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MAC DONALD.
"remjer Angljl wystąpił w
Izbie Gmin z wnioskiem.
aby państwa. należące do
Lig; Narodów nie dostar~zaly broni Japonii.
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JOHN SIMON.
minister spraw zagranIcznych Anglii poprze wniosek Mac Donalda w sprawie zakazu wywozu !Jrol1i
do Japonll.
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Wielkie mocarstwa pragną zmusić Japonię. by zrezygnowała z agresywnej polityki
Stanowisko Słano\V Zjednoczonych i ROSji.

20dnr

poństfl)o

nił!

dostar€~1J

GENEWA, 26 lutego.
szenia skorzystają, albowiem państwo
własny),
to W pierwszym rzędzie muszą intereKomitet doradczy przy Radzie Ligi sować wypadki, rozgrywające się na
Narodów zaprosił na specjalną konie- Dalekim Wschodzie.
rencję delegatów dwuch rządów, a
jak już wiadomo, prasa angielska
mianowicice Rosję i Stanów Zjedno~zo- domaga się już kategorycznie wywarnych, które, jak wiadomo, nie należą cia presji na wszystkie państwa, będądo Ligi.
ce członkami Ligi,
Zaproszenie to pozostaje w ścisłym BY POD ŻADNYM POZOREM NIE
związku z obecną fazą zatargu chhisko- DOSTARCZAŁ Y jAPONJI BRONI.
japońskiego oraz decyzjami, jakie w tej
jest rzeczą pewną, Iż to same 8tasprawie Liga Narodów już powzięia.
nowisko zajmie rząd angielski, który
Dziś w Genewie rozeszła się po- wpłynie . na innych członków Ligi, by
głoska
zastosowały się do tych decyzji.
It ROSJA POSTANOWIŁA PRZYJĄĆ
Obecnie skolei będzie chodziło fi to,
ZAPROSZENIE LIGI.
by i nieczłonkowie Ligi, a więc Stany
Jeśli chodzi o Stany ZJednoczone'IZiednoczone i Sowiety, rówmez nie
to nie ulga wątpliwości, że one z zapIO- dostarczały broni japonji. Nie ulega
(Tel.

•
Chin.

6roni Japonii.
I
wł8JSny).

IPO
wątpliwości, że oba t~ państwa ~ójdą
LlNjl ZAMIERZEN ANGIELSKICH
Według opinii, panującej w kołach
genewskich, rezultatem wystąpienia
japonii z Ligi Narodów,
BĘDZIE OGŁOSZENIE BOJKOTU
GOSPODARCZEGO TEGO KRAJU,
celem zmuszenia do rezygnacji z agresywnej polityki wobec Chin.
W razie blokady portów chińskich
przez wojenną marynarkę japońską, Hota Stanów Zjednoczonych skiero\\ ana
zostanie na wody chińskie, by bronić
dostępu okrętom europejskim.
Należy przypuszczać, że tym ralem
zgodna postawa wielkich mocarstw
PRZYWRÓCI TOKIO DO RÓW~OWAGI.

BERLIN, 26 lutego.

(Talegra.m

Według krążących pogłosek mieli
przybyć agenci japońscy, którzy odbywają poufne pertraktacje w sprawie
ZAKUPU WIĘKSZEGO TRANSPOR-

tu

TU BRONI I ŚRODKÓW WYBUCHOWYCH.
japonJa liczy się Już z faktem, że
w żadnem z państw nie uda się jej nabyć broni, to też obecnie zwróciła się
do Niemiec przypuszczając, iż Hitler
nie pójdzie po linii zamierzeń wielkich
mocarstw i nie będzie miał nic przeciw
zawarciu większych tranzakcyj.
Pogłoski o przybyciu do Berlil1C~ japońskich agentów, wywołały zrozumiałe poruszenie w kołach genewskich,

•

Banki pod groźbą masowego krachu. - W kilku stanach ponownie ' ogłoszono
moratorjum. - Specjalne zarządzenia przeciw wycofywaniu wkładów.
.
Nowy jork, 26 lutego.
PinaJDrSiOWle kłopoty Ame1ryki. zapo.
czą·tkow3'11e ogłoszeniem
moratorjum
bCllfllkowego w stanie Mł..::higan. stają się
coraz poważniejsze.
W tych dniach zamknely swe kasy

Wy jatkO we ustawv dla banków wprOwadzone zostały już w nastęJJuia,cych
stanach A. P.: Nowy jork, New jersey,
Michigan. Indjana, Nebrasca, Wisconsin, jawa, Florida i Oclahoma. W Min-

banki wszystkich stanów. Senat już ustawt: te przyjal. Temsamem wszystkie
Kongr,es waszyngtoński obradować banki Stanów Zjednoczonych poddane
ma dziś nad ustawą wyjątkową dla ban- zostaną nieograniczonej ustawOwej !"onków, która pOddaje kontroli państwowej troli.
nesota zarzadzenin
wkrótce oglOszone.
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Guarantee Trust Co

tonU'ffi

wydanych

w Atlantic City oraz
przez

gubernatora

"

sta~ ~~nJ:r~~r-finansoWYch rośnie w Katakumby i dzwonki alarmowe przeciw wizytom pOlicji. - Zaj;Pi~~rgn~j: z:a~!~~;:eJd!ą~k1~~Yo~ powiadają represjE: przeciw żydom za to że nie .. kochają Hitlera
b~nkach ~mer~ka.nsklch. eHenrYk Ford
m ustanoowie-

d. mala su: :. . wlazku} t

~~ ~z~[:!;olcr~%1~~:ki~ha b~~~~. wa-

Sprawozda:ni,e Pederal Reserve Ba!nku wyraźn ie wskaz,uje na niebezpieczeństwo jakie powstać może wobec prze-

widywanych dalszych bankructw bankow",ch dla finansów amerykańskich.

tygod'niu uruchomiono
nowych kredvtów. Jedr;ocześnie obieg banknotów
zwiększył się o 134 mHjony dolrurów,
W ostatnim

215 miljonów dolarów

Berlin, 26 lute~o.
Z Nowego Jorku donoszą: Po polnoCv w stanie Maryland ogłoszone ZOSWlo mOratorjum bankowe do wtorku
włąc znie.
W tym samym czasie stan

llstawę

Berlin, 26 lutego.
guzika wprawiał w ruch tajny mecha.
Wykryto tajne podkoDy j piwnice, nizm. zamykający automatycznie Wszy
prowadzące z d9mu Lie.bkr;techta d? jed ~tkie ~rzwj do k~yjąwek. Osoby znajdu
neg~ z budynkow. znajdujących Się w Jace SIę w podziemIach otrzv:mywały
poblIżu p~łacu. Bu~lIowa. Policj~ ustali jednocześnie sygnał do ucieczkI,
ła, że krY1ÓwkI te I korytarze uzywane
Berlin, 26 lutego.
~v:ły do uci~czki k?mun1st6 w przed poNiemiecko-narodo~a, prasa, a zwla
scl2'ami pohc~inemI..
.
sz~z,~
nar~dowo-soC]aILStYCzny "A~B,roszury .1 ,ulotkI, poch?dzltv z .drl!- gr!ff ~apo~lada repr~słe orz~clwko !I e
karlll komumsLyczneJ, mIes~cząc~J s~ę l mIeckl~ ~lsarzom. zydowS~lm za Ich
~ewn~trz. budynku, Ws~ystkIe ubJ,~acJe WYstąplema . zągranIcą ~rzCClw~o naroI podZIemIa w "Domu Ltebknechta D9- dowy~ SOCjalistom i HI~lerowl' .
łączone były z sobą svgnalizacJą I
WIadomość tę "Angnff' podaje P. t.
dzwonków alarmowych.
"Niesłvchane hece żydowskie zagraniW razie niebezpieczeństwa odwie- ca przeciwko narodowi niemieckiemu"
dzin policji odźWierny przez naciśnięcie oraz .. zdrajcv kraju przY pracy".

I

Krwawe starcia uliczne pomiędzy
czlonkami radykalnych usrruoowań PO
litycz.n~ch przyniosły. w ciągu ubiegłej
doby kIlka nowych ofIar.
W Kolonii zmarło wsku,te~ ,postrzalu dwuch narodowych soc)aI1S.Ów, zaatakowanYch przez niewvśledzonych
sprawców Pod osłoną nocy.
Dwuch innych szturmowców odniosto ciężkie rany. Policja dokonała liczn.ych aresztowań wśród komunistów.
p.odeirzanych o udzialy w starc·u.
,
. I
,
W podobnych okohcznoś~Ia~h ,zab l
ty. z,ostał członek, repubhkansklegO
R,eIchsbanner u w MISSY na Sląsku prus
klm,
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Odbudowa handlu s"wl-atowego wybuch W kopalni

.Mary
landrJ01Vstr
vrzejmie
wYia,ikOwa"
z ymać masowe
mająca
wycofywanie depozytów banków. Zarządzeniem
tem obj ę te zostanie m .i-n, miasto Raiti- je§~ c:ele .... do k.óreeo bcdzie dqżg'
more.
nowg rzqd 8.ooów Zjednoc:zoogc:b.

Waszyngton. 26 lutegCl.
Przyszły sekretarz stanu Hull ośZredfi~koW'any urzędnik wic:.dczyl w.obec dtiennikarzy, iż długi
wojenne są (ylko jednym z czynników
zamordował
w 0becnej sytuacji.
ge!1 ~rałnego dyrektora poczt.
Polity ka odbudowy międzynarodoSofia , 26 lutego.
wej będzie w y magała równ i eż zastosoZred ukowany urz ę dnik pocztowy za war.ia wszystkich koniecznych zarząmordo wa ł ude rzen iem noża dyrektora dzeń wewnętrzn y ch. mających na celu
podniesienie handlu.
generalnego pocz t Iwanowa.
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Oslo. 26 lutegG.
Powodzenie polityki 'lagranicznej
Z miejscowości Vlongyar City na
nowego rządu będzie zależało w znacz- Spitzbergu donoszą, że w znajduJące)
nym stopniu od tego, jaką pomoc okaże siC tam kOpalni węgla nastąpił wybuch,
O:1R w odbudowie handlu światowego. w którym zginęło dziesięciu ludzi.
kt óry obejmuje ró wlIież handel w ew- '. ~kcja ratunkowa rozpoczęła się don ę tr z n y
stanów Zjednoczonych. óraz r plero z chwilą przybycia lOdOłamacza
ud tego. w j ~ kim stopniu ~rzyczyni się Sowieckiego "Lenin", który przywiózł
do utrzymama pokOJU śWIatowego, O-I maski · gazowe. ~o umożllwJło wvdoby·
partego na prawie i sprawiedliwości.
~le · c1al.. oiłarJi
•
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CAŁEJ MAŁOPOLSKI:

KRAKOW, UL. PIJARSKA 4.

'
ADMINISTRACJA (drlał

-

tpn.daty piMJ\&)
ł_W Ie,uatowy)

od 6 rUlO - 1 " l'0łud.• od 4-1 w!eC%~Tem .
od 9 rano _ 1 " I'ołud. I od 4-7 wiecUlrem.

KoreTO ".K.O. Otldzla'll krakow8klego, Kraków 411-700

Krakó .....

ke
100 bazrobotnych.--KelnBr zarabia od Z do 5

eRO Zyt
wszelkie choroby, przedcwszystkiem chro
niczne. cierpienia na raka i weneryczne. Lpra-

Leczę

złotych

dziennie

sza sie

prZynieś.~. :JKrL1i~;:.Y'

Leczenie na.?
' k e lnerzy. zos taJo' po I' Godz. przyJeć:
Katowice,odulica
Piastowska
nr. 3.
(R) II e pan zara b·la d'
zlennle.
py t am , obł"
s ugą zens ką. Ot w K
ra k
oW'1 e nas t ę- cowaI'I zawo d
OWi
l:odziny
9-12 I 4-6. w niekelnera w kawiarni. Zmniejszyły Się. za- pujl.1ce firmy zredukowały kelnerów: od'liczeniu powyżej wymienionych 31,
dZiele od godz. 9-11.
robki. bardzo się zmniejszyły,
Olszewski, Maurizio, Kosz, Wentzel, a jak zamkną te 4-ry, o których wspomBroszurki wysyłam bezpłatnie.
Trzeba dziennie obsłużyć 100 gości, Del-Ponti, Paskarczyk. Ritterman Nor- niałem, pozostanie tylko 27 interesów.
ł
aby zarobić 10 .lI. A widzi pan redaktor , kowa, CukiernIa Pietrzaka, Cukiernia czyli połowa prawie. Nazywało się, że
obsługa każdego gościa trwa. kolo S-ciu Danka, Schliller. Najmniej cztery Więk-\ stan kelnerski to "kokosy" tIlk było
O Cjan Ulą
minut. czyli 100 gości 500 minut, t. j.
Sle interesa będą zamknięte w najbliż- przed 6-c ioma laty.
mAżczyzn.
godzin bez przerwy, gdyby tych stu go- szych dniach. Z 42 interesów, gdzie pra·
~
ści mi~ każdykelnerdzien~e.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ktOrzy udawali się na wypra~ę
Dzisiaj pierwszorzędne kawiarnie
li
•
~
złodziejską
Posterunkowy
pollcji
wczoraj wieczorem na ulicy d\ !llch pozultat jest ten, że zarabiamy od 2-5 zł.
rozll'.l"ftoc:zlPłłllW si'- W mnumdi!&~ ..o€ie
deirzanych mężczyzn. którzy I jego
lP'
-..
~
~
l . d
. I
dl
dziennie. Ale skutkiem kryzysu wiele
1'd
przedsiębiorstw ~amlmięto, w Krakowie
yv so~otę rano rozpoczęły się na i nadzwyczajnych.
w .ok rzu~1 I SI.ę. o uClecz ~i. . ll. użprzeszło setka kolegów jest bezrobotna, sesJI ~~glstratu .m. Krakowa pod prz~Wysokość dochod6w zwyczajnych sze l, pogom pol~c]anŁ dogonll /ch ~ za:
widol{ów na wyjazd do uzdrowisk też wodmctwem wiceprezydenta dr. KIl- ustalono na kwotę 18 i p6ł miIj. złotych. trzy~a~. Jak SI.ę okazało, byl to l,n~~1
niema. jak w Innych latach, więc trzeba I meckicgo obrady nad preliminarzem bu- W stosunku do ubiegłego roku, w któ- złodz ele Frat:tcI~zek Rudek.?: .?r~dl1Jka
redukować pracę tych kelnerów, co ma-I dżetu Miasta na rok 1933/34. Budżet re- rym dochody były preliminowane na 21 , Czerwone~o l pl{)tr .J~reckl (GęsIa 24).
ją zatrudnienie do 2, 3 dni w tygodniu, feruje Dyrektor Miejskiej Izby Obra- milj. 200 tys. zł. obniżka w dziale do- I Uda',:a~l Się oni własl1~e na wypraWI(
aby inni bezrobotni kOledzy też mieli ! chunkowej Jan Krzyżanowski. Na pierw chodów zwyczajnych wynosi okoto 2 1zlod~le]ską, lecz zostal! w porę aresztojakiś zarobek. Słowem, przeciętnie każ-I szem posiedzeniu budżetowem przedy- milj. 70 tys. zł. Budżet nadzwyczajny want.
dy z nas stale pracujących. pracuje 3 skutowano i przyjęto wszystkie dZiały I wynosi 6.1Y1.000 ·d . do którego w~tadDI w tygodniu, to jest 12 - 15 dni w Idochodów Miasta tak ·.lwyczajnych, jak wiono deficyt za wSzystkie lata ubiegłe.
WC ~,skl'm
miesiącu. W dnie pracy otrZymuje peł-,
ne utrzymanie i 10 procent Od bruła uw~n
z dniem dzisiejszym przeznaczyl zarząd
tarj,tu, ale w dnie bezrubtone musi kupić '
U
Parku miejsko .,Las Wolski" dwie ubikacje w
jedzenie, Gdyby więc kelner pracujący
t. zw. Domku Myśliwskim u wejścia do parku
W dużeJ' firmie zarobił PO 8 zł. przez dni
Polic;ja
zoil
zgllilllola
dwie
osobg
na Woli Justowskiej (nieopodal kiosku Józc•
•
I
t
fówka) - na schronisko ogrzewane dla nar15 w miesiącu t. j. 120 zł" to kawaler,
Z sOboty na niedZielę Odbywała się wielkiej bójki w k órej musiała Inter- ciarzy.
musi kupić jedzenie na 15 dni, opłaCie w salach stareJW teatru zabawa z któ. : wenjować policja. Zatrzymano dwuch 3W schronisku tern. podobnie jak w kioschOĆby naiskromnlejsze wspólne z ko- rej dochód przeznaczony był na szłwły ! kademików z WSH a mianowicie' Zeno- ka~h "Jó.zcf6wka". l .. Karolówka', nabyWać bę
leoą mieszkanie, zapłacić pranie I pO- dla sierot żydowskich. Na dole w re. na Zacharskiego (Konarskiego 11) idzie. m~zna ~o ~tS \..!l h cenach herbatę. przekąskl zimne I Ciepłe oraz słodycze.
myśleć o ubraniu, gdyż kelner musi być staurac]1 odbywał się dancmg, Uczest- Zdzisława KWlatkowsk'ejlo (Kazimierza
Przy tej sposobności Zarząd parku przyporządnie Odziany.
nicy zabawy starym zwyczajem scho- Wielkiego 26), których odstawiono do I pomina, że ruch saneczkowy i narciarski jest
Ostatecznie w dzisiejszych ciężkich dzili na dancing a goście z dancingu na komisarjatu i po spisaniu protokułu wy- bezw~runkowo zak<1:~any na "Alei Kasy OS7.Cze
'ć
dnoścl m. Krakowa . a to ze względow bezczasach, kelner pracujący w dużej f ir- sal ę b a lową.
puszczono na WO Inos •
pieczellstwa, jak niemniej i z tego powodu, że
mi e, kawaler, może skromnie egzystoNa tem tle dllszło nad ranem dO
Aleja ta (gościnnie) przeznaczona jest wył"cz-
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rzędnym zakładzie? A ZWiązek? Zwlą- n w
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aresztu-~~~ćdl~op~;~J1~:a·n~tóJ~od~~.Sa.

