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SANTIAGO ALBA
znany polityk hiszpańsKi,
ma obląć tekę ministra sl{at
bu w gabinecie Lerrou:r~

murz

mordu·ą

Nowa fala straszliwych samosądów.- Tysiączne rzesze murzynów uciekają z mniejszych miast do większych ..-Czarne karawany na drogach
()d(it;ta eloBo Dlur~lJno pr~~~n'~DI dla eu6~rnfJ'orfl
Według dGniesień dzienników, sy-'
MURZYNÓW,
LONDYN, 1 grudnia. [PAT). KO PREZENT' GUBERNATOROWI
NOwa fala lynczów w Ameryce w:ySTANU MARYLAND,
tuacja murzyn?w, zwłaszcza w niektó-: uc~ekającyc~ z,: stanó~ północn~-~s~IiO
wołuje, jak dOnoszą dziennilci angielskie protestując przeciwko aresztowaniu 4ch rych stanach, Jest ~traszna. Na drogach dnlch do wIe !kIch ośrOdków m1eJskl(:b
popłoch wśród murzynów.
osób, podejrzanych o udział w lynczu. I SPOTYKA SIĘ CALE KARA W ANY j nad Atlantykiem.
Uciekają oni tłumnie z mniejszych
,
.. " ~.
,~:
miast, gdzie nie posiadają dostatecznej
ochrony ze strony władz miejscOWych.
Z miasteczka Princeses Anne w stanie Maryland, gdzie przed paru dniami
wydarzył się fakt zlynczowania, murzyni w liczbie 300 uciekli w dniu wczorajszym, gdy miejscowi farmerzy wykOpali
ciało zlyncz~-anego murzyna,
Paryż, 1 grudnia.
Paryż, 1 grudnia. f
W rozmow1e te? P'l'zeds:bawili oni miODCIĘLI GŁOWĘ i POSŁALI JĄ JAJ
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Grupa republikan lewicowych odby- nistrowi dezyderaty g1"ll!P'y 00 do projekea!} .uc a~re s :V
za w .-" o re
.
.'.
tu fimansowego.
~I .
Temp6 ze kampanIa b. premIera Tar- ła wczoraj zebrame. w czasie ktorego
R
bl'k . I .
. .J._.
Ż
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d
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epu 11 ame eWIIC'OWl gąUL.ą, ze mo l~U prze~lw o rzą om eWlcy ra y a eput. arety l letn z 'a I sprawę z li we jest zbliżenie poglądów z rządem
ReWizje u przywódców ne) .natr.ahaf na pOk~,atny gkr~t w SlP.ołe- • rozmowy z minisl::-em budżetu Tmar-j' i zdecydowani są zgodzić się na odłożerancus lem,
tore zrazon~ h d
. d k"
d ' t
l' .
jest do metod parlamentarnych. nie mo- c an eau.
me ys 11511 na. Ltl erpe agamI.
irlandzkich faszystów. czenstwle
gących uporać s·ię z uregulowaniem naj...' _ ....
Dublin, 1 grudnia.
Policja dokonała nieocz~kiwanje rewizji w mieszkaniu przywódcy faszystów irlandzkich gen· O'Duffy. Jedno- mysłow, ktory me sprzYJa wprawdZIe
J
cześnie odbyla się rewizja w mieśzka powstani'll dyktatury, ale który utwier- ECH udział
r f!rs il! s~turmOfl)';ÓDJ. - :Ki
niu b. wiceprem.fera Blythe'a oraz mI- dza jednak przekonanie, że nie~będny
li§i~~V
"" DO zo "propoe ndt; e~O~1J".
nistra finansów w rządlie Cosgrave'a; autorytet nie może wyjść z kół pada-\
Berlin, 1 grudnia·
Berlin, 1 grudnia.
w lokalu ligi fermerów, która niedaw- mentarnych. Te okoliczności usiłuje wyWCloraj o świcie na dziedzińcu więPolicja polityczna w porozumieniu z
no przyłączyła się do stronnictwa zyskać prawica, pragnąc ująć władzę w
ziennem w Kolonii odbyła się egzekucja prokuraturą aresztowała w Monachjum
swoje ręce.
"Zjednoczonej Irlandji".
6 robotników - komunistów, skaza- kUku duchownych katolickich, którym
nych wyrokiem sądu przysięgłych w wladze zarzucają rozsiewanie nieprawlipcu r. b. na śmierć za zamordowanie dziwych wiadomości o wydarzeniach w
dwuch członków szturmów/ki naroao- ohozie koncentracyjnym w Dachau.
wo-socjalistycznej.
Wśród aresztowanych znajduje się
Premjer pruski Goering nie skorzy- proboszcz miejscowy dr. Emil Muehler,
Dehred 'ft'c:hodzi w żgc:ie z dnie_
stal z przyslugującego mu prawa laski, b. radny miejski z ramienia bawarskiej
.. s.u.:znio 1934 roku.
l ponieważ - jak podkreśla komunikat partji ludowej· Przeciwko wszystkim
Gdańsk. 1 grudnia.
sądu na,jwyższego, lekarza urzędowe~o I urlędowej agencji informacyjnej -"cho- wpłynęło doniesienie karne o prowadzeSenat g~ańs.ki wyda! roziporządzeni~, 0;az 3 lekarzy. r~ec~ozn~wcó~ w a.ziedzi dzilo ~ zorganiwwany. ~apad mętów nie propagandy. grozy z. zamiarem wywprowadz.CIJ)ące w Gdansku l na terellle me zdrowotnoscl dZleci.zlcLne]. Rozprawy komulllsty cznyc:h na mewmnych naro- wołania buntu I nJepokoJu.
WDlnego Miasta prawO' sterylizac.ji w sto sądu są taJne, rozstrzygnięcia jego O'5ta' dowych socjalistów".
sun.ku do osób, del1Piących n.a choroby teczne.
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We Francji
Parlament
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.... •

