08
DolO

~ANIE:

A P,

•

groszg

y

Marszałek BALBO
po udanym locie przez
Atlantyk. otr z ymał tytuł
markiza.

CHINCZUK

ambasador
sowiecki
1V Ber 9",;;;SAiI
" _
! _
', , _ _ _ _ _PONIEDZIAŁEK.
2 października. 1933 r.
CENA 10 GROSZY
Nr. 273_
linie
ostry protest
_iiiiii____'__________________
••_ .____
przeciwko 'prześladowaniom ~:AiiW.le
oby lVatelł sowiecklcb
ztożrł

z6sIanie zadecydowana przez

obrońców

r
o
po rozmowie ich z

•

I

liorgonową

lmR §i( §oreonolJ)o ~o(IiODJ'lJfI}olo fi) g,i~~i~n'iu flraflollJsflieDl

Kraków, 30 września.
Więźniarki polityczne, które otrzy- Ale ' faktem jest, że nie pozostawiła ona
Dzisiaj przybyć mieli do Krakowa mywaly z domu paczki żywnościowe, obecnie dobrego wrażenia po sobie w
obro(lcy Gorgonowej, adw. Ettinger z t. zw. "wałówki", zawsze dzieIHy się więzieniu, podczas gdy w toku rozpraWars zawy i adw. dr. Axer ze Lwowa. wszystkiem z Gorgonową. A tymcza- wy przed sądem przysięgłych w KraPoraz ostatni mieli udać się do celi sem ona
w stosunku kowie
jej z towarZYSZka-:..
Gorgonowei, pomówić z nią i zastano- do nich coraz bardziej prOWOkująco.
mi było bardzo dobre.
wić się, czy podjąć starania o rewizję
Od czasu do czasu niektóre z więźCzy obrona podejmie starania o reprocesu. Od tej rozmowy, jak poinfor- niarek politycznych próbowały zbliżyć wizję procesu? Informowaliśmy się C·)
mowali nas obrońcy, uzależniono bar- się do okna, by wyjrzeć na ulicę. Wów- do tego, ale narazie obrona konkretnej
dzo w ic Ie. Ponieważ jednak, iak to już czas Gorgonowa krzyczała tak glośno, odpowiedzi udzielić nie może. Obr0ncy
doniósł "Ex press Ilustrowany", \V by usłyszeli to dozorcy i nadzorczynie: twierdzą. że muszą przedtem ;:)lJr'-}3ma
części wczorajs zego nak ł adu Gor- "Polityczna - od okna!" W ten spo- wi.,( z Gorgonową. Mają oni pono jagon owa zostala wywieziona do Porda- sób wytworzyła ona kolo siebie atmo- kieś nowe rewelacyjne szczegGty, alI!
na, obi'oacy z przyjazdu do Krakowa sferę niechęci i nienawiści i więźniarki oparcie się na nich jest możli\ve dopienara::io zrezygnowali i mają ją pono
często prosiły nadzorców i kierownic- ro po konferencji z Gorgonową.
othvleuzlć w więzieniu karnem w For- two więzienia, by Gorgol1ową wreszcie
- Będziemy się starali - oświaddonic.
od nich zabrano.
'czyli oni wsp61pracownikowi "ExpresDopiero dzisinj, po wywiezieniu RiCo v;plynęl0 na taką zmianę za.;ho~ su IlIustrowanego", aby nasze starania
ty Gorgon z więzi e nia św. Michała w wania się Gorgonowej - nie.wiadomo. o rewizję procesu zostały uwzględnioKrakowie, wyszło na jaw. jak zachowywala się ona w więzieniu w czasie
od wy roku sądu przysięgłych w Krakowie do wyroku Sądu Najwyższego.
\VsIJ 61pracownik "Expressu" miał
możność zętknięcia się z byłemi współ
towarzyszkami Gorgonowej z celi wię Całe społeczeństwo
udział
zi ennej. Więźniarki nie lubiły Gorgozos.tały
nowej, wręcz na wet nienawidziły iej.
Warszawa, 30 września.
dliernika, a to dlatego, że kupiectwo,
Spra \vito to zachowanie się jej w sto(B) Wedle meldunków otrzymanych szczególnie na terenie· Powańskiego i
sunku do swych towar·zyszek. Ustosun
przez komisarza generalnego Pożyczki Pomorza. przewiduje możność subkowala się ona bowiem do nich nie- Narodowej, subskrypcja pOżyczki wy- skrypcji pożyczki dopiero po dn. 1 paźchętnie, pogardliwie, kłóciła się stale ze nosiła na terenie całego państwa około dziernika r· b., 2dyż liczy się z więk240 miljonów zł·
szym napływem gotówki w tym okresie
wszystliiemJ.
Dokładne cyfry nie są jeslcze w tej czasu.
Początk o wo przypisywano to podeJednOCleśnie komisarz generalny 0nerwowaniu Gorgonowej po skazaniu i chwili znane, gdyż obliczenia idą nieco
powolniej z uwagi na olbrzymie prze- trzymuje caty szereg niezmiernie ciedlatego nie zwracano na to uwagi. - męczenie urzędników, którzy przy ot- kawych wiadomości o poszczególnych
Przeci w nie, wszystkie kobiety serd"cz- wartych okienkach wszystkich banków wypadkach subskrYPcii.
Tak nprz. Danziger Privat-Actiende op idwwały się Kropelką i życzli i wszelkiego rodlaju kas państwowych
i
komunalnych
przyjmowali
subskrypbank,
instytucja niemiecka, subskrybowie Od :lOSiły się do matki.
cję od czwartku rano z kr6tkiemi przer wała Pożyczkę Narodową na sumę
wami do późnego wieczora w piątek. 37.500 zł., mimo że norma, odpowiada~!ł~rn t] ~ ~~~ • •
Komisarz generalny Pożyczki Naro-/ jąca mu, wynosiła 16·000 zł.
dowej liczy się z drugą większą falą
Kupiec niemiecki. p. Maks Wamberg
M ,
subskrybent6w we wtorek, dnia 2 pat- z Rogoźna, wojewódltwa poznańskie-
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Pożyczka

w subskrypcji-

jeszcze

l

zakończone

go, przeprowadził agitację wśród kupców niemieckich na specjalnie przez siebie zwoływanych zebraniach i 'spowodował subskrybOWanie POżyczki Narodowej przez z2órą stu kupców niemieckich, nie Objętych wskazaniami miejsco
wego kOmitetu obywatelski~o.
~"'~

Lublin, 30 września.
Wedle dokonanYCh ostatnio obli- .
czeń, wysokość subskrypcji na terenie
województwa lubelskiego wynosiła w
dniu dzisiejszym sume 7 i pół m.i)jona
złotych, w tern zapisy wojska wyraża
ją się kwota 2 miljonów złotych. cukrownie na terenie Lubelszczyzny subskrybowały 1 milion zł.
Dalsze meldunki napływaJą.

waj bandyci straceni wInowroc awiu
trzeci zosłał ułaskawiony.- Zbrodniarze mieli
na sumieniu pięć krwawych napadów

••

I

Inowroc:!aw, 30 września. ,niąc ciężko c6rkę i syna gospodyni, w
Pozostali dwaj, Retman i Borowiecprzed sądem i drugim, na zagrodę Wyborskiego w ki zostali dzisiaj w 20dzmach rannych
Ił okręgowym w Bydgoszczy na sesji WY-j Chrośnie, pow. mogilańskiego.
.sti!r.acijeliinii..._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• jazdowej w InowrOcławiu rozprawa w
Sąd doraźny skazał wszystkich trzech ~
trybie doraźnym przeciwko trzem bandy I bandyt6w na karę śmierci przez powie-o
11 tOm: ~ran~zk0'Yi Retm,anowi, ~ózef~ilszenie. ,
arno oJsłwo znaneBorowleckle~u 1 StarusławowI Noga)ObrOncy skazanych zwrócili się do
O
ł!
• skiemu, oskarżonym o d?konanie napa- Pana Prezydenta Rzplitei z prośbą o '
, . d6w rabunkowych z bronią w ręku.
skorzystanie z prawa łaski.
Amsterdam. 30 września.
II . Bandyci przyznali się do pOpełnienia ; W· późnych 20dzinach wieczornych
(t) W jednej z klinUk popełnił samo5-ci~ napadów, z .kt6rych tylko dwa! po: nadeszła odpowiedź z kancelar.ii Pana bójstwo prof. Ernst, który niedawno
• pełnione przed nIespełna 90-ma dniami, Prezyde.n ta, w myśl którei Pan Prezy- otrzymał k ated!rę na uniwers ytecie w
podpadają pod sąd doraźny.
dent skorzystał z praw a łaski jedynie Leyden. Kilka dni temu prof. Ernst usi_\ W pierwszym wypadku wszyscy trzej w. stosunku do skazanego Nogajskie20, lowal zastrzelić swego syna. Przyczyna
B w maskach i z bronią w ręku, napadli na któremu zamieniono karę śmierci na ka samobójstwa llłie z,ostała jeszcze usta•
zagrodę wdOWy Speide w Gąskach, ra· rę dożywotniego więzienia.
lona.
Wczoraj
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O szczegółacli dzisiaj jeszcze nie
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REDAKCJA

dla całej
MAtOPOLSKI

dla całeJ
MAŁOPOLSKI

Krakó·w,

Krak6w,
ul. PIJar.k. 4
'Tel. Nr. 171-60

ul. Pijarska 4

Tel. Nr. 165-(j(1

REDAKCJA przyJmule Interesantów ocS

lł-ł przed połuqnlem

l od 5-7 wieczorem. ADMINISTR!CJA (4zlal sorzl:<la*y pisma) 04 , II rano - w
fnseratowy) Od 9 rano - I 11' południe I od .~7 wl~"ZMem
'

AD.RES TELEORArICZNVI "ExprOłs Ilustrowany", Krakćw.

południe I

od

4-7

wieczorem

~ (dzia.

1$Ofłto P. K. ą. Oddziału krakowskiego, Kraków 411-700

Mi~h;ł~ChS'Ii;ifi~ki;nyo Mam. ~iłu~l~i ~onorow~m o~~w~tDlemm. Krd~~Wr BarNowsAwSI(A"
'.,0•• '933 'OP!..

°rzed uroczystem posiedzeniem rady miejskiej

z dniem '·go pai ••
niesiony został z ulicy

Basztowa

l·f·

Kk'
30
.
P'ł d k'
•
M
FI . fi k' . 3
ra ow,
wrześnla.
OWi
1 SU S lemu,
pierwszemu
arorJa S lej
Nadzwyczajne uroczyste p'o<siedzeni,e; szalkowi Polski, oraz wni'()lsek zarządft
lIRMEI·łCKJl
l'Ia,dy m, Kcrakowa odbędzie się we wto- l, miejski-el~o i kom~&ji o'św~atcwe;j tej tren 1'1 II
II Ił rek, dlnia 3 p'aźdz,iernika {) ~od.z. 12 w ści: "Rada mieJjska nCIJeLafe ulicy Wolpołudll1lie W Sia li radnej na r,a tuszu kra-eJdei nazwę ul. Jó~efa piłeuclsikiego, zaś
1IIIIH~~.I!....
II"'iIIW!_ _ _IlI·liIIllj- - - -• • kowskiiffi. Na p'o.rządiku dziennym z.najdn u.l. Kró1.owej Jadwigi na prZ!estrzeni od
ją WlIloo5,e'k pB.'e~yd(mta
ml(Jls't a w 8pra- : ul. Pi:a>stowslki>e~ dlO ro~,atrki - ul. WoJwioe nadlamJa przez radę miejską obywa~ . skiei.
Za obrazę
h~lstwa honorowego m. KrakOwa Józe- I

najwYŻ$zego

Dom T-wa ,.Feniksd
'

przypominając się P. T. Publiczności zawiada-

mia, że na se,zorn zimowy ceny napoi oraz zimnych i gorących dań zostaty zniżone i dlatęgo
Bar "BASZTA" zjednywa sobie wraz więceJ
~O~Ci.poważanicm :EDWARD GIL. właściciel.

116

na ul. K

~:.

1
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napad na Plantach

Kraków, 30 września,
Wczoraj wieczorem na Plantach w
pobliżu ul. Lubicz, napadnięty zostal
Niejaka Ma,r ja Ludwikowska ze WS1
przez nieznanych ludzi
Stanisław
subskrypcyj
zł.
P~ekary p'o.d Kr.akowem, pockz,as ro,zmoPasterczak, zam. przy ul. Dietlowskiei
Kraków, 30 wrześnd:a.
Związek Oflcerów
Wojsk Polskich nr. 33. Do pobitego musiano wezwać
wy ze swą sąs~adką w cLn~u 7 lip-ca r.b . .
P. Maria Magdalena hrabi,n,a ROlstwo W stanie spoczynku w Krakowile zasub- pogotowie ratunkowe. Lekarz opatrzył
dopuśdł, a s'ię ohrazy wobec oS<lby Pan,a
Prezydenta Rz,p,li>tej, wyr:Lżaiąc się ni~ r{)wska i p. Maria Róża z Rostwo'row- s.krybował Pożycz.kę Narodową w wy- mu rany i odesłał Pasterczaka do doi wzyw.a ws,zy~t.l.{kh mu.
wł.aściwile Q 11J~jwy~zym eLOIrlojniJku pań skich hrabina Ługieńskn subs.krybowały soko, ści zł. 400 stwa.
w Komunalnej
Kas.ie Os.zczędności m .. swoich c.złonków w Kr:ClIkowie i na. pro·
Dzień P.C.K.
Za t0n występe.k odł"0w'iiadała Lud'Wi Krako:va Pożyczk~ Narodową po 50.000 II will1cji do wyeLatll1e,go sl\lDskrybowani,a P~
Kraków. 30 września,
kows;ka przed sądem ka,nny,m w Krak,o- zł. kalZclia, wpła,ca)ąc c,alą ~wot~ '!' go- ;'yczki Narodowe.j, o.raz propaga!ldowaStaraniem zarządu Polskiego Czerwi,e, który po udrorwo,cLn.i,~Jli:tt \4fiIl1Y oskar- tów:ce . Subsk!YPCIa ta ~emoard,zl,el god: i nia jej w ko,le p.rzyjaci.ół i z.nlajomych.
woney;o Krzyża odbędzie się w dnIU
ŻOJ1e1, wymierzył LudwikQws,kiej karę 6 na l'elSt ·uznama, że Korrutet Obywatcls.k l:
mj.esięi;y więlzi,ooi1 a, z zawieszeniem wy- pmypi>Slał wymi'cni,onym pani,0m do 6ub;:ibr~~:;lf;:~~!iI~~~i~.ilr';;:f;lif~~j1~'F:;5J'~1 dzisieiszym, dnia 1 b. m., w Krakowie
sktybowania ni,ższe kwoty.
" --, -~~
~.~_. _._,~.- ....... dzień P. C. K.
kOll/L"'lIila waiunkowo na 2 la,ta.
Na program złożą Slę:
Roz'pr awę prow:a,dził s.o. dr. Solecki,
uroczysta msza święta o godz. 9 rano
W Krakowski,m Oddziele warszaw- Iii
li
o,ska·rżał pfokuraLor dr. Lewkki.
ski.e~o Banku Handlooweg? do,konano clo- wYS
.SZys Je raniłY w katedrze na Wawelu, a o godz. 12-ei
ł tychczae 3573 subskrYPCYj na łączną kwo , dekoruJe specjalista - dekorator [Ul/:. SCHlLD. w południe okolicznościowa akademja
tą zł. 1.010.600.
I HAUS. Kraków XXII. Rękawka 10. Tel. 178-09, w złotej sali Domu Katolickiego przy
Nowy lokal
.
ulicy Straszewskiego.

Wielki

państwowego
Kraków, 30 wrzewla.

dostojnika

su~~~es Pożyczki łłarodowej

3573

na 1.010.600

fawy Ul

i

Tydzień

wydziału śledczego

tk" h B

strzelecki
w
Krakowie
WZNOWIENI~. G~'lrz~WsI?~oo
dniu dzisiel'sZ\1m

Kraków, 30 września.
Komenda pOllioc,ji państwowej m. Kra·
się
~owa pocl.ąje. do wladomQś,d, że z dnie~
wcz,o,I1ajslzym wydział śledczy p.p. w>Kra
Krakó~, 30 ~vrześnia.
kowie przenie,si'ony Zlostał z ul. Kano.niDzisiaj, w niedzielę, dnia l paździer
cz~j do ~machu przy ul. Siemiil"ad.zk1ego l1'ika,rozpoczyna SIę \v Krat<owle' .,Ty·
nr, 24. Ki.ero"'''11i.k wydzia;łu
śledczego dzień Strzelecki", którego uroczyste opo,si,ada aparat telefonicmy nr. 132-36, twarcie nastąpiło wczorai wieczorem.
~1edczei
nr.
a ki'e,wW1I1ik I bry~ady
W związku z tern wszystkie oddzia158-40. Pozostałe nume,r y telefonu nioe ły strzeleckie zebrały się przed Głów
uległy zmiani,e.
ną kwaterą w Rynku, gdzie po odegraniu
hymnu państwowego i strzeleckieREPERTUAR TEATRU.
'1 EATR M, IM . J. SŁOWACKTEGO - o godz, go wyg!oszono okolicznościowe prze15.3D . J?nman~". o godz. 20-eJ •. Stefek".
mówienie, poczem na ulicach miasta
TEATR DOMU 1:0ŁNIERZA POLSKIEGO: odbył się capstrzyk orkiestr.
- Niedozi,ela go,dz. 3.30 popoł. - Ba,lla,dymoa; W dniu dzisiejszym o godz. 8 rano
ntechieLa g,odz. 8 wtecz. _ Co <lift robi w nocy?
uroczyste nabożeństwo w kościele Św.
(rremiefla).
REPERTUAR KIN.
Piotra, następnie odbędzie się akt śluADRIA: - "Adjutan,t Jego Wy8okośc!-.
APOLLO: - "Jej KróleWlSlka Motć".
ATLANTJC: - .. Jego ekscele:lcia subjekt"

rozpoczvna

w

ORKIESTRY

.1~k się d"owiad'llicmy. ZMI~y szrrokie! public.z
noscl zespól mu'z}'czny pod batutą popularnego
bowania l zaprzysiężenia nowych od- kapeoJmistrza. jk~m~ozYto!a. p. A~olfa Górzyń.
.
,
sklego. po kdkumlcslęcz.ne J przerWIe rozPOCzyńa
dZiałów strzeleckich na Rynku Gtow-I\Q)Vą~etię. \-iop<,cx,tów, tak zawsze mile slucha.nym, pacz m11!ł ~pi defi1ada pod Bar- nych w restauracii "Pawilon" 2. dn,iem l-gQ pl'iZbakanem, a wreszcie o godz. 12.45 Od-I dZiernika, br.
"
_,
k d'
k' .
Powro t orkiestry p, GotzYllSiuego !la e·s tra<lę
·
' .
t
b ę d Zle
~,W uroczys a C\. a em]a w
1me koncertową będ<:ie niewątpliwie przyjęty z za..Apollo ,
dowo1eniem przez kznys:;.h jego wielbicieoli.
.1,