w stanie wYJeTEATR 'BA(lATELA.
,.
Już we wtorek dnia 7 marca br. rozp~Al,yna występy w Ba~ateli stołeczna "Banda" pod
wodzą niez.równ~nclto reżysera i kierowni~~
fryd.er.y~a . JarosJego.. Tym p zem "BandY~I'
przYJezdzaJą z przepiękną operetką
SUppe go
"Piekna Galatea" odpowiednio odmłodzl)ną I
zaktualizowaną przez Juliusza Tuwima i J\~d!rjana liemara.
. .
.
Na cze!e zespołu ulubtentca Ptlb.lJczno~~1
cal
Polski Zula
Ste,·
cia ejGórska,
LenaPogorzelska,
lelichowska obok
ZofJamejTerne
Irena Popiel~ka, fryderyk Jarbs y. ROOl'1a!d
Gie~asiński, Tade~s~ .Ol~za, feliks Parnel, ~u
[enJusz Kos~utskl l lOnt. O~rawa dekoracVJ.na
. Lorel!towlcz - Karwowsklel. przy fOl'tePlana ch Karol Gimpel i Mieczysław Hoherntan

zek nasz w Krakowie jest oddzialem 'P O- , . . . .
-"e
-.., n-e"'O
ł.Jt
11-:
:
wszechnego związku z centralą w War...
fi
• II!!.. n'!~ wmerze
11 ••• ~
Z 0.g'::8.
szawie.
Znany w Krakowie emerytowany in- ! następnie, że sprawf!. została umorzona
Powszechny
liC'lY koło
-związek
.
. ,15, spektor
b" policji Schymschneider uczuł się I z powodu• amnestji.
tyS. ~ztonk6w, oddZIał krako~skl k~.o o razonym w lipcu ub. roku przez leka-I . W ~on.cu p. Schymscheiner dowle250-clu. Ale związek nasz JakkolWl,;k rza dr. Maurycego Habera wobec cze- dZiał SIę, ze sprawa ta wog6le do sądu
nasi miano .,zawodowy", niema żadnYCh go postanowił go zaskarżyć do sądu.
nie wpłynęła, wobec czego uobU doniepraw Jta:k, jak Ich nie mają nasi gO'SDOW tym celu udał się do adwokata sienie karne na adwokata. Wcz.oraj sta•.. 1e zal\. ł a dó w gospod·
J amc
. ki 111·
mo- d r. Ad o"lf a S chnl't zera, I\.tó remu wręczy t ną ł dr. li a ber prze d SG d'
Zlą
darze, w taSClCle
szynkarskich. U nas może każden byc 20 zł. tytułem kaucji. Ponieważ rozpra- Tłumaczył się on zapomnieniem. S=1d
przedsiębiorcą i każden kelnerem. Przed wa przez długi czas nie była wyznacza- skazał dr. liabera na miesiąc aresztu.
siębiorca mający pieniądze, gdy wynaj- na, udał się on do adwo.kata, który 0- Karę tę darowano mu na podstawie am. I k Ik '
d
i '
. . dł'
. '.
t"
mle o a tory o pow e przepisom sanl~ sWla czy mu, ze sprawa Się przeciąga nes )1.
tarnym i ogniowym, wy'kupi świade- z powodu reorganizacji sądownictwa a
.
ctwo przemyslowe, postara się o kon"ROMANS",
cesję na wyszynk, otwiera
W~z-,...
według Sheldona.
na pjątkowcm
'f'k' interes.
d Nikt
.
dl
stawienia
zapełni! który
widownię
teatru, na J)t'zeuIicr-ne
nie pyta go o k wa l I 1 aCJe 'lawo owe.
lY!
żądania public zności, zostanie powtórzony w
Kelner, wprawdzie będzie przyjęty
_
--"'dz-'- -i" JAIC. _ . .
środe, na przedstawieniu wieczornem. po ..:enach
do związku naszeg-o, po odbyciu trlechIIUP~
'IIIJ .,.~
...
zniżonych w prcmierowej obsadzie zespolll z
Jak wiadomo, w dniu 6 marca roz- ną. Wizja odbędzie się w dzlen i w no-, dyr Osterwa. Jarosze~vską i Ruszkowskim w
letniej praktyki, ale prawnie zawód keInerski nie jest chroniczny. Dzisiaj, gdy pOczyna się w Krakowie proces Gon~o. cy. Wizja trwać będzie 4 dni i w tym głownych rolach sztuki.
kryzys coraz zacieśnia swe szpony, nowej. Na sprawę wezwano już śwlad- czasie przesłuchanych będzie na miej·
NA,1BU1:SZE PREMJERY TEATRU:
wiele przedsiębiorstw. z konieclTIości u~ ków na pierwsze 10 dni. W dniu 16-2° scu kilku świadków, poczem 20 i 2l-1l0
Od dłuższego ezasu teatr pracuie nad przysuwa nas zawodowych kelnerów po- marca sąd wraz z stronami uda się do marca rozpocznIe się dalszy ciąg proce- gotowaniem najbliższych premier teatru. a to:
slulruiac sie prakt~rk(\ntClmi. wzglednie Brzuchowic, gdzie dokona wizję lokal- su w KrakOwie.
k,om\;dii Wiliama Szekspi~a "Co tylko .chceCle, .. ,rewelacYjneJ sztuki Chrysty Wlnsloe

lokalna wBrzuchow,-cach
_.or....

P1~tus·ń

Stolownia dla

sIanie przed

są

em

J~:~f:CW}śnio~sk1~~~U~~D~~';CCiO~~~'~

komedJi

REPERTUAR TEATRÓW.
Teatr Miejski im, .1. Słowackiego - o gOłda:.
W
l .
ł
I
.•
]5.30 - .,Pircvk w zalotach'"
wrześniu ub. roku wic kle poru- 2 e atak apoplekSJI. Mltuslnską osadzo- I
o godz. 20:ej "UprowadzeJie z Seraju"pracownik6w umysłowych
szenle w naszem mieście wywOłała no w więzieniu św. Michała,
opera.
W dniu wczorajszym t. j. 24 b. m. straSZna zbrodnia żony
konduktora
Jak się dowiadujemy, w dnIu 17 marp
odbyto się w Woj~wódzkim międlyko- Anieli MitusińskleJ zam. przy ul. .ł ÓZC • ca stanie Młtusińska przed sądem kole. A
RE ERTUAR KIN.
munalnym Komitecie Opieki Społecznej fińskIej 46, która udusiła swe~o 5-let- gjalnym w Krakowie.
~R.JA: - "Szary dom" (w roli gl..Walace
w Krakowie zebranie Związków i Zrze- niego synka Tadzia, ponieważ miał cląAPór~q - .. Jasnowłosy sen" z Lilianą Harvcy
szeń Pracowników Umysłowych, celem
I' ATLAN liC - .. Kochai mnie dziś"
(Janette Mac Donald i Maurice Che\'alier)
zalożenia stołowni dla bezrobo t nyc h
I BAGA TE~.A "ID-ty kochanek" (Anny Ondra)
pracOwników umysłowych.
P~O~IEN: - .. C. K. Feldmarszałek"
(Vhsta
Na zebraniu wyłoniono Radę międzyBUTlan).
związkową i Komitet ścisły Rady, któSŁO~CE - "Afryka mówi" (w ot gł. Chap).jill
i Cogan) i "Bezrobotny Ilz.klarz"
remu prze'k alano zorganizowanie i uruśWIT - "c. K. Komenda &erc". •
chomienie W najbliższych dniach wy.
SzTUKA: - "Ja w dz,;eń - ty w nocy"
mienionej , stolowni.
z
TEATRU
MIEJSK
IM
T SŁOWACKIEGO
"'SpERANTO
UCI~CłiA:.
- "ludzie w hotelu" (Gneta
.
'I
k hk
. '. .
.
....
I IOnel I John Barrymore J
C Oarbo
f d
O te~mlUle ?~warcla "Yarun ac ,0I?zi~ w poniedziale~ .~opołudniu, na przed:
Dziś w poniedziałek dnia 27 lutego 1:J.~.3,
Lcwis Stone, ltd).
. oan raw or ,
ych
rzystanla Z teJze stołowm przez bezlO- stawb~e~1U po ceinackh n3.J n!zszf , po kraz70sllratm odbędzie się w lokalu Societo Esperanto lebra WANDA: -- .. P oczna uliczka"
w
lez. sezon e, 'ome dla rancIsz a -,:\) oc- DOM ŻOUrERZA'
p ..
b~ t nyc h. p~acowlll'kó W umys ł 0iVY ch "Lo~a- kie)ro
"P;rcyk w zalotach" z dyr. Julj\lszem nie z następującym programem: l) OdczYt Pt. , luclnżp-C:(l\'.}
. - .. at I PatachOll pośród
WiadOmI Się C30}Jnym ~omun katem.
Ost.erwq, w mistrzo\~skiej ~reacji ~oli tytulo.! "Miedzynarodówka szakali". wyglosi p. dYr. ~~Mii.iOjNM
skład Komitetu śc)słe~o .RadY zo- weJ, v.: d~lszcj prem:croweJ obsad:&le 1:,csp~łu'l Kuhi. 2) Parlament dyskusyjny -- Czyżby po. \
stall wybrani: Adam 5kotJ1lckl PJ'zewo- Przcds.aWler'ie 1."FI~cykadl w łZ:ldl~ta.ch Jke~tł l' trzeba reorganizacji? Referaty wygłoszą p p I UNIEWAŻNIAM ksiaieczke Kas" ChOt'y 'll
k'
t
z
przeznaczone g owniC
a t1l o 7.lczy sz o
.
. . , jI' k' Sł ' 'dl M.
J
M ł
,ra ow, c lmel __er aks . .
dnlcząCY'r an aS.lows I zas. pr ew., I pozamiejscowych i komitetów mdziciciskich . Alfus, Kutscher, Wiesenbemer. Początek o
UNIEWAŻNIAM ks iążeczko Kasy l,. :'0,.' :1,
A?am \\ róblewski., sekretarl, Włodzl. ~1i1cty po ccnacl1. najniżs zych od 50 gr. do zł'j 8.15. Bibljoteka otwarta od godz. 7.30-815.
mierz Gura skarbni:k.
2.50 są do llabycla w kaste teatru.
..
Kraków, Bednarski Ludwik.
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Epidemia rozwodów jest tylko

z natury rzeczy

"

ysharmonias-l seksualna"

(r) Coraz nadziel słyszy !llę w d y

kt;~ji i czyta na łamach dtiCllllikbw i
pe . l{jtJy~;ów c probielIlie małiCllst wa,
.. K' y?;\,.'!< mai h·listwa" bvl Jcs7.~'7.e ł1if~dh\\ 110 bardz/\ molinem l.n~lIdlll;'nicm
ZJtlwiali sit: .. prorocy", którty chdcli
uzdrowic. s1ru\i.lun; łl11l/l.eliska I ptopono '.\' (1 li :ak;e Cl y inl1e rO/Wi:.lZnllic tC~(J

:Z<l!.(:Jullicnia. Ja osobiś~le po~WlęcilclTl
tei ~;pr d .v;ć ró\vlI ;d wicie pracY ł Wie~
le k~i.\;l'k, Czy fakt, t.e ost3tn i() ma/o
się o tem mówi, ś\viadcT.Yć ma . je ~r<;>blcm ll1alh'llstwa zostal uclQśllWIC
roz wiąz.all y?
Tuk lH'lIaitt1t1 lcJ nie jest. Ale Jeśli
zahieram ponownie ~I()s w leI spr;:t\\'i~,
to dlil'el!o. Że nhserwncie o~lntl1łt.:h IlIt
pnz\.\'aJ;lin ITI; dnść do wniosku, te hardlO wi\1lc "'fę '" clą~u lcun okresu "0prawiło. Nie przez tudnc s-ztucz"e SI)!')
sohY. lecz zupełnie naturalną dr()I:r;t.
Kwestia rcforllly matt.C('stwll przl'"ta/"
Lyć palncn wtedy. gl1v ludzie nly~lllcy
zroz1lm i eli. ld;lli sobie srrawę, i·e to
wS7.\'s(ko w"lo!latlu inac~el, nit sobie
poczall<owo \\'vohr:1ŻiJllo.

Poiccie kryzysu InstytucJi maf'-cll.s t \\'3 zrml/. iło ~lę VI tYm okresie, kiedy
"laslJWO ~7.trzvć sie zaady rozwody.
\V,doc7.\lic hv 10 coŚ nie w porządku, o
. Ile lud7.ie u~\\'iudaltliall sohie na~le. >'e
nie mn~;1 z ~(lba "'sp(Mvć, Sl)l)rndyezne w\'f.!flllkl nie 11\01:1\ hy~ brane 'N
r:h:hllhe. a!e Jc~1i zjawisko lo lUC1.(,'h)j
""'stepowa Ć n ag l l1itHllc. wt'Jwczas siln

roz\\todów wzmacnia

lest-niesłusznie wyolbrzymiana.

konsekwencji sprowadża się to do tego,! go byłoby się Jednak t1ad tem rozWOa kna i wztu'51aJacn rzeczą. ale II t r:ZYmaże Ulotlo2ant iczne małżeństwo, kiedy )dzić. To wvmaga soedalne~w studium. nie Jei nie za\v!'re idlie w parze ze
jedna strona będzie chciała mieć na wy .. !W ksiątce swei zreszt:t .. Ma/żctistwo zdrowym rozs4dk i tn1,
łllczl1e posiadanie drugą strone. musi się dosl<onałe" poruszyłem te spra Wy b!l rA gdy si~ ta!. ~ mien,łv Msze poh:zachowa,ć I zachowa się niewutcUwłel dzo obszcrn1p, Ale to jest raIdem, te cia. ta'':7' to się l[l<.tana'", iać. etl' lel a·
bez żadnych tmiall. Nie należy się co zdarzaią Się takle nienaturalne objaw!, I by I ll1 a lżet;S!\,Vo ule le!;t tal,11ll tJicPodo tel!O łuu~ić,
w małłcń!'hvie. '
tr1cbnym przeżytkiem. Jakżeż bo Chod,d o inną rżect.. CZY rzeczvNie WQh10 jednak tel!O uogólnIaĆ.: było tak w średniowieczu, Przetrwato
wiście o-cl~tywa w tY111 kryzysie. o kló- ł Od" zrodziło się pojęcie .dysharmonil i po dzień dzisieJszv. CZy nie trąci to
rym mowa. rolę dvsharmon]a seksual- seksulalnei" ucZeplono się te~o. jak to. I przypadkiem myszką, czy nie Jest anana? O.vna ·mnieJ, l\vierdlę to ia,ko Ic- : nący słomki. Wszelkie niePOI'Otumie- chronizmem?
karź-praldyk. że jest to zgola błę,dne,' nin matż0tiskłE!. poczęto z~alać. ha karb . Ten ~t;~ )utfz,i ~o uws1?ół~ześnięnia
przckot1<łnIC,
tej dysharmom1• ZrozumJale. ze to by .. Się, do mesclągnlęCJa na sJcbJe zarzutu
Nie neguje bynajmniej satncR'O zja- , lo nonsensem. Wypadki takie zdarza. konsef\vatyzmu. przeslarzalydl POglawiJsl<a. Zdarzaja się dość liczne wy- ją się. nawet dość licznie. ale nie na .. d6w. nie Iicui,\cych z chwilą obecna,
padki dYSharmOnii Seksualnej w mał- gminnie, Są to wviątki. które o regule nakazał zwrócić się przcciv.'ko imitytutClis(wić. Znalem i PDznafem liczne nie moga stan0wjć· Inny działa tu cii malże(lstwa, Zaczęły się SypaĆ poprz.vkludy, I{dv mąż. który nie mógł u- czynnik, zuoła inny.
n1Ysly. jak z rogu obfitości: "Małżeń.
tnw'lłlywać normalnych stosunk{)w sek!
POjęcia nasze o życiu uległy P'Owai~ stwo na próbę", ,,J\taltclistwo kolożeń
sua'n,,('h ze swą iona, byt idealnym nei przemianie. Narastał bunt Ol'zeciw skio". etc •..
kochankiem. Znałem kobiety. kt6re uświęconym kanonom naszeJ.rO ży..:;a,
Ludzie odrazu stworzyli soh;e poję
Ilozostawatv zupelnie zimne i oho:ętne Przekazanym nam drol{ą tradycji. l3vł de kryzysu w małżel1 s twiC. Manię ro?;.
w stosunku z mężem. a odc7.uwały nie. to bunt szlachptny, ŻYcie szło naprzód, wodńw uważali za najlepszą ilustrację
żmicrn~ 7,fldowo\cllie w stOSUnku z in .. trudno wi~c hvro tolerować !>O"lf'Z6 swych tw:erdzeń. Ale tu nie oto cho.
nvtl1 t11ęŻCZVll1ą, To ~a wypadki dYS-\gÓlne p'ozostarokl starych Cla<:ow tYl-1 dziło i twierdzę. że zaf(1żcnie to było
hc1rl11()T1ji seksualnej, Czy maia sw nie ko dlatc~o, 7~ przekazane nam b.ły o· f naizuDetniej btędne, Dochodzę do sed!1~I1l("\Ve f17(lc;:arl ... if''1ip? Tak, Zbyt dlu- ne przez przodkó"", Tradvr;'a iest pię- na rzeczy. Abv iednak uzmysłowić to
bardzie; czytelnikom, powolam się na
konl<retne przykłady.
e
:'\;~"
W Rosii sowieckie; rewolucia sięgI
tlę~a równiet do życia rodzint1cgo.

I
I

a

to chce ye'" mI-n·str m
I
I·

mus SIę

. r~eav ll1usf:1I0 wluuddć Zllintcte's(1 v9nic· Poin \\ i/o się modne wvrn'en;c

t Al k

na

I

Znleslotlo przymus W1eCZnc'l0
stwa. Obal.ono zasruJę, jt "co

dd ć
l
b d
po a spec, 8 Dym a aniom
le ka rsk i m

. Pewien lekarz szwalcarsld napJsal
•.dnl,arll1onJa scks"lllua'·, ludzie za- dZl~,I?, w kt(ltem ,pod~atc dokładneJ a"'czcli slulmć u ~khie tt.'J harmonH. i n~'-I nali~le stan .z~r,owl~ n.l~który~~ naczelbłahszo zlaw\s',a kładU wl~nlc na karb 'l,ych 'Y0<lt6~ armil, OIcmlccklel. w CZ3tego lII udnet!\) okrc~lcl1ta.
s,Je, W~)ln~ Ś,W} a lo ",;el. Au~or tel ScnsaPr7.('z 25 Int bylem lekanem cho- ~ymeJ ~sląz.kl s~~I~.r~za. l~ CI. ?d kt.ó.
rób kobiecYch. Poukrcślić ItIUSZę ż!-: ych ~JCYlJI, cn.lgll I woll w ~ysoklm
bY/elli Iwruw wzlt:t 'In lekarzem. 'Jc~\1 (c:.topnlu zaleinv brr sukc~s PI\r.-:v szcJ
to z:r711DClam, to dlaIC1!o. hv wskazać. M)feO zk·YWY na Part' yz, a mla~OWlqe jak wiele uda/cm tlI) czynienia z kohie- i oIt e. Buelow KI,uc.k by" przeważ.
taIli; ł11~'f.nLkHll1i. które ?3z\.Vyczai orzed ~ ~ w flode~zfym wlel,u. cierpIący na
s\\'\;m Icknf',lc m, • prz('d lekarzem, dl) :óz,~~, ~IC.~kfe c,hrofltczne, chorołw l dO.
k I MeJ:!:() lilII la Iy SIę przy lWVl.:lllić. nic ~~ I O. CI, Mol.ke bYł, C\<;ż~o. chory na
ma j:\ tn.!clllnic, r w prak t ~'ce POlIW tent \,. a t robę, I3uelow mIał kIlka atakow
na ihardz!cj cic'kawe w\,pCldki niedołl13- s c r c a . .
.
garl m,,,lżclisk:ch. Prn'szedłclTl dr) prlCNa, Dodsta~le ty~h danych autor do.:
konanIa, ŻC sprawa. nie pr'1.cds(awJa sil! chodZI do Włllosku. lt •• Cud nad Marną
tak (ra~icznjc, h,l{ to sohi c wJch. ludd b~'ł konscl(wE.~ncłą •wątrOby Moltke-~o
w~·()hl'aża. I że to nie illstvtucJa mat- 1 stanu Daczyn krw,~ollośnych DlIclow 3:
tClhka przd~'wa krvz~!s. ale nasz 500W, myśl teorII., rep,rezentowaneJ
sÓb rnr~lcnin tcn kryzys flrzetvwa.
rrZez :cJ.,arla s~waJCarSkle\!O, !lale t y
Czfowick jest z natury rzeczy mo- I~)ddaow:?: badanIOm ,'.~ka~sklfn n,e~yl~o
n02'amiSta. Lciy to w ieRo charakte. \\~tcP~jącv~h • ?" H\ 1<I?k! mnlic1\sk 1e
TZe i Ilie b~dzic l1i~dy takiei mocy i si. I~b fez dz t;CI I 'lJlod~l~z Przed wSlały zl'wllf.'trznej k:61'3 zdołałaby mu na- Plcn cm ,do szkoły. WYZSze';rQ zakladu
rzucić inne poiecie i pozwoliłaby mu i_ naukoweg? czy też wyborem 7.awo~u.
nnaei uslosunknwnć sie do istoty. kt6- lec~ rÓWnież wszystkie JednOstki. załrą uważa za bliską.
i"uJa~e wYsokie stanOwiska SPołeczne
lU
ś'; d k
t
pansiwowc.
k,I\~'J10t~ze:'nle ł
~a za na ~rzc
Kontrolę taką naleta ł oby w pie rw la
m~s !CJ
It I; 1,' o
! OrZC!IIOtlC sz~'m rzędzie zastosować wobec WSzy.
POJe,",I.a " PP. v,am ~ł , ~~c'kt6 e b~d ,nie d są stktch k~ndvdat6~ na ministrów co.dPPt.:t:I\\ ICIlSI \\. a, ,ł .IZ.
rY ę Zle z ra czas zmiany gabinetu WSzystkich kan.
dza! sw!)hl ionę. pODrostu d/a.tcj.{o. te dydat{)w
wodzów' miczelnych prZed
CZ\l!ę sl1n<\ fl,o.!rzc,:h? doknnal1l3 ICI.!'~ ogło~Zcnlcrn woJnY, dyrektor6w wiel•. skoku w bOK
fszalCJ.; kIch pr1.cdsięhlorstw l t p Ookradnc
b d"
d , (Scltcnsprund,
ć . 'I'
• I'
!
b
'
• .
• ę ~t~ I,mor 0\\ a . JC.s '. Się (OW C.
C 7 adatlle stanu zdrowia lety bo,v;em
l~tnleJo les1.c l e luny IlIQZC~rZ"a w ~y- nielylk.o w interesie kandydal6w na
CIlI Sc~sualllc.m,lc2o tony. I o ~tnlO Jcst wvsok1e staMwiska i urzedy, lecz rów~ koh:eta. Kazdy człowiek ywa!a, .że ·,iei w intereSie rnilionow)'ch rzeSz i
Je~1,lI w<'h.1O pO,clchu. ahv 111kt OIC \V 1C- bp ..... '~"7."ń~fwa I"ałel!o pań~twa.
d;q~" . rO~)lć I~ I, (n:(~ I'llc ni0. 1.:0dl i s 1ę
Odyb~ fantastv~zna ta idea została
nlQ' v z cm: H ) 's a mu o~ a ro ił:! n~CCZ.\'WISCle zrcaltzowana.
wówczas
to ~amo: lo c)!oizm. ~ILlS~Jlle, Ale tell w konsekwencii wzroslFl ć musiałahy
e~Oll.rn lest n.asle,m dztc-dw:fwcm ata- znaczn ;e ilość lekarzy. którzy, decvdu':ls~YC7.~cm I nIe. wykof7.epimv ~o z jn c o losach ikarjerze kierownicżvch
sJc.hle nlg-dv. M(lwle .oczywlst~ o lu- lednostek. mieliby WProst nieograni.
dZlac~. kt~rzy, bodaJ . w m:n:JlIalnym Clono wDtyWV I władzę.
sto"nlLl pos!adaJa UCZUcie etvkl'
Idea lekarza szwajcarskiego nasu·
Ten ego~zm w spraw~ch seksuaJ- wa jednak szereg watpljwości, Jak wia
nyc~. czy!) ta monogamja. w małtell- domo. Napoleon przegrał bitwe pod
Stwl.e. tak g.fęboko ,zakorzemta się w u· Waterloo z pOwOdu zwyldevo k~taru,
stroJu ludzklm~ Że za~na reform.a. która l~k~!z, któryby'. go zbadał n~ ElbIe w
wszak stR~OWIĆ będz;e tylko Siłę zew'łwJI{,hę ,.stu ~nl , na podstaWIe badania
nętrzną, me zdola 2'0 ZJl1szczyć. A w serca, nerek l wątroby mógłby mu wy.

ó

Człowiek jest
instytucję małżeństwa.

bun1em przeciw prz) musowi. -

małteń..

Bóg PO-

ł;lCzył. tC2tJ etlowlcl, nJc rOZłlł('ZY··.
Para osobnil<ó w mo!-!,la be? zb~df1ych
'formalno~ci zgtosić si<: do biura rcicstawić 'akna,nepsze ~władeetwo. upa.. strac.l l małtet'lstw, zl\meldownć sie Jako
watniałące gO całkow cie do powrotu mąt ! żona, a po kilku dniach zgłosić
do władzy; nie m()gfby on wóWczas o;;ię ponownie i ośwladczvć, te przestaorzewidz ;eć. jt p.o zbadanitt Napoleon Ją być meżem I ioną,
naba wi się. wskutek przcciagu w głóW..
I Inki rezultat? RosJa Jest dziś kranej kwaterze. kataru, który przyprawił Jent. który ma naimnierszą ilość !'OZWogo klęskę, Oczywiście. iest zupełnie d6w. Wtedy, I{dy stało się to tak fatprawdop{)dobne. iż historia o katarze we i Proste. ludzi przestato n<:cić, Przę
NaPoleona została zmyślona. iednak w konali się. te małżeństwo jest malżeń
orga~iźmje ludzkim moili\ye są .nag!e stwcm i niem oozo~tanie. 9cz.Ywiścl~,
reakcje, kf6re ,mogą ul~mme o~h~ć Się mO$t'ą być omyfk\, Lud7.le m0J.rą SIę
T~a s~moP~czllC1U. ener~ll, decvzJI , t, ~ .. prze~onać., że ~o. co U\~aż,ali za miłość,
ktńr~ ch, n,le ~l\ w sta 111 e Zl{óry ~5taltć. me. Jest tTJItOśClą, Mogli SIę Przekonać,
żadne \\ sd~nne lekar~~ le badania l eks- te 1.:11 cha rak tery sa dia metra lnie przę
pertyzy. W. rezul.taqe prze'lra!,a zo- ciwt1e i wvkluczaia możliwość harmo...
stnje de~ydllląca blt:wa, "Je zos!aJe pod- ni'nego sp{,t~ycia, Mogli się r6wnież, w
le ta ?nntosta decyz . a "': sDraw1e tru~tLJ, bardzo wYJą~kowych wrpadkach _
sporlsm~11 zat;zymaf Się. na Dol sek~n- podkreślam, wyiątkowych przekody. I?tnlk tracI panowa~1e nad sDbą ltd. nać o Swej dysharmonii seksualnej.
NIedawno ukazało sle również dzie- Wówczas rozchodzili się· Ale nie by..
tą medyczn: Pewnego UCZ~l1eg? w,fc~s. lo man}i rozwodowej. Znikla ona tak
~Iego, Oośwlccone !eJ ,sameJ dZJedZlnl~. nagle. lak na~le powstała.
Jcdn~k pod zupelnl~ mn~'m kąt.etn 'Y'I to mi nasuneto tTIy'śl zbadania t'ych
d~enta: Na podstaWIe długoletmch s.u- rzecz v JaknaidoktadnieJ. Przyszedłem
dlÓW, I d,okladnych bad.ań uczony p~ze· do wniosku, do jakiCh musi przyjść każ
prowadzIł eksPertYZę l PO,sta.wIł dlag· d;V człowiek. jeśli będzie chciał ooważ
noz,e•. wprawdz'e z ~o6tmenlem ~ t y- llle sic: nad tcm za'ladnielliem zastano<;mclcc!, A,lek~~ndrowJ Macedotlsklemu, wić. Ot6ż nie instytucja małżeństwa.
OkaZUje 51ę. IZ bvł to człowiek ciężkO lecz nasz sposób myślenia przeżywał
,~hory. ktńrczo straszno c i crlllenia
kryzys Broniliśmy się podświadnm:e
ZYcZne nie dają się poprostu opisać. nie pr;eciwko ~alieństwu w starei
Zdaniem autora. ,z<lolność pr~ezwycię- ; go formie ale prl~ciwko starei forOlI;
żcnia tych cicrPlcn zastul{uJe na nic
'I'
T
'
mniejszy podziw. ni! n~jwiękc;ze 7.WY: przyn~usu ma żenskiego.
o właśnie
cięstwa Aleksandra MacedOńskiego. ~~~all~~~I~na. ~~Z~CdYl~1 ~I~o~s co obser•
g
Slow"m
"'d\rby wówcza""w"rowadzo
N"
Y IOż .e
•
'- . ~
,)'. le ma
cns t wa na
pr óreb'"
ę
1• me
no instvtuc.ie nadzoru tekarskiclto nad
l';"
k ' I ż ń k'
wodzami. A'cksn~der Maccdoliski nl- .,ma zensIta. tO e -~ s. 'e :~Z\\iIGZą tę
~d"hy nio móv' zala.ć tronu, Ił a oOcho- s.nrawe.
\\i a(am e ~om~ s y
~a. zU.
dach" zwvciestwach nie b)'łoby w tych pe'ni~ P~Zb~W one sen.,u. J~~Z\VIQZC tę
wartlf1ka ci, nawet mOwy, Nie' zost~ta.lsprawę ra uprz~musu. US~I~lęcJe tego
by zarn7,c;ma Alek~al1~ria. nie. mieiihv~-I ~~~ó;S~~twą cZ~lIIl~bść f~oo:~:tl; ~~z:
my epokI alek<:andryrskieJ nIe hvloby d k J , d ' . .
0. 1
e
pieknvch legen'd o 'wielkim wodzu i I ~ U e s e. o ~111I~t1m.. uYż ostąte~z
\\' pły\v Hellady Ilie dotarłby do bru.! R!e c.zlowtek ~~ ł, Jest II pozos,tanle
,agów Indu.
Im ,samym. est z prze <on al) la mo~oPoza nerkami. wątroba, zmianami gamlst~ t gdy łatw~ mu b~dzle P~zeJ~ć ,
e rozwo<.fw tl • ~Ie bed.zle Się
VI' syste-nll! nt'nW;Wvm i wielu jeszcze ~~:Iz
innych reakcvi. niezbadanych przez
we ~e C:Ooeżl{O t~w:~iy ~gakąC,Jo.biel SP,?
ukę, istnieie jednak Jeszcze coś. co WY" , A to przeko~an'e I.: zaS c d~ el c lWI t,
kracza poza I:rranice ekspertyzy me- I d iw'
d t
e. ~ e o pra\Vdycznei. jest to potęga ducha lUdzkie-jt:flstl~i:l{~s~~~ar~~~~ensLwle. o .,mattO, któremu mamy do zawdziQczenia
•
najwiękSZe nasze zdObycze.
Prof. dr. Van de Velde-
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.Jal{ Ilrncownły Komitety niesienia pomocy dla bezrobotny~b?