myślą

stał się źródłem

I

o dyktaturze

licznych

przesileń rządowych

I

żYW;~~~~~:~:hz;::: ::;;:w::v:~~ ~-'Egzekucma

nervlimia na terenie W~'ne~~ Mia~ła

6 robotników-komunistów

I

~~ań1~a.

I

d~~edzkz-

dziedziczne,
a mianowicie:
ny
niedorozwój
umysłowy, na
schL~ofrenię,
epLlepsję, taniec św. W1ta. dzi'edzi,czrną
ślepotę i głucho{ę oraz w stosunku do
chorych na powa, Żlly alkoholiz.m.
Wniosek o sterylizację postawi': może ?soba cienpiąca n.a powyższe cho1'oby
lekarz urzędowy onz dyrekcja szpitaJa, zakładu psvchjatrycznego :. karnego
Tn.stancją decydującą je'SlŁ s~eaia1ni.e w
tym celu u twa non y 5 ą d zcLro-NMn oś ci
d'zre d,zi c zo ej, wci el 00 y do sądu n.ahvyższego i składaiący się z jeclliego człooka

"Mydlenie oczu"

plagą

sowieckiego tycia
'gospodarczego

życie

~~~l'e~len·l~ ~el·[~~ł~~U ~~~~~ll·e ~I·~ ·

W
' O~erl~

Dekret 1934
senatu
wchodzi
w
z dn . .
1 stycznia
roku.
W przeciwieństwie
do podobnego zarządzenia, wycLaollego w
•
Rzeszy, dekret senatu nie obejmuje jak - I::.
b
d d
pDczątkowo zamierzano, zwyrodn,i,alców , ........ ~oer.ne
~ z.e przeW'o n~c:zgł
seksualnych.
I
Berlin, 1 grudnia.
regulaminu, obtacdy zagai minister GoeJak wiadomo, plan wprowadzenia za
Zwołane na dlień 12 grudnia kon- ring, jako
przewodniczący ostatniego
rząd.zen,ia steryliz,acyjoego spotkał się stytuujące posiedzenie Reichstagu od- Reichstagu.
Według
przypuszczeń
swego czasu z oskym protestem ze stro- J będzie się w sali opery KroIla na daw- "Voelkischer Beobachter". obrany on
ny katolickich kół gdańskich.
nym placu Republiki. W myśl nowego zast,anie i tym razem p,rezydentem parlV1
1WI1WI1;UWlIWIIWIIWIIWIIWIIWIIWIIWIIWIIWIIWłIW1IW1IW1I;U;IIWIIWIIWłIWłIW1r-. lamen tu.
.
L.:..I[!J[!J~I!lI!lLr!oJLr!oJIUJLr!oJIUJLr!oJIUJIUJLr!oJIUJIUJL•••IL"'IUJLr!oJ!MI~IUJIUJLWJL"'II...J LW.ILuJl.uj~ ,. Dotych czas nie ILdecyd!owaJ;1o jesz•
ł
cze, czy nie.zwłocZlT1ie po ulronstytuoB)
[H WaJI}!U się Re,ichstagu sesja obectla. zoB]
• IB staJIlle zamkmęta.

I

t50 Z Ot yc h nagrodyI.
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~
za rozwiązanie ciełkawej wycinanki
~
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~ vv Nr. 4 "P A N O R A M Y" ~ BezrobOCie w Ameryce
UJ

Moskwa, 1 grudnia. BI
"UCHO SWIATA MA ZASZC ZYT PRZEDSTAWIC SIĘ"
IH
Dekretem, podpisanym p'r zez ~
Reportaż z wielkiego archiwum płyt gramofonowych
IH
prezesa centralnego komitetu wykonaw UJ "TRUST PODPALACZY"
~
czego ZSRR. Kalinina, zostala 'macznie BI
Sensacja Londynu
obostrzona odpowiedzialność karno-są- BI "W OPARACH SZALEŃSTWA"
~
dowa za sldadanie fałszywych raportów BI
Makabryczna zbrodnia w ParyżU
~
i danych s~atY~i:rcznych, dotyctących
"POLACY W ARGENTYNIE"
~
spraw gospodarczych.
~'
KoresPOlndencia 'l żyda rod'cłlków za oceamem '
~
Jak wiadomo. t. zw. "mydlenie 0,,8 LISTOW NAPOLEONA"
~
czu" stanowiło powsze'chną plagę SG- UJ
Listy miłosne wielkiego cesarza
wieckiego życia gospodarC'lego.
KROLOW A ŻELAZA"
- -M--k
1
dn' BIBlr2I
Wywiad z naJsilniejszą kobietą świata
łl
os wa,
gru la Ul "RADJOTELI:GRAfISTA"
"C zvs tka" moskiewskiej organizacji
Reportaż morskI
tIumor. - Rozrywki umysłowe. - Liczne ilustracj@o
lE
partji kOJ11unisty cznej jest na ukoń~zeniu. Bl
~\V(;rvfil<owan? do dn. 22 ~istopada
~na egzemplarza - 25 groszy.
[fJ
~ OO,()OO k011!u~lstów. co stanowI 9~. pro-l~r=u==
"!'r:nml":"'1r"""'lr":"'lm~~TTfTJA'1~~r:'Ir:'Ir:nr:nr~tr~~r!"Ir7i
c;ent oz6lneJ iJczby członków part]1.
~~~JZłI6ll9·lq5h~I=~~~~~I~II:_=aH5~U:I=-~~~=~~~~~
~eat)