I

Trzy znaczne
kradzieże \II KraliOwie
Sprawcom
zbiec
udało się

Kraków , 30 września.
tychczas nie ujęto.
Na t-erenie Krakowa dokonane zoW pierwszym rzędzie ofiarą niestały w dniu wczorajszym trzy więk znanego włamywacza padła kance'aria
sze kradzieże, których sprawców do- zakładu wychowawczego sierot ży
dowskich przy ul. Dietlowskiei nr. 64,
skąd skradziono kwotę 600 zł.
PROf/UEN: - "Po~Ml:in".
Również
niewyśledzeni
sprawcy
SŁONCE: - "Ludzie w hołel'U".
włamali się
przez otwarcie Dodrobju· .
SZTUKA: - "Zgubd\y CZaT",
nym kluczem od podwórza do mlcczar-·
zapowiadają się
~WIT: - "Cudotw6rca".
UCIECHA: - "King-KM.g" i ,,23-ch metrowa
Kraków,
30
wrześnLa.
WOl
b
ec
tego,
Al.
3-go
Maja
połoio ni Ludwika liaJuszkiewicza i "kradli
ma.ł?R".
•
Prace około budowy trybun na BłQ- na jest wyżej od terenu Błoń, ?ubLilCz- wyroby tytoniowe, ptyty gr;l " lfonoMUZEUM: - .,Ostałinia komp:tnja'_
nia'ch pos-Łępują w szybk1em tempie. Try- . ność będz:i.e mogła dokładnie ooo,e rwo- we i gotówkę, ogółem na 300 zl.
Wreszcie właściciel cukierni. Leon
NOCNY DYżUR APTEK,
buny buduje się na przestrzeni 500 m. wać przebieg całej umczY'stoQści.
Piątkowski
przy ul. Plorj<\ńskicj, do.. Apt~,ka P~ KorO'l13," .- Rynek 22. A,l'teka długości i 20 m. wgłąb. Trybuny dzielą
Już w l!odz-im,a ch porannych z kilku
pod GWlaz~ą:, - Uil. f1lofJańs~a 15. "Apteka pod §ię na ki.lka grup, o,ztnaozoJ1ych c1użemi stl'OO m~a>sŁoa napływać zaczll1i,e kawaler- niósł policjI. że nieznany r.fodziej skradł
OpatrznOŚClą -- Aleja
u!. Ka,rmehoka
_oJ
A" 010
.J.
H" przy- la
. n,a .o,?'I,
Bł' a. W szys tk'te pu łki k
I j ' z jego sklepu attykuły spożywcze,
WarszawSIka"
29 Listopada23.5 "APtek3jl't
"Apteka 1 erat11;1. a lf a b ettu OU"
."
~wa er l
pod ,An,j olem" - u~. Dietla 76, "Apte:ka pod czem llterą "A" Oznaczono pierwszą gru ustaWIą się naprzód dla odebrania woj- wartości 900 zlotych.
Słońcem'; - RYl!l!eIk A-B. 43 .•• AlPtee-ka tJo<ł Es- pę, li.cząc n.a lewo od wy;lotu ul. "Słone· skowego raportu przez
Gen, Dreszera,
:1lE==kUJla,pe1,11' - ul. Gertrudy 1. "Apteka pod MatkĄ c Z I t l e f " . .
. poocz·em nll\>SIt.ąpi l'oz;azd na Małe Błonia,
NAJNOWSZE KAPELUS7E DAMSKIE
BoSlka.' - uil..Krovroderska 74.. ,AlPteka w D~bp'
.
A""
.
"
k d
f
•.
d
. ci
nikach. uL KOrlOipni'oki,ej 3. "Apteka pOd Zlotym
1Jerws.zą ~,rupę"
S LartlOW'lą
mle'J- s ą po u ormowamu Silę w o powie po cenach bezkJnkurencvinych - .Iedynit
Orte.m" - ul . KraikowSIka 9... Aptelka - Mo~l- sca $toiące po 2 zł. w li.czhi,e około LOOO n.kh slze'l'eg,a;ch deHlować
będą przed
w firmie
ska 16.
.
pocze.m n,a.sŁępuje druga ~rtliPa "B", rów- MalI'lszlałikiem w obecności
Prezydenta
JADWICl ~:t CYPES
W PO~gć\Zu - "Apteba pod O~atrznoścHI.. m'0ż stojące po 3 zł. w Hczhi'e około 1.700 Rze,(',zypospolitef.
ul. Brodzlńsklego . 1.
D a;l'
'ol'
•
, •
• dz
P ,o,zą
. dla ne Jes
• t , a by pll bl'wznos'ć st o- MODELE ZAGRAMCZNE.
KrakÓ'V. GRODZKA 48.
e~ m!,e.~cl SIę grupa mieJsc
sle
ąNOCNY DYŻUR APTEK.
tych w liczbie około 1.500 po 7 i 5 zł., sunkowo wcześnLe zajmowała miejsca na
"Apteka pod K(J'I'ona." - Rynek zz. AlPteka nalSlł:ęp11Iłe z,n,ruj,c1u;e się loŻa
honorowa trybun.a;ch, ~d'Yż późni,ej dostęp na Bło1M4es&eM!' _ _
pod Gwiwda." - un. f11o-rlańska 15. "ApteJka pod reprezentantów naczelnych władz pań- nla bęeLme bardzo utrudl11 Iony.
_.
Q,patrzno&cia." -- Aleja
\lI1. KaJ'lmeliaka
h
W'srOdk u lOl,a
~
Sł'
Warszawska"
29 ListoPadaza.5 "Apteka
"AI'Łeka s t WOwyeh i Cywi1nye,
z,cz,egó owy pro,g'r,am uroczysiOŚCI Ch,"~lIIIfIdPII!.\ilZł'
.MIlIIi ... wwr
pod Aniołem" - ud. Diatla 16.
'Prezydenta Rz. P. ! Marszałka. W eLa,l- poda;ny b~dz.i:e plakatami do wiadomości
BANDYTA W POTRZASKU.
W Podgórzu - "Aptekea poo O'l'atrz11Qśdą"· RZym ciągu n,astępuJ,e lo,ża hono,r.o'Wa dla pubhcznel.
.
Pooczas ostatniej oblawy POlicyjnej, urządtoul. Brodzińs.kiego 1
władz. wo,jskowych, poczem biegną ,a naNalepki .okienne ,n,a 6 paźdz·i,er.nika. n~j na ter e,tl ie . powiatu chrz~nowskie;;o, zostat
tOlgi,cZI11le ~rupy o.zm.,a,oz'o ne da1sze.mi litera wydane n-as,k utek uchwały
Komitetu u~ęty Dudek Joze! z Trzebini. Jeden ze SlliaW, II b t
t
. d
.
M" k'
'. k .ł .
h dl · N caw nalpadu ralrunJwwcgo na Michała Ladra.
mi a ,a e u z .em, że ~u.~ IZy ,Q;rulpą Sbe'1,eJ's le~o, Jtlz u. aza y S1~ 'W an u. a cgZC'kutora Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.
dzących, a sto~ących mbelec zbudowrun.a lepka pr:z'ecllSltaw.\Ja oda bl,aJe~o n-a cze,r o \
Napad te,n. o któiym pisa]jśm~' swego cz?su,
jeS1Ł trybuna dla c.złooków
R.ady
mi,ejwonem
He,
podtrzyttlują,cego w sz:po.naeh mial mi'ejs>cc, w Ba,lin ie (Cezarl'wka) i był dokoKRAKÓW.
sktel'.
dw~e !ńlrukiety w J'ednei profil króla Jana nany z bronIą w rG~~ IV .n?c~' z 4-5 I;pca br..
9.00 Transmisje z Warszawy, 9.55 p.ro.gram
N
•
1..__
.J.ł . Al
b' 't"'k'
'dru .• M
łk
P' przycZCll1 Ladra od 1110 't ciczklC Ilszkodzel11?, clana dzień bieżący. 10.00 PŁyty. 10.30 Transmisja
. 1Lp.r.zec1w tryUUJl, a w~~ uz
. 3-go So le~ legO; w
alej arsza a
Ił- ła. a IUlpem balldrtów padlCt 205 zt w !!:otówce,
z Katowic 11.45 Płyty 11.57 Sygnat czasu Maja będą wyznaczon.e mle]5C,a sto,js.ce sudsklego, Pod spodem eLa ty: 7683-1933 5 pierścieni ztot,-dl wartości 200 zt.
12.10 Kom: meteor. z WarSZaWY. 12.15 Transm. dla reprezentacyj rozmai.tych związków. Cena nalepek10 )tr, Czysty dochód przez
y,; czasie poścj~u za bal:drtClmi. }rc1en. z 1I""Ć 1 1
z Katowic i Warszawy. 14.00 .• Gawędy podha- Grupy te obliczono na 30000 osób Prze- lloacwny na T.S L. Komit,e t s'p,e cialnie za t. j. Sarncclu padl od kult, Ohecn!e 7a~ lIJGty
iańskie"
1500-16.30 TranSI1l z Warszawy.
'.'
.
:.
.
Dlldek Jest drll!!:l>\TI ~prawca Dall,irte przeJ,azano
16,30 Ptyty 16.45-19.05 Transmisja z Warsz. S'trzeń z,aś na Al. 3-~o Mala od Parku JOT strzegł s.obe mski,e cp.ny sprzecloazy na' \\'ladzol11 sądowym.
.
19.05 Rozmaitości. 19.,30 RadjotY!l:odnik dla mlo dan,a do ul. Piastowskiej przez,nacwna łepek. by umożliwić
każdemu. a.by w
REPERTUAR KINA.
dziet.y. 19.45 Pl'ogram na dzień nastIiP1\Y. 19,31) będzi,e dla wielotysięcznej rzeszy pubU- tym dn~u mógł o.zdo1»ć okna swe~o mileTowarzystwo Gimnastyczne "Sokót" VI Chrza-31 :15 Transmisj~ z Warszawy: lL1~ "I:la we- czności, która będzie pragneła zohaczyć S2'jkM1~"
.
l\owie wyśw!tltla \v swe111 kińie dźwi1:ko'W~
soleJ fali lwowskl\~J". 2215 WiadomOŚCI sporo J '
: _ •
towe. ZZ.Z5-~3.3() Transmisje z WarszaW'Y.
n~ez,wykłą uroczystość wOl"kowll..
fSm P. t. "10 ~ d!la mrtie" 'IV dniaCh l i 2 bm,

Kra~ow~~ie UrO[lnto~[i W~niu ~ ~at~lier~i~a
niezwykle okazale
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DANCINO

"l\b~~~~RA"
12.
s
ID

ta f\ WKDWSK" 3D:

3D

~:r;~a:t;~?tran~:k~~~~:l~~~:~~l~~~~~~~:~~t
o godz. lO·ej wiecz6r.

00.000 zl.
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Państwowe'
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RA1·C1Ioii, •~_i'A·k·F·1 E

blOt8SZ

Oli

WYGrac na los Lol.rlt

~~~~~Ę.ffvgrM

_

iW

C.ly~~~g~~~~~;'J.~~,~~~,~~."
:I
uczucię pełnQŚci w żo!ądku. odbijania. utra
Kra k 0- vv, R .
v n e k,
GI &
ta
do jedzenia,
nie
.

wy,

łaknienia, wstręt

bezsenność,

zdEllnośĆ

do pracy, rozdrażnienie 'Og6Ine. wzdęcie
orZucha i t. p., które często uzależniamy od róż
nych chorób, maja swe źródło w zaparciu. wy·
starczy usunąć to ostatnie. aby ustąpily wszel-

fJb ~o~iil~lk~ś~~sfar~~ Ct~pr~~~~ZY ~fZj~Će~

podczas jedzenia Sprzedaż w ap.tekach. Ceny
zniżone. Flakon (50 Pigułek) 4 zł. Torebka (5 pi

~;!lJiji;[jj[!/Ił1I1l[jJIII[j][j][i]\j}j
BUDOWA

KLłfó~kl?5~~~~'i~E.T

U. J. NA

wtz·cśnia

Rozegranie loterji w ciągu 4-ch klas!
C·
I • I - ki
• ż 19 b
lągn

enle

-ej

asy JU

• m.

Ceny losów: Cwiartka zł. 10, połówka zł. 20, cały los zł, 40. Losy wysyła
się za' uprzednią opłatą przypadającej należności. Wpłatę można uskutecznić na konto czekowe PKO Nr. 400-117 lub przekazem pocztowym
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NA tĄDANIE WY!NtAMY BElP~ATNIE BROSZURKĘ
[)II CHA~SAING DE BORREOON p,T..MAll<AI DZIEC.KO"
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' Komuniści napadU

oc....e.ee.!
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w Zabrzu
fto6ofnili .ne(.ol si~ nod jon" "na hitlerowców
~atowlce. aq ~rze~ni~,
z~ Jea~

Kraków, 30
\
. . ' ,"
.
' . •
..
. Prasa niemIecka do mJ SIl.
na
swoim czasie donosiui'śmy, częśd
Sąd wymIerzył
karę wIęz1enia
tleJ z ulicy w Zobrzu na ~lą&l{ll OpoI~ma;chu nowej k'lintkl gill1elkolozkzil1ei (,polożni, .
.
• dJk'
ł skim dwaj komuniści l1a.nadll na kJlku
Krakow, 30 _wr.z.eś~La.
na pOI~staw.!Ie z,e~nań ~W.L~ ow, . ~,a człortków partji hitlerowskiej l krwawo
czei) l!niwersytetu Ja,g. w Krakowie przy ul:
KOIper?ika ma być uruchomiona w Ple'rwsz~l
Prted sądJem karnym w Krakow~e 00 o·skarzo.iIle~o wmny~ : sika.Zla~ Gr~eslaka ich pobili. KIlku hitlerowcó'ń- odniosło
pol9\Vle p·r.zyszłego roku. W urzC\l~:LZQne,j obecnie p'OW~adlał wCZOll'laj 313-1eŁn:i Józef Grze- I na 6 mlesIęcy więnerua, zaw1ea.taJąc wy I
.
~~~~d~~~~~ąe~~st~l~~~le~~~~zl~lrtl,p.t>r:te. su,aJk, ~obotni;k ze wsi Woło~<:~, pOlwbatu konanie kary na 2 latar
ran bbu ~omunistów aresztowano,
PrzypuSZCZahlie w lutym :ub marcu 11134 r. kr,akow~kiego, o6kwrżotty o boca.e 1 maltre !
I
W
"W
nastą,pi otwa.rcie nowej k11inhl{i.
tJOWanloe własnej żony, obłożni'e chore'il
H6Hid
W gmach'tl stare! klillliki ~Qloink,z.e!, lm. prof. od lat pięciu slwtkiem zapalenkl sta.wów. ! DLACZEGO sWIecIMy 250.1~cle ODSIECZY
dlr. ~osll1era. J)rzy ul. Kopernika 7. ktory na<lal
O
· k
.
ł . d
. I
W1EOENSKIE.1.
U ludzi Z nieregułarnem działaniem
będzl~ . sluzył pacjentkom, odbywać się będą
. ,s. aJr:bolny ;n~e przyz?~ SQę ? w1I!1y!
Koło T. S. L. w Krakowie U1nąd'za w środę,
r6wntez wykł~dy, dl a st~d~n.t6w: medy~yny. PQ· tWl,e~~ząc, ze ż zoną
zYJc. w na'Jle?sz~) 14 paździe.rlllih br. o godz. 7-ej wie,cz6r w bu- serca, szklanka naturalnej wody gorznadto w sta:rej kbnlee mH~~~lĆ Się będzl,e oddzIał Z,gO~lte przycz.em podiał, ze Oskarze,rue dynka,ch sz;kól powszechnych w Dąblu. ul. Ja- kiej franciszka Józefa stosowana co. dla c,hotY'Ch ,gorącZlk'tlll\:clTch. ~dyż odd'Zial dila sp,o'wod~'wali jego Wl"o,g owi,e.
. I chowtoza 5, na Grzeltórzkach, tli!. Zó~kiewskiegQ dziennie zrana naczczo powoduje lekkie
zakaznych me może być naraZle uruchomlolllY w
P
d'
.
d 15 w Płaszowie ul Saska 11 w Dębnikach, ut
nowej kll,inice, z,e Wz.&,I~dJu na brak fundu.szów.
O przeprowa ,z'Oill'C) rozpraWle.""są , K~rufedera.cka
vi Ludwlno~hi" u:1. Czaclde,go wypróżnienie. Zalecana przez lekarzy.
•
;
w~~ 11 na Zwierzyncu, ul. Król. jadWigI 78, w lobMUZYKA KOśCIELNA.
zo'wle, UlI. Bartosza Głowa,ckiego 2 I na Krowo·
W ko. ściele św, Ag.nies1Jki (DitltlOowska 30)
dt~Yt·el'n"la·t.Ma.zowleaka
61, 'publiczne odczyty na
a
'Iv' nieazlelę,
dn~a l~go paźdm.atn~ka, podctat! !
""
n~ II IJ
II
'IM ~
Mszy Ś'",. o 1l00ctt. l:Hl.i w poło PP,l J. IlnLcka,
Kto pragnie zorie'ntowac się w celu i <:hara,k·
[s Oop raal) , E. Sęka.rowna (a.lt), pilot, M. SlIICewi- I
terze uroczystości, winien s-korzystać z jednego
urz-:dnlków W Sosnowcu
z~O'Wla (O'I1I!Il<l1Y) - wykOQla,ją 1>OIta. ! duf>ty Mo. I
z tych odczytów. Wstęp bez.ll!a~ny. ,
u;u!1Zlk,i, X. ZUlko.w5kleg<J, Swj,el1ZyMk~~o j Do, I
śWIĘTO MATKI BOsKIEJ ~OZANCOWE.J,
Sc»nowiec, 30 WIrześni,a.
nizet\h~!t'O.
I
W sobotę 30 września o godz. 17.4'5 f(JiZlpO·
W wynlku dro<:hod.zeń w sprawne nadu
I czclQ się W kościele 00, [)Qmir.l!,kanów narbozeń· tyć z kwitami kas,oweml n,a
podatek
OTWARCIE SEZONU W KRAKOWS.KIM
I stWQ różatlcowe, które oobywać się będzie z m'l'.eJ·sk.:, P'oUc)'a
tut ,,';,s,z,a
aresztowała
.
"PAł.ACV StrUJel".
I
ka.zll'111em przez caly miesiąc patdzier11·hl!; co·
~
-I
,I
f dziennic o godz 18.ej.
dwuch urzędników fahrycznych, Wada·
,
W,n;~edzic.lę,
dma l-go p'aJd.z;jertIJ~ka, o go_
Dziś w, nJedz'leJę
l patdz/etlllka odbędzie się wa Judetkę i Bro.nilSława Szota.
dz;in.1." 12-el w p~łudnk OId'będale 6iię otwa.r,cie
M B k' I Ró"
.
!..
. os'quoUes".
le.
zanco,wcJ.
po ącJu.,ęj
..ona
,Ot.4aJ:'' "1...toną
p,od zarzutem fałsz,owM1ia
lI,OOWe.~o se.zonu W k!1alko'w,!'kim " P ałwcu S~Łuki"
l, zlttoczysto~ć
odpustem ,.totie-s
Sumę,,() god.z.
./
k
:I! udz;1;i!cm
reprezentaaltów wła.dt, literatury,
\ rano odprawi Ks. Biskuo dr. Rospond. kazanie w' porozu:m.i,en111U Z zastępcą kasje-ra e sIbtllUk\ 1 sztllk\.
l
wygŁosi ks. prowinciał 00. Kapucynów. Popolu. pedycjli towart'owej Cie.plińs'kj, ego kwi,t 6w
Dui.ą .salę zl/l!)mi,e
z.MC}!'IOWla.
wystlllwa
dniu o gvuZ.
-" 3.30 od
'
.
tv>. . .
' . k'De h, WSIk U te k czego ma·
D.II FiLh;lk~I:W,LCz.a.
Rc~~tę
Ball Ł8IJ'mą:
dWaJjSt.faci~- \
• • szt. =
'
prawione
zos t aną me~z.v~rJ"
poda!tk óW m~leJIS
1'.
k awi ar1yści po'~nan6cy: Taol1lbl1Jc<t;cWISlmL i PolWlo.
j}oc<lem pro<:esję
na RYi11e:k
popmwa.crzi
Ksiązę
~;,st'vrat So.~n,oW1'
ecki p0n11ósł znaJC2>ne straMetropolita
dr. Adam
Sapieha,
kazanie zaś
po oS"
"
rmvukl, d.alwn.o już Il!~e w)"liotaJWltiiliBiCy GedlH.oZlka,
?Tcosjl wypowie k!l. kanonik Van Rox.
ty.
Jak

iuż

W

mu

!

I

I

f

I

li.

E-I d O I

G

oraz do()sko.nały dl12lli:'Wo,r)"lnilk W~szsnJJe'Wsld.

Ca~o<ść wystaJwy b~tUie wtęc r6imJo,J,i,t& talk
po.d wL~.Ię·dem fruktury maJIJ,Mkili:j, talk l temartu

i 103lpCWńD z,%ka sOIbie

UZllM1lLe.

Z SALI KoNCERTOWEJ,

w

d.niu 27 b, m. prz.eżyH meotOlmrunł kr,rukOlWo

~y b"td~o interesującą ,,~cLz.bę muzyki" amęki
).l p,

Wachtlowerj, pila.nl60t.r:e i p, BiJHj~owj, skrzyp-

Jl''llls''towiln.- dCllu"h

dO

9
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Wesołe zdarzenia wzakładzie . . pogrzebowym

p O pIjanemU
. ..
" · ł trumnę d l a sweJ.
.
..
ł zamowl
....
ZYJąceX ma zonk"1.-S ZCZ~S' l"IWY, ze
o
•
•••
b ł
nareszcIe
JeJ SIę poz y . p o po g rze b·le pOSZ1-l na śl ub.
( .
. . . ,
.
, .

k,owi, którzy wykOllliaJi k:aJmer,alnre utWlO'ry kOm;.'ozy~o.r6w: Hl.ndemirtha, McirlhaJu,d,a, Lwz:ama ł
Gr,OoSza.
s'adka kOoIJcertD<W'a lns1yhtbu MI\1'zyc~ncgo na..
pełnlila się &zcze1n6e s-łucha.cZ<ami, a wyk,oolLawrcy'
sb) Zdawałoby SIę. ze do .. naJsmut- SIQ okazalo, tona tego pana tyła. Dma
.spełn.i~1I s'We tru·dnt! z.adatnna belZ za11Z.utu;
niejszych" instytucyj należą zakłady po- tego wypit on jednak za Wiele. a wiah!",lo,qa kl!.],fury uco~y,., zlIlwsze wSIP6łc.ze>Śnu koo,t' g-rzebowe. Klijend przychodzą w żalo- domo że po pijanemu _ co na sercu
p.c.zyto,t'OWI1e ty&kUlJą wśrćd etucnll.cty: en·tuz,Ja· b l '
ł'
h
' .
'.~
-'
stów ~ ma,lko.meu,tÓ'w.
e I ze zaml w ?czac
zamaWiają to na Języku - przyszedł nieborak zaCi ple,r:ws,1 bez lla.Slt, rzete~ g~O$zą SIlę wy- tr~mny lu.b nagrobkI. Tymczasem oka- mówić trumnę dla swej żotty, NieznaMaWCWJ111 ".!l.Otwe.j wilaty mu,zyoZlOOj", drudzy te! tUJe Sl~, ze w zakl~dzle. pogr~ebowym jomy domagal się wobec tego zwrotu
bez z;~:trz~~e.ń odmawllają tlJ0'W'}"m ko·mpOIZycjo.m mogą się rozgrywac najbardZIej na wet wptaconych
przez pomylk"''' pieniępl1;!.wa IIltn~()nI.a
humoryst·
b"
"
'"
W .L .
ul .
"
yczne. me poz aWlOne swa:· dzy
kt6ry l~r:~~~e::a~re~~ ret~;Oo:;::kiecz~~ stel pikanterii. zdarzeni~. Ten..dziwn.y
~ Dostanie pan 50 dolarów, gdy
plew. O~'Dhiścic uwazałb)'lm ~a ut<a'lentow·ane ~umor •.zreszJą wcale me .. wIsIelczy . .' przyjdzie pan wraz z małżonką _
0ko.mj:'olZycJe: &Onruty HiIIlde.mrtha i M.ńlhal\ld.a wy. Jest moze nawet wywolanv faktem. IZ . . d
ł
koooe,.nc !l..3.: "God~inie"
M.uz,··1.i
W,SpÓłCl.CISIfleJ". zrr6rv
J'est slpv nastawl'onym .,Ma smutno", SWJa czy lem.
.
yll\..
t-..
Nal~zy Sll.ę d~h uznMlle nllG'Cfa~oTo.'th te!!,O łsnte- a każde niespodziewane komiczne WyOczywiŚCie, że wolał on zrezygno~
TetSUJ~. ce!!,o W1C'CZ,D>ru muzy()ZIlle~(), ze dl!.ja, moż-,
.
t
.
"
b" .
"ć
ż
I
no,ś/: j'J.o7,nnni,a WE1p6łcze",nych utwo.r6w muzV1CZ- a~rzenJe po ęguJe SIę Jeszcze
ar~~leJ. wać z tei sumy, niż przYJs z oną. n·
nych tym, których ta tw6rctJość irnte.resuie B.R. Ktlka tokIch .. wesolvch kawałków o~ nym razem - ciągnie właściciel zakła·
Dowiedział jednemu z dzlennikarzv ame~ du pogrzebowego ~ miałem następu·
rykanskich właściciel wielkiego iakładu jące przykre zajście. Przyszedł klljent
pogrzebowego. w New Yorku.
oświadczając, że mu zmarła żona. W
KOBIETY MAJA. WIĘCEJ POW007ENIA
- Pewnego dnia - opOWiada wfa- trakcie rozmowy okazało się, że nIeW MILOSCI
ściciel zakładu Dogrzebowego - przy- boszczka pochodzHa z mego rodzinnedzięki cudownym lokom chodzi do mnie jakiś zlekka podchmle- go miasta. By okazać współczucie kli.
i trwalej ondulacll. Dzle- lony mężczyzna, O~władcza ze łzami jentowi, OŚWiadczyłem mu. że znalem
ki ów
użyciu
wody
do wit)- W oczach. że mu żona umarła I z teS!o nieboszczkę J'ako osobę niezwykle szła
HELA
uzyskujeCie
"kne panie iut w prze powodu ..nodoił sobie", dla ukojenia chetną, o anieiskiem niemal sercu. KB:;lI kilku minut !dębo- zbolałeJ!o serca. Obecnie zaś chce za- jent, który gotów byt już wyłotYt! na
, i trwałe fale nada!Q- mówić pog-rzeb ,.pierwszej klasy".
koszta pogrzebu znaczną sumę. scho' twarzy niezrównany
W I ł
d I 6 ld ł
rok. Fale te I loki zaz ą em a conto 50 o ar W a em wal pieniądze' do portfelu i rzekł:
dlOWuia odpornośĆ na- mu kwit na tę sumę· Następnego dnia
wet przy wiljtotnem powie pan ów zjawia się w mym zakładzie
- Mój panłe, przez 28 lat męczy.
trzu. HELA wzmacnia ponownie I powiada:
lem się z żoną ł jestem szczęśliwy, że
r6wniet porost włos6w.
p
b d
mi wreszcie umarła, a pan tu mi oPOTysiące artystek używaj a HELA. W razie nie.. rzepraszam pana ar zo, czy ł1tO~
• d
b'
k"
i
l I k'
zadowolenia z wyników otrzymacIe pod gwa- źe mi pan powiedzieć, skąd w mOjej WI.~ asz, aJecz I o Je. "an e s Jem serrancja 1000 zł. nawet po zwrocie do polowy kieszeni znalazło gjp' DOkwItowanie pań- cu • Kazę pochować lą przez Inny zazużytego pakietu z oowrotem pełną cenę kupna. ski et firmy, na 50 dolarów".
Maly pakiet zł. 2.50. Podw6jny pakiet (nor.
,
t kład pogrzebowy. '
mainy) zl. 3,50 Specjalna oferta: w razie przeOświadclvlem '.VÓ\VC7:1~. że kwit ten
Do stałych klijentów swych zalis~a~i~ w ciagu .1 dni. przy zamów!eniu wycinka dalem mu wC:W1":1i ~ conf(\ Sl1MW otrz v -/ '. zam pewnego 70·letniego staruszka
mnlelszego? ogloszenli'l. otrzymaCie pr7.e5yl~~ manej na pokrycie kosztów pogrzebu Ppnicważ niema żadnej rodziny, za.
bez
kosztow
porta zskrytka
10 proc, rabatem, Dr. Nl\':./
. k u Z Ś·
.,
ż ony. J a k mewI
"1 SO b'le sam pogrze b l. narro bek .
l'Semeny,
Cieszyn,
pocztowa 100/672. W ZWląZ
mlerclą Jego

Jakli

IKanltur'1dzenia,
\la
wyryć

wet
ImIę l nazv,Ilsko,
datc
a tylko miejsce na datę
smiel'ci zestalo wolne.
C
l
" n!edzle ę staruszek ów przychodzi do mnie l pIJe przy pomniku ... za
swoje zdrowie.
Od 15 lat luz co niedzielę musze go
.. ,
.
(
oczekIwać z wodką a tylko Jeden raz
nie mógł przybyć' osobiście. wypil
więc za swe zdrowie przez telefon ... ,
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Ka~dą

\I•• ..p

[horobe wyleczysz

jeżeli r~g\llarnlc z:lżywać

bt;'dziesz

ZIOtA Dra BREYERA
najskuteczniejs~e

w hast chorobach:

cena
Nr. 1 - w kaszlu. lstmie. roz'7dn'ie płuc
3,50
Nr. 2 - w reumatyźmie, artret.yimic, zicj
przemianie mateoi, nieczystości ce
ry, choro.bach skórnysh
3.5()
Nr_ 3 - w (;horobach żołądkowo - ki~zko
wych. wątrobowych, ióltaczce
3.Nr. 4 - w chorobach nerwowych. bólu glu
WY. bezsel!1ności, ogó~l1em wyczerpaniu
4.Nr. 6 - w niedokrwistości i og6lnem osła·
bieniu
5,30
Nr, 1- w chorobach nerkowych i pęcherzowych
4.Nr. 11- ptzeczyswzaiące w chronicznem
zatwardzeniu i hemoroidach
l..'i(l
[)Q nabycia w orygina1nem opakowaniu \V ap
tekach, składach aptecznych i drogeriach lub w
wytwórni
"POLHERBA" KRAKÓW Pod~Órzc. Slo:; Nr. 4~
Zainteresowani otrzY!1luia 113 ;;::j()~n't' (;~rl11J
Z wytwórni broszl1rc "hk odzr~ktlć zc1r,)\' o"
• • • • • • • • • • •,• • • _
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NIE ZA MA WIA.J U PO~
KArNYCH HANDLARZY!!! którzy obiecuj a złote góry za
grosze mó wią, że dodają do zegarka 8-mio strz. str. i to
bębenkowe maszyny do szycia
zlf zl. 7.- a nie robia tego. - U nas otrzyma każdy dari haftu, szyjące wprzód i wstecz
mo str. Brown. U. P. N. 2341 (bez zezwolenia) i 50 naz 30-letnią gwarancją. - Doboi oraz imit. wieczne pióro wysyłamy pocztą dla zamastawa na koszt firmy.-Cenniki
wiających listownie zel!;arek z fr.
złota szwajc. syst. .. Ankier" z wiecznem szkłem
i lustrowane bezpłatne.
i S-letnią gwarancją za zl. 6.95 extra plaski na kam. 14. 16, Kryty z trzema koperCENTRALA MASZYN,
tami Ankier na kamien. zl. 12, 14, 16, 18, 20 i 25. Na rekę damski lllb meski zł.
KRAKóW, ul. DIET LA
9.95, 11. 14, 16, 20 I 25. - Dewizki 1, 2, 4.. 5. Bez ryzyka. W razie niespodobania zwracamy
pieniądze.
Adresować: fabr. zeg. E. Jakubińs ki Warszawa Leszno 60 7.
SŁYNNE MED,JUM ,JASNOWIDZTWA WILMA
TERAY W KATOWICACH.
wyrzucajaey sam
PrzYlpuszczenie, że istnieje związek przyczy
gilzy po każdym
no\vy między teraźniejszOŚ::ią a przyszłością
wystrzale do celu
staje się coraz bardziej wiarygodnym. Z pomię
'TIetalowcmi ku!dzy istot obdarzonych talentem patrzenia w
karni. lub śrutem
przy~z/cść jednak z najs/awniejszych jest pani
do ptactwa, pat.
Wi·lma 1 uray.
2295
Zapewnia
Znana ona jest nietylko z przepowiedni katasbezpieczeństwo
trofy ś. p. Żw;rki i Wigury i innych glośnych
osobiste,
cena
zdarzeń, ale I z wyczynów jasnowidzenia w ty
wraz z elcS1:anckim futeralem skórzanym zł.
eiu codzicl1l1em. Każ.clemu osobnikowi przepowla
APTEKA
u.95 (zam. 52.-). Karta na broń nie potrzebna.
da z wizyjną dokładnością co go czeka. co mu
MAZOWIECKA
automat 8-mio strzal. 15.95, 100 sztuk naboi medolega i jak znaleźć wyjście z ciężkieg;) p%_
DR/\ J\..SKLEPINSKIEGO
talowych alarm. zł. 3.65. - Wysyłamy za zażc~ia. Ostatnio wskazała ona całemu szeregowi
WARSZAWA MA10W1EGK/\ to.
liczeniem pocztowem. Adres: Przedst. rabr.
osob numery losów Iote<ji państwowej, s;J~cj:l1
Broni i Amun. Magazyn szwajcarski. Warszanie dla nich przychylnych, czem przyc~y' lila ~ię
wa, Graniczna 7, oddz. 41.
do niejednej wygranej. Rozwiąz1lie wszeikie tru
NOWOŚC.
SEKRETNY KALENDARZYK DLA PA~
dne zagadniel1ia, czy to sprawy majątkowe. czy
kwest je zawodowe, zdrowotne lub r0uzinne ..
EROS.
który każda Pani mieć DOwinna.
Pluniemy Hka ~\"Iadectw z p)ś:ód sctt>K lm
Pl dobl:ycl'
Używany w kulturalnych krajach i polecany przez lekarzy. Najpewniejszy do"Poczuwam się do obowiązku stwierdzenia
. radcą w ży·:::iu mi/osnem.
iż p. Wilma Turay - Karten w transie kilkakrot
"CI blct
do SSClI\ 'u
Cena z przesyłką 1.45 zł.
nie trafnie określiła chorobę i stan zdrowia z
CHRONI8
H~UTfC'ZNlf
DR.ZfD
którą uskutacznia się po wpłaceniu należ- ,
podaniem szczegółów zupełnie prawdziwych i
ności na konto Zygmunta Wiśniewskiego
nastepnie stwierdzonych".
w P. K. O, Nr 207.734
(-j Dr. med. Czesław Pordes,
Katowke, ul. Andrzeja.
;
"Za przesiane mi sprawozdanie z przeprowa-

niedoścignione

ZWRÓĆ U WAGĘ NA FIRMĘ -

Oj

ostrze
do golenja.
wszędzie do nabycia
CliŁ. SKŁAD Kraków, W I Ś L N A 6,

~-'-_"":" picl'scieniowe

DrogerJ~.