Nnjwit;ccj zapomóg
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~ liln!!f!/.óiti?;..
Kryzys IIIW krDamafogralłi
.. II
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- Cukier

Tyle sic: sfrszv o ..funduszu Pomo-,
Oczywiście. że najwięcei przy PoCy Bezrobotnym". tyle 5ic o nim m6wi dziale tei sumy. przypadło na
i ,hzc. 7ohaczl1ly też jak on prospcru-!
okr<;~1 prz,cmHlowe.
lłlllllorck
Je jak4\ korzyść mają z l1ici!o bezrobo- Najwiecej z tej sumy otrzymali bezro- W Ameryce zamknięto 5.895 kinl
P:ln I\1~C71ia !'(lorkal s,,·e;:o ,tarCItI) prn'la- tui!
•
lbotlli
,
t.c śl sk m
(lu) Kryzvs! ... Oto magicz~e słowo,
clela. ktMy \\)'Irwal J..-slelC w 5tall!" kawall'rJ~k wIadomo.
.w '."o,cwó~~ WI l ~ !~
5 które nie SCłlOdzi ze szoalt pism amesklm. Zaflrosil 1;:0 do domu, uracl)'l lI'lnldcm,
"hIndusI Pobocy Dczrobotnym"
gdvz ~ ~ p6! ";IIIOna z O·Yc w CI~gU
rykaliskich. gdy mowa o kinematogra...
w kOllcu flO\\la!l:u
powolano uo życia n3 mocy rozporz:\- ostat~l:c. (;Js~CC~. k' I ckie otrzymało fjj. Na kryzys l1~rzekają zarówno wta- Clcsl~ ,II: ~ n:l!'lcs::n !l"olllllnI3t.~ MusImy dlCllia Pana Prezyucnta w sierpniu ~o- 2 'r OJCW I w
le c "
ściciele atcljcrs fllmowych, jak i
to 1:lkf'Ś IIclcłć.~ ClY (lrzyl~lb\'ś oderunie CO~ Iql 19J2 .. CCIelI' la~oulellia skutków bra
mb lOny 1; o y~h (v.:re§~c~.
właściciele k;n.
wartnśdo"CI:" 113 \\łcCln'l (laml:,lk~?_
II KU pracy i niesienia pomocy bczroboŁ- 2
.)' WOi~;~ z. ~~o :ł Zt I~I;-Na wo
\VSZYscy bow,cm odczuwaja potężPUl'lach:\ Ic!'>t olllc<młchwy.
IlYln".
. ~I lony.
.Y~I~:vi o y~ "
,- ne skutki zastoju, który ogarnął calą
- Alei... 1"10 ~IIII"IlHIlI de r;lll(lWll~_
Ażeby jednak cel ten osia~nąć, na- Je\\'6df~Wo ~oZl1ansk e P~)~I; P:stl.~
Amerykę.
- 1\10 "1~nóJI. 111<,,1 dlUK1. 111" JT.kOlld." NIc lr~alo 7cbrać odpowiednie fundusze. _ sko. m Ilnt) z .otych. n\ p ~~ 7156 t
O s,' tll a cH w kincmatOQ'rafach amoblldt taki ,kl(lllln!ulkl." A 1'01;)1l'1II - lostanlc Postanowiono \\'i~c nalnżyć
t~slecy złoty~~, na kra. ?~S d~e \v'e ,~: Tykallsl,jdl l,Ia:dobitnici C~ly ba św~ad~zy
mi lC5Zcze JlI.lO~ ,lirek, "dy ci dam Jeduąl
nowe OPłaty
SlęCY, wreSZCIe w WOIC\ 6 d t I I') fakt nnstcl'1I1acy: _ w Cl<\gu dwuch lat
t
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•
Ol {WI \V -(}I11ornlanyc ,o eu ru, .o
B wvdatkowano
b t ' 85.z fun
c;'" uszu
łotych
zam k 11I~'tO
w A merYCC::I'
D,,"uc,b ICIII'CI~\V tlflf1tr1llł Ilę na uflcy.
pi\\'a. żJr()\\'ck, g-azlI. c!cktrycznnś.:j. moCY ~zro () T1y:n
.y,lę~v z
,'~w tei liczbie 2,170 uźwiękowych.
- Cli sl)'clJal! \I pa/l~? - pyfa (lICrW~lY.
hiletów wiuowisko\Vvch i t. p. Oola:y a Vf wOjeWództwIe wolYllsklem 89 \
Najwięcej bodai kill zamknięto w mie
AIlO 111 ... _ II!!". I"lc ploel: Ilomortlcgo," te śreunio d3,'a w caleJII palistwie do
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t t11cmyc.
bli k 80 I(..v
mleszkal d:tld·_
i czrć n::l WspQllłożenje biednci lut.!nośd. palki i węS!iel. Przydziały zależne były ·
~ t r~TlCI~~,o rJam ,ple ka
s o l lOb"
- To (lrLcdo ~"Ictn'c._
IpCli'hJWiOIlCi PHI('y. wskutek CZC\r\) od poszczególnych komitctów nicsienia I nollen r(A)w"
CJ';v() orCul.l~rzesz o ');)(\'
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. ' j t rzy ra ,pomocv bezrobotnym. IJ la d"
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,os , tn!.:"dos
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- To W;II:l.Y - lIal!!) o kUka domów_
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ZICC I wyua
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zy h'le dolożyć, ~ •
.
Iwano ponadto clIk:cr i ryż. '
Ci~~lItfrzeba \~;:'mo\\'niejs h daw 1\105,11\\'10 dl\'uch ob}·walcl! przechodzI
Od l-go w rZeSJll3 roku ubIegłego :10
Przyznać ~rzeba, że poszczególne
vcl
t " d . "
f t' zl' ~c
t
lUt ego ro Klł 1"
'
N'"
1 PO \\Icr
zaJ'lCycJl
a.a
sy u-o
'
obok gmacllll G. P. U.. Itllzlo wl:d napIs:
pOCZ;:jt k ow
)Iczącego f' UII-: K
omltety
leSlcma p omocy [3 ezro l)\)t- nCJ:'
k ' I'
.' k'·
t n.\fJ"?
- Wsf~" \\111111111011)'.
dusz Pomocy ·13ezrobolllym mial do nvm miary trudłły orzech UO z$!ryzk- a ę alllcry ans {lej 'lł1Cma ogra l 'JcdclI J przccIJoduiOw kiwa ,Iowq do druł:le- : dys:'()ZycH.
OJ a. \Vyw:ązafv siC jedlJak ze swych
co I PO"I,\II;,I
przesZło 14 milIOnów złotYch,
zadań naJeżycie. niosąc doraźną PO-\
rlc 1
- '\'l:lI\fov tu h)'To narls:tne "Wstc;p wolny",
Cala ta suma Doszła na zapomogi m(lC matcr,"Cllną i żywnościowa tYm.
to w)'bliu, tcll)'w \l'Ił·wlli'l_
dli\ tycll, kl(,rzy wsku:ek kryzysu poz- ktńrzy znaleźli sie wskutek kryzysu bez
...
b:l.wic.lli zostali zarobków.
chleba i opalu.
l wystąpią na wieczorze piosenek
_ ROlmOWft d""lIC'h kumotr6w.
~
w Londynie
, -- Co l·) sIc stalu. lJ:l~lclllle. to od oC"·:Il.'J;O
,
(lu) Marlenn Dietrich uKol'czyła ftlŻ
czasu "calu ",a, ('u)' \\óJco uio "lJa~, bę?
Ił
S'
ta.
o~ł.jllłli
~\\ ó.i fi I111 i1lllen:~ kalhki p. t~'t.
- l'UCJt:.h-111 (ll~ l..
!!1
J
I
S
A
1
..
PICŚli
nad
ric~nia\llr'. T rdć te;:o ijl- E. D tl) tł ilCll'::n?_
WAH Z lWA.
1~Iosk!~. 18,10 qdCZYt. ~8 15 ..Misce lanea Ta- no "hl licie. kUlllotrze. to bl·to ł:tlr." Pe-, ' 11 AO CO<Iz. Prze~1. r ra, y Pol!;Mel. 1..50 I d!owe .. 18,30 hancuskl met. I,ngwaf. 1845 tlili OSllut~ zos ta ła Ila tle ut woru o;sa.
..
"
KOlii, J\lctcor, I J.:.R .:>rl!nał czasu 12,05 Prol/:ram I ,.Zwierc.adło świata', 19.00-19.25 NadproJ;T'Im rza J1jell1icckie~o J ler1l1r1na Sudermana.
",ncIto raJI, \l r .IC.11lI 110 d"lIIlI (lollchllllcJonv. w i na dlil'ń bież. 12,10 1'1.1 ty lI:rall1Qlonowe. 13.20 z Ilu!\tr. muz. 192/i Sy\(n~ł C7.3'1I, 19,30-22,00 Obraz ICIl rcż\"ScrOWill I~flhcrt Ma mou.
oczach 1111 "le d '\III I \' H'III \\ hl/~ wlcJ1e \\' IlU- KOIl1, 1'1 M, 15,10 ł\olllun. Pa Ihlw. Inst. Ehport. Transmisjo z WarSLawy. 22.00-22.15 SygnAł
cI,"! dwIe tdcl,,\\o l ,hdCIIIJl wlotlawl_ UrrrrlJ 15,1!i K'.III, O/l"p</'l.l.lICZY. 1525 Pru\:llId konnI- CUlSU.
lian. twórca ,.Dr. h'h,,!) i l\\r. IlyJe".
Od tc;o dnia przest:llcl/I plo!_
IlIikaOlll Y• !5,,35 Skrzynka p~c.zlowa. 15.50 K"n
I>ol\'chclas wsns.kic fi'IIIY Z ;'\\ar••
CClI i.}i:1.clI. 1625 ~1"llcn!>k' (kurs eh;mcnł,)
ILlt'4.TO'WlCE. ,
ICII;), J~i..l..·'ridl _rC'Żysurow.a1 Sternberg"
~'-n i
'.
.
16.40 OUl'Z}t. 17 ,35 Pleśni i arje wloskie. 18,10
11.40 Codz. l'rzH1ąd pd~:v Pols1<ref JUS
Sch,,,drl!-kl Jl 17 rl c tll).lI do m:lTt'l/:o mIasteczka ' Oó'C Zyt dla IlHlłllrlysli".\,. ]8.30 Prl)grall1 na Sl'l~nał Cla~u z \Varsza.wy. IZ,IO Phty j(ra:nc. który od df/li!;7(\~(J CZ.1~1l
Wyn:1!lIIuJo flokó( w Iin,lIn}'1II hOlelIKU.
dZId. nJ~t. HU5 \\'hHlo1l1Ości bież, 18.40 M!J7.Y- (Ol.0\ve. 13,2Q K.011J. fl.et9W z Wąrs~awy. 1.5,\0,
baw\ hli w Ellropio.
Naslcpnel:o dnIa ell'nl wyrzuty p'HtlerowJ: ka !tUa i talle,'~na', 18,50 ~~oZ:',naitóśd. 19.20- K<mluni'kat:v z "\Vlrszawy. 1~5 ~Olll. gOSf}ll\l.
IKontrakt .l\\arleny lhctrich Ko'ńc'''":"J
,
I ..Skrz}ryka
pocztowa rolnicza '.19,30 .. Na w.d~ 1);.35 Mnzyka !rkka (plyty). 16,10 Odczyt. 16!5 się już W naibliższrl'h dniach.
- Cal~ noc IIle m(l!t~clII lifln\' "" To ~":mdall lIokrc~u. 19.4,; Pras Dz. I~adj, 20,00 .. Niccalo- Transmisje z \Varsza\vy. 17,()() Recita4 fortcDlaczego pali wulu 1110 IIprzellLlI, to tu ,~ PIUS-,! wana ż<llIk/ ZZ,OO Skrz}'lIka pllcz!owa tc-chlll- pianowy z Kra~()\Va. 17,.35--IIUO lrallsmisje z
Al1l!'irl"ki iIIlJln:~i1rjo \Vhitlcv. który
kwy?_
C7na, 21,15 Muuka tallccllla. 2!.55 Komunikat Warszaw~·. 18.. I'r.nzram na dlit:ń na,t~Pll:V. spro\v:l(J.~il do Londynu Chevaliera, za- Bo bJ'fcm rowlly, te pan dobrod1.Il'J bez Mtlcor. 2J.00-24.UU t\lulyka lauoczna.
18,35 Munka (płyfy), 18.55 I'r"t. dr. \\'ł. l~tI!;- ",arf jut kOlłlr:łJ..t z
gie! .. Król J9n Kazilrllcrz w rzccz~ wistości ł w 1\\ ł
(). t I
RamOnem Navarro •
~ad::nl:t lo 7:III\\a',y."
KRAKÓW.
!egeoozle'. 19.15 l~o7.l1lailości i repertuar Tlla.
ar ('nr!
lelr~' ł i
WłiMAA'i!II!I!!Ii'.
WRkWj' G M 'WM9
11.40 Codz. Przt'~lad Prasy polskieJ. 1!.58 tru Po\:;kiel!o. 19,35 ·Kom. Strahctwa ~!ąskie~n
Ohru\\'ojc przyiad" do Lnndvnu 'IN
Sygnal czasn. program n3 dzień bież. 12.10 Ply 1 19.30-22,00 Tran!'.misie z Warszawy. 22,00 POCZątKClCh maja i wystCllować b~dą na
~WO rłhy
o tv gramofonowe 01..010 13.20 1(0111. meteor. 15.10 Skrzynka pocztowa techn iczna, 22,15 Proj(ram c;ccnie II"L4J....
iwi"kszc"'o teatru lond\,11ski ....
.:J
\\,
'
iI~. Trallsll1 , ~ja z Warszawy, 15 ..35 Od<:zyt. 15,50 na dzień n:lstcpny ..U.20 Muzyka taneczna l~
J
....
PI~ ty l1.ru.nIofono\\'e. 16,25--17,00 Transmisje z Lwowa. 2.?55 Kom. meleor. ~ Warszawy. 23.00 go.
(r) ,,1)e Tl'l et: r ll4l" ramlcłlCU c:lekaw'l ch.. - I \\'arsz:1\Vy', 17,00 UI\,·ory fortepianowe w W}'It. -24.00 J\\w:yka taneczna.
Pro~rClrn MarlenY skład&.4 sie b~d7.ił
ralllf!rysr)'k~ oicJ4wnl) zmtlll~llo m .. l,omilc:!() pl L. BClkwicz6wllY. IR ,.~) Tran,misJe z \Vars~
•
ze wS7.v<;:kh;b jcj Pio~cllck. śPiewauyo'
laUII an"iclsldc"o J<'!uJ'1I GIll$wo, tL n8Slisa0'ł 118,30 I'log~am na d7,'l'/1 nast 18.35 Krako~'~k!c
WIl.NO.
W fl·lllla"I.
..
.. ,
'f'
, \\'lao..loll1, bici, 15.40 Ptyty gralllO!ollowe 18.l"tl
11.40-13,25 Tran~misje z Kraknwa I 'Var"u,.
przeJ nlc,o 'Ilml:~O & okuJI 6l·l\llwej roaw,'y R"1I11J ilości. kOlIIunika Iv, 19, IS Odczyt 19.,ID- szav;y. 14,40 ProS::1'3m dziellny. I,tA,; MU1.rka
Ulodz.1nl
12,2.15 -lra'.smi5jc. U,15 MlIz.}ka tan~c,lna. Z2.SSbaletowa (płYh'l. 15,15 TrllJ'~m, z War'\7.a\\'~',
- SprawIAm ,nll!enl. ~DnC7.n!o młodsze g.... I Knlll, lnctcor. 2.!,f)tJ.-2~ ,()() k,dransl"'s.~c ze ~ta- 1);.25· And~'cJa dla dzieci. 1.'i.55 Nowe (fI!}'ł.V>.
nit jestem w rzeczywi$lo'cl. Mlod,dcńczy 1ry_ l o '1 .zagranicznych. Z·too liCHIa! z Wieży Mar- 16,25-18,30 Trans",. z Warszawy i Krakowa.
teatralne i , Irn"R'e
.<1 d
I I
fI'
lackIej.