B1
8f
B1 ..
Bl

Waszyngton, 1 zrudnia.
(PAT). Według danych amerykań
skiej federacH pracy, liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych w mie.
siącu październiku r. b. wynosiła 10 mfljonów 76 tysięcy, gd'Y we wrnesmu
wynosiła 10 miljon6w 67 tysię.cy.

Kurs dolara

IH

Warszawa, l grudnia.
Bank Polski płacilt dzisiaj w godzinach rannych za dolary zł. 5.55. W obrotach prywatnych notowano w godzi~ach pOłudniowych: z1. 5.50 w pła
ceniu i 'lt. 5.53 w żądaniu, TendenCja
słabsza

~ cfrnt"lstracja'

REDAKCJA

dla

całej

ci IIl ca Ie i

.

MAŁUl'uU:iKJ
Kraków,
ul. ~iJarska 4
Tel. Nr. 165-00

MAŁOPOLSKI
Kraków,
ul. Pijarska 4

Tel. Nr.

r!;;'=!!;I

171-~o

REDAKCJA orzyjmuJe Interesantów od 11-1 przed po/udnlem I od 5-7 wieczorem. ~DJ\"NISTR.ACJA (dział snrz~aty pisma) Od 9 rano -

........

InseratowrJ od , rano AD-RES TfU!ORAfIClNW .. Express Ilustrowany", Krakćw.

t

'IV

4..... 7

oolultltle I óll

Mec~orem

KONfo P.

k.

w południe I od 4-7 wieczorem -

(dzla'

O: Oddziału krakows'lego, Kraków 411-700
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R KO' W GŁOSUJE NA LISTc Nr 11&"oB:~Y~ARZĄD
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MIASTA,
' PARTY NA BLOKU BEZPARTYJNYM
.
.. l PRACY GOSPODARCZEJ ZMNIEJ~iasła·' .
BszparłYI
SZYŁ cleiAR DŁUGÓW MIEJSKICli
!', "
.
, .'
'I PRZEZ ICH KONWERSJĘ ,O MIT .·
8
oddŹ\Jliak
JON ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE. KTO
....
3
CHCE, BY POLITYKA MIASTA, JA.
~ral{ów, 1 gdudnia.
w Krakowie; Związek Krakowskich ce-Ilccz.nych uwzględniając możliwie Sl-ero- KO DŁUŻNIKA BYŁA OSZCZĘDNA
\Y../ dmu WCZOT<l)szym ur.;·łynął osLate- chów: blacharzy, kowali, mala1rzy, sto- ko potrzeby lokalno-dziel'nicowe. Taką I ZMNIEJSZAŁA DALE] CIEŻA~Y
cz:ny term~n skbdań kandyda,.tur do wy- la.rzy. szklarzy, ślusarzy i tokarzy; Pra- zasadą w pracach samorządowych klie- OBCIAŻAJĄC MIASTO I' JEGO' OBY:
bo.rów do nowej ratdy młejs.lde~ w Kra- l.Owuicy Kasy Oszczędności m. Krako-I rować się wVl1Jny kobiety, zasiadające w WATELI TEN GŁOSUJE NA LISTY
kowie. Złożone z()~hły nast~P\łiące Hsty: wa; Pracownicy Państw. Monopolów, Radzie Miejskiej.
"BEZPARTYjNEGO BLOKU PRAC\'
Nr'.l BeZłparty]ny blok pracy gQS'P0- Przemysłu gastronomIczno-hotelowego 11
Glosujmy na liste Nr. 1r
GOSPODARCZE]".
da.rcze1.
czeladzi I1'zeźniczo - masarskiej Z.Z.Z.;
***
_______ii!...__lIit·_rz__iI#I_.i~~
Nr. 2 Zydowski bezpartyjny
blok Pracownicy samochodrowli i właściciele
W niedzielę, dn. 3 b. m. o l1,'odz. 12
wSlpół'pracy gos'P'oda.r eni.
taksówek; Związek Oficerów Rezerwy; w południe w sala,ch Starego Teatru, z TEATRU MIEJSKIEGO J. SŁOWACKIEGO.
. Nr. 3 Jedll1o.li<ty frOillt ro,boŁni.czv.
Związek Wojewódzki emer. państwo- urządza Komitet Wyborczy "BezpartyjDZbŚ, w sobotę, w~ec~orem ukaże się na set;nie tea,t-ru krruko'wskiego sztuka sowieokiego
N
- r. 4 P OlSl-;:i b lnk obrony chrześcijań- wych i samorządowych oraz Zblokowa- nego Bloku Pracy Gospoda-rczej"
auto.ra A1cksandra Fajko p. t. "Cz:łOo\viek z t,,s,kiego Kra·kowa f1i.sta e.nclecka).
ne Organizacje Kobiece, które na zebrawielkie obywatelskie zebranie f)rzedką". S~tuka ta zd.OIbyl·a SCl'bie osta,bnlo duże 1'0Nr. 5 POlałe SiOill.
niach swych przyjęły następującą rezowyborcze.
wodzenie na &cena,ch WaTlSzarwy i ŁodZI;'. ROIlę
Nr. 6. Sjonistyczno - socjalistyczny lucję: .
na które zaprasza wszystkich członków tytułową
lueuie p.pOipołu<l.ni,u
Wada.w NowaJko,weki.
w nJedlzielę
'P owtŁ 6rzerue i1lJterchl O'lr wyb orczy PotaJe Si,on i Hiiachduth.
"Wystawiając kandydatury kobiece i i sympatyków. Brzemawiać będą kandy· sulącei s'ZlLuki afl1,gjelslk·:ęj R. Ma.ckenzie'go ,.ll!raNr. 7. Socjarlidyczna lista robotnicza głosując na Hstę Nr. l, domal1,'amy si·ę od duci okręg-u I-l1,'o z listy B.B.P.G, z dok· sz.ki muzyczne".
P.P.S.
przyszłych radnjl1ch, jako od elementu torem Kaplickim na czele. Zaproszenia
Na czele li,sty z,głoszonej przez Bez- kobieceg-o, wnoszącego nowe wartości, wydaje sek1retarjat Rady Grodzkiej B.B. KONCERT CHóRU CHŁOPJĘCEGO z WIEDNIA
partyjny Blok prac.y gospodarczej ,maj- obrony na'Stępujących postulatów: gospo- W.R .. Kraków. Rynek Ołówny Nr. 45,
Wiedeński Chór Chto.pięcy ctav,rniej Kapeli
dują si~ 1"Irezv,
clent
mi,
a
sta
K,,'"Hoki,
widarka
gminy
musi
służy
.
ć
jedV1nie
dobru
II
p. \V ,godzinach urzędowYch.
Dworskiej
po wie!lkrlch sukt.esa.ch w Sz.wech i
t'
-1:"
N~rwel!ji wy&tą'Pi jeden rarz w Kra,kowie w piąceiprez.
Klimec,ki,
prof.
U.J.
dr.
Kumao.
Q
'ólu
ludności
wsżystkich
warstw
SpOtek,
dn;la
8·~0
Sia1'ym
Teatr.ze.
niecki, prof. UJ. dr. Nowak, prezes kra- •___II-IIIiIWII9_ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _b._m.,
. .w
..
.11••_
.__11__
, .

...

rzucone przez

.

ny Blok Pracy GospodarCZB)"" znaJ"dUja
wsrod na SzBrSzych rzasl ludnoscl

zywy

I

I

k o'W's,ki ej dyrekcji PKP. inż. Bobkