organizację
uzyska,nych wy?lk6~. zawsze b?wI~m i ze łzami w oczach o~wiadczyl. iż druII.
wszystko, aż do zrezygnowania z o ~~n!kach mozna SIę było dOWIedZIeć żyna jego nie będzie g-rała wieczorem
Pozałem wszyscy ci ludzie nie mie- Igrzysk. a nie narażać się na komprom L ?ÓZn!el. albo przypadkf'l'Y0' alb? stara- w hokeya, gdyż zawodniCY są g-łodni ,
li , jeszcze nigdy do czynienia z organiza tacię.
ląC Slę na własn8: rękę, KI.edy lUZ Jednak Opowiedział dalei. że zwracał się w tej
cia podobnej imprezy, a wiek ich nie da
Dziennikarze krajOwi i zagraniczł1i, raz wydarzył SIę ten nteprawd9podo- sprawie do p, Oehorsama, lecz ten nawal gwarandi doświadczenia. wyma- którzy podczas Makkahlady byli w Za- b!l~ wyp~dek, Że o, Gehorsam mIał ~y wet go nie wysłucha!. nie mając rzekoganego przY pracy na? urządzeniem tak kopanem i ci nieszczęśni, którzy z ra- !lIkI o?bvlych za,:"odó,w sanec~karskl.ch · mo czasu. ZawodnicY mieszkali w wilIi
potężnego przedsięWZięcia,
cii swego zawodu musieli korzystać z 1 zamIast l~ wY~lsać I zostawI~ w blu- .,Nasza" i fakt nowyższy jest łatwy do
Wydaje nam się, że dla takiej im_ usług biura prasowego, długi czas za- rze do e~ldendi sweg-o kol,eg-l p, Ale- stwierdzenia. Rzuca on ciekaWe świa
prezv, jaką byty Igrzyska Zimowe Mak pewne pamiętać jeszcze będa Igrzyska k.sandr?wI~za, wówczas ~ples~yło mu tro na "dziataln()~Ć" org-anizatorów.
k,abi w Zakopanem. powinno pracować Zimowe .. M~kkabi". Utrudnienia, które SIę g-dz!cś J danych, tych nle mIał czasu
DEfILADA,
r.,:ałe b;uro licznych i platnych urzędni- czyniono dZIennikarzom były 'robj.one zo~tawJć, SzczęścJ~m tylko byto, te wbrew temu. co pisano wypadła fatalk6w. a .. dyrektorami" conajwyżeJ ta- celowo i - że się tak wyrazimy - z pr~yp~dkowo baWIł w pokoju p, K. nie. A proPOs pisano, W icdnem piśmie
kiego biura mcwliby być właśnie nasi premedytacją,
dZlennrka,rz ze Lw()wa, kt(!r v poqał k~- fach0wem warszawskiem ukazała sie
jdeowcy. Nie bvloby wtedy takich wpaWłaściwie małe wvlaśnienie. Zad.. leg-om wla,dome czas~. CIekaWIe sle notatka. te defilada wypadła impOnuJą
dunk6w, jak na Makkabiadzie, kiedy to nego biura nie było, był tytko mały po- przedstaWIa sprawa .elefon6w praso- Cno a orl!~n;7acia hvła bardzo dnbra
jeden z panów z komisji techn ;cznel za- kaik, w którym kto chciał ten siedział wych, Jak wiadomo dziennikarze ko.
,
spał sobie i nie wyznaczył trasY chQrą- i który był pokojem przyjęĆ dla wszYst- rzystaia z ulQ' telef()llic~nvch tylko po
W dnIach od 17 - 19 bm, odbędą
!!iewkam i , co ZnÓw sP0wodowato, że I kich interesujących się Makkabjadą, - g-odz. 6 w, łacząc sie z urzedu poczto- się w Jugosławjl w Bochlńsk1e Bystridana konkurencia odbyła się z trzvgo- Przez cały przeciąg czasu odbyły się weg-o, Zadaniem p. Oehor~ama było wy ce wszechsłowiańskie mistrzostwa nardzinnem . opóźnieniem. a zawodl!icy tylko d'1'ie konferencie prasowe, jedną Istarać sie. aif'bv rozmawIać, było moż- ciarsk1e sokolę. w których wezmą rówpr7~Z ten czas marzli na zimnie.
przed rozPoczęciem Igrzysk) do którel na poddzas Makkablady z Innvch, nu- nleż udział polacy, Ekipa polska udała
Taka rzecz iest niedopuszczalna ale p, Oehorsam - kierownik b1ura-przy- merów, a nietvlko z poczty, p, O. lsto- się już do Jugosławii w następującym
czyż mnina sie z tego powodu (1burzać I szedł kompletnie njeprzygotowany. dru tnie zebrał od wszystkich odpowiednie składzIe: Czech Władysław (startować
na człowieka, który Dnr.ez tydzień z rzę ga po ich zakończeniu. zwołana na go- deklaracje. zgłoszenia i-palcem w bu- będzie w hicgach 18 i 50 klm, oraz w
d~ wogól" nic Sypj~t? Nie! Mv też "rze-I dzinę ,6 t~ jest w .chYlil i , ,kiedY wsz.ys- de nie kiwnrl~, ą7t:innikarze zaś na w.ła- biegu zjazdowym Rud olf Dujak (startuc.i\vko tel11 U panu nJe nie mamy. ale mu- ey dZlennlkarze zaJęCI bY\! podawantem I"ną rękę musI el1 Slę starać 11 naczelntka je w biegu zjazdowym). Mrowca fr_
~imv rr';pć noważne zastr7e7.en i a w sto- I relacvj ~('lefnn:c7nveh a mająca na ce- "'OC7tV o nozwolenie łac~enia się z oen- (startuje w kombinacji) i Bronisława
sllnku do Swiatowe!tn Związku . Mak- lu spowol.1owanie w ga7etach Wielkiej ~io n ató\V, Panu naCzelnikowi POC7.tv na Polankówna (startuje w biegu pań ł biek~h{". który powinien byt uczynić akcji przeciwko Małopolskiemu Klubo- !rży się też na tern miejscu serdeczne gu ljazdowym).
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Pływa ąca

yspa Da oceanIe

rcerstwa w Japo

W tych dniach wypłynęła na ocean ,.pływająca wyspa"
wielki statek
"Westfalen" - która będzie Obsługiwała przelatujące nad oceanem sam.oloty.
Istnieje projekt spuszczenia na mOrze więcej takich statków.

Pr~e d przelo ł e D1

nad Monnt E ere s

w Londynie czynione są przygotowania
ekspedycji naukOwej do przelotu nad
najwyższą górą świata Mount Ewerest.
Na Zdjęciu widzimy w , jakich strojach
uc:zestnlcy ekspedycji mają przedsięwziąć ten lot.
Codzienna nowelka "Expressu".

N Jnow8ze

JI

Przed kilku laty założono w Japonjl pierwsze związki harcerskie. Rozwój harcerstwa japońskięgo nastąpił bardzo szybko. Na zdjęciu widzimy ministra wOjny
Araki, lustrującego Oddziały skautowe.

w~kopal18ka

RzymIe

l o,skle stroje ludo e

Na zdjęciu naszem widzimy pOchód ła
lek, znajdujących się w zbiorach etnograficznych w Rzymie a przedstawiają
cych figury t. zw. SpigolatricJ, zbierają.
cych klosy- PO zięciu zbOia na polach.
POdjęte przez MusSoliniego nowe wykO paliSka w Rzymie daty świetne rezulta• Postacie te ubrane są we włoskie stroie
ty. Na Porum Cezara odnaleziono niez wYkle wartościowe antyki i rumowiska
ludowe.
starożytnej świątynL
.

--

wić. Wezwać policję? Narazie to jest
Lecz przeciwnicy okazali s,ię silniejsi
Jeden z nich zadał mu, tak potężny
bezcelowe. Może się mylę i zresztą nie
mam w ręku żadnych dowod6w ich wi- cios w skroń, że Robertson zwalU się z
ny.
nóg, tracąc przytomność.
Przed dworcem zniknęli mu z oczno
Napastnicy wyciągnęli mu szybko z
Robertson kupi! papierosy, wieczo- kieszeni kamizelki zalakowaną koperWY'tworny hotel w jednem z więk- kawiarni hotelowej, orkiestra grata nosZ}'1Ch mi'as,t zachod'llvo-eUJoopej:skich. W we, bardzo melodyjne tango. Robertson rowe wydanie jednego z popularnych tę i wyskoczyli z pociągu, ktÓTY już
gu:stown~e UJrządz.onym apartamencie pa- zaprosił do tańca córkę jednego ze zna- dzienników i zajął pusty przedzlat I-ej zwalniał biegu.
Gdy konduktor wbiegł do przedzianuj,e pólmrok.
nych przemysłowców i z bestroskim klasy pośpiesznego pociągu.
liraibfa WiIllaJny1, szef sIużby wYWla- uśmiechem obdarzył ją kilku zdawkoW chwili, gdy pociąg już ruszał, tu, by zbadać z jakiego powodu zatrzydowczej, ocLbyWa pOUlfną rozmowę z jed wemi komplimentami.
otworzyły się nagle drzwi przedziału. mano pociąg, Robertson byt jeszcze ni~
nym Zle s.WY\Ch 'llajzcLolIlliejsz)'lch współLecz już po kilkuminutaeh wyszedł Robertson ujrzał dwueh mężczyzn, któ- przytomny.
pracowIJI~ków, kaprtaJl1Jem rez.erwY' RPbert do westibulu i skinął na portjera.
rzy śledzili go na ulicy.
Ocucono go.
.
sonem.
_ Dostanie pan list _ rzekł doń . - Czy I!l0żna? - spytał jed~~ z luk~usowy~ apartamencIe, na
- A wLęc, ;paniJe kauJitaJme - mówi głośno, nie zwracając uwagi na obec- mch, uchylając kapelusza.- Te mIejSCa
- musi part naiy.chmvast powziąć ctecy- ność kilku nieznajomych mężczyzn. _ są wolne, prawda?
trzeCIem pIętrze WIelkiego hotelu, panozję. Jedzie pan, C1JY I1Jie? SpraIWa, kła~ Proszę go natychmiast wysłać pocztą
- Wolne .- odparł krótko Robert- wat pól~rok: .
.
.
cLę na to nacisk, Jest bardZlo cię~ka. O lotniczą. Wyjeżdżam na dwa, trzy dni. son, spoglądając mu badawczo w oczy.
-: WI~m JU~ o wszystklem - r;nów.lł
tajny,ch dokumerJJta:ch, które ma pan Pokoju oczywiście nie zwalniam, proA więc grają na całego. Gdyby po- hrabIa y.rlllanYI~ - Szkoda tylk~, ze me
przewLeźć, dowhedzLal sLę już rue;przvJa- szę go dla mnie zatrzymać.
ciąg jeszcze nie ruszył, wezwałby .poli- u~ato ~lę złaI?ac tych łotrów. NIe. ~ozueielSlkd W'YIwlliad. Będą paJna Śllled~Dć, mo_ Słucham jaśnie pana _ odparł cję. Ale było już zbyt późno. VI/ naj~ ~lem Jedn~kze, dlaczego p~n dZI~ d~gą nawet zamordować. Są zdecyd!Owar kt ,.' , 'k L' t
gorszym razie przecież będzie mógł w plero, a WIęC po trzech dmach, ZJaWIł
r
I1Ii na wszystko. Br,a,gną za wszeJiką ce- Pbod J~r, a?laJą c SIę ms o.
IS zaraz każdeJ' chwili zatrzymać pociąg
się u mnie? Przecież mówiono mi, że
ę Zle wysiany.
I " l naZ",A. d kurmenty
uę nam wYd
' r,,~:o
. J""śIl'
"" nnięn
VN"
Doberston wsimął mu do ręki zakle-- Czy pan zapali? _ spytał. go lla- pan d?zna ł t y Ik o I~ kk'IC h ok
a eczen
!DaJn snę llIMe czuje na silClich, mogę komu, '" k
t'
t
'k
!>'Ie jeden z nieznajomych wyciagaj4~ z we~ me zwracał SIę do lekarza. Co pan
~nI1Jernu powterzyĆ tę ntebeZ1pieczną mi- Jon~i~Pj:sic~esd~śgat;~~, 'Nie wsiadł kieszeni złotą fapierośni~ę.'
robIł POrzdez, ted ~;Zy dtni?
d
sj,ę ,
. d t k ó k' I
'
d t'
Dziękuję nie palę
WIe zhem ego pana, o które- Alei', panie hrabio, pan mnie po- WIęC o a s w l, ecz pIeszo u al SIę
"
'
. . '~
.
go mnie pan posłał _ odparł mu Roprostu obraża.
Nie wiem, czy uda mi na dworzec.
- NIe palt I?an? T? ~zIwne" dopIero bertson.
się należycie wywiązać z zadania, ale. !uż ~o kilku minutach skonstatował, prz~d. pół godzmą wldzI~łem, ,Jak pan,
- Proszę ze mnie ni-e kpić. Gdy pamoże pan być pewny, że nie zawaham ze ~est sledz9ny przez ~wuch młQdych zdązaJąc na dworzec, pahł papIerosa.
nu zrabowano dokumenty, to nie mógt
się złożyć w ofierze właspe życie·
mę~czyzn. Zatrzyma! SIę przy lustrze,
Rober~t?n zagryzł -w:argI. Tak szyb- on panu udzielić żadnej odpowiedzi.
- Zupełnie słusznie, panie hrabio- W takim razie jeźdź pan - zde- ?mIeSZCzonem w okme w~stawowcm ko o~słomh karty! A WIęC dobrze, walcydował hrabia Willanyi. - Odpowiedź Jednego ze sklepów, by obejrzeć swych ka SIę rozpoczyna!
uśmiechnął się Robertson _ ale mnie
od człowieka, któremu ~an wręczy pa- prześladowców.
,~ N~e zamierzar:n . palić papier~sów, zr?-bow.ano zalakowaną kopertę, w któ- Ten starszy, - doszedł ~o wmo- zawleraJ~cych uSYPla~ąc~ substancJe! - rej znajdowały się jedynie skrawki gapiery, otrzyma pan ustme. Proszę, oto
są dokumenty!
,
ISkU - t? pewno słY!lny, s,zp:eg, K~r- z~wplał l Jednoeześme Je~ną r7ką pO'-z~t. 1?okumenty wysłałem pocztą 10tRozmowa skonczona.
bon,n .. NIe ~l~ga wątph~OSCI, ,ze I)n, Ja- cIąg,n~ł " za , hamule~ bez~leczenstwa: a m~zą l dziś przywiozłem panu wyczerGdy Robertson zeszedł na dół, do ko naJzdolmeJszy, ma SIę ze mną załat- drugą sIęg,nąt do kreszem po brownt{lg. pUJącą odpowiedź.
Tłum. D.

-

Nie ezplec:zno 1015JO.

W.

Prenumerata: z kosztami

la

wydawcę i

przesvlki pocztowej zl. S gr. 50 miesiecznie

Og'łoszenia: W tekś~le 50 gr. za ,wiersz ,miiimetrowy (na stronie 4 szpalty},
, "
, oek~ołol!:J 40 gr. za wiersz mllim, Drobne: za słowo 15 groszy.
nalmmelsze zl. 1.50. POszukJwaOle MaCY: za si owe 10 groszy, oaimnieisze zl. 1.20.
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