18,30 .Prol.!ram .na wtorck. 15,35 Wiad, bie~.
JOlII z,nwGz t;czatn w p e~wslym n,' Zle sportum.
POZNAJ<t
111.40 .. Kil'rulIki polityki za\:,ranicwej I.itu y"
(lu) ~wictna Joan Crnwford ukaże
CodzieQnie letdiq k~IU1.o. 11l1!ni"Lnie IIPIawiam
11.010 Codz. Przegląd Prasy PolskIeJ, 1Z,58 odczyt litewski, 18.5,; r~lOmait()śd. 19.00 Cndl. się wKrótce w nujT1()\\'szvm swym fillenis j' go!!
Sygnill czasu, 1.3.05 l\oTtc~rt gramoł. 14,00 Gier- odc. powieściowy. 1910 J~olmailości. 19.15 \Vii.
pani".
N'tJ!dy ni. pracllfę w pl\r1!C QOClle' podobnie da pic n, i zhoi,·towarowa. 1·1.15 Kom. i:05'p~(1, ("om. !\portowy. 19.30 lIal1Smi~je ~ Warszawy i mie P. tyto "TailcZ<1ca
•••
~.
, '
roln, Ili 40 Udent z Wars7.awy. 17,00 ReCital Lwowa.
,
Jak lo czyni wlękuoś ... mOlcb ILOh.'gow.
!orll:.pianowy Z Krakowa. 17.SS Pieśni i arje
"nwadzic~da tv~jl;cy lat w SingRozpoc7ąlcm 111 0 114 karierę
IileH\cklJ bardzo
~inj!" tak brzl11i tytul scnsaninl!&,o
p6źno. pfz.ekroczyłew w6wcz.as Ju1 dAwno lu:yamerykal"!sKie~n.
Jak wiadl)~i),
filmu
dzjeslkc;.
S;nQ'-Sill~ Jest to naiwicksze więzieni~
r~o~ram mc~o dnIa pracy Jest nlllltępufący:
amervkalhkic· film ten w sPosób sa:y..
zranll l!fllcuJę nad akluafną powieścią, po poludrYCZn~' pokazuie rozw6i amerykańskie
niu zaś kOlllynuuh ror.poclt;11I szllll'ę lel\l1u.lolJ.
r ..go wicziennictwa w przyszłości_
spłat
paździp-rnili8
Nie poslll~ulll ,iq ni:;!dy 51~1I0Irt)islt(", w,zplko
piszę wlaslloff;clllle. nIe uciekaJąc slq do IIk,..,J~k się dowiadujemy, uchwalona splate kapitaMw o półtOra rołm do l-go
'"
Wytwórnia ,.Rnsfilm"
w Lenin~r'.?iej pomocy. Długo ln.,I .. nawiam r.ię nnd kaidem przez ostatnie po:siedzcnie rady mini- paźdZiernika 19J4 r. przyclcl.lI .oproccn- dzie prz\'stąpiła do realizacji artystyzdaniem. przed ulrwaleniem na pnpluze. od czy- strów ustawa w sprawie oprocentowa- towanic ma wynosić llajwyzcJ 6 proc. czn('~o filmu Iwlorowc!!o p, tyt. "Sym.
tulę ie, nil \!Io~, poódn(o; dokladn4!:1 ooa.1ir.ic I kry- nia i terminowcj spraty wicf7.ytcllloki
W st~tlnl(U ~OC7.'tyl~l.
.
fon.la pol,Oju·'. J)źwi<:kowjec ten '11jetyce kaide słowo. Jutem wobec slebio nsj':lI\J'_ Itipoleczflydl oJnosi siC do pr~:walnych
Usf~wa 'lIe bed,oc dotyczyć ,wlcrz y -\ dzy illncllli ironizuje na temat obrad Li
dziel surOwyn1 I nleublal!anym Itrylykiom. Nie- : dllll!'(~W lJiplltccznvdl t. zw. hipotek. za- telnoś~l. które J}owst~ły po dnIU l'ym i S!i Narodów w sprawie konfliktu japoń
jednokrotnie zdana mi sit;, li muszę pOrolZ dra!!I ' równo ouciążaj~cych
nieruchomości stycznIa 19.12 r. ~dvz rz,\u wyszedł z ~ko _ chi'ic;kiel!o.
który uzyskał ' • _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ __
tworzyć cale u~lępy, napisane! luż powieści.
ziemskie i mieiskie. l\\ofv\\'y udl\valc- zalożcnta. że dłuż ,nik.
Pisz~. ponlewn! Ilale mi lo ołlJrlymie 18do- nia tcj u~ta\\'y s~
o~()lno-l!'osp()<.Ił1rClC' kredyt w okresie Iwjwic:kszcl!o nasilcwolenie I procu l\,'ó,n, jed dla mWe llajmi\. takie Sri III C, 1i.!6rc sp(l\\'odowały r!.nd lIia ~ospodarczc~o. powinien IkzVć siC
CHORZ,,!
szem zalęciem.
do przepro\v:1dzcllia przez seim obniże- z możliwościami wykonania swych zoLeeze
wS7.clkie
choroby. przedewszysłkiem chro
Zdaniem mojem, do pracy nil nIwie IIterac- ub ol!setcl( od wierzytclności zabezpie- l)C)winzal'l, prZYClCIlI najczc:ś<.:iej dłużnik
r.iczne. ckrpien ia na raka i w~ncryczne, Upraklei uprawnicni 51) Icdyn:o ci lIulorzy, kl6ny 11111- CZ;l.1acyclt lis IY zasta wtle i ob1i!!:lcje.
taki Jest Jt0spodarczo najsillllcjszy.
sza sic: przynieść mocz poranny. Leczenie naill naletyle z:rozumiewe dla ~I .. bokkh pl'oblemów
Zlłłniejszenie
dochodowości
nieTUtllralne,
Należv zaznaczyć, że prywall1e po.I, SELlLACZEK.
socjalnych.
cltomoś<.:i miejskich
i ziemskich unie- tyczki hipoteczne na nieruchOmościach
Katowice. ulica PIastowska nr. 3.
w pierwszym okrcsie meJ młodości, nie au- możliwi lo W obccnvch warunkach ~o wynoszą około 300 mili. zl • .leżeli kosz- Godz. przyjeć:
od I!ndzi/1V 9- 12 i 4--6, w nIe.
łem żadne~o powolania do lileratury. Dziedzina sprrd;Hczrch terlllinowq zapłatę odsct- ta pożyczek dłu~otcrmino\\'ych wciC\~
dZlcle oli ~odz , 9-11.
ta byla dl" muie zupełnie oboiętna.
J.;ów oJ LObowi,\zat'l hiJ)ntck ul1Iownych· uiętych w instytucjach kredytu uhll!onr,,~zflrki w, ' ~, I~rn hezplałnie,
Na POCZI)t1cu mel karlcry pi~alem kr6tkie o- l lJlatc!!o też splata k;q1'!aJów tych zobo- terminowcg-o wynosiły przccic:lnie 10
powiadania, szkice i nowelki, pisałem je wyłącz- . wi"zat'1 nasuwa dłużnikom wielkie trud- do 15.3 proc. w stosunku rocznym - to
nie dla mej żony, której czytanie tych utworów I ności. przyczcm dfużnicy nie mo!!<\. wo- nie ule!!a wątpliwości. że kOszta prysprawiało wielką przyJemność.. Nigdy roie opu bee braku n~bywców i spadku cen nie- watne pożyczek hipotecznych są dużo
bUkowałbym ani jednego wiersza, gdyby nie ruchomości,
sprzcdać
choćby
części wloksze.
Zmniejszenie tych ciężarów
wola molel m~ionki, kl6reJ się n1tdy !Ue .prze- I SWCS!'O maiqtku. Dlate~o tei ustawa u- ma na celu lIst:nva o konwersji prywatc1wla.łem.
ł chwalona przez radę ministrów odracza nych długów h,i potccznycb.
nlllmiHn:II!11:III1IiIIJIIIIII!llllllllIIlIllllJllIlllllljJUlllillllllll!!~11I1II III U
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Komisarz Jeszcze raz rzucił okiem bardzo, aby pani przyjechała uo Kato- Przymknąłem drzwi. Co potem było,
rozkaz swym podwła- wic...
nie p:ll1li~tam ... Ogarnęła :nnie straszli.
- Dobrze. dziękuję...
wa senność ... Obudziłem s;ę dopiero tliOilllra OICIII. \ klt-II;I) l.1ht.''''lI.'a lladla "",Id..
\\'
.
fe~l~le ł I"drll III a lllua WII,ka klóra lila.
racamy...
Odłoż vła słucha\\ kę. Zamyśliła Się. taj. .• na kallapie .•
lt~fl"rao na,,~ prn'.Aluu"oą d.) koma lirdhlll..
\VVWIOldo",cy znprzestal t dal~zyc1t Jeżeli naJ.de wyjechał. to pewllie stało
Lena PTlyj.!lądała mu się uważnIe
\\ Ii"ka hl Iii udu",wna . \V reku lei zlIale'l posluld\\'al1. lecz oczy ich bIegły jesz- się coś ważl1e~o ... Moż~ $trcjk ?.
Janusz wyciąl{nął ku niej rf'kę.
ZlfIno SII1UICk. lis lU. pl~anCKO do Leny Po- <;Zc po ś<:'anaclr i suficie, · jakgdyby i
Przypotlllliała jej
S'ę
wiatltJnl()~ć,
- WiC;<; to ty ... ty mnie uratowa"
ręb,klej.
•
I. ł
. Uk ry Ć przcu
.1' I
'I k
ł #.
1· craz jcstesmy
'k
' p a·
J'tllch\hka lut blelina. lec% uczciwą t <~Ilt. T1.I~Z'.Ił\
~'ę
le I przeczylana utiś w s ąs ·iej ga.zecie ... , a:,...
s ·
wlt('wan!...
dz'e\V~l\'na Na nią ~aJa pO':lalko\llll po- bad,t\\cZ~1I\ \\.zrok cm.
Możc gÓri1ky czekają na .,Antka"?.
l11iętasz?. Wtedy, w dzh~t't tw~go ślud~JrwllI~ o u,jll;a! \II 1(1 put~łlJnci zlrlullni.
\Vszyscy trzcJ wródll do plerwszeI~ozejrzała Się po pO'!\oju. Obrzydły bu z baronem l~egenem .. gdy o~rzyma·
i\~I:Jd"mQ bow;elll, t.e hrahllta pruli ŚIlt1~r· gO pokoj"
jej nag-le te ściany. Stefan przecie od- Jiśmy roz'kaz ściąg!liecia clę do Urzędu
(la 1II';)la
"' ,· iawIĆ jakaś Idiemni,e. du\y .
· t w ~ledcze(Yo z powodu
cu,:a
h·~· la ł 1.'1IV. I ałClłllmę te labrilla Icd.
- II."Ir~" 7.0 pan I<t flr~e~raSzamy: .• - ~~ Isa.ł P oCO n1 a mu od pow a da ć l 1S
. te go l' 0111 phsona ....
silk le ,.,h.\ <1/,) I!rIJhu.~
rzcl<ł kOllls;Jr~ - Musleltśnty, meste- nie?..
Wtedy ja tobie umożliw;.lem lmylenie
Lena ma "1.IfU':l/lI1(!I'O _ doktnra Stc. ty, wypdn'ć lIasz obowi,vck...
\VięC pojcch~ć do Katowic?. Tak ... czujności władz. dziŚ - odf·ła~ : laś mI
fana lao;t'\klqw. II. Ilir Y la porlU.:a . ~dy~
_ 1~()zll/1lietl\ ... _ odparła Lena.
Natvchmiast...
się pięknem za nadl)bne.:.>' Jestem ci
, 'ZTly
:za.kn.:hal ~ I c: w {I",.krrel art~· ~tce hlm(l\.\e,
_ I~ rz\
. .Jllls!cznrn.
.
. n,. e zaI"
}'ornys ł \vy da\va t ·
b'
r>
dz
.1 I
\\trefle I u,hnhkirl. rracujao:el w W} IWÓP11
ze
ezy paJCJ· ·
SIę
aJeczny. ,wdz i I;C
..• var o Wu cczny ..•
..Unll .film' \\I;ł~,klt:lcUl lej wnwórni jut ni na IfkrV\\'illl'tI pana Granta...
Na złość ksicciu, na złość Stcfanowi poPodniósł siC z kana!,y. ~eką przeM~II:llcr. Slplt"tt IIIWHC.:ki.
B","ajmllicj...
możc biednY\II górnikom. Doda im sil i tarl clOlo. Teraz d0pi~ro spostrzegła.
Cala wyl\l.6rllia Ic,! anlazdem 5Z0iCIt'lw·
- \Vięc możemy liczyć na pomoc otuchy do \vyŁrwania!...
że był bez marynarki. Wszystko zaSki l· III • . a tłt) lej handy prócz Muc\1cra oraz Z pani strOny
Jakże radosna stala Się odrazu.,. Nie brał ze sobą do szafy.
~~;~{VI rt~:~;I~I~kjcj na!c!y jC$l~O "reiY·
_ \V jaki~j' formie ma się wyratać C'lclmj"c ani chwili, zadzwomla na poW ródl więC do sypialni. Ujrzal 0Dlieki PflJ~łt:ll(}wl MucHl'f Wclalt3 l.en~ ta p0111~C?
kojówkc.
twartą walizkę.
d" \VI łwńlUI. chu\c ł Ilicl U\II.·n\cl U';l~II'Ć
- CllOd1.1 o to, ahy zechciała pani
- Marvsitt, wyjeżdżam!.. Proszę
- Wyjeżdżasz? - zapy1al.
szp'ua .I.(~rla - nie ~., ..ll'irLc\liaiac lIic lle· z~wfntTomjć tJr7.ąd ~1cuczy, gdy pan ~ię dow.icdzieć, kiedy odchodzi pociag
- T::lk...
.
10 - zaulala mu 1 ""'lAl1la w sl'rytmc u- Grnnt wr6cl do hotell1
do Katowic!..
- Aha... Do KatowIc pewnie?·•..
• ta "·Ione slola.
. .
. ••
że mo"'''
to t1c Z-y..
..... IĆ .••
Marysia nie bv. ta wcale zdziwiona. Słusznie... Tu jest wstp'.... tl1ie •• 13rrrr•••
w nocy z"krada sle do. rOlclsłwlI fran.
- Ol:~ 1.vwlścle
.
.
':
... ~
cu~k 't'lto I lJh,la all ,l.:he W')j,kll\\·r;:o. u'y- Z~óry dziękUję .•. Jeszcze raz prze Przywykła Już do dziwactw Leny, Po- No, już p6jdę.
1!ratl:dac Ic"n"0:7cśn ie, hlllrka \\'aine do. pras7.am...
ciqg oc1chodz ' ł po dziesiątej, m·ata jeWciągnął marynarkę, za!)il\ł palto.
kllrl1~nly. \\' , ,,·,,1111 III 01,,,/0 h\Ć ~rl\ 1iI\Vrszll. Lena padła WYC7erp:lna na szcze dwie ~odliny czasu.
Byt blady i lmęczony.
SIO \1 'l. Irel flka/.alo ,le rZt"",u-wllluś~lll ...
Imn:\pę ..• Słyszała ich oddalające 'się
- Dosk()nalc!.. Proszę powi~dzl('ć
- Dzickuję Ci za wszystko 1. •• przeLena nIe llIule ~łt Ilłl. WJI\\'OIt~ • tych kroki
oortjerowi. żeby prz"g~tował radlu. praszmn ...
o1cru'n~·l h silld. ,,'"('lIer II~Z) ni' ,nlel
., .
..
T
J
I) k d
Id I ?
lWIanIe (1ImŁ' ..... " _ IlIe I?t:y _ a c:lIv ~pclJ O chwllt wszystko I1cldl'6. Nawet nek!...
o 1\ pan ze. ..•
.
tllta lIII. SU· " rnl~ \lplru. zwina! pfwhie· sta,pl1nia przodownika zamilkły.
Marysia wyszfa. Lena 7.abrała sIc
- Nie wiem ..• - odparł. s~uszcza·
b'()r~'wo t ul"II'" ~'e wIar. ~ l.rhll1alln~1I1 i
Zakryła twarz r"koma God Ina re- do pakowania walizek. Pnst In()WI/a la- jąc gło w ę Muszę prze~)e dokądś
'"11\ 1111. Ale rlac:1f leHl'll' lila li. na oku I
...
.
. .nleskorkz(}no-;(.
. J ,z
• Jec ha.ć d10 ł 10' ł el u, N·,le m'e~z ka ć w pa ł a- pÓJ'ć, ć ..• 't·u·
uie przc~l;łJe Iti u.~nt,ł towdĆ,
wIliI cl<\j.!nęła SIę
W
me z·os t anę •
cu kSlf:c a. ?cby. mleć wolną. rękę..
Lena lbJiżyla się do 5zafy. Wycią·
. Wrkrnlf'1II trI SIli!!" SZI,'tstnwsldcl rai. Jakże ją zmcczyla ta Jedna gOtJzina!
1lria s;~ I.r/cl ' tl~.t(·kłl \l·i: l" 'Jan teIo!",
Kteś ,zClfHllttlł do drzwi. Lena'· t"łk , ~,ryJczeTfI'el mtndęło,' D~cy,:,a ~V} Illzdu
gnęb
~i~~I:(\~a~\~~ ~!i:j~i'~~" T'.hch pan
bvla pod wrażeniem prteiyty.:h n'c.. la . uWle ~()( z
a a jej h· ,e )1t\1P ul s u•
anuu raut' \\ adaw I'a cła.
...
dawno chwil; ie k~!dy krok . hudził
że z(lpon1l11ała ,lUZ co b y ło. Jakować, zwróci pieui<\dzc ..• l\\0że panu przeba.
• l,tn. 110 nltl1danHt1 ramlldiu ś:lnf(\""I. nlej t)fl ~tat~Me.
.
.
przedc\vszystk'cm t.- pa'kować.
czą · ..
crnll znalallil SIC: w onla(u harnn .. Rcltena.
Zerwała się z kanapy.
Postawifa walizkę na kr/cśle. ZhPOtrzl\snął się.
1I1Óf.v Icdł\'lo:zc(nic jcst II."la~cł.:itlelll wicI.
K
?
• ł
. d
f 0 .1
ki
k? N·
- Przebacolą ?
Nonsem... Nem.a
locl I.. tuykl \\' Iilhn.·~e Iti lll'd\l~IJWalll)
to tam . ...
. lY:l· SiC . o sza y. uz 'e uczy,.. le
b
.
'J 't'
Ik
:ł
widu f(lh.,t.,1I.6w, mit.l/V Inn('lIIi równ ic!
Okazało SiC. że była to pokoJ6wka. było klnclyka ... CZ-v'żhy wypadł?.
prze aClCII'a ._. es ty ~, je\. no wyjKol,h71!:I, ~I"r}' ornll\l 110 teny. by po. Pytała. Cly może podać kolację.
Próhowała otworzvć,
ścle ... Muszę okupić swą win~ wielldem
skarh~ S!e na swól cie!kl los.
Lena kazała sobIe przynieść tylko
Sznfa nie była zamknięta na klucz. bolt~tcrstwcm ..• Może mI Się uda •••
Lena udale ,le w O(!u'lrdliny na ultce kawę. Jeść nic nie będzIe. Nic może.
Otworzyła - - - i nagle - _ _ Spróbuję ... Jeszcze r:lZ dzh:kuję. Jak:
Oarncarska. ..dlle nllc~lka Kolar.zek.
_ Czy noll'cj,'" DOlI'". ella l'ttŻ hotel? _
KrzyktH;ła. Cofnęła slę KU śc.la.nie. ja to napisałem? .•,1\Flo-:ć s:'alona jak
Na pięfl'rltu w ,,,m IIl"'vm c!"!I1U mieulca
ł'"''
Obł d
t h
ł
ź
morze. którego nie ml )~<\ C.bj4Ć brz'Cgi
chory robol/uk R"mall t.,ber , ŻUlU' I c6rk~ zapyta fa. ~dy pokoj6wka stała znowu l ·
C iłY S rac rozszer7.y Jej re- żvcia..... tfa-ha-ha.,. tal1qic brlmi, praw
Ja.nk...
przy drzwiach.
n ce. .
.
cia? .• Tylko ~dziC SLUl{,lĆ tlkleł miłoW 1c'llr. ml•• ięCJ połt:m odbywa lię
Tak. prO!\7.ę panI...
Drz~cą r~ką zaclsncła usta, by nic ~ci?. Zdawało Się, że jUt ie~ł, a okazale:! 4tub ~ b"1)IIlem.. .
Lcn:l ouckhncła z ul~~. Po Chwili wezwac n7~"()cy.
.
lo Sfę - OS7.Ustwo, krttdzie:i. OOIICja,
,. '
na slollkll st;Jła jut szklanka kawy.
\V ,slaf.c Iczltł Jakiś człowiek. Dył schowek w szafie ... r;,!y to nie dz·wne
A"T '""wu. ~dl1.~nrł! ft4 IW" .frnn~l ~ 'OW()1i mieszał .. łyieclką.
lUpe!n ~ ",~ruc~tllmy.
i śmicszne?. f'oprostu - Sr.lICSzne .••
Lenę. r-Iu.ller ...... .t ł:
ehOlólnem .llIrai'l
'.
,
\\ lasciw'c nic lezl1ł. przvkucn"ł so- t.
[)
.I~ ~'uinow.e b.,OM i pUWałn.j~ Lenę ~e
OC~y . jej wp'ly s·ę W ilrzeciwłcgly bie W kacie za sukniami. \VystJwały Cgt1iltn... zif;'kuję ..•
Stt:lnnł'm.
kąt J)okDJu.
t 'Iko ant )f!e
Uścisl1;~1 jej dłoli I f..ikgtlyby ucleMimo zmcczenla, mimo zdenerwo- ~
p, ( .
kał - otworzył drzwi...
.
_W Iym cel.u L.. hmul naW'R.Zuf. knnLcna, poznała ~o. Był to G.rant.
Lena stała WlrUSZ01a. f'o~ąd pobId .1: ZIUIIl, «,,151\ ltab.mlu "ZI.. lllna Pa- wnnia uśmiech rozjaśniał jcf twarz Do
J)u'Za' t namawia la 110 \Io,,1;l1du do Uole- l ' .
fr
b"
I
'1
~.'
\Vyclą~llęla f,!0 nawpól
zywcgo.
lI') C
ł'
t
chowa s::dzl.e ma za'''ć \Ie S,daut'UI. .
pl Z}l>O\1.tn a a so le zw erzen a (H<ltlta... Położyła na knnapie.
sze( ... a znaczy Y Je!!o ost:uOIe s 0ll'I:"I.a (~r:lnl l Kal~ta pndl:la~ rt';-vllłl
A WIC? Jcdnak Stef~n do niej Ilapi_ Co (lan ... Co się z panl'm dzlcJc?. \va? .. O jakiem bohaterst·.vie
·nó\Ą 'I?.
w !,al.ł~u \\ 11~~'rl:n znal\llIje list. w kl"rrm , sal... Jakze srog-o muslal odpokutować
Ni
d
I d' ł P
" , , . j k Żal jcj było tego młJU7 i eńcl .. Ale już
mn""a jcq o .. I\'nlel PalIlIC". lnająceJ 1>01·'
• ,
c o powŚttic.
a a. rzei...'cra O"Z\ a poszcdł ... Niecll ...0
rr
I3ó
d .
dobn
.. lalt.ltll1ke hrahmv.
cze k"
an em na odpowedz
od mCJ!...
po głęhnkim
) g prowa 71 •••
, te!!nt .. . 1 GnIOt ud .• I.1I tlę na b.I do
TcrOl.l już nie napisze ..• Teraz kolej
Zapnch kolońskiej wody przywraca I
Zabrała Się do da!sz.!go !'!a:mw1n1a.
~Klut · u ~!II',,"~f<-W" , ,rl~~. ma by~ pooob. na ni:t ... 7.araz mu odDisze.
mu powoli 7.mysly.
Nie zdążyła jednak 'Ji4~ su~ienki z
a.o r6wn,d .. n,ul. J.hn,.
N t '1 j,.t
N'
.. .
szafy, gdy drzwi ZI1')\VU ct9.·ady się .j
. teg{lła ,!,ohk I na baln I enę w ło,.·/trlT.
a . ~c !1lI "S ...
e wiem ... nie wIcm ... - ooparł do pokoju wpadl Grant.
"w·e lis . Tnnet·kin!o. 0,1 k.ięria tegot.
Zcskoczyfa z kanł'lDY J zamierzała I na~le Z3f'1~.. tał strwoż(1t\ym głosem: - Nie mo~ę uciec!" Pilt'u1:t!.. W
dowiad"ie. a;ę kLm jeAI .. OlalB Dam....
zasi,tŚĆ do pisania. lecz zastanowiła Się ClY policja fliZ 1'0s7.ła?.
Iw"u kreci Się "tajniak"1... 0, J-a ich
Je~"o nt· k " I'" ""r·,,,,,,,... VOn Lumpicb, znowu
l) \\·"0 ... Al C w ł aki SflOS(J{b pan pr/ccie dobrze zn:łm... Czekają az
miC'lluhca f, r tv .. I l'oln'ń,kit-i 15
1\.'
' . k'
d s ? CI 1 I d d
- .a
.t! ~a ·rllllll\\'ct leClIla !'O~'Ylka L:1~tcklecl)
na
tI a
...
Iy ~t n e Ot 0- się tam dostał?. Nic nie f(lzum'cm...
wrócę!.. Co teraz będ?·e'>_.
·1 ~illle. p"YCZCIII dowiaduje się. te są lu! mu...
u a mu e przypa Icm owo·
- Uciekłem przocie do sypialni, paOglądał Się trwolllil,! na drzwi.
onI 110 ~1"ll1c. ..
rzyć...
mięta palli?
- Nie chc", żeby rmic tcr"z areszCy'.ra.ot przylapuje liet Stefana, plaa.ny do Z \\,lec, do dyrekcji A
kopalni ..\VfJa......
- l~:,k,
w tej s"tncJ'
..
" mam
' .'b'''. 'ło to n'lern,"l
L'
• ...
towal i - ciągnął
dalej - .. Jesz-::ze
Len
.
':/#
,{lIlo lllll· a f~ ad rc.sćll~r·
k
liC
pf
tcc'e
W}· chwilI, gdy komisarz wchiJJil do po- czas ... Ra tuj ntnic ...
s arczy za ZWOII I O'S CCIa...
kojn...
- CIt"tnie .•. ale w J'akl' SPos(..b? ..
Lena
p-odcl.u
"obVł" w f(:I{owfcach, pneS
'1 a b V za d zwanI'l a, gdy
bier~ s;ę za !ilu·nika "Anika".
<1111 prosI.
- Tak, wfa~n'c.... Zamlerznh.'m uJanusz~ zamyślił s i~ . .. .
SI .. hn l"..'~i~ dyrełdnrem 1< ()lla In/ k~!ę- tYll«!, wr(ńc.;i z miasta ..• Spojrzała na ze- ciec tamlcmi drzwiami. z S.\-· ,,1:1;,11, ale
- Masz rację ... W jaki 5posób?.
ci"
Wkcdyreklorem jeat niejaki Wiktor l:arcl\...>sma...
usłyszałem rozl<az kc mh.arla i lfClil- Trzcba coś zrobić ..• Coś v:y~<omtinoRybP~~;ewat ,.baroni węl!lowi" che!! r.n/'ył
I )~I~I<~l1ale ... Po\\:ie, że tera!, dO'f)lcro miałem, że wszyst!<J stra..:onc .. , Z'III- wać ...
pl?ce w~ród ~6rntk6w, U1czyna kielkować wr6c ' la, Zagada go I wydostanie adres... ny pot zrosił mi czoło... ~ \e wicdziaSpacerował po p:>kt)lu s'~ Ybkiemi
myśl o slrcil<u.
Zdi<;h słLH:hawkę. Połaczvła SlO z Icm co ze sob<\ pocznć... Gdv zaC.ll;1i krokami. Lella gotowa IJrła J!a ń wszyJ.ena d(>wi~clllle się z gant. te J!MnkV mieszkaniem ksiccia. Do telefonu pode. rewidować. ukryłem Się za drzwiami st'k'O uczynić. ale S:lm:t nic ',v1cdzilaa jak
poszukui~ owe!!" .. Anll<a", chc"c. /ll-oy on slła pokoj0",ka.
instynktownie ... Była clt\\ iLi. że chcia- g-o st"d wyprowadz i ć . . Nl9:le Janusz
poprowadli! alcię stn'ikowl\ przeciwko nie" (Nu;lC
..1.1 ~ SIt:
'
. I
Nag 1e zatrzymał się nrzcd fi !". mieckiJm ,;Óar()n.om wc;gIJwvm",
- C
zy ·Jcst k'
SI" ż C? •.-zapy ta ta Lena ł l:nt JUZ
w I~
I rccc...
·· Hn.a pn.-.tanawia w pierw.,ej chwili wy_
Księcia uicma •.• \Vy!cchaL.
wzrok mój lXHlł lIa s7<1fe ... Pomyś:ałelll
- Poczekaj ... Wyjeżdżasz?.
jechać na Ś! ~ ~I(. lecz rll"'lępllie 00 le~o filDokąd?..
SOUiC, że PrlCCiC pouu a ć Się Pl0j.!ę w
'- Tak, ..
mi.aru. a.ie chcllC l-oyć hli~I<" ~Iel .· na. z kt6- no Katowic... Otrzymał depesze: każdej Chwili. Za r~{Z vkowac me zasz- Kiedy oochodzi podqj;!?.
rym uwab wszystko już l.a skończ()fle,
wyjcchał. .. Przcpraszam, czy mówi kodli ..• \V szafie tkwił
kl!.lcz... Wy- O lO-ej min. 15_
PC\llnt'~o wieczoru do POkOlU Leny WPl- ' pani bl1ronowa?.
ci"s:!nąfem ~o...
Znam ę;ję na tern ..
da Gran! i oś wi.adcza, przrrat\lnrm J,tlnscm II
Tak •.. Czy książę zostawił jakieś Wicm. że klucz tkwiacv w szafie sku·
fe polida go ŚClI!a. !td~· ~ zdefr311dl)'.\·al ple- ł
i?
'łb
'h
. d
t · i . I t
(Dalszy ciąg jutro) ..
niąd7.e. by móc dla niei kupować or~zelltr. Z ecen e, "
SI Y . c moze o o ,,;a rc a l ~. \Oli roW t' h T
b I ci b l I ot· ja I Owszem... Kazał prleproslć ... lowanta ... Ale tak ... SKąd mOQ;.t pr7.y:' Gran,t :~t;' \:~~ !.'"z~'VI~ij~ln.i,-o o" u P .OC ' 1 1\\~wił, ~e dzw?nlł Juf raz dl? pani ba- 1'1ISZCUIĆ. że tam s.ię wła~nie ul\Ty'e~?
Wywiado.wcy ni• ..-IdU
wADi &lWd.1 rouowcJ, ale me zaslą.ł paUl... Prosił . \Vszeólem więc mIedzy twoje suknte.
Pcu nel d1.J;Y~lej nll.;v duk .. nano nie· dokoła i wydał
samllw,lt:j zhrmJrll na \)o ...ltlllt:i~k'rj &l.,~;e dllym:
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Testament w Jednem
słowie

•

• •

·
ć I' d
..
za b ezpleczy
u no ś c, cywl

ną

• • Dziwak ..wystrychnął na dudków"
wytrawnych adwokatów

prz d s t rasz I-I-

(sb)

W Jodnem z miast be.lgljskich
mieszkał bog-aty ku.pi~c. (jdzna~zający
~
ł
sIę nkzw}-kłą ekstrawagancją. Zył on
'( x) Bardzo wiele mówiono jut I pl- Ruth ! Oarmstadtu obliczył. że koszt I ści.
-""'11"'"
cały czas s:tmotnIe a mimo. iż mIal wielsano o wojnic Przvszłości. Cały szereg takich schronów dla mieszkalh.:ów mla_ Jest niepodobIeństwem _ zape- kle dochody. l1ie wydawał nk prawie na
pisa rzy i litera łÓw osnuI na tern tle sWe stn 1iczącc~o miljon głów. wyniesie 0- wnia Bial _ uchronić ludność prloed swe utrzyrnanJe. Zarobione. pieniąd~e
dzieła. Wsz}'stkie te ksj~żki oparte s~ koło dwuch miliardów franków. Schro- SPOivW3niettt ływnoścł. która z~stała od~ładnł do kuferka na "czarną godZljcdvnie na domysłach. a ich groza opiera ny te oczywi~cie b~dą mogły służyć I zatruta gazami. zaś ochrona środkÓw I nę {]
I
. ~ "
• e o
się na fatlt~zii. l\:'in1o t~ .Jednak "ajśn1iel l tvlko t~1 czę~ci ludnośc~. która. będzie I ~!X)ivwczrch prze~ tr.ująl.:c.'~ł gazami osta,t~l~ k~dnl~i~:'~~~~n~~tlb~:j s;:I\J p~_
s~a fant a.zla nalbardzleJ POmYSłOWegO' w stanJ~ oPusc lĆ swe mj.Cszkallla.
lest róWme! prawIe nJcmozllwa· Poza- darować j0dv'I1cmu siostrz.eilc~1. W
pIsarza nIc zdołała.odlWOrZ}·ć naprawLudzIe ~ęd4cy w sZPltaladt. ?arów- t~~ gazy. ~tore .zdolne ~ą zatruc. środ- tym cellu zwołał wszys,tkich adwokatów
d~ te~o. ~zem b..;dz!e prlys~ta wotl1a. W . no ~horz~ lak obsł.u~a. praCO~I!ICY wo ki zv~noścl tr~fJą4 przecie! r6wmd do W mieście i o§wtadczył. że chce spisać
klórcl gl()wt1~ brolll~. Jnk SIę tegO latwo dOCt.'Hr~Wt. Itaz~\\'nl .. elektro~n l l wszy~ studz}en. rzek 1 .s~rumyków,
sw6j testa'ment. jednruk stawIa warunek,
dOITl?ślcć. będą lrazy truląc~.
1CY l.ntll .funkcJonar}~sz.e uZYteczll0SC~
BIal ProponuJe zat.em. abl" vi
a.wby testame.nt mIał tylko Jeden wyraz.
fadlOwjec w lei d~icdzlnle. fr~"cu2! pubhcznel bĘ'da , musleh być. ~ł1r0!1ie~1 ! wOjnY gazowej ludnosć ~Jast podz el ~
Adwokacf zgodnl'e oświadczyli. że nie
Geon.res Dinl wydał IIledawno kS1q!kę, ' w In"y.spos6b. który. zapewni 1ch ZYCIU ' na .dwie 2ru1>Y. Jedną z nIch. do ktÓrCI są W stanie spOrz"dzit ta·kie~o testamen
w którei glówl1ie zajmuje się sP osoba .. I całkow1'(e beZPie<.:zcństwo.
weldi\ kobiety. dzieci i chor~y wysIać tu, Wówczas ku,piec zawoM siosńrtel1mi ochrol1v ludl1o.~cl cY"'iłneJ od okroJdell wSzystkie te postulaty uwzQ'lę do odlelt~ych wsi, gdzie bezPlcczenstwo ~a t wręctając mu kuferek z pieltiędzll1f
Pl1ycb skutków przyszłej wolny 13ZOOl1 dnić sumn wyda tków l1a zabezPlccze- ich będZIe większe •• dru~a cZQŚC lud. ' rzekł:
we;
nie życia ludności cywilnej urośnie ..lo ności, jak wszystkich funkc:onariusty,
- Twoje!...
\V czasie przyszłej wojnY w któret zawrotnych rozmiarów. Na ochronę ~- urzę<lni!{ów i WOjskowych umieścić W Nalstępnie spojrzał triiUlmfującym wzro
2'łówny ~łos będ<t lniały Va;y trui::tce. dnego miJlona mi cszkallc6w tr7eha a· schronach.
.
ktem na z.~rom<ldzonych aodwoJ-ot6w.
na niebe.zPiecZetist wo będa nardeni sY~nnwaĆ nie mniej j,ak 4.025000.00ll
W każdym ra"'ie Bial iest te~o S3- \ Ws-ty.scv przyznali zR'odnle, że restaniełylko żołnierZe ł nietylko żołnierze franków.
me~w zdal1ia co al1gl ik Mars, który po- mC'ttt jest praWottH>Ctty. albowiem oni są
będą muSieli stosowa~ wszelkiego ro..
Dostarczenie !ywnoścj dla zaml<nię wiedział kiedyś. że niema abSOlutnIe śwladka-mi ostatniej wol II U'trt le rn jące-v.o.
dzaju maski. odlrutki I środki ochronne. tych schronów. \V czasie ataków ~t1to· bc-zpjecznegoo schronienia dla dobrze KUI\}leć. z<tdowolony, że zdołuł z<lipęd:-ić
Ponieważ ludność cvwilna będtie tak wych. Jest zuoełnie jnl1n St.>r3Wą l na-, ')rzygotOwBneKo ataku KazOwego z es.. prawnfków w koz!lróg - ZInaJrJ z uślruesamo objęta sfera hiebezPieczolistwa. f potyka na nieprze'zwYrioio"e trudno- kadrv nowoczesnych samOlotów.
l chem na usla-ch.
musi ona już zawczasu pomyśl~ o środ
kac h ochrOnych dht slebie.
Ze wojna gnzowa jest ni cuni1<niona.
o tem wie jllŻ dzisiaj każde dtiecko. Na
cóżby bowiell1 były te o~romne zapasy ~azów truiących. które fabrykuje przegrał
każde państwo wherew ul110wle
waSZY1łg'toliskieJ, wartej w r. 19.33. którą
głównego
podpisały 32 pat'lstwa.
Ponie\vat ~azv trulf\ce zawarte bę(z) WIelka sala parysk'e~o sądu przy- IlV Z procesem Laterł1as, który był Sly sIę wszelkIch obaw wykrycIa. poddą w speCialn1e skonstruowanych bom- sięglych. zapełn i ona do oslatniel1:o mleJ~ skn a.nym koncypjentem jednego z po.. n 1 6sł stopniowo swą stopę życiowa,. bybach, kt6re ze swej strony bt:dą zrZlt- ! scal nie mogła pomieścić nawet części ważnych notarjuszy parysklcb?
najmniej Ule odpow i adającą jego slano~
cane z aeroplanów. ludność miast nie ł wszystkich ciekawych. pra~l1ących doLaternas jest "złodziejem tnlliOnów", wisku. Koło osoby koncypjenta poczę
będzie OCzywiście mogla przebywać w ! stać się na proces Laternasa. Pstra najwiękslyttl złodziejem Francji po- ły hrazyć uporczywe pogłoski. powsiaswych zwykłych mieszkan iach. które publiczność sldadała Się le sportow~ woje'Tlnej. którenlll udało ale w clą" .. Je- ły podejrzenIa. które pociąR'nęły za sołatwo ulec moga zburzenju. ato .będ1lc c6w. stałych bywalców · wyśc l g6w w dnc20 roku sprzenlew!erzyć pOkaźną bą wszczęc i e dodtodzeń. W rezultacie
musiała szukać sobie schronienia pod L()n~champs. bookmakerów i właści- sume 18 tni1jónów franków.
został on osadzony w wIęzieniu.
ziemia.
cieli staJct1 w"śclgowych.
Te wielkie nadużvcla wyszły na Jaw
Oskarżony był koncypJcntem no·
Wiadomo jednoczc~nie. ~e R':t7.Y łttf..
CM wS1)óI"c~o mota ~ieć soort kOn- doniero wtedy. ~dv Latert1as. wvzbvw tarjusza, mistrza Olr41d ina. który posiające jako cic:żsez od powietrza opadają
dal rotleg/c dobra na PCJtwJu1u francji
oraz znal.:zną forlunę w gotówce i pana ziemię I tam mogą nieraz Prze~ kil·
ka ~odzln. a nawet i dni I>łąkao w roz_ •
ę
pietach warloCciowych. Notariusz Qbpadlinach. Chodzi wiec o to. ażeby
darzal Laternasa ślepem zaufaniom,
~"łł'Ul'dłfl jf;.B roz «:~e'f!'eJ- stflsui- rodiot~,.opi~
które ten wykorzystał tak umieJęlnie.
schronY budowane przez ludność miast
t
f:'
~
It stopniOwo opanował Zarząd całym
bv}'dł YoSbt u.p~ocent()wśoć l Stzc!-e l ue.. aże''y
(m) Chiru. rgia już oddawt1a zastoso~ rnem, a od Pewnego czasu prakfycz. maJątkiem Glrad'na. Nadlo Latcrnas
o nel t rUCtZny nIe
. I d ó
na r mejsza czę
mogła się tam dostać. Poniewat WZ~IQ .. 1wala elektryczność. gdy t lekarze do- nem.
"
.
mla na z r nad ,znaclllt'mJ .sumaml •
dy wenlylac'j !Trają o"'rom ą r"l
je ~z1i do przekonania. że w wielu wy-. W stoso:, amtt fal ratUowych celU-I skladancm l w kanccl~rJl "?ta rjusza . l
. ! ~
I<
n ,. ę. n I
" .
le szr7cg61t1\e Amervka.
tytułu depozytów. NIC dZIwnego. ze
poztstame nic Innego, lak łylok ka.tdy loadkach nó f . nie da Się ~aSL?SOwać. -. I ,.Nót radiowy" umotliwia te~ doko- mając tyle okazyj do nadużyć. Laternas
tak schro~ ~patrzyć w rurę, która mu- i Dlate~o też lcszcez w Grulne.1 Połowle nywanie operacyJ. uwabnycn dotych- I. prz(lstał stopniOwO odróżniać cudzą
sI. c O n a imnłel być taka wysoka. lak trzy IXIX wieku zaczęto stosować elektrycz czas za nicbezp;eczne. Medycyna kro- I własność od swOjej I za pOmOCą ialszopIętrrwy . budynek. gdy t do teł .wyso- ność dla celów terapjj. Nauka nie usta. czy dziś szybkim krot<iem naorzód i I wanycb kwitów I dowodów Ukrywał
kO~6c nto~ ~~szcze l Sdłę~tJąĆb dz~aJan'e Je jednak w swoich badaniach i osta 'nio chirurdzy pracuią ostatnio nad zastoso~' zniłmięc1e sum. które sobIe przywłasz
ga w.
a. I wzg ę mę
~zP,eClny
;
~ l, waniem ultra-krótkich fal radiowych.
czaI. W ten sposób zdefraudował on w
schron mUSI być. odoowledn,lo zbudo- medycyna pr;eszla w S~OIC? badat1la,ch i
Jeżeliby się udało uczonym zasto- cl:u:~u jednego roku 18 miljonów iranwany, co znów Jest ogromnie koszto-,· do stosowanIa .w leCznIctWIe fal radIo. sować owe fale Wewnatrz orl1:an~zmu ków.
•••
•
wycb. o wi~lkt~j c~~stotliwoścł. z po- ludzkieQ'o, to byłaby to trzecia zkOlei i
Cóż robi kotlcyp)et1t, kt6ry dostaje
wne.
.
PewIen nJcmleckl fachowIec dr. czątku w lecznictWIe eksperymental- metoda w elektroteraPIi. Dwie Pierw- : do rąk taką fortunę? Oczywiście - za~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I sze to krzepnięcie tkanek i ewentualne czyna się hazardować. ~yś~gl stają
ich zwęQ'lanie przy pomocy elektrycz- ' sIę je$to namIętnoścIą. I totalizator pOności. Druga zaś metoda to stosowanie ' cbłallla całą Sprzen'ewlerzoną t"vOtę.
diatermJi.
Sam bohater procesu n;e dożyl rozWS7y~tkie te trzy metod v po!;jadają p!awy. zmarł bowicm w szpitalu wię
w zasadzie WSPólną cechę. a mianowi- ; zlennym przed. ro~p~awą .. Na lawIe os~
91Jntqstu,;.nu plon t~an,;usftic;" 'njun'eró",
cie wszystkie dziaraJa za pomocą ma. ' karżonyt:h zasledh JedynIe je~o dwaj
(S?~ Zagadnle.nie lotu w zaśwIaty.
terJa}u, kt.ó~yby nada.~'ał się na zbudo- le~kjeQ'o. niemal mikl'oskonłJnego lu- wspólni~v~ mianowicie właścl~iel re~
~o IZ w I ost,ltrw:h .czasach trochę przy- wanle takiej .. karuzeli •
ku elektrycznego, który wytwarza się "~ar~a~jl. Azc~ar. oraz szwa~ler LaClchlo. fi e rrzcs.1HJe jednak zajmować
Koło zbud()\\'n~te. ze stall rozlecl~ło- Przez skoncentrowanie siły ascylatora ternasa. Labelh. Obaj odpowIadają z
wynalazców, ktony Za wszelką cenę . by yę w kawn!~.' Jcsl.\.:Ze przed oSląg- o wielkiei częstotliwości na malutka wo~nej st~py.
r
•
chcą się do,;tać bodaj1 " na kslężyć.
nJ(~clem szybkoscI 40. obro~ów na se- przestrzeń tkanki organizmu lud7k l eR'o.1 F rzeslucha~ł .w toku rozpra\\ y ~wlad
Jak wic..Jomo. do lutu międzyplatte- kundę. Ponadto pasazerowIe umlcszcze- Sprawia to. te w mie:scu gdzie dotvka : kowle ~ezllal\o !-e La1ernas zaufal Aze~
tarnego wybrana została rakieta. Jed- ni. w pocisku. rzuccnl o \\'~wnętrzną maleńka elC'ktroda. tk~nka rozpada ' się : marowI aż 9 m'l.Jnn6.w franków. którem 1
nak dotychczas nie Jesteśmy jeszcze w ś~lanę jc~o, doznaliby złamaniU wszyst- w sf'o~6b bezkrwawy.
I ten ostatni. posI~daJą~v rzekomo \vv~
stanie skonstruować odpowiedniego n. kIch kOŚCI.
N; 7. i '
t
dl
h'
'. j",l!{(.wc \VYCl,UCle. mIał operować dla
para tu. któryby silą \l.'ybuchu prl~niósł
Obecnie Il)tYl1ier francu~1{1 OraffiR11Y j • fl:k~ ~~n~~ o%~ ~YTY 'z~y c 1~f6;~ Laternasa na totali7atorze. W i dot:zl1ie
·
. ' jednak węch ten był zawodny, skoro
nas na księżrc.
udosKonaiiI prOjekt inż. Masa i Droueta. es, i .
~j1e c
Obecnie 'dwaJ Inżvnlerowie francus- Proponuje on zamkniE,'t:le lej karuzeli w I r07.dz ela. tkanh zahl.'a równ~czcśnle Azemar stracił całą tę sumę.
cy Mas i Drouct wpadli na nowy po- olbrzvmlm tunelu. z którc~o ..wypompo- ~akterje I Jednocześme zasklePIa tkan-j
Przewodniczący trvhunału 7arzucał
mysi przeniesienIa człowieka z zIemi n3 wanohy powietrze. OCl.ywIscle. kolo ę· U
ł j d k:
d
1 t J ' Azcmarowi.:7.c nie m6gł działać w doksiężyc. Proponują oni zbudowanie 01- mogloby nabrać odnowicdniego rozpę. czene e"~ n e .za ~~'a n a t\ Się brej wIerze. nrzcgrywając takie zna~z
brZymlego I{ola o średnIcy 150 metrów. duo a pocisk wyrzucony zostałby z taką tęm l zdoh~C7aml w dZIedZInIe st()SOW~- ne sumy. wiedząc Jednocześnie. iż laNa kole tylU umocowana byłaby raklę- siłą. ż~ przerwC1łhy cienką z<1sł(~nę za- nla kr6t~\I.:h !al rC'dJnwych. ~ .n ra l.: lIIą I ternas jest tvlko koncypjentem. przeta z pasażeramI. Kolo był.oby poruszane · krywającą wylot tunelu i wyleCiałby na ?aleJ w t, m k!crunku. tak
.uLr~ mo- grywah.wym nadto przy zlelonvm stole
elektrycznością. a w obrót wyprawia-I księżyc. Plan telto mechanizmu zostal ze n.a,!, przymeść zgoła meoczeklwane w ie~o lokalu codziennie po 10.000 Iranłyby go wielkie motory. Potężna karu- już opracowany z wszelkiemi szcle-I wYttlkt.
ków.
zela zaczęłaby wirować i po osią~nię- gółam i • jednak na sfinansowanie go
.W. Stanach. Zjedno;z~nvch n~. w
Azcmar broni się Jednak zapewnieclu szybkości 40 obrotów na sckundę, trzeba ... 3 miljonów franków.
ś':leCIe lekarskIm m6wI S'ę ostatnto h. niem. że dlzlałał w najlepszej wierze i
pocisk oderwałby się automatycznie I
Inżynierowie francuscy czekają więc wIcIe o zabiJaniu I kompJetncm nisz- że opętany dzięki Lal e rnas.o\",·j przez
wyrzucony z szybkOścią 11 klm. na se- aż zjawi się milioner. kt 6rby sfinanso- creniu raka wewn::ttrz orP"31}lzmu ludz- : demona hazardu. sam przegrał na totakunrtc? o.,,,ć,,iłhy ziemię.
wał to ryzvl\Owne przedsiewzicc1e. e- kiego. Ryłoby to f7eczywik 1e cudowna Iizatorze dość duży majątek. Podobnie
lJtł&tI'l.(Jl,ie to zdawałoby sl~ jest wentualnie sam chciał polec!~ na księ- rd obycia ..~dyt ni~z~zenei owei nawję- bronił sIę dnt~1 oskarżony. Labelli.
nic4loW"I, Ił ~" oste. Jednak praktyczne Je- \ tyc. Jak dotychczas. nikt się Jeszcze nie kSZCl plalZ' l ludzkosCI mo~roby bvć do-I
OQu oskarżonych bronią największe
go &'~a.\"14..aIUe Jest wprost nlemożllwe·izJaWiJ.
, k n\\vnne bez względu na stlJJum cho,slawy PAryża. mianowicie adw. Torres
N ' ~I"" Uv\\.'.14W na świecie takieio ma• roby.
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w turnieju pocieszenia.