109

PAMACRI
ki

SZyIdY emaliowane

~j~CZ~ajSs~~~~sz~ n~jJ;ie~~;~r~fe~ej ZdS~~~!i;
wp~ost. zostałem

trafnościa wszystkich szcze-

dostarcza

i uklane
\
KR I1fM RH
~~~~~~R::(H:E;m:J:A;R~m~.~m:A~~~.A:.S~U~H~O~W~S~K~I:ES~O~aDl
HU H

feO~O\~ięl ,:~~~:znąac;,:.~szę-że z niedowiarka sta WVl ~ orRNI R ~lvlnorm
sof~~yfSje~t;~e~~~ó~i~a:;!~s~/~hliCZ~~z~~~;~=I· I i~ Ił R ~ I U"
wS(~~~it'~dem Kujawski, Więcbork. asyst. kol.. HatowiEe ul. Marszałka PiłsudskIego

n.

Mozna Się zwrócić osobiście lub listownie.11
Adr::,s: Instytut grafolog. J. Karten, Katowice. 1. DARMO STR. BROWNING 750 NABOI U.P.2341

m::·~~*'*NitMM+"='''MdilW'!iGill1N~ I

2 -C h d n •I
nle"olnlk,em SIr'Slnego nalogu. mot •
go

f~rz(~:~ą~~z;~:~~) dgtr;~=

Jak się Odzwyclaić od
palenia'w c i ą g u

FIRMA BREIT. Kraków. Stradom 23, otworzyła dział firanek i kap od najtańszych do najlep
szych. Ceny sensacyjnie niskie.

MEBLE
MEBLE .
Tani miesiąc mebli. Kof1Z'Y'S'1!rujcie z na.dzw y cza 1-/

dę~o'Wa,

kr2!es.ła

'ł.!!~~===:~=~~===:;===

ma każdy bezpłatnie, kto
zł. S)'lpJJalLka
mahooltoowa 104 CZęŚCi. 75()
zł.
nej Olkazji.
.SypiJalka
gretts
zamówi u nas zel!;aiek ze 595
.
.
Kto byl dotąd
.,~
złota tra c., ni zem
e ypialka ma
złota bf'Z.Oo?;a, .10 CZęŚCI 1100. pozbyt. a wraz Z mm 51cregu chorób. które mu ugrałaja. jal me...
różniącego sie od pra"tdZl- Sypialka
lanChOIJI. rozstroju nerwowego. niedomagatl lołądka, gardła, nerek,
•
we~o złota 14 k, za zł. 6.25 Sypla.lka orzech kauk~. 10 cz~ści 1100 zł. Kuch
ZU~
pę.cherl3, ~ady serca, parailtu, suchot. bólu głowy, choroby ocz.u,
nie ele6anckielKl 12 -. Jad~nle ~ 850-:
1y
utrat)' pamlę.d. mocy płCiowej i t. d. Z. pomocą r.aSlego op..lonto(
• 6 ."X lO-letnia gwarozsu;ane na 18 oo6b 60.-. Leż.aJIllki 30 zł., ł6żZnanemu. prawdziwemu, jasnowidzącemu me
w,nego pdpl<<osa .SANTA·
rancja, wyr. do minuty z
ka polerowane koomplet 75.- jedynie w Naj- dium Pani Vilmie Turay • Karten składamy po2
12
~
~::~~.
I w iecznetm łsz7kł6e8m 12 slz~. z e
tańszem Źródle Mebli. Uwaga tylko KatoWI- dzi~kowania za jej prawdziwy dar jasnowidze. Iep. ga. z. . ,
, v,
ce, Sfarowie,'ska 3, obOok kościoła ewa.ngieHc- uia. Wszystkie szczegóły. które nam pl"Zepok.tdy n.... t noJbard".! ".m;~tny
; świecącym cyferblatem i
wiedziała spełniły się jak np. 00 do loterji, co
:~~a~;~~~:eSi~ ~~o~~~~~~:~ t,:~z;!eum~t ~~:aj:;:~~~~:;:~
: wskazówkami
8.68.
12.
kiego. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-:-:-::--:- do stanu zdrowia i co do zaginionych osób. ,o'yny
..
PrlCCiągu '8 god,;n n.sz,m
kryty
z
trzema
kopertami
\IIlccl.nym papierosem .SANTA· pr"ted.
n,ch papierosów po
"
RUTYNOWANY .buchalter poszukuje ja.kiejkol- Jej dar jasnowidzenia i jasnos/yszenia co do
'uh zycie, daje gwarancje spc;dzeoia
cenie reklamowej
; ~,Remontoir
13.95, 18 IF'
wiek ~osady. Łaskawe oferty prosze kierować przyszłości oraz stanu zdrowia, jest nie do opła
dlug"h ,.do .. olonych I.t. d" ...do ..o·
rekę 12, 15. Dewizki 1. 2
lenie mOralne i fizyczne. krzepi nadwąt·
"4 6
ł
I'
'I pod adresem:
Częstochowa, Skrzynka poczto- cenia. Polecamy gorąco wszystkich panią Tulone zdro .. l•. SANTA· l." .. ,kon,",
ta
II. wYSY amy za za Iczewa 20, W. Andrejew.
ra1'. Każdy, kto poszukuje rady i pomocy może
•.,"y"noe I ,Iuty~ '"0/' duto lat. w,.
Zł• ,,'ut~
II niem. Za koszta przesyfld
się śmialv do niej zgłosić, gdyż ona jest praw.wru
yl.m,z z.brOSlur~
tahczenoem
poczto"em
..
etuI
placi
kUPUJ'ąCY
Bez
ryzyI sposobem Utycia
. •
,
KTO CHCE UZYSKAĆ ZDROWIE, niech napi- dziwem medjum jasnowidzącem. Wyrażamy sta
ka! W razie niespodobania
F·ma .LUPKA lÓd,. S krz. pOCt!. 405. odd&. ln
sie zwracamy pieniądze. UWAGA: Uo każdego sze, a otrzyma porade i środki homeopatyczno- ropolskie słowa .. Bóg zapłać"! Marja Kurka ziołowe, dostosowane do wieku i cierpienia.
Jan falkiewicz-W/adysław Soboczyński. Pani
~~w,.:;:;:i*W*.iWW11"*ł'iW!łi!4t~: zegarka dodajemy straszak Dz. U. P. 2341 i 50 Uleczalna jest ltruźlica bez śladu. Choroby we- Turay - Karten zamieszkuje w Katowicach
naboi. Adresować: fabr. zeg. ..RADICAL"
neryczne, syfilis i jego skutki, recydywa wy- przy ul. Kochanowski·ego lI, m. 13 i l>rzyjmuje:
CZYTE.LNIKU ..E.XPRES,S.U • Pozwol WARSZAWA. skrz. poczt. 5. oddz. 5.
kluczona. Cierpienia żołądka, kiszek, watroby, zainteresowaillych w instytucie grafologicznym
In! bezmteres.1wnle okreshć TWÓJ cha
nerkowe, nerwowe. sercowe. kobiece, reuma- od godziny 10 do 12 przed południem i od gorak ter. zdolności, przeznaczenie i wytyczne, artretyczne, skleroze, c~lOroby dz.iecin dziny 4 do 7-ej po południu
szczególnić
najważniejsze fakty żyne, umysłowe i t. d. Posiadam ltczne podzlęko.~ia, określić .kili! jes.te~, .kim być mo- Lecze wszelkie choroby, przedewszystkiem chro wania.
Za,k/ad
przyrodniczy
MarmoloweJ, SENSACJA W KRAKOWIE są znane tanie ceny
. zesz PoradzIć, J~k zyc I pos~ępować, niczne, cierpienia na raka i weneryczne. Ul>ra- Królewska Huta, Rynek 7.
w firmie "MAGAZYN POLSKI", KRAI(ÓW.
by ;(. ':icsko przec !wsta.wlć Się lo~.o~l. Ą po= sza sie przynieść mocz poranny. Leczenie natuDLUGA 50. DZIAŁ MĘS~I~ Koszule okazyjnie
nad !r.>. W:I brać na Z'l.s~~zle astrologl1 I oblJczen: ralne.
STARSZY KAWALER, katolik Polruk, prywamy 175, koszule sportowe 1.95, kalesony długie 1,25,
kab:' I!S~.'.'cznych s~~zesll\~Y num~r Twego losu: J SEDLACZEK. Katowice. ul. Piastowska 3, p. na.uczyciel przyjmie tylko miejsce wiejskiego swetry z zamkiem 1.85, skarpetki zimowe 25 gr.
do .~ CZaceJ Lotc!!1 PanstwoweJ I. wskaz~ć'l Godziny przyjęć: od godziny 9 - 12 i 4 - 6 nauczy;ciola gdziekolw.iek bąd.ź. na kresach, Wo kołnierze 10 I!;r., szale wełniane 80 gr, rękawicz
gdzl- tako:",y moz~sz nabyć: l)/atychmlast l~aPlsz w niedziele od godz. 9 - 11.
/yniu, Podlasiu, Po,leslU w mleJscowośct bardlw ki 65 gr. DZIAŁ DAMSKI: Pończochy "okazja"
;n:11ę. rok 1 m:~s!ąc urodzellla. (Sta~ rodz1l1nył· _
_
ł niedostępnej, w której nie może być szkota. p,ań 50 gr., w modną kostke 90 gr., jedwabne z wel·
~IC pfZ(~sy/aJ zadne~o wynagrO~zcllla. lecz ty,·
Z PRZEMYSŁU GlLZIARSKIEGO
J stwowa, nawet u bar?~o ?ioo'll~ch ~i~s1)kanc0v.:
na 85 gr., czysto jedwabne 1.75, koszule damskie
ko na koszta pocz. I kancelaryjne załącz 1 zl
J k donos ą z kół sprzedawców przyborów Warunki: zdrowe wiejskie poZyWJellle. Adres. strojne 90 gr" ręczniki 25 gro., chusteczki 10
w zn::.czkach poc~towych. Na los Nr. 122627 wr do paalenia n-i~bvwa/Ym popytem cieszą się tut- I TrzeŚl1iowski Józef, poczta główna, Kraków, gr., parasolki damskie w 3-ch serjach 3.20, 4.50.
brany przeZcmll1e
w 5 klaSie
26 lateTJI k'.1 ('1
. d o, ·kt'ore do"'ero
Poste
restante.
6.50. DZIAŁ DZIECIĘCY ~ Sweterki oltazyjnie
wygrana
150.000 zł. padła
Na niewielką
ilość wybra.gl ~y ) .Eld ora
... 1 . od niooawna
.
.~~.....:...,;.:....;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nyćh przczemnie numerów padło mnóstwo wy- r.naJduJą sle w hand!t:. ~aJen:mcę powo~zell1a~ SWETRY zakupisz naitaniej tylko w firmie 90 gr., buciki cieple 85 gr., oraz wielki wybór
garniturów wełnianych. Korzystajcie z okazji
granych. lecz z braku miejsca podaję tylko nie. Jak ~wlerd-zą, stanowI w Plerw:>zr. m rzedzle zn~ , MAGAZYN POLSKI Kraków, DŁUGA 50.
UWAGA NA ADRES: tylko "DŁUGA 50". Dla
któr" Cahala Józef Limanowa urzędnik rafi- komrŁy gatunek tutek "Eldorado, oraz fakt, ze l'
nerit 10.000 zl. Kuh~ Jan, Łódi, Mlynarska 25 fabryl~a "Solali". której są wyrobem, dosto) so_ PARASOLE I PARASOLKI najtaniej MAGA- odsprzeda wców rabat.
- 5.000 zl.. Frydhel. Katowice, Wodospady wała Ich ce.n~ (tylko 45 ltroszy za 200. sztuk do ZYN POLSKI Kraków, DŁUGA 50.
DAM posade sklepową niefachowcowi. Ofert
E
"K k'
p'
k 1000"
Nr. 3 - 5.000 z/ Pozatern "'I·e·le osób, kto'rynl obecny.ch clęzklch w'lrunków ekonomicznych.
..
KAPELUSZE
MĘSKIE 2.90, 3.50, 4.50. 6.50 tylt.o y " xpress,
ra ow, .. ozycz a
. prz\'p:ldly większe wygrane, ze względów osoK
D
GA 5
-b:stych postanowiły zachować swoje incognito, TANIO. SOLIDNIE i szybko czyści chemicznie MAGAZYN POLSKI
raków,. ŁU
O.
FUTRO damskie okazyjnie sprzedam Limkowco obOWiązuje mnie do nieujawniania nazwiSK i farbuje znana filja Jogalla, Grod1)ka 2. w pod MYDŁA TOALETOWE już od 10 gr. tyiko w ski, Kraków, Grodzka 33.
- Przyjęcia osobiste płatne - cały dzień PSY- worcu. Ceny znacznie zniżone.
firmie MAGAZYN POLSKI Kraków, DLUGA 50. PRZEPALONE ŻARÓWKI zamieniamy na n-o:::1O::;rJf010g Szy!!cr-Szkolnik, Warszawa. Żóra\Vi~ ·;7 O'!!oszcn;'" za/DC7.'.'ć.
NA,lTANIEJ! Najnowsze, nailepsze ksiąŻlki wyMEBLI:
we za dopłata! Oszczędne trwałe i dobre! _
~~gmB• • • •G!II pożycza "Bibljoteka Europejska", Kraków, ul.
MEBLE
"Lux", Skład przyborów do świat/a elektrycz~(~l$J"!§,",>"··;P;;Jl!Wif*R
Grod~ka 33.
NADZWYCZAJNA OKAZJA!! OSTATNI MIE- nel!;O i dzwonków elektrycznych, Kraków, Mi.:;..--:...-----------------~ SIAC!! Mimo podrożenia materjałów surowych ko/aiewska 5. telefon 133-35 .
NAJLEPSZE GORSETY, NAPIERSNIKI, PASY I sprzedajemy jeszcze tylko w tym miesiącu po b
POOPERACYJNE I CIAŻOWE TYLKO W FIR naszych niskich, niebywałych dotąd cenach. KUflĘ psa dobermana bronzowego, lub innego
MIE .. FEMINi", KRAKÓW. GRODZKA 2, W Sypialka dębowa 4 krzesła gratis 595 zł., sypial rasowego kilkutygodniowego. Zgłoszenia .. ExIch serca. obłożone wata tlus~czu, pracuja z PODWÓRCU.
30 ka mahoniowa luksusowa 10 części 900 z/., sy- press Ilustrowany", Tarnów.
wysilk:clll. wyczerpują sie i odmawiają posłupialka zioła brzoza 10 części 1000 z/., SYPial____ . - _ _
$Zc(!'l\va wczc~nieL
KOPALNIA węgla kamiennego poszukuje l>l"Zed ka orzech kaukaz. 10 cześci 1100 z/., Kuchnie 1 WR~~~A ~dumiewająco trafnie ,przepowiada
Otyłość spowodowana jes;; złą przemianą stawicie'li powiatowych na całą Polskę. Na odipo eleganckie od 125 zr.. Jadalnie od 850 z/ .. Stoły 'l terazmeJSZOSĆ - przyszłość. Krakow, Szewska
materii oraz zaburzeniem czynności gruczołów wiedź zna.czek. Zgłoszenia "Energiczny" do Biu rozsuwane na 18 osób 60 z/ .. Leżanki 30 z/., 25 - 5 front.
dokrewnych..
ra !,Par'" Katowice, Poprzeczna 8.
Łóżka polerowane kompl. 75 zl. iedynie w Naj- R-U-R-Y-k--t----.-----------.
Tylko zioła Magistra Wolskiego "Degrosa"
tańszem 2ródle Mebli Katowice. UWAGA! tylko ..
ot ~)\,:e 45 ~ 108 ,m/m ?zewnatr~, z.bl~rzawicrah jod organiczny w posta'ci rośliny mor WEDŁUG orzeczenia sądu zniewagę przeciw p, Starowiejska 3 obok kościoła ewangieJickiego. mkl 6000 htrow pOJ.emnosc~ L Atm CIsmema,
skicj Yahanga, który wprowadzony do organiz- Feliksowi Kubisowi odwołuje za wzajemną z g o '
cegłę szamotowa Większa Ilość sprzeda skład
lnU, p'lbudza gruczol tar.czowv do należytej pra dą. P. Jonczyk.
NA.TTANIE.J zakupi każda oszczędna Pani ka- żelaza, Kraków, Podgórska ID, teleron 101-25.
('v. rowo(llljac szybkie spalanie nadmiernego
T
• •
l
k't
. f'l
f'
G
rL!3~-ZI1. S:1. 011" skutcC7.liym .s.'rodkiem przeciw- MEBLE KUCHENNE. prz~dpok0.l0~e, plerwszo pe us~ a '~ml ny liCOWY Irmy
ross, KURSA trykotarstwa ręcznel!;o. oraz robót ko1.1 r.:"tr·'cj i iI'C wYllla~aja <n~ci:l1:1cj djety.
rzcdne. no\~ocz,:~ne pokOje dZleCl(~ce, pole~a Krakow. Grodzka 32.
biecych ozdobnych 1\\. PRZYBYLSKIEJ, Kra1i
:',.,
.
,.~.
I ,.~PECJALNO::;C' (Pet.z~nbaum). Lokal przomc
k ~,ków, Długa 32, 1 p.
, I (',):
... "" ;" .... ~~!" ""':;-~":-.
\.
!~~'.\Q[k'l
slony z ul. SłaWlkowskle] do Rynku GlOW'l1ego STRÓŻOSTWO do objccirl za zwrotem 'osz- - - - - -_ _ _ __
L'" .:a ... to:,; u., •• 'ł.:)~',
"" '!J.j .l
l. 12.
tów. Wiadomość: Kraków, Berka 4.
I UNIEWAŻNIAM zl:lIbiolla ksiażeczkę Kasy Cho
Do nab:;-cia w aptekach. drogerjach (sk/ad.
',rych, Kraków. Ściborow~~{i Henryk.
ap:.) luh w wytwórni Magister Wolski, Warsza EXPRESS ILUSTROWANY otrzymać można SPRZED;{M domek murowany 2 ubikacie, dru EXPRESS ILUSTROWANY otrzymać można
\',';1, Złota 14.
w Suwałkach we wszystkich kioskach. Przed- gi dom na lewo za rogatką KobierzY(lsk'cl Nr.' w Augustowie w kioskach i Agenturze Gazet
Objaśniające broszury wysyłamy bezpłatnie. stawiciel: T. Sidkowski ul. Kościuszki 84.
19Z. koło Krakowa.
B. Myszkowskiego PI. Piłsudskiego Nr, 2.
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azcz"illw_' kolek''''z,,'

Już

od przeszło lat 1S-ba
~ z powodzeniem stosuje
się przy tych Ich orze. niub tabletki T ogaJ. Tysiące udręczonych odzy.kało swe zdrowie prlY
pomocy Tor.lu.

• KA TA i.S-KA, Łódź,
UL. PIOTRKOWSKA 54

P. K. O. Nr. .304.761.

Centrala KATOWICE.

Zdrowia

-zz

----._-- , ------ -_._-

225.000 ·zł.

Udręcz.' ~o

'..

" . 0"

Togal wItrzymuje narromadnnie się kwasu moczowero i dlateio w urodku zwałcza te ai,domaiani.,

O 'Gl WSzYScy ••aJiI U K A lfI' TA 1;.A.
Losy I Klasy 28 Lo•••jl Sil jui do nabycia ' .
Wobec zmiany systemu gry ciągnienie odbędzie się już
.., Ił CI i d Z le r n j k a b. I.

'.

I...~~..... _

L.

I

Spróbuiclo I przekou.jeie się ..mi dzii IclZuo i zikupeie uatyełnnła.t
w aajbliiszej aptece Tor.l. N_ki, jednak zwracae baczną uwalll
Da aieunkodlollO ol'Jł'iaalllo epakow ••ie. Cen. al. 2.-. Nr. Rei. 1364.

K
1\ FTAL to synonim szczęścia I
·1mm:~~~~~~~::"~~~~~:~~~~::~~~*~:"'~:::~::~Bm5'.i*~i.t. . .aa...4mPE~~:.:~:j~:.:.~::::::::::::::::::::::~::~;:::;;::~:.~,~~ ~
fałszerz dokumentu' HI
U~ęły
Krwawa uciec'zka
IM
» I
więźniów.
..
,"

~

I

przy pad kowo po 15 latach

Meksyk. 30

Nie uiywa!my zagranicznych w6d mineralnych. majf,lc równie dobre w Pols.ce!
WODA OOlUXA MORSZY~SKA
jest nieza:stll,plonym lekiem w schorzeniacb io111;dka, jelit I wl\troby, ..- Sprzedaż w aptekach
I drogeriach.

września .

Warszawa, 30 września.
kierem rozesłane zostały poraz pierw- ,W m1ejscowości Za7, aąan ~e WlSc,hod
(8) :vvradze p?,licyjne areszto.wa.ly szy ~uż l1:a początku 1919 roku, ale po-! l1J:m Mt;ks,yk? p.rzy ,pO'dJ.ę~l't1; pro'by UC3Ie CZ
przcd kllku dmaml na dworcu RdanskllTI sLUklwama były bezskuteczne. Obecnie ;kl z WLę~~ema, lO-IlU. W'lę~nl.?W, za~t=zelo
w Warszawie niejakiego Szlamę CUkie-, oskarżenie CUlkiera o fałszerstwo doku- i n~ch Ziootałlo. w CliaSDe walkI!. z a?'01łc~aalIta
ra, zatrzymanego w związku z podej- mentów zostanie wznowione.
m!1.
rzcniem, iż pc~ell1it d,robną kradzieZ.
Charakterystyczne jest, że w ciąRU
Uc&e~~a wlę~n!ów z~uw~żon,a ZOtstl~
- Przy
sprawdzamu
personaJjów 15 lat Cukier nie opuszcza.l PolskI, a Ja w chwIlI, gdy USIłowalI 01111 p.rzedo,stac
Szlamy Cukiera w urzędzie śledczym, przewaŹil1ie zamieszkiwał w Warsza- · się prze.z d.z.imę, wybitą w murze. W
- wyszło na ~aw. że jest poszukiwany od wie. Mimo to poszukiwania przy pomo- c~atstie walki j·edoo z pOll~cj,runlt·ów 7JoetaI
lat 15-tu listami jzończemi za fałszer- cv listów gończych rJe odniosly rezuJ- śmi,elrteInite 1'Ia!DlOillY.
stwo do·k umentów. Listy g-OI1cze za Cu- tatów.
__
•
.

Maszyny piekielne

1

na torze kolejowym pod
Zagrzebiem.

j
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dzień
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przyznaje

SU~
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100wO dosłyszal~ym

Sąd przystępuje do badania

~~~~~~~

pa en;a ele s agu.na sali ··sij·dowej
. N t .
I M'll t

"
2:ł osem .oOOQWW-/ zynow ~rzy ~, .

,,\V [ien~u mumji"
a nadto:

nowblę, bllrrior, rozrywki
umysłowe i rozmaitości

numeru

____pv~--

Jesfe~E!,~~,~~~ś~~.~!li"J'

i ksztR!ty. jak kiedy mlałam l'at

~~;'·pa:fM~i~esf_GU~ś.~~~~ ;~:~

I

fe~i~k~~: dI~a!~;r:d~)~ ~~~~

Statysta ranny
w teatrze

A4.

b ywała Ok
· - dla prOWinCJI
. .. I
aZJa

Krawaty z ·wlasnel wytwórni po cenach ściśle fabrycznych złotych 1.-, 1.50. 2.-, 2.40, 2,80,
3.60, 4.20. 4.80. 5.40, 6.-. 7.-, 8.50. 9.50, 10.-, 12..-.
Krawaty dwustronne patentowane po cenach: złotych 1.50. 2.20. 2.50. 2,80.
Krawaty wiązane gotowe po cenach: złotych 1.20. 1.50. 2.-. 2.40. 2.50.

Wysyłamy bez doliczenia porta najmniej TRZY KRAWATY.
Prosimy t>odaó cenę, kolot
ubrania I włosów, Zamówienia kierować do: ..REKORD CRAVATES". Kraków, Plorlańska
35. Nalet~ prosImy przekazać równocześnie na konto p, K. O, Nr. 408.044.
I
KUPU.JAC U NAS ZAOSZCZĘDZASZ 30 PROC.

I

2

Dziennikarze niemie,ccy

I·

1~le

znalazł

kobieta od lat 17 do 55 może jak
ers rasse. as . ępm~
pa.ni Ma.ria - st. os!ągnąĆtl't.żez
drogą via -Fnednchstrasse, pod Lipami,
z\vY!dy zewnętrzny UŻytek J{'teplacem Doroty mial udać się w kierun- ! mu "Diva" peł~y ję<Lrny biust. Wysy~ka- dyku Recihsta~u, gdzie '.vnalazt się okoto! skretna. S,próbujcie "Diva'·. W razie tTIelza9<lO'.oclz.. 14-e:;, la.uważony przez jednego z wolenia z Wyników otrzymacie pod gWaraocją
&
'"
1000.- zl. nawet po zwmcie -do - poławy zWżywoźnych.
tego pakietu li powrote.i n pełną cenę kU'IJiOO.
Do godzi 20-ej pozostawa,l rzelkiomo Mały pabet zl. 2.-, podwójny 'IlaJkiiet zC 3.-;-.
\V przytułku w Fridrichsheim,
poczem Spe,cja·j·na oferta: w razie przes!aniaw ciąglU3
dni przy zamówieniu wycinka niuiejszeigo o:gtopowtórnie już z definitywnym zamia- szenia, otr.zymade prz-esyt:kę be>z koo.z1J6lw
rem miał udać się nrzed gmach parla- porta 'L 10 proc. raJbatem.
'
menin, gdzie znalazł slę około godz. Dr. Nic. Kemey. Cieszyn, sknrtka J)(lIOZrowa
21-ei. Miał na sobie płaszcz, czap,kę, ni100/669.
.
skie' buty i płócienne ubranie.
.
Wspiąwszy się 'po murze na balkon
restauracyjnv Reichsta!.!u. położony na
' -:nvszem piętrze. Van der Lubbe rozdziś opuszczają Moskwę
biwszy podwójną szybę. dostał się dO
wnętrza
restauracll
parlamentarnej,
Moskwa, 30 wrześnl~
gdzie na jedCln ze stołów rzucił pierw(palt) - łGo.reSlpo!Il!detllt W,olffa, -red.
szy zapalni}(.
Ba.um nie ZOIsrt.ał wydalony i pOlwst.aje w
W szybkiem tempie przebiegł następ MO'skwLe W wyłacczm.ym clhatr,akterze ,a,~ta
nie wszystkie sąsiednie ubikacje, wszę- c~e, pralslorwe:go Plnzy aan:baiSlwdlzIDe nffe.m:iJec
dz~e podpalając bądź kotary, okna lub ,ki~eIJ· '
inne łatwopalne 'materjały, Jak obrusy,
POlZlosbwli dz~e!llIn.j,'k.ar2)e nLemiJeocy Ill!iV
krzesła i t. p.
_ _ _ _ _ _ _ _ _;1;_11_______ ją opuścić Moskiwę dziś w~eCZlOIf1em. '
l

I

I

na linji Zagrzeb - Zidarimost

O !lO

szcze- da:
gófów zbrodni podpalenia Reichstagu.
- Tak.
Cała sala w najwyższem skupieniu
Przewodniczący: Kiedy pOwziął
Sl~ ( lzi kaz' -"e s·ow.o.
pan ten zamiar'f
..!
u 1
. Przewodniczący w specjalnem przeOskarżony zwleka początkowo z od'mawieniu wstęp.1lem zaznaja.mia .lebl'a- powiedzią, poczem mówi apatycznie:
nych z obraną przez sąd metodą prze-I
- Tego nie mogę powiedzieć, a po
. I
h
' h '1' d d' . d '
. •
SłUC iwania oskarżonegO
holendra, a I c WI I '0 ale, ze ecyz]ę POWZIął w Po-·
mia'nowicioe, sąd starać się będzie wvjo-I niedzialek 27 lutego 193p r.
stać od van der Lubbego możliwie do- · Dalsze przesłuohiwanie iest wysOce
k13dny obraz dokonanej zbrodni.
.utrudnione, gdyż Van der Lubbe albo
Van der Lubbe ponurym wzrokiem tllilczy; lub też PO dłuższem uciążliwem
wodzi PO sędziach, pOczem ze spuszczo- indagOwaniu ogranicza się jedynie do od[ją :!iową wchodzi na podium dla oskar- powiedzi: Tak. nie. iub bl'ć możeżOBych. skąd 1>0 ~nwIii milczenia mówi
Przewodniczący ZWfa'ca Van der
urywkanrl. że w niedziele przed zbrod- Lubbemu uwaRę, że są:d zmuszony jest
nia chodził po mieście. nocował w lien- wobec tego do zastosowamia weoec nie__ ningsdo·rl pod Berlinem. Następnego . go innej metody. mianowicie, że odczydnia wstał o godz. 8-ej rano i znowu trwane mu bedą odnośne ustępy protowrócił do stolicy. Wśród silnego napię- kulów ze śIedl.twa, a następnie dopiero
cia pada pierwsze zasadn:cze dla spra- zadawać mu będzie pytania. Prosi je dwy pytanie przew o dniczące20:
' nCl'k oSkarżonego, aby w razie zatlwa- Podpalił pal!J Reichstag?
że.nia Jakichkolwiek nieścisłości na1vchOskarżOny po dłuiszym namyśle miast Pl"Otesto\val,
Rozprawa wchodzi teraz w fazę bodaj najbardziej interesującą. Na jednej
ze ścian wisi olbrzymia mapa sytuacyjJuż ukazał się
na Reichtagu. Z odczytywanych wyjątków protokułów wynika, że Van der
i jest do nabycia wszędzie
Lubbe mial zaopatrzyć się w zapalniki
J\l2 18 tygodnika
węglowe krytycZlnego dnia '-J południe
"CO tydzień powieść"
27 luteR'o 1933 r· w pewnym z magaM &'
AP_:S 6"
WF
i zawiera całość i nteresująo!\i po'WiBsci obyczajowej p. t.
N"
fi

Błałogród, 30 września.
strażnik · kolejowy

o godzinie 7

maszyny piekielne, umieszczOne pod szy
nami, - Maszyny piekielne' zdOłano Da
czas usunąć.

wd proc,eSle
lipskim
d -I · R· h t

N~ezwykł·e ' przesłuchani"
U PS k, 30 września.

Dziś

II

Warszawa, 30 września.
(B) P,odoza.s prób ze sZ'Łuki .,Sprawa
Dant'oJla", które~ 'P'l"emje,r:a odbęd:z~e SIlę
za kitka dni w Teatr2le PolSlkim. 24-letrii
stat)nSta El1gecrljusz P~echowski, ltcze.struicz,cy w ,scenie
l'~wo:luCyjn,ej, W ch,,?1i
uS1łow. aalIl. a wyrwalt1l1a bagnetu swemu
pl1Z eCLnw1k owi teatralnemu, upadł wraz
Z cL:ug~ sta~tystą na pod.łogę, 1"rzyczem
ramł Stlę koncem ba·gne1:u w twarz. Lek
<ł t
.
tw' _1._,~ •
.
M,z 1"°so OW1a s
~eQ'IUJZ!ltl, ze rana Jest
poważna i ptWewiózł Pdiecho'WsJde.go do
s~pti, taJ.a..
.~
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In

~inczower farł w,o Jderem. Wędruje od mi
do ~i, od masteczka do masłeczka....JIi
~==
W domu jest rzadkim gościem. ZatQ fefo
~
znajomy, Salo Gołubczyk, często odwiedz. J~o
żonę, Niby z przyfaiDL Żeby się nie nudziła. powinna uważnie przeczytać niniejsze ogłoszenie ! z ołówkiem w fęlk,u zastatbOwl~ się Il&d
•
..
tem że od stÓP 00 głowy można . lllę ubrać u na$
pogorszyły sie InaczrUQ:l
Loeby go nie zdrpdzała z innymi. Ma go zd.ra..
k- '.'
.
'"
dzać z Samowarczykiern, Pllruolczyki8IQ, ClI!
.t ) żil "
zł;·
w ostatnim roku
Mnyerem - myśli Gołubczyk - to niech lepieJ za które, to MImę WYSy/EmIlY: 3 mtr. materiału na męskie uhrwie Jesienne lub zimowe, peli1Jel
(lu). - Sowieckie pisma kinowa
zdradza ze JIllll!I...
podwójnej s~"Fakoścl •• mtr. materiałl\1 / na damską suknie l p'ua.Iower nain1od/liejs~y meski lub .
biją na alarm
To też wtajemniczem twierdz .. , że Gołlłb. damski. 1 kosZlUije me<Siką i 1 pare kale>sonów trykotowych z 'satynow€'TlJ wykoQcz.eni~m, l koszu Z powodu upadku poziomu wartości 0..
l., daJuskll I 1 p.ąre reform daanski,ch trylkotowYch, we wszystkich rozmiaraoch, 1 parę pońk
f"
czyk przycll.odei do P1nqzoWe:rowę.J po południu, ozach "Bri:IlH\ Wasdls'ek!e 1 ;pruT!: dobrych skarpeteik jesiellllllych. 1 '$zał weł'ni:uty lub jedwab wego produkcji inematogra lCZne) w
a wychodri:~,,, zręsztę mnl,jau z tem.
by na szyję, 3 chrust,eczkl biale 00 nosa, 1 krawat Joowabny i l par., r~awlo~ek wełni:.wyd, Rosji.
.
Zdarzyło się Jednak dAAl pewnego, te PiD" podwói,ny.c.h
. ' .
Krytycy rosyjscy słusznJe wskazuczower przyjechał z podr6ży wcześniej, Da to
zł.
ją, że w ubieglJTch Jatach produkcja sozapowiedział i zastał swą żonę w objęciach 00"
wiecka przodowała w Europie, od pewa mianowIcie: l SlZt. płótna biał!lig-Q w dobrym gatwruku 17 mtr., 2 1l'rześcieradłll biale z. kolQro
'
. d k l ' k'
łubczyka.
wemi szlakami, 3 reczniki białe dllże, 1 parę kołder pikowyoh w najmooIlieisze wzory iaką,rdo- nego czasu Je na ryne { europ eIs l zalany został bezvyartościowemi szmata- SaIQI ... - zawołał z4rada;ony m,alżo- we oraa 1 parę dywanów na ściwę w najmO'dnjejslZle llkaJl1e obrazy.
ne". -- Wj~c tak? I... Więc to ma być nasza I Broslmy .nie ~ró:vI1YW\!~ nalj.z~.ch ogłoszeń z reki!a,roa,m,i in'nycl!. firm K~idy może na miej mi filmowemi. Do lepszych obrazów ro
stara' miłość która nie rdzewi ł.-?I
Sal t liCU W ŁodzI odWIedzIĆ nasz sklad ' l pr~ekon~ć Się o !akoscl naszych to'.varow.
,syjs.kich z lat ubiegłych zaHczyć należy
.
'.
'
~ ~,.....
o, y
Towa,ry powyżsac wysyłamy za zalIczemem pocztoweUll po otrzy,roanIU listownego zamówIe
Az·
P
mi za to Z1IPłaasz! .. , UbieraJ SIę I won stąd!,., nia. Pład się przy ocLbiorze towa,m. Bez wszelkiego ryzyka. W raJZie. gqyby tQWaif się nie po ' bezwątpienia "Burzę nad
Ją". ,. o·
Teraz z tobą nie gadam!... TerM jestęm itłod" d>qp!łl, p.rzyjmujemy taJkQWY z powrotem, a pieniądze l1aty.chmiflst zwracamy. Zamówienia pro tiomkin'~ Oraz film "Bezdomni". Obrazy
nYI ... .Jutro pom6wimYl.,.
simy adresować:
te cieszyły się wie1kiem powodzeniem
Nazaiu!m Pinczower udał się do Gołub~J.
Firma "ŁóDZKO-BIELSKĄ, TKANINĄ"
nietylko w Rosji, lecz również i zagraka i .rzekł:
.f.,ódź, ul. Piotrkowska 59
n.icą, międzJ~ innymi z!lś w Polsce.
_ , TeIąa; możem
{)!ia1łać
Widz t lk
'
CIągu ostatmego roku Jednak produkctn
•
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~
y p....
~ y o • •s
MI§~.m=ew1!W!!Md • Mn
'.
i1Wf4WEWJi!!lOIiMW!W
fWł'...
sowiecka zniżyła. znacznie swój poziom

F-II my SOWI-eckD,e
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l"OZlpoczęro zdljęma do
- Co to znaczy? .. ·
n<?we1"opery filmowej .p'. ~. "Cyrulik se,wllskt • Bohatera p{)WleSCl Beaum:' a a.
. ,
_::.: To znaczy, te w kubku będę dwie @al.
Bklrąc p({d uwage przewlekły kryzys g{)woda,rczy oraz ogólne zubozerl'e wśród na]srze:T- I"
R' .
ć b .J' . t
ki
. biał Kt
.
"
•
ł
s:1;Ych
warstw
ludności
naszego
kraju
firma
nas
za
postanowiła
w
da~SZY11l
ciąg'U
o>!Jni7.YĆ
ceny lIS 1 opery ooSsllIllego gra
ęUlZl~ a.r y'
C1
Dl
-- ,~z.Il:~a I t a· ·:. c WY ęs e Cl!81'nę ga" na pozostale ies0cz'e na składzie 2400' pełnych kompietów pierws.zorzęooych to;a,r6w j' wysłaĆ: st.a fraucuSJki, Andre Boget.
I,~, tUi.i!il Slq zas rze lte . ,..
.
- · TClld.nU'H '
zł.
(lu). - Znany akto~ filmowy Rod la
Pin::1~eWel WTllUcj' dą,. kll~lra dwl. gałki - 3 mtr. materjału wełnianego ".Esperanto" w naj modlliej,,ze wzon;, !}.3łlnej po~w6JneJ ~:wr, (l4{i ~ocquc> którego, nazwIsko. słynne byto
fliI~'l1ą i blllła - pot.r~ą$llął i PQwiad-.
cm. na wytworne męskie ubranie iesienne lub zimowe, I swetr "P1.Illower" męski w nalmod- Je~zcze za czaso~ filmu memego, , za_ Wyc:a~~!... .
nielsze wzory i desenie żakardQwe z blyskawi cznyro zamkiem Syst. ameryk" l koszule try- m.le~za poraz
plerwszy WystąPlĆ. w
.
kot OWa z satYl10wem wvkoflczeniem, l p. kalesonÓ'l.1 trykot. W najlepszym gatunku, l p. skar- dZWlękowcu, by wypróbować swe Siły.
GO~1;'JC3yk wyciąga •.. czarną...
petek mocnych w najmodni~jsze desęnie, 3 ch ustęcj!:ki do nosa z ladnvm kolorowYm szlacz" Ukaże się on w nowej wersji "Tarza- W c;ągu dwudzi;siu l:zterc~h god7-ln JIlU· kiem, l kra:wat Gzysto jedwabny oraz l D, do skol'li!\.łvch podwiązek.
na".
, ei." 7a -, L :di~. rozuOlletz?...
zł.
wysył~jmy
_-II'IIII!UlmlllR\1i1_ _~~:mm_ _
y

dvnek...

W

HLSZlpall11

I

15 . 50

{2.40

Sc.·"'le Homeo' p·atY''''BulJ

U!l n.
Go- 4 mtr. materialu "Plamengo" na .elegancka dam ska· s11knie świllteczną we wszelkich kolorach,"
1 swetr "pull ower" damski w najmodlliejsze wzory i desenie żakardowe z ' błyskawicznym
h;b ;: ~ I.. ;j iHI ulky.
zamkiem SysŁ. illTleryk .. ' 1 koszula trykotowa z jedwabistem w-ykofJcźeniem, I p. reform we lecz.ę z naj!epnym ~kutkiem prawie wmystkie
h 2 p. POIlCZOC
..
h'Je dwa bnych (po d"
I ) l bl ustonosz ba,
chorohy
' ll ItO l ornch'1 rozm Iarac,
_ G ~tubci\ylt?,. <At tv robisz na tym wSl';e Ik JC
at; k
o ory.
h b szczegÓlnie
k
uk zastarzałe specjaln ie zaŚ;
,
t:vstowy pięknie wy!{ończony oraz 3 chusteczki do nosa .batystowe ;;! ażurkiem.
c oro y ra a, c rzycę, gru tlice płuc j kości.
iwicl;lł!1...
Towar wysylamy za zaliczeniem poczto wem po otrzymaniu listownega zamówienia.' _ wszelkie choroby skórne. 1:ylakl ran na goleniach.
=
eo
II<nacilyt". Idę do ttnajomef nóll her- Placi się przy odbiorze towaru na pocza,ie.
wole na szyjach. choroby nerek l pccherza, najL.
~ ,
starsze choroby iołądkowe. astmę. chor. ner·
dl Iii ."
Bez żadnego ,ryzyka '
wowe I umysłowe. chor. kobiet I dzieci. nowo.
~ A cr arna gałka?....
twory i 1HHo~la, choĆby najwi"ksze,
wewnątrz
W razie gd yby sie towar nie POC!Obllł, przyjnitijemy takowy z powr()tem, a pienląd:te
"
QC:\j' p zyk, mQChOlll ręką i odpart,
natychmiast 1.\nPS401Y. _ , Zam6y,rięnij) woS;lwy, ,JłQ[ę$ować~
i zewnątrz
Nadmierne ciśnienie krwi cbniżam
.....-~
..'i.t;> q
("'''0 nie
"'y szlo..., J AH:
•• J -j:', -.1 .~yl~
... ,
P'Irmą ...
A N"CHAMKU;:"
1,,, ...,........
n
ł78.
sam 47
jeden
Polsce Ilczne
P' ZO mm itd.
,
~ ""
l!i "5
ł...
..,~
... .
.' ~'" .... _Lód'.;.; S kr"zy 111"'"
"., .. "'."'w .. ·
Posiadam
Iat W
praktyki
tysiące Wy/eto sią.' nl)~it8 biał~...
UwaQ41: Do każdego z pOWytszycJr I{pmllletqw dodaJęm:v be+platnic mila I wartościowa meczonych w Polsce j Niemczech,
spodziartl{e. . .
; J ~ " ,J
~
~ ·I~
JÓZEf Y,OR ZAK-2IÓ ~ KOWSIO
1;& op.
Po
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PIĘTRO.

całą pewnością, że byla to czar- przez lI'oho1:lnlilka naczelln!kilem. - Przed
_ ...r"".
-~"''''"l'O' ~
no u,braia kobieta, średntieg-o wzros1ru:.
chwillą dokonano' ilu mordeI1stwa. Owa
li
I
n
Zda;la 'dlohiegI ad:zł, os gwiz,dU<:a ąlar... udelkająca ' kobieta jest ll1l!ewatpli'WI~
~
~~v.:ego. Oieli- znmmąl za o. ~raU1~l'IIIem 8'prawczytD1hl•. A teraz podJajcl,e m1 wasre
.
. &.,
.'
.
..
,
.
I nJsj{:Jego 'plom. Jeszcze śwvad!1wwtte
nazwli!s'k:Ja. i adiresy. p~dadzą s,ię do
t:~3fjł SJ,ggtl!lCUjDO P~]H7~JviN€ ~ i: kwr n:1 l'nb'jrnumlno.
z~ążYlIl och.tonąć z pi'e rwszego wraże" śledztwa ...
.
,
-""
ma, gdy w zóltych btYlSlkach latami Ire~
JaIk . , rnt~YlWade '- za'g a cllnąl
ROZDZIAŁ L
Baieczna mllzY'ka upajająca tysiące. majaczyło kJi'Bm męs'lqich sjnlwetek. BYltt robatnllika, stając z otwamtym not:atnłSra(lce chy.wo silę ku za'c hodowL.
tvs.iące mieszkańcó\y.... '.
to 'PoJlucjanci, z.aalarmowm gwilZ'dlkiem iqI,em pod latamlą .
Uev l' ,ażone całcJd zi'entl'Y'm upałem
Rozsiane VI rÓ"ż.nych pUlJlktach J.1Ilky swego towarzY1Sza.
- Józef ~tka, zam!emaly przy
miasto JJ'v~z,ęlo ~ię ożywiać. Z cienlistych megafony sklepów radjowych s.rmty
- WidzieUście uciekających? - za- U!IItcy LwvomterskJel.
•
'
parków wY'strzeliły dlul~ie wstęgi róZ" wrzaslk~iwe piosenki kabaretowe i bumal- pytał najos1:arsz.y z nich g-romadkę LuM
--. AmalJ.a Spora dzika, ulica Żelail1obarwnego U.UIillU, s'v\1IJ;:ającego cienia ne tap'ga. pod Met których kołysało się stojących na chodnHm.
na - odipow:reldlz.iala po robotmku kobl:ei ochlody wśród drzew .• , Op.uls toszale t rozfalowane morze głów...
.Na ~apY'tanię to odpowl1ed!z:I,ał robot" ta w obulStce..
eeni.l'ulm mias!a .. W'Y'zwo\.()!lle 2l pod wpły'''"
Wśród tej ciżby u>Mda-li saę 'ko~OOl'te- no»k z bańką od k.awy, ld6ry wY'Sill/ną1
Pl"'Wdow.nJflk zamnmąl notetS.
wów . rp1''Op1Ileu,t slonecz,nych powMbl' rz-y gazet obwiesżczający przeJf;łźl1iwYltl Silę , naprzód.
..,... WYSitarczY'... Józef Siat!ka I Amad..
wC)1t :\ilII!U~O pstraJmt~ sZl1Jury t~uJm~ su'" głosem pierwszorzędny wY'J)adelk dDli'a - , - Przed ch,:"tl~c'z.'ką; p~je naczel:nt- j'a Sporadz.ka zostaJną - reaZłta rozeJlś-ć
ną'~~ lelljlWY1m. ~rokl~łl:1 , 1;'ł głównej. a'r- bllirz'uhvą demol'llstrację bęzrobO'tily1ch.
Iw., IUIC'iekal~ tęldi;v ,laJImś kobleta. W~tQa'Ć sflę. ••
!~,~,.J.l' f która wlelkomJeJsk~m ~wyczaJem
Jakże inaczej o tej porze wYlg'lądalv bY'l01 ie ŚPI~SZy ' jel się \aifd~o ... z:,.lu do proune~ad..
,
odJeg-lejis ze 'UlUce miasta. Tam. gJdzie
-: A .Jak wY!g'ladruła, -,- tnda.gowal
ROZDZIAŁ Ił.
Za!)a,dal ~wol'l Włeczor...
.,
chrapI,i'Wy glos megafonu me doaleTa, da,le]. pĘ}l~cja~,t, ll1!az~atłY naczel~i!1dem.
~rzy tmpie zamordOWR'Deg'O . męiZP~,l? miasta stawał się coraz, gw.al- gdz,ie witryny sklepów dają Z/nak prze. - W ttm} WlaŚ'llIle s.ęk - odpow:ie- czyz.ny 'Ulrzędowal jui caly 8{PaIl'at ś.led;
tOWru.6J.St:Y, Na fasaJ~ach olbrzymich chodntiowi Q swem istndenVu jedY1Iliie dZiał robotnDk. ro~lada]ą.c ręce =- t~ czy. Zawiadomiony o wY'Padlklu leklWrz
gmadlp.w poczęty m~gać pomysłowe Jamp!ką nla:ftewą. Tu panJUlje Il!iepodziel- tu )est gt'emllo. zę nosa wł~nego nie pliZQ7lbyl samoch d
tow
tw1l.e
~zyl~~ śW'~~tlnlY;;h reildam - ~na~ nad..- nl!e ciemnośĆ. Md~e bląskJ' rtadko. roz- dojrzysz.,:
_
.
~nl$PelktoTa Ora~ ~r~mcY :~~ow:.n
~h,od(>(\cego mroku. W btyskaWlIlCvnem sypa'll'Y'ch latarenek gazOwYch nde są
- Paill4e l1~e'Zellndku - odezwala s1ę miejSldch
j!de,go
. d 1Ij
h
aJ (j ~ e SZy,~
n!, ęmal tempie chodn:lk.t iP'O obu stronach w staI1lie walczY'ć z mrolldem'DonurYch jedna z ,kobiet, odz:Lana ~ coos1lkę - te o~llOOrów Po.łlll
I
tJl
l.ł1!I~ey ,: WY'pełn'lJty się roinora!ka, pU'b1k:~... zaJUłlkó'W
'
byłą W CZąJł"tWm IkbstlI\JJID1'e , to głowę mo- powifedzi'a~' 'rpewU!~ JBl ~~.
r'llOŚcią, ptzeważn1e tą, która I'iOzporzf\. r I"
gę 'dla~...
.
s aJIlO
nllllCzeJnh~a
dza dużVIlli zasobem czasu. a małą su~
I \\ tym ~aśn:ie czas!'e, kiooy głów'
"Naczelmk" denerwował się OOfa$ urzędu ś~zego wYkIrYł jlUlt ;nJleJedną
mą piel1'iędrzy. Tu ~ owd'Ziie przy Ifzęsiś- ~a artena ~8JSta t~t~'Ha gora.:e tk <>W7m mocDliej.
sZa,Jlkę gr~l1fYIch bandytów, nteje~.ego
de OIświet!onY\ch wi'try;nach bogauY'ch ~c1em, olśIJjlewała ~wl'rut~ern olbrzY1Imc~
_ Macl:e WLV I 1'11>0 t1Ile w:idz.ieldtś- PN,estępcę oddal w ręce kata. SWladmCl!galZY'n6w tkwiły jakby przylepione lę.'11lIP liUlkoWYlCh,. na led~e] z ckhYc? ulIl! cle __ ZJWT'6dtł robotn.'i'kow,i ostrym to- czyly o tern - smur orderów na nmngrupy g,a:PDÓW, podzmwU'aiących przęz clZek, n'oszą, ceu ndeWl1~domo z )aik6ej nem uwagę =- a dlokądże do dJaska d'll!rZe i wY'soka ranga mlmo s'f.osunkQ"
s'zY'bę piiękno tego świ'ata.
przyczWIJY m1ia1I10 Ludne) ,..... padł strzał. uolękła?
wo młodego wdekuJ.
Wys'tawji'e-.ne fotosy fil1mów, bez- Joden , kró'tild, suchy strzał rewolwero-Skoczyła prze~ plot _ ~mnu.gzal
Inspektora Orrunl1Ja ZI11~O cale mia"
wscY'dn.ie reklamujące 1JJ,i'ka:ntną ~ch treść, wy ... Taik nJ~k1y i bezdłw1.ęc7AlY. te mI" chóT glos6w,
"
sto.. PowszechIJjie wiedziano. że tlJj i181l'przyciągały do sllebie przewa'imie mb· wet l1ife~l:czni przechodnde niIe Z'M'óclIDi
"Naczeh1lilk n'le bl'dagowN mtęceJ~ lecz dZllieJ zagadlkowe Z1brodn1e wyjaśnia (ln
d~eż s, zlkolną, r07JleTJIiwi'OIla walkacjannd. ua to ulW~t.
zwr:6cjłIW'sz!y silę do połłcja't1tów. rmJka- w reiJwl1dm::vm wprost czasie. 10 też
PUllu. joącą l,zekę tlIUIl11JU dZliebi~;ł ieZldlnia,
--- Ot WlfidlOCZlIliie jaJk~ś J)iljac~Yilla strze" zaJ:
wYlbramlkowl 10sIU wróżono szczyt v karktć'l'ą sprężyście ma!f,;vczneml palecZlka- lił s obite z radości na Wlfiwat - potny...
- Dwtu , 'Ze S'taJrsZ/YIIl1 iP'OsteI'lUlrn'ko" jery, a nawet przebąkiiwalno o nowej nomi I\.IJUl'z,1l1'iałi pracow:fci prjl[cj'amlCli, S~1t11 śla} ten i ów l bylby z peW11'lOŚQ1ą pru" wym StempDlfern na(ychmd'alst za plot na mtllnacJd, jaJka mdlała nastą'Pi6 w cią'gu
aUlt, jęls: sYlren, monotonny trza!slk dzwon· szedil do porządlklU dzJ'eTIlnego natd tern txYsZItIdd'Wa:nd,a, reszta w górę ullflcy. _ najbli l'Ższych ty,g-odintL
ków tramwą.jowY'ch oraz głoślJ1Je dkrzy- zagadnJ~n1em. gdyby nf.e CzaJrnW cleń, Zbł'ÓIika przy t1iUlP1e.
Pberwszy wY'sladł z samochodu lnki ostr7iegawcze dlo ro~k,aI1zv zlewały S!ię jakli 1n.tIż po strzade ~ się z ofem- TIf-11"Wp? Odzfie tmP? - ?:as'zem- SJ)ektor Orant l zaaterowan:r morderstwem, nie odpowi ad!aj ą c na wet na 11lkło'
w jed'ną pot~żną symf.onJę. ~t6reł n1e ności. Nie uiCllekał, lecz szedł poŚJ)l:esz- rato w g'I\IIpIlIe PTzecboo11lł6w. ,
hytbv w stame zilllkuć w melO'd.ie n1aJ,g en' Ilym krOlk,IOOl. Zdumlend PrZeC~1 o
- Obole W od'dlal&nw za'ledWfe trzy" r.y podwladny.ch, pohiegi w kierunku
Jal1'1teiszv kompoz~ol',
1{t6rych niemal. otarIa się tajemndezat dZj!,est1.t kroków - uwarżał Ul stosoWne ~rtij}a.
Symfon,Ja wlelikil,ego mIasta..
gyrlwetka. mimo Ot'ę-mnQśc! mor11 Slt.WIler" poJiufomJiOWaĆ ~, ty1!u~OWaillY
(Dalszy ciąg jutrO}

ANDRZEJ NOMAR.
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SENSACYJNA POWIESC

WSPOŁCZE~NA

Napisał

JERZY BAK

STRESZCZENIE POCZATKU POWIEŚCI.
- Halt! - zawolał, ściS'kając w rę-'
Garbusek wyS'koczYł z auta i 0- brze", Tylko niech pan uważa,., Zeby
Józefgodzin
Chudzik
był bezrobotnym.
Od k U rewo lwer - Gd zie jest pans
' k'I pa- t rząsną l Pylł z ub rama.
.
, wpa dl ...
dwuch
siedzial
bezczynn ie przed
pan me
dworcem kolejowym. ~dy nagle podbieg: sażer?!
- Nie martw się, przyjacielu...
Nie rozumiem ... O ('lem pan medoń jego ukochany synek. Jaś. który poka- Uciekl - odparł szofer. oba'Wia- rzekI do szofera.
cenas mówi?..
.
zal mu znaleziony przed dworcem kwit jąc się zemsty Garbuska i jego kam- Wypraszam sobie. aby mnie pan
-'- Dowie sie pan z czasem... Nie
bagażowy.
" Iem··.
Imam prawa w t
' SIę
' d o pans
' kleR'O
Na podstawic tego kwitu ojciec; :.yn od. ra tó w,- Za bTa kI o mI.. benl~ny. f!1uszę I nazywa I przYJacIe
,
rącac
bicrają walizkę, w której k4 wielkicmu . wracac do miasta ... NIe chCIał mI to- No. nie ma pan powodu obu- prYJVatnego życia. fyl'k,o jedno panu
swcmu przerażeniu znajdują między ga zeta· I warzyszyć, więc czmychnął:
rzać się.·. Niech pan uSPDkoi swe s'U- ' powiem: - gdyby pan ri.iedvkolwiek
mi i szmatami 6d~ąb.aną ~c~c m ę ż cz y zny
A dokąd uciekł?!
mienie ... Nie jestem zawodowym prze- : mial do wyboru między StefcIą a
~r:~ i. woreczek z plemedzml I koszto\vnoś- 0, tam ... - rzekł szofer, wskazu- st~pcą" o, nie ... Pan pomógł człowieko-! K~iężniczką, .radzę na~1U w ~' bra~ St~tw chwiH. gdy Chudzik otwiera I wal izkę, jąc rząd białych chat w dali.
lWI, ktory walczy o ' " ,
. ~Ię ... Znam SIę na kob!et~,-h .. m?) Dallle,
ktcś zapukal do drzwi. Szybko w s un ą ł wa_1
- Jazda w tamta stronę! - zawoGarbusek nIe dokonczył zdanIa. I che") pana ostrzec, .. Nlęcej me mówIizkc pód .ł~żko i w t~j ~hw.ili do pokOjU łał nadkomisąrz, siadając spoWrl'teI11 . Wyciągnął 7, portfelu stullotowv bank- my c tem ... Słyszałem, że "łożył panu
wszedl poliCJant. a za mm jakiś pan z te cz- do auta.
I' not i rzekł:
'
wizy te Garbusek, czy to prawda? ..
ką oraz dozorca Owym oanem byl n.jent ·
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d ł ~l.
Olilllski, który przyszedł mu ozna j m ić . ż el ' Pohc~'a pOJecha!a d.al~.1 .. a auto. z.
:- Oto PI~SZę za~łatę za. fa.tygę ... , .
. 1 ta , wasme ..,: - . o par C\,uwedlug przed~miertnych zeznall :J ;ejakie i GarbUSikIem powolI dOJezdzalo do mJa- i Moze pan byc spokoJ11Y... NIe Jestem dZIk. -Pi,,{zdybv WVI Wany l zadumy.
Klementy~y ~iórcz'yńskiej"
zam les z k ~ łej sta. Przed rogatkami szofer naperni~ . bandytą .. · Te pieniądze są uczciwie zaNo. i cóż?· Ciekawa wizvta, ..
prz~ ul. ~ląskleJ 12: Jest on .Jedynym I \Vła~- zbiornik benzyna. Spod ławki rOZległ .robione· .. Ale w każdym razie radze CZY w dalszym ciagu tWI~rdzi. że zaCIW\ m S\ nem hrabIego o nicznan em ." azwl- . . h k'
. d S f
d
'.1' I
. , ., 'k
.
d
'j
. h'
.?
sku: albowiem \Viór~zYńska z marła przed SIę .CIC ut I gWlz: zo er o powleuzlCl panu me mowlc n}l. omu. z~ ? WO~I , bIł rabl~g~ Bursklegt? ..
wypowiedzeniem tego nazwiska.
I takIm samym gWIzdem.
I pan Garbuska ... Mo.l pseudolllm Jest Ole- i
- A Jakze ... A co clekaw':iz~ z "am.' Od, sąsiad~k Wió:czyń.s~iej Ch~dzik ~0'1
Ławka uniosła sie i wyjrzała glo mil~ .słvs,zany, sz~z.e~l~ie ~rzez panó:" . ~eniem własnego życia przv·sledł. d::>
v. ledzIn! Się. ze. ongi s .słuz~ la ona, Jako pla· wa Garbuska.
DollC'Juntow ... AlesIl kledys spotka SIC mnie bv pomóc mi w wvszu!\aiiiu mestunka u pewnej hrabinY, a ostatnIO prowaW
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dzi!a tajemniczy żywot Od w i e d za ła ja pcw.
-:porza. u: - zap:vta CIC o - I pan z panem ~a \Omlsarzem
e ~<l , . sw Olca ... Bo .okaz~ło. Sl~. ze ,WYWIana, elegancka dama o niezwykl ej urodz ie, GdZIe auto pollcV]J1e?
. rroszę mu oddac serdeczn; pozdrowI e- , dowcy sJ)odzlewah SIę Jeg-o wlzvty i
kt~rą ;,:s.ZYS~y nazY"':":t.li ... Księżn icz ką Cy- Pojechało dalej - burknął szo nia!'.
r czatowali przed mym domem ... Oziwganską I kto.ra p~zYJez.dza cytrynową limu· fer - Przez pana musiałem wprowaTQ mówiac. Garbusek ukłoni! się z: nv czrowiek.. A sprytny jak stu djazyną.
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UJrzałna Jąnimpewnego
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niezwykłe wra~IC. w
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kle mteresy .. ,
ble z mm radv!..
Jesz.cze tego samego dnia Chudzik po·
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I ja tak sądzę·· - odparł adwost~nowlł pozbyć się nieszczęsnej walizy za
Z I a o s le m n a S"!1
k t
C
d ł
'. b' ?
mlaslem. lecz przeszkodzi}a mu w tern pew_
I a zv ~ a o mu Się z lec .. :
.
na chłopka. Wobec tego rzucił walizkę do
~
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Pewme ... Gdyby go złapah. W g-a'stawu. Nastepnego dnla dowiaduje s i ę zl
. , ~~DiemO
zetach napewno pisaliby o tem.·.
gazet, że policja oprócz ~valiz~i w ~ta wie I
. .1..= ,-=
tI<
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Chudzik zdradzal wklocznv br~k
od,nalazła drugą taką samą waltz.kę. za Wie-I
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bł' k .,.(: . . - l'
,. Ad wo k at me
. c h'
rająca druga rękę bestjalsko zamordowanej
slęzmczka dokonywała ,Pl zegląctu go łatwo mozna
y o wywmos 0\0\-< . CIel p IWOSCI·
cIa ł gO
ofiary.
sukien wszatle. );dv ktoś zapukał do że nie spodziewał się tak oschłe! odpo- ' dlużei zatrzymywać. więc pokiwał tyl·
Oprócz owej chłopki wid~iał Ch udzika z drzwi. By! to acl\\'okat Głowniewskl. : wiedzi.
ko głowa i rzekł:
walizką
zawodo,:"y
rze:llmlrsze~
..
Wład
yJana
szczelnieJ'
opięła
wzorzysty
sZlaf-l
Dlaczego?
zapytał.
sław Pakuła. ktory grozI JasIowI ze odda
.
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. - Ma pan rac.ie
. ... To dziwny
.• . czło.
g? wraz z ojcem pod sąd. jeżeli ni~ wystara roczek z .laponskJego JedwabIU l rze~la:
- Bo·:. nie umiem i nie ch.:ę spdv- i :vlek ... Bardzo d~lwnv ... A WIęC naraz:e
Sl.ę o 100 złotych dla n~ef."o. Ja~ dobiera 50Proszę .... Pan .mece~as po~wolI ... r kać się z nikim w ukrvciu ... Jeż.;11 ko- zegnam ?~na: I .leszcze raz nr~vpoml~Ie do pomo.cy ~wego ko ~ge, slła.cza Ft!łka,
. Ad\:,okat utoWl11eWSkl podzIękował. gOŚ kocham, chcę J\Ochać jawnie ... Mi· . nam~.. MI~l SIC pan .rya. bacznoścI ...
lchroadzzel·mdoszwPlaelgk~ją .Pda~yłep' 1Za! mIa.stdem do· sJ.:lIIiemem glowy i nie siadając, odparł: lość nie .lest dla mnie przestępst\\, cm.
CI1Lldzlk PO Ode.lScIU adwokata st?l
I mle" a.m ą a Je I1vm z
ł
h d ., dO pa- którego mialabvm sie \\'stYdzić..
' ł y oznaj~gO kar.mrató~.' przyczem Pakuła fl.chlJ ic;- N'le CJ'
lel.alem
pr~yc o. ZIC
! prz~z c hWI'I C la dur:'any.. C
o ~Ia
ciem noza zabIja swego ryw~la., las. WI- ' nI, ,ooraz d.rugl... ZmusIł mme .do tego
_ Szanuję ogromnie tak WZ!li oslc czac slowa G}o.wl1IewSklego.; .. (~)strze
d.zą~ ~o, ma g~ t~raz.w ręku I n.le LlbaWIH(mo.1 szwagIer ... PrzychG<izę z .lego 00- zasad z'ycI'owe _ od"lel'ł ad'\' ·' I. ~t _gał go wvrazme przed k. sl ę znJc7ką ...
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Narzeczoną Chudzika jest stużaca adwo. eCema...
\\ ascl\\ e l po ecema e- ale może ze względu na specyhane , ac~~go. '. ZYZ . y? me wo no mu y o
kata Glowniewskiego, mieszkającego W tym karza.; .. "
,warunki zechce pani tym razem ucz~;. do me1 n rl vchod7: lc ...
...
sa~y~ d0!ll~. zgrab.na. mloda dziewczy:ta.
KSlęzmczka me zareagow~Ia. wcale : nić wyjątek ... Lekarze nie ręczą za ż\ _ I
S~rce mu \Vaht~ ..g~V zbhzal sle do
ktorGel na. Imle . Ste~cla.
na te słowa, Patrzała obolętme w ~ cie m'ego szwagra
\ drZWI. Zapukal. KSlezmczka otworzyła
lowmewskl zamt~resował. się losem okllo.
' m u srIma.
Chudzlka, a gdy Jas opowlcdzla! mu w
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\V
V. em łU dl'
pam prze
I t u Gł nIaC
·wIęcej
·,·
panI' do
v a la (Os ZIWnIe PO ntecona l wed
k
zy
mc
me
ma
I
,
,
.
.
.
.
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mych przycz.y~ pad.' zemdlony n:t .podłogt;. I nie~v&~i - . . P~'ositem panią ~ imieni.u .owle ze~la.w \e.l SPI aWle...
-:- ~rzv~zedt pa.n! - za\Vol~!a -:Jaś. obaWiając Slę w d~lsz:yrn Ciągu zdra-! mej bICdnel sIOstry aby pam zostawI- Natazle nic·..
Jakze SIę cIesze! .. Dawno pana me WldY
ze Istr~ny.
w la
,nok~Yś'l
szwagra '.' Nie u- b dW takim
I Gliatam'
o panu
kaza
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o Sle. zePapkuku!y'ł
a aSZPIeguJe
przeprowa~od za
le . ta w spokoju'mego'
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' ! razie
. barqzo
. ,mi przykro ... I'
. .'.' Ale
. słyszałam
'
. . panie
konszachty z przyjacielem Księżniczki . Ka- I słuchala oam me) prosbv...
e e musla pama pozegnac...
Jozefle, .. MIał pan podobno WIele nrzvrolem ~awidzkim, który polecił mu. aby za- Skąd pan wie? - zapytała na(';lowniewski skierował
się
ku . krości.·. Ale teraz już wszystko \V no
~enurycJowal .Chud~ika .. Iecz Pak,ula. o?awia: gle.
drz ,dom. Na progu odwróGit się raz rządka. prawda? .. Prosze. niech pa'll
jąc Się zemsty JaSia, me chce Się podjąć tej
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misji. Wobec tego Zawidzki- zwraca się do. -. lem. z~ ru z!ens I y U pan] .leszcze I rze .
I spoczn.e .. : u.. na taPczame, o 0. mme
Ksieżniczki, przez która niejeden mężczy zna I pam gO prlYJela.·.
- Uprzedzam panią, że ... to się mo- i
Chudzlk uSladl na br1.egu. NIe wie.
?debral sobie j?~ ży~ie. aby. naw iązala znfi-'
- Jestem o tyle dobrze wychowa- że źle skończyć· .. Proszę panią w imie- I dlial co powiedzieć, jak się zadowy.
J<?m<?ść z CU~~lklem I sklonIła go d? PC?pel. na, że nie potrafię nikogo wyrzucać za niu 1mnającego człowieka .. Człowieka . wać. Gdy nie widział księżniczki. temema samoboJstwa. Dlaczego ZawldzkJ(:mu d
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- 0, tak,.' WJCm o tern ... - odo:uł wie przecie dla pani umiera ... Bo pani. czuwal dllWaCz,nv D1epoko].
K.sięż!1iczka. chcąc w~budzić zazdrość w I adwokat z ironicznym uśmieszkierr. próżność kazała mu strzelić sobie wll
No, czemu pan nic nie m6wi?.
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Pewnego dnia powracaiacego od Ksież- kol!cznosclach, ale GrudzIenski Iprze- I się księżniczka - Głupiec! .. Tylko czlo- nalata dwa kleltszkl.
niczki Chudzika aresztują dwaj wywia·1 strzelił sobie palec...
t wiek niespełna rozumu, może tak ko-!
- No. za paflską pomvślność. panie
Y' d' ...
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Jana zacisnda w ukie wargi. Na Jej I chać ao szaleństwa!..
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się ku swemu wielkiemu przerażeniu od Pl~ n. .l ":' !z~. zary, w-a
SIę wyraz
- O... Dani nie zna jeszcze prawdzi.'
m~. y o ';locne. u. er zy {)
nadkomisarza Belzy. że jest posądzony o zmecJCrpl!wlerlla,
".
I wei miłości. skoro pani tak mówi ... l d? ~łowy. WVPI1I PO Jeszcze Jednym
z~mord?wanie hrabiego ,Kazimierza Burs-- Pros~ę .. ~lucha!TI nana . . \V:ec. I pani ,kiedyś pokocha.,. Wtedy pomówi- kieliszku. .
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kiego. Jego rzekom~go ~Jta . ..
O co (:bodzl?
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IJ" - No.
mech pan cos pOWie, panie ...
Nad5>zedł wreszcie dZień rozprawy &ądoK I
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wej. Na ławie obrończej zasiadł adwokat
- . u a p~ze ,I .a pa ec I SPO\\'PQO' I
Mecenas wyszedł. zatrzaskując za OZIU·.. ~ ę pana. ta { na~y;va a. o J6 ..
Głowniewski..
~.afa n!e?ezP1eczna ranę .... ~y.twoTzyl soba drzwi. Wolnym krokiem przecho- ~ef brzmI ~tr~szme n~wazm~... A par,
W. pewne] .chwiJl do prok-,muto·ra !,od: ~Ię .r0Olen.:. Lekarze. ob~wlaJ~ SIę z.aka- 'dzil p.rzez korytarz hotelowy. Nagle .l~st przecIe Je.szcze .lak d.ztecko ... Tak
fr:~~?:1 wotny wręcza kartkę r..as·tępu]ą c e l z~nJa krWI ... S~wagler :l~st mebelPleCZ- natknął się na kogoś. Podniós·1 wzrok. . SIę pan ;vstvdzJ. Czy pan Się mnie boi?.
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<;:zegfJ chcecie od ChudzLka ? .. To ja zamor tura oc o Zl . o -C.IU. s. OPnI... re Zl nie odziany.
OWI e dzla l~ ~ za a\\:me, że Jaaowałe m ,hNl~ieg~ Burskie~o! Serwus! .
Często wspomma pam ImIę...
_ Aaaaa. Pan tutaj? _ zd' '1 na wybuch.nęla smlechem. Potem ujęła
. OboZUje Się. z,: kartkę tę po-drz,u,lł 'pę.
Jal\1a zapalila papieros. Założyła nO' . d K t "
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ZIWI i w swe deltkatne dłonie jego żylaste,
WH~n garbu <ek. ktory wyszedł z salt.
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p' ikt .. SIę a wo a.
i spracowane rece.
Policja WYSyl:! za nim list,r gończe. lecz g-ę nka nogę I na a pa rza a s a ojme
Chudzik nie wiedział co na to odpo-:
_ To są ręce
kI
c'l
bezskutecznie. Garbusek znikł w tajemni- W O no·
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.Na pods~awie listów . Gar~uska ~ąd zwa l- Chce panią zobaczyć...
ma CI:udzlka. z OdpO\\ledzlalnoścl zamor·
Adw kat umilkł. Spuścił glowę Wi- sh~: !o I~zle z pewnosclą tvlko do mI Sle wlęce.i od nich wSly'stkich podod()\vama hrabIego Bllr~kle5!:O.
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a ego c cIa a vm, ze y mOle
bywa do Chudzi ka podejrzi!ny jegomość. zbyt wielkiej irzyjemności.
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cenas ... .la u"' pan ... pocatował...
j
który przedstawia s~ę iak? ów taje~niczy
Jana nadal zaciągała się w milcze· do kSlęzmczki..
.
,~htJd~ik
udawal. że nie słyszy tej
. :- Domy~lam SIę· .. - odparł zgryz- prosbv. ze to żart... Bo Jalkżebv śmlal?.
G,a r:h;lsck. W o ewn~J chw~ 1! Garb:lsek .zatl' , niu papierosianym dymem.
J~cai~~ l d!~~~5~~n°k.~:e prChduj;ik~!i sto~dj~Ć I - Zależy mi na tem. aby spotkanie liWie adwokat.
! Mar~vł o tej chwili. gdv będzie mógł
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.
wasze ~astapilo. podczas . nieo~ecnoś~i
- .Nie, .. bo,·. w:i d.z i. pa~ mec.enas ..; zdUSIĆ w s,,:,vch rami?nach to cudnwne,
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h' • b
. k i , k"
" ' 1 ..
K'"
k'
ł'
,
•
łap " 1,,\\ Iq ~ l!ta i kna ł <zofcrowi wr aca ć. do do~u...
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Ma,d,wg'llJSImem a Ceyloo,a n, ~ VI teł de 1aJt temu Uiwata'llY byłby za fantazję
o~olWcy miało majoow.IIiĆ 5ię It'ównie~ i raczej fragment z ~eści JUilesa
główn,e mi.asto Lemt1lf1ii - Biln.eta. Być Veme'a, rund:7..eI[ rzeczywd'stość. będzie
może, uda się sdo~a.fowa.6 redtki .za- nLezad~l\1lgo ZlreaHzowa/llY .

(Bh) Do naJj[plOlplUl1ami~ls.zyob. poctarl i I
Obecnr1e %OStrurlJile "W"}'8łma dn-tJ4a. eJc.lege-nd o za'1:lO!pii.ou:r)"ch ląd/liCh, k't ór,e nie- ~p~cLyoja, któ~a bę<dJ7li<e W}"POISatolD.l8. w
gdyś istn1ały - na.1etŻy po,d,anie o Atlan- sze~e,g nlowoczesnyoo aparatów i k1J:ku
tydz:be. O wieJe mruie~ 1Il~ ludzi zcLoLnych oorik6w. Uczeci a.n.g&elBcy po-

o tJem, że poza Attrun'tydą, istma.ła; stmow1li 2JhaxłJać cLokła,dni,e dJn,o między gilnnol!lJej kitt:ltury.
je.s.zc.zema część Śwńl., k1bóra m~knę-I
la z pQwU,e.t1Zclmi

Chodzi tu mIJamowllOle O W'}'buIdK>wa'
n'fe na ocea1llle AtIM{yc1dnn na dlrodz.e
pomiJę'dzy EUlfops. f Ameryką szeregu

Alfons XII pogodZI-, Się
- Zsynem =c:;o:!a~~:~l:=:~~rLe-

gen~ ~t1~:y~~ k:k~U:yihd~y!h:i

v,otwie11d:z,aJj.<\Icych j,ej i:S'bnIIe~~e, ni~ zn:al~ole n i e (tl'l€e znai:... _gnowe'
Bwdowa tyclt WYS'P 1...aopatrzofllY'Ch
7.JJO.DO, Nl-edaWlIlo odbyło Się ipoSllled~e~l<1l e
we wszystkl\e :pnytbory lotmdcze i zapa"
(x) W Paryżu UJroczyści<e zawarto EdeLmilra Sa'llpedro, Zeclo. córka zam<oż" sy benzyny, umożl.1!wi powstande reg;wkrólewsJ.d e,go <bowarz-y:Sltwa geo.gI'iaHc.zn,e ·
go w Lotrudyn1e, lila któretn złoIŻyła sp;ra- akt poj edlnan<ia, nie mający. jak narazie, . nego plantatora z Poludn. Ameryki.
larncj !komutlJukacyj! p<>wletrz,nej pomlę-"
wo'z,da.nie sp:ec~a~ ,!k1~1SÓ'a, wysłian~a w żad~ego zmac ze!1:Ia po1it~cz'l1ego. Pojed- ,
~lub _młodej pary odbył.
w Sz~ai'- dzy Bmopą i Amen1ke.. ReaQLzacja ty1c:h
celu zbClJdama zag1lIl!JOlJl0) CZęŚCl św~ata. l1ame to nastąpIło pomIędzy Alfonsem · car]L, skąd następnJl.e przYJechaH 01111 de plan6w dot)'lChczas n'<l\Pot}'1kala na brak
CeJem tej wyprawy nauko.wej, był OceaJl, XIII e:ks-ikr6Iem tIiliszpanjii i ks:I<ęci'efl1l 1 Me!kk1 wszys1lkich bogat}'1Ch oowoteó- fUJ11dusww obeon1e jednak ruoolUJSze na
T:ndyisiki, Jak uważaią uczettli, prz,ed 15 Asturjli.
ców - do PMYża.
ten cel sile ztl8ila,uy t budowa tych
tysiąca:mi laŁy na Oc<eMlie Ind.yjskim 1,st.! Jaik wia~omo, zerwanie s~osUJnlkÓW! K;s-!ąię Astulrll pos~a.oowU jeoo<atk na" WY'SP-lotn!l's]{ powi'e!'ZOIla bedlzle towa.ni.ał olbrzymi ląd, który po.grążył się w pomLędzy Ojcem i s}'lnem nastąpiło wslkiU>- j! ldoI1liIĆ swego ojca d:o zgody ~ 'Drze~a- rzystwl! SeaclIrom Ozean Dooks Corpofalach, Ląd ów miał się z,TI<a~dować mię- I te-k te'go, że iksiążę AsiruJrjd, nte czuJąc czern'a. DZ/i'alać w tym kff'erunku mial Je- ratlJJoo" "
dzy' WYSipą Madaga,slkall' i Cej10in~.
I nad. sobą ciężaru kol'Ol1lY i ?a~lOWaITDa j den z, ary~to~ratów hi' szpańsk:llch, mąż .F1J:~a ta ma z.a za(liłlIlll'e ooraoowaPewne sZlczegóły o isbn:ieniu tej c.z,ę-I f)llIŚC!~ .wodze se,rcu, zakochał ~lę I wbrew zaufaln:ra kS!vęc!a AstuJrjd" który Jed'l1ocze- , t didk l aJdloogO projektu ł ",.ytyc.z.ende
ści św1a:ta zna,li nawet gre,cy, którzy kr<lJj li rodzIlnle poślubił Ulkocha:ną.
~'Ol!e cI'eszył Silę sympa,tJą ktfóJ.a.
~e
ów nlaJzwali Lemuryą. Wedł·ug poda.rua
Wybór księcia As"turjli i jego niepoRQkowal1)ia trwa~y bar&zo długo l ralSY.
Do OJ)racowantap.~ekJtul IPOvlolano
dre,ckiego LemuTj,a była J.ded'Y~ tyznym slulszeństwo tak roz,;;,nliewaly eks-króla, r po klilvku miesięcznych narada.ch kiró1
f wielMm' kraJ'ero z,osta:ła iednruk z.n~sz-, że oHcjrulnie zapOWiiedz&ał W}'ITZoczern'e Alfons XIII pOlSta'l1owilł Ulrocz,yoole prze- ~pecj~I'll~ komlisJę , w sl~ladi MI~ pr6cz
,
,
..
' syna,
bacz.vć swemu. s~Jfnowi
wesz
cZ'OiIla przez siraszne
trzęs1<en1e
ZUle.
ml PO I
' Silę
J '"
, ale r6wnocześ-\ rnlŻ}'1llnerówwig
t i jeszcze o~y orau.
l"'..2)em pogrążyła 6ię w falac-h oceamu:
,J~k \~iadom? ~brauka. mtod:ego nie dał ,do zWz.Ul~ienl!Ja, te nJ'C chce na' wYbhtIld na . a orzy.
Po.czą~owo nie wi,edzLruno, ~dzie na· I kSlęcla_J_~s~ Pil~kn~._1 rasowa seniora clall znac ... sYll1owe].
.
__
leży slZukać owe.go legen,dn..mego kraju .
4 4 ;:;
Lemnl1ji. Późni'ei jednaJk uczooi zwróc.iJi I
uwa<gę l!lJa falkt, ź,e l1oś1i1!lno,ść na małych!
. CD
wyseplk~,ch, ~oz~i.anych ,~ w&chod.ni,; go I
~f;'
wybrzeza AfrykI, az do Hliudosłanu, Jes<t
"prawLe jednaJkowa, W,resz,de hada.ni.a!
dna mor.sldego wy[{a7,ały, te rzekome '
O O ;
się pozbyć nałogów?
wY$epki Slą sz<czyta:mi gór jakde4ś wieI- i
,~
klej ~ównilny, !kt~lia musiała Slie cią~nąć I (x) Skąd się biorą na świecie narko-' duża część narkomanów i pijaków re: swych utrapień ludzie ci poczęli się
na tej przc;strzem,
.
I mani? Co wptywa na to. że istniej<\ lu- I krutuje się z pośród ludzi, którzy miel! "znieczulać" narkotykami. co w rezul. J ak wynIka :-~, €lpr,aW'f),~cLM1.l~ prz,ewoo cizie opętani zgubnemi nalogami, Jak : w pewnym okresie swego życia wiele tacie przeszło w nałóg,
mc:zace!!,o komllsIJlge?gr,afl,cme'J. ?rofeso. wynika z przeprowadzonych statystyk I trosk i zmartwiell. Dla zagłuszenia
Jest to iednak tylko drobna część
I'a Ga<1'd.l,nera, LCimUt1J.a był.a zamlesz.lmła
.
~
<= pokaźnej llczby narkoman6w. Dla wy-
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c: t

do:d~:nc~~nL~i b~,~~~~:i

niezwykle

... bra

e s t n arkomanja i jak

iDziftrLro
II ~'" l '

Nj,e1ll1e~a n a:;mni ej sz.eą wątpliwości, .

i~dl

pr-zez ros' aI -ln A ~~~~~~ian~~~~:a:Ów~aĆ;t:~y~t~iaOgg~d~

po4~ arł

~ ciąga również nałogowych piJaków i pa
te przed 15.000 .laty na L~murji kwitła ; r.ir1Io_ _
tf. ~
-; •
"
t
ł" I
jflóJI) laczy tytoniu, narówni z kokainistami,
wysoka .kultura 1 te Lemul1ę nlależy uwn
i"'fle:~,n!:l6., .. <...:. _ rfJS Iiil.N"A V ZO l U e~es~!,,~
O on
morfinistami, palaczami opium i t. p.
tać za kolebkę przy,os.d ei kutłury i.ndY;- . '(x) Botanicy meksykaóscy nie mało kańskiemu fermerowi zginęło dzJeckO,
Duża część narkoman6w winę swe~
E:1dei, egiipsJ;iej i g:eo~1ej: Lemurja zn.ilk- biedzą się nad rozWl(1zaniem ~iezwyk!ej t~zyl~tni..c~łq.l!ł~, Mimo, usllnrch poszu- go nałogu powinna przypIsać swe! leknęła z ?ow~erZch01 ueml na Sikutek ty- I zn1;'ad1d, Rt6rą jest gfęboko zakbt2e1110- lnwan m t'laató się dZlecka odna1e1ć. komyślności. W skład tel KruPY wchowvo·łowej kaia-strofy. Prawdo.podobnie w na wiara ludu w istnienie ludozerczych Po kilku tygodniach znaleziono przy- dzą ludzie, którym nałóg "imponuje" i
"ią~n krótkieJgo czaSltl cała ta c·zęŚć Jadu ' roślin.
padkowo w lesie, pod krzakiem tel dzl- którzy uwa!aJa, za zaszczytna, brawuz:nl1l!1azła s~ę pod woda, a wielemi'Lion6w I W niektórych miejscowościach w waczn'eJ .rośliny, szkielet dziecka, w kM rę popisywanie się lekcewaieniem t yi Meksyku istnieje bowiem roślina, sięga- rym po suldence, poznano owego zagl. cia i zdrowia.
luc1z:i ut, onęło,
S?1'awo,7d,att;'e pTafes10ra G:łII'dlLn<er.a wy I jąca wzrostu człuwieka, która udżywia nionego synka fermera,
Ludzie ci, mimo, te wiedzą Q szkowołaio w kJoł,ClJch alIlgi'elsk~chwiel'k1e po.. się białkiem, polując na istoty ży"W'e, a
Szkielet dziecka · był zupełnie niena. dliwoŚcl danego nalo(U, f mimo, te morusz eni.e , JClJka się okazuje, t·owarzysŁwo nawet ludzi. Niezwykfym tym okazem ruszony, ale zato prawie doszczętnie gą jeszcze wyrwać się z Jego szpon6w
ge:olgrD..ficzne poslta:nowito czynić cLalsz,e zainteresował się pewien wybitny bota Objedzony z mięsa. Oczywiście uczeni i uleczyć, nie czynią tego, ponlewat ba
nik, profesor jednego z amerykańskich zainteresowali się tym niezwyklym wy wi ich hazard wlasnem tyciem.
pos.mldwaJnila za z,ag.iJIlJlolIlym krajem.
- ~mliRiii F
WM'.' _ uniwersytetów, k~6.ry p rzyjechał do ~e padkiem i ustalili, fe ~~t rzeczą motU·
Trzecia częŚć nlemnlei pokatna, to.
ksyku, aby na mieJscu zbadać tę me- wą, że roślna "pożarła dziecko.
ci, którym imponuje miano "niewolnika
!!'~ .. _.I ti;
-,
h IS
zwykłą roślinę.
Stać się to mogło tylko w spos6b na- nałogu". Sa. to najczęŚciej młodzi chlop
y
' ~nUI$Z -~ !na i H~ :J~~r.a
Ludoż~rcza roślina, wyglądem swoim s~ępujący.. Maly, chłopczyk ba;viąc się, ey i studenci, którzy uwa!aJa" że
..J~_ 1..'
1..
. 'ć b H. ' przypomlna agaWę, poslada ona jednak meostrozme zbhtył się do roŚlmy, któ- wczesne palente papierosÓw. lub po()
l···· ł d
t
t ' ki' t k l b l ś l
ił tak
x TroWruu SlOlule WYOOr,a.z'l , a, y
s<tono sz nie p-ols~a.dał sziłuk1 czytan.i!a 1 pi- lSCl~ lR o'lygę zaopa r~onf os r.eml ~ ~eJ ~s r~ł O ce t O e ~će Wóporan y b ' chłanlanie nadmiernych ilości alkoholu
y
sanila, Jaklo, 1~lS1on.oslZ, do którego obo- cam!. os lUa ta z nas an em ciemno c ze s racldPrz om no . II I wcza1s, a yt- jest zewnętrznym wyrazem Ich dojrzawńą~ków należy s,egre,gow{l!!lli,e i do!ręc:za' poczyna swe liście zwijać w kształc te lo to po w iecz ór, zw a ące s ę llA~c e łoŚc!. W rezultacie z pośrÓd wielu tych
n.ie a,cLreS,aIOOI1l1 pO<ClZty? ListOIlllO'SZ _ an,al t~ąbki, następnie zwija się cała, robiąc ,rośliny zamknęły w sobie Il!łeszczęśłlwe niedoświadcziOnych młodzlenlaszk6w
:alb t A' dln 'k
cInw taJkim do- SIę podObno do ananasa. O wschodzie -dziecko, które zostało nadzIane na ty- pewna częśĆ posladaJa,ca nieco. slab~os~ąą'"PiJsn1: h:ZIp~ń~~.a,
I słońcl'!. roślina rozwija się napowrót siączne kolce. Dziecko 0,czywiście zmar szy charakte; l słabszą wolę, wpada w
UsltO<IlOlSa; too milał za ada.nJi,e obS'lu' · prZY~lerają~ swój ZwYkły wyg~ąd.
lo, a roślina za pośrednIctwem SWYCh na16g i po pewnym czasie to. co robili
~.iIW<8.. ć MIlk a p'OłOŻOlIlydl w sąsń<e1dztwi<e I , MImo USilnych obserwaCYj me udało kolców wessała dziecko do naJdrobnleJ- tylko dla ,brawury" staje się konieczClIsan. Urzą,cLził się on w ten s'P0'só,b, że ~I~ uc~onYTI! us~all~, w jaki sposób ro- szych wlókłen. Dopiero, gdy zwłoki nościa..
~aśoiwti-: nie rozn04li lłs~6w, a tylko ~IIna SIę odzvwla I .czy legenda o ludo- dziecka przestały posiadać wartości odNarkomanem nikt sIę bowiem nie roWSlzys<cy, któI1zy oc,z,ekirw:ali pOC2:ty, zjia . zerc!-ych sklonn?ścIach tej rośliny, od- fywc~e dla rośliny, ta rozwinęła się i dz!, a tylko staje się nim wskutek wła
w!iJaiIJi się u n~~go w m110S1Z1k,an;iu i odlMe· powl~da praw~z·le.
szkielet [l'ieszczęśHwego maleństwa po- sneJ lekkomyślności. Wiedział o tern
,ailli 1ilslty. dlo nd.<ch a~OIWMle,
NIedawno Jednak pewnemu meksy- został na .zlemi.
dobrze Jean NIcot, który chcąc przyLilsty z urzęcLu jpOClZltowego olbrzymył·
zwyczaiĆ francuzÓw do palenia tyto"W~ał listoIrot!lz z ~ą!k s~regwtora. Ldsty te .
nlu, począł rozpowszechniaĆ fałszywe
były 1m specsj,a.Lnti,e ~~O/to.wllUl.e d>la je'I
.
pogłoski, te tytoń działa kojąco na ChD
go okręg, ów i nlie pot<r.zeJbował 011 ~aw
Crueinolnu testaDlent eflSf;enlrgc:.nej II'doll'U roby płucne i im zapobie~a. Nim się.
CllZ3.Ć acLresów, ~1~iŚ, dlo;tychcZl~ 1l1e by(x) W dawnych czasach istniał bar- przenosząc się bo.wlem do wIeczności. zorjentowano, te tytoń dZlal~ na płuca
ł~ W)"pWlku .za,gI1lIl!1ę~~a hsw anll ska,rg n'a i barzyński zwyczaj, te sługi chowano chciała swe ulubione zwierzęta równlet wręcz odwrotnie: anlteH głosll to. sprylli>totliOlSZa., A wła,'~wie urz,dJndka 1>OOZ- , wraz z ich zmarłym panem. W starotyt mieĆ przy sobie.
tny Nicot, było lut zapófno, gdyz zna;,owego aIll1aY<aibetę.
.
nych Chinach i do niedawna jeszcze w
Wdowa pozostawila po sobie testa- czna, część palaczy popadła w n~lóg i
Gd'Y p11Z)'IchodzJiły pme:k.azy i lr$Ły
,
.
uj
J
ś I'
jut me mogla się obejść bez tyto mu.
po!<eIIlL me amJaJlifalbeta lliJSIbon'
• ulał Indjach Istniał ZWYC1.aj, te wdowy pa- ment następ ące tre c .
• .................... ł'(' . . . . . . . ł
. ib,....~ ad aJt
t lk.o ,cez me. iłl lono na stosie wraz ze zwłDkamI ich
"Ja Karolina Calhoum z Sto Davis,
~ J I.......O
re.s lotn, )'1. W\ra.z IZ z.a~ e- zmarłych małżonków.
zdrowa na ciele i umyśle, spisuję tutaj
re.soWlalIlyrn ucLalWał ~ę cLo,1li8iUczycJJela,
Pewna wdowa z Media, kt6Fa w moją ostatnią wolę, którą jest, aby mÓj
DU'bz!k,WJącego w sątSIliedlz,trwu.e, z~{)§bą, tych dniach przeniosła się do wlecz- ulubiony piesek pekińczyk, wabi4cY się
y ~I1ZI e:c-~ał mu lIla~~o.
,e$ata, ności, postanowiła przywrócIć dawne Nana został po mojej ś~erci otruty,
00i I~1i· ~~zne ~:tJt'ómtał li<S'tooOlSz po barbarzyńskie zwyczaje, oczywIście w szybko działającą trucizną i pochowa.
nieco umodyflkowaneJ łormle. Wdowa ny wraz ze mną w jednym grobie. Po. m lIleg ope
uważala jeszcze. że ludzie nie zaslugu- zatem zarządzam jeszcze, aby mój .................. ~ ••••••••• 0 ••
Sprswa w sądzie. P:rzewoddczęcy r:wraC8 ją na to, aby wraz z nią dziel i ć jej wie- zmarły piesek, również pekińczyk, któ- zarządzam , chcę tylko, aby pewna część
~lę do oskarżOnego:
czny spoczynek i zaszczytem tym · ob- ry swego czasu po dłuższej chorobie z niego użyta była na w ypernienie mo- Dlaczego oskariony skradł rewolwer?
I darzyła zwierzęta , a wlaściwie swego zdechl, wabiący się Pona, zostal eks- jej ostatniej .woli i koszt naszych pogrze
- Bo... bo... chciałem się zas.łnelić, proszę : ulubionego pieska.
humowany z cmentarza psie~o, gdzie Mw. Pozatem chcę równi eż, aby g-rób
wysolriegq sądu ..,
I Wdowa za życi c) była wielką zwo- znalazł chwilowy przytułek i przenie- na cmentarzu, w którym SPOCZ:l ę razem
- To dlaczego oskarżony sprzedał potem re· . lenniczką zwi erz2. t :1 specidnie ko chała siony do mego grobu, gdzie zwłok l jego i ze swymi. ulubi cllcarni przyk ryty był
wOlwer ,'.
psy. Jak si ę oka zało li1ilo~;ć jej do zWie- j mają spo ..: ząć obok Nany, Majątkiem Ici,lŻ1~ą kami enni! 11 1vh.t" .
"zą istniała tylko w życ i u doczesnem, swoim, który po sobie pozostawiam, me
- Bo za co miałem kupić kule?
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