Niestety rep'rezentacją Czechosło- przytclil zbyt:Iio. Ostateczny wynik Rana na punkty. Sędziowie przy~nali
(Tel. własny).
wacii W spotkaniu tym zupełnie za wio- 4:0 dla Czecbosłowacji.
RaDowi przewagę w 6 rundac1~, podczas
Zainteresowanie turniejem hokej'o- dla, de będąc anł przez chwilę groi>I<
gdy 4 , rundy Petrolle przesądził na swo
**
Ja korzyść.
.
Pra2a, 26 lutego.
wYm o mistrzostwo świata wzrasta z nym przeciwnIkiem dla zespołu kattaW dru~im, meczu hockejowYf!1. o mldnia na dzień. Zwłaszcza ostatnie Ole- dy}sldcgo. Już w pierwszęj tercji rzu·
•
.
l strzostwo sw 1ata zespół Stanów Zlcdno~
Słyrmy skoczek narciarski, norweg
cze fJ~ałowe budzą kolosalne zamtere- , ea sł~ w oczy k?IOsalna prze~aga k~-I cz:onych pokonał Austrję 4:0 (2:0. 2 :0,
Sigmund
Ruud, startował ostatnio w
sowame ze względu na wyrównaną ~Ia· nadYlczyków, ktorzy zdobywaJą dWl~l' O:O)
ViUars
(Szwajcarja).
Ruud zaatakował
SQ dwóch najpoważniejszych kandyda- bramki.
,
Praga, 26 lutego.
własny rekord światowy długości skoku
tów do tytułu mistrza Kanady I AmeW drugiej tercji . czesi graią już I
W sob~tę, 'w ,ostatrdm f!1ecz.u o t. z~.
i uzyskał fantastyczny wynik 86 mtr., (I
ryki.
znacznie lepiej, mimo to tracą jeSJ.clc ; puh~r poc 1eszema 'Rumuma mespodl 1e.
.
i j
. i
war:ie pokonała Łotwę w stoSUIlKU 1:0 dwa metry lepszy od poprzedniego rekordu.
. .
Równie! duzym zaInteresowaniem Jedną braml{ę. a w ostatn e częsc me~ zaL1ując pierwsze miejsce.
I
cieszy się turnIei pocieszenia, który ezu doskonali kanadyjczycy zdobywa. Wszystkie inne pallstwa wycofały
przynosi jedną niespodzianł{ę za drus:q. ją czwarty punkt, nie wysilaj(\c się sie 7, rozgrvwek.
I tak Belgia zupełnie nieoczekiwanie _ł@Mft~@Ml\ł-@W1WMr.M.iłtM!k1qt\j!fj.łl!i!IIiI#ilI$iWJiWł&M!&M!!ll!OfiiiMIMHł
Rumunji,
w
stosunku 2:3.
ZawOdy ·hOkejowe o spadek i weJ..
,O zwycięstwie zespołu rumuństdcf,!o
ście do klasy A. Okrę~u krakowskiegO.
zadecydowała druga tercJa, w której
!Rodu :Jlll'4J,flowc; 'Jf'l.lQ;lioOJQnio ~~~Uf:1E.nef!o.
Rewanżowe spoItkanie obu powyżbelgijczycy nie istnieli formalnie na,
W sobotę obradowała w Warszawie zażądanie od klubów i organizacyj spor- szych zespołów, przyniosło zdecydowalodowisku ustępując znacznie przeciw. Komisja Lekarska Rady Naukowej Wy- lowych - dostarczenia programów - ne zwycięstwo lepszej bezwzględnie
'k i
'
'chowania Fizycznego.
,\')'szkoIeniowego i wychowawczego, drużynie Leg'ji, która prze'l cały czas
Dl ow.
..
Obradom przewodniczył generał dr. orlOwiązujących w klubach.
zawodów miała przewagę nad słabo
Zupełnie nieoczekiwaną porazkę po· Rouppert, wiceprzewodniczący Rady.
2) dążyć do obsadzenia wszystkich grającą Makkabi.
ni6sła również drużyna włoska, która Obecin byli: przedstawiciel PUWF, wice towarzystw sportowych, zajmujących się
Bramki dla Legji uzyskał obie Wi~
uległa zespołowi łotewskiemu w sto· dyrektor płk. Krzyski, dyrektor CIWF- w. f. młod.zieży, lekarzami sportowymi.
tek z podania Kostka Bieleckiego.
płk. Gilewicz, ppłk. doc. Dybowski, dr.
3) prosić Państwowy Urząd W. F. o
Na wyróżnienie zasluguje cala niesunku O·Z.
sta:ystY,ki. ,:s~ko~ze? maI drużyn~ l:egji, .grająca cały cZ,as
Na ~sprawledlhvtenie zespołów po- !\opczyński, z~any sportowiec dr. Gar: zaprowadzenie
.
bIeń, dr. Framówka, dr. Domosławska l sportowych z dokłaaneml ob)asmemaml, I bardzo ambItnie z SIlną wolą zwyc 1 ękonanych należy Jednak podać, .ze Wy~ sekretarz Rady _ K. Muszałówna.
'domagając się prowadzenia tego rod~aju ; stwa. czego nie można p.owiedzieć o
stąpiły one z klIkoma rezerwamI, gdvz
Dr. Garbień wygłosił obszerny cele· statystyki przez poszczególne kluby.
Makkabi, która to spotkanie grata jakby
posiadaJą one kllku zawodników zupeł· rat na temat opieki lekarskiej w spor4) dążyć do stopniowego przemiano- Z musu.
cie. Po referacie wywiązała się obszerna wania poradni sportowo-lekarskich, na
Le~da po tym 'lwycięstwie zalicz{)na
nie rozbitych.
dyskusja, w wyniku której powzięto organa kontrolne i doświadczalnO-I' zostaje do A klasy, zaś miejsce jej w k1.
Pierwszy mecz w turnłeJu pociesze- uchwały następuiące:
naukowe.
B. zajmie Makkabi.
nla rozegrala w piątek wIeczór Polsłca.
1) pro~ić Państwowy Urząd W.F, o
POWyższy mecz sędziował p. ZiętPrzecIwnikiem zespołu pols~lego była
klewicz bardzo dobrze. Publiczności niereprezentacja Węgier.
~
I j
~ Więle."
- Po zacięteJ l nlepozbawłonel bru.:
świata
t~ności grze mecz zakończYł 'się wynl~
Wem remisowym 1:1 (0:0, 1:0. 0:0.
pływaniu.
W pierwszej tercii znaczną przewa·
Znakomity pływak francuski. Carton
gę malą polacy, lecz atak polski nh~
net. ustanowił nowy rekord światowy
potraii wykorzystać swej przewagi, baw p!vwaniu na 100 mtr, stylem kla~ycz
nym, maiac wynik 1:12,4 Sek.
.
wiąc się w bipcrkombinację.
Dawny rekord należał również do
Dopiero w 9-oj minucie drugieJ ter·
Cartonnet'a, czas 1:13,6 sek.
cli AdamowskJ zdobywa dla barw Pol·
ski pierwszy punkt. Wynik 1:0 utrzy·
muie się do końca drugiej tercji, .
W wewnętrznych zawodach pływ·ac.
W ostatniej części meczu polacy
opadają na silach ł węgrzy ulyslwją
' kich krakowskiej YMCI, zawodnik tejże Lichota, ulyskał na 200 m. stylem
wyrównu Jącą bramkę przez Mintlera.
klasycznym, czas 3.14,2 który jest lepPolska wystąpiła w składzie następuszym o 3 sekundy od o.f:cjalnego rekoriącyrn: STOOOWSKI, LUDWIClAl(,
du Krakowa.
SOKOŁOWSKI, SABlNSKI, WOLKOW
~.;
SKI, MA TERSKI, WER.NER, ADANI:UNa skutek za'kazu gry p rzez Mm.
OŚwiaty, graczom Marchewclykowi I
WSI(I, OODLEWSKI.
SĘDZIOWAŁ :WŁOCH DONCA.
Nowakowi - odwolała Cracovia wszy'
~,
stkie swe zakontraktowane spotkanIa
RELU.
. hokejowe, ·a to w. Cieszynie, Morawskiej
W sobotę rozpoczęły się plerws 1 e Doskonały skoczek szwaicarskl Raymond - zwycięsca konkursu skoków w O'stra~l~ ze Slovanem. ~ Warszawie
mecze finałowe.
Insbruku. trenuje nadal usilnie, przebywając po kilka godzin dziennie na skoczni ' z Leg]ą 1 AZS-em. PogonIą, lwowską w
Do finału jak wiadomo ~akwaHnko. i
Krakowie itd.
w~ły się reprezentacje Kanady, Atller}'"l
I
ki,
AustrU.
·na
Pierwszy finałowy mecz międlY 1<'.a
W lliedzielę rozegrane zostaty na
nadą ł Czechosłowacja wywołał koł",· . f t biedo z'uzdo_ .. no 2 !fgs. _'dr. ~Iąsku dwa tnwllrzyskie spotkania I'litsalne zainteresowanie.
Pra~a, 26 lutego.
mirjsce zajął również polak Bednarski. karskie. Drużyna IFC pokonała NaDo biegu ~iazdowcgo na 2.000 mtr.
W biegu sltafetowym zwyciężyła p:~?d 4:.1 (3:1, . a 06 Mysłowice zwy. st~,rtowało 58 zawodników. Zwrcięivł drużyna polska w czasie 2.15.56 s. na ClęZvto Kolejowe P.W w stosunku 7:3
błldą
polak Str.mislaw Marusarz. W klasIe drugiem miejscu znalazł się drugi ze- (3:1).
.
starszych "B" zwyciężył polak Schiele. spól polski. Trzecie miejsce zaicla dru·
w biegu kolarskim dookoła w trzeciej klasie senjor6w pierwsze żyna H. D. W.
tl
PRAGA, 25 lutego.
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uległa słabej
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LegJ-a·- Makkabl2:0 (0:0, 1:0,. 1:0)
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Tabela roznrywek
o puhar ,.Expressu"

zi"

Do tegorcznego Tour de France zgłońO
Klub '
Gier Pkt. Stos. br.
siło się dwuch polaków: Banasiak i Na'e
1) KS. Dąb
8
14
21 :13
pierała. Są to pierwsi polacy, zgłoszeni
(JrUf!ioolnd' imprł'zo norc;iarsflo "' :ft- :JIlorU~,
2) KS. Sląsk
7
11
17:8
do tego biegu. Sportowy dziennik franW Sto Moritz
orv2"inalne
formy korzystnej pod
ct!ski "L' Auto", który ten bieg organizu~ 7awody narciars~le. polegające ~a hie- aero~vna<llliczn~~.
.
5) Amatorski K.S
6
8
18:H
je, pisał iuż o udziale polaków, zazna- g,u n~ 100 m. ~ l.o,nego startu n~ oardzo
~ler,:vsze m1eJ;c e :w og61ne~ klas~il- 6) Orzeł
8
8
17:19
czając, it Napierała i Banasiak zostaną sJlffeJ, p~chylosc~. S~artowało kll~~.l1astu ~~~)l zalął Huber,' Fritz (Austrja). OSIa· 7) 06 Ka~owkEr
8
8
16:14 .
, . . 'l
k'
dt m
kI
zawodmków róznych narodOWOŚCI. N,e gając fantastyczną szybkość 134.529 km &) Chorzow
8
6
28''''5
pay)ęcI o I ~ wy azą prze e swą a- ! kró~zy Z nich. mieli speqalne narty wa- ; na go dzinę. W kategorii zawodników o 9) Pogoń (N. B.)
8
6
19::3'
sę· ~ VI tym celu polscy kolarze staną ' g1 ao 33 klg. I szcrolwścl 15 cm" z tvłu : zwyktym rynsztunku narciarskim zwv' 10) W':l.wel
8
S
2 3'2~
do specjalnych biegów eliminacyjnych. ł z~ś mieli przym~cowane specialne st~ż ; ~iężył Szwajcar Kainers~orfer. OSią2a-!I1)
9
4
11:29
. . .
ki gumowe, maJae na celu nada wame •ląC 130·624 klm. na godZinę.
12) 07 Siem:anowice I.
3
lJ , ~J
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W zachodniej dzielnicy Londynu zdarzy la się wielka katastrofa tramwajOwa.
Tramwaj znajdując się w pełnym biegu wyskoczył z szyn i przewrócił się·
Wielu pasażerów zOstało poważnie rannych.

Cieszący się w swym kraju olbrzymią pOpularnością, zamiłowany tenisista kroi
szwedzki Gustaw, zapragnął zmierzyć swe siły z naszymi tenisistami. Na
ilustracji widzimy przed .,królewskim" meczem od lewej: króla Gustawa, Jędrzejowską, Wittm ana i TłOCzyńskiego •
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Para
Rotter-Czellas zdObyzdObył mistrzostwo na zawodach nar-I W Paryżu wybuchł strejk pracowników w zakładach instytucji użyteczności la zaszczytny tytuł na mistrzostwach
:w Stoclkholmie.
publicznej. Na zdjęciu widzimy strejlmjących pracowników poczty. Akcja
ciarskich w Insbruku.
strejkowa wynikła _'? pOwodu zapowiedzi redukcji płac.
Q}

Fi'

Codzienna nowelka "Expressu".
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Podszedł do jednej z naitad'niejsz'Y1ch
- Może podejść do nieg1O? - podzhewcząt.
myślał - Nie, to iest bezcelowe! Ws'zęTańczy! z nią kNka razy i nawet za- dzie mi odmawiano, n1e mam już na co

o swYch strasznych zamiaJrach. liczyć!,
W pe'\V1l1'ej chwiH chciat nawet zaproI wys'lecN na kurytarz. OS'tatnle dwa
sić swą partnerkę do stolika, przy którym złote wręczyłt szatniarzowi.
Przez szelreg lat był ag>e'l]tem jednej wyjśde z t'l"agkznej sy~ua,cji.
, z największych firm, pfiOdullrnjącej IrozWytcią.gnął z szuf'lady rewolwer i dość sbedzial. Ody jedmak uświadomi! s.obie,
A tymczasem właściciel przedsiębior
maite alrtyllmły chemi,czne. Rozje,żdiżal dłu,go go o&,lą.dal. W peWITIlej chwili przy- że mOŻle mu n~e starczyć pi, enięrdzy na pO- S'twa chemicznego, który doskonale go
przew'a'Żni,e po małych miC1Js~ocZlkach, w łożył nawet z,imną Ju,fę do skroni. Jeśli kr)ncj,e rachwnrk1.1, zami,echal tej myśld.
pamiętał, myślał:
'
kt6ry'ch posi.adał stałych klrij.em~ów.
naciśnie cymlgiel, będzie koniec.
- Pan do tej pory nigdy do n nie
- To był jeden z naizdoln;e~szy-.:h
Zarabiał bardzo dobrze. Inni na jelgo
Nile, jre:szcze ma trochę czaSlu! Pozo- pnzychodził. prawda? - spytała go na- agentów mojego konkurenta. Widocznie
w dalszym ciągu dobrze mu się POW{)miejscu z pewnością potrafLliIby odłożyć stało mu przedeż 50 złmych! Ostatni Ifruz gle fortancerka; gdy krążyli po sali.
slIJrQrą SlU.rmkę na cZralrną godzinę, lecz on w żylCiu pójdzie się zabawić!
- Do tej pory nigdy, - odparł, spo- dli. jeżeli uczęszcza do talk drogiego 10w{Ylał się bawić.
Narpisał ikrótkri liścilk dQ graspodymi, u gląd!!iąc jej w oczy - ale teraz będę kalu. Powinienem go zaangażować. W
Nic więc dziwnego, że gdJy fIrma zOan które'j odnajmował pokój, prosząc ją, by już częstym gościem. Pani mi się bar- talk1ch czasach należy przyjmować tylklru:towala i ws.ku~ek telgo stracił posadę, go ra:no nie hurdziła i WYCiągnął z szafy dz,o podoba.
ko sprytnych i rzutkich pracowników.
Zina,lazł się w bar,clzo cięŻlkIej syt'uacj'i.
smOll-::img.
O godzinie drugiej po północy poPrzez chwilę zastanawiał się, czy
Początkowo jeszcze łudził się nadzieZ smokinrgiem tym miał z.wiązame naj- cząl odczuwać 'lmęczenie.
pobiec za nim W rezultacie zrezygnoją, że znaddzDe pracę.
lepsze wSij)OI!IlJI1ienda. K~lka wesołych marsMiał już dość tańców, wrzaskliwej wał z tej myśli, postanawiając jednakże
W ciągu dwuIch miesięcy daremnie je- karad, ba,nkicly dlyrrekcjd fi,rmy, w której muzyki i pijaków. którzy go otaczali.
następnego clrtia ustalić jego adres i
duak zwra'cał się do wszy1Stki,ch Zlnajo- tytle lat pracował...
- Płac.ić! - zawołał do kelnera.
wystosować doń list.
mY1ch i nrieZinaj{)lI11ych, da,remrn'e Slkładał
W godzilnę później siedział juli przY
Lokal, jak się o/kazało należał do
A tymczasem kandydat na samobójoferty najróżniejszym przedlsiębiorstwom siolirku w jednytm z najwytwornLejszyJCh najdroższych. R.achunek wyniósł 48 zł. cę szedł wolnym krokiem do drmu.
powołując się na swe wiel'oletnile doświaJd noony'ch lOO:aJli.
Pozostało mu więc w kieszeni, zaledwie
W pokoju swym nawet nie zapalił
czenrie i oMuJbnre opil11je ]JJOrprzedn1ch praco
' - Bawić się! Zaa>ornmieć o wszyst- 3 'Lłote·
światła.
dawców.
kiem! Prrzede:ż to moja ostatni,a noc Gdy zlekka zataczając się na nogach
Wyciągnął z szuflady rewolwer i
Nierstelty,nJiJe l\.1IClało mu sw z,nal'eźć żad- myślał.
skierował się ku wyjściu, tuż przy trzymając go w ręce, dość długo sporej posady.
Zamówdl kondJalk i jaud1eś zakąski.
drzwiach wejściowych zauważył właści glądał przez okno na ulicę.
I pewnego 'dnia, gdy julŻ ostatecznie
Gdly j'11lŻ mU! trochę sZlUmi,ało w głowie, ciela dość dużego przedsiębiorstwa cheI nagle rozległ się strzał.
zrezYl,gmował z daJlszych p'oszu!kiwań, do- począł rozglądać się po salli.
I micznego, konkurującego za
dawnych
Młody mężczyzna padł trupem na
SIZIeI<.N do wniosku, że nie PJOIZ'Os~ało mu nic
Prz,edewszYlst1dem rZUCiły mu się w czasów z jego firmą.
mIeJscu.
ilnoogo, prócz samobójstwa.
oczy forta'l1'ool'1ki. siedzą.ce w p()bli'Żl\l. I
Przedsiębiorstwo to do tej pory
Gospodyni, która spała bardzo mocWłaściwie mial jeszcze w ki,esZl€lIl{ 50 ooe odczruwaty kryzys. Na sali byto ma- zwycięsko opierało się krYlysowi.
no. dopiero rano znala'z.ła ostygłe zwlozl,otych. Pieniądze te mogły mu starczyć lo goścri i nilkt prawi;e ich nie zaJ1)ra:sJZał do
Nieszczęsny bezrobotny dopiero w ki.
na sZelreg dtnd,.
. Itańc~.
Itei chwili sobie uświadomił, żę w ciąTego dnia, gdy odbył się pogrzeb,
Alle na co miał cZ· €Ikać? Przedeż stTa- Właściwi'e powil11ielnern zatańczyć- gu swej kilkumiesięcznej wędrówki po nadszedł list od przemysłowca, który
clI jllllŻ wSzrell:k1e nard'zieje i nrire wierzył w diOs:zedł do wnioslku. - Pr'zedeli JIWŻ nri- nairozmaitszych biurach i fabrykach· proponował nieboszczykowi doskonałą
to, że mu się ,jes,zcZle uda znaleźć jaJkieś gcIly nire będę ,miał tej okazji!
zapomniał o tern przedsiębiorstwie.
l posadę.·.
Tłum. D.
Ogłoszenia- w tekście 50 gr. za wiersz miiimetrowy (na stronie 4 szpalty);
Prenumerata: z kosztami przesyłki pocztowej d.3 gr. 50 miesiecznie
sa
oekrolo:ti 40 gr. za wiersz milim. Drobne: za slowo 15 groszy
oajmniejsze z!. 1.50. Poszukiwanie pracy: za si owe 10 groszy. najmniejsze z!. 1.20.

nOI:

pomniał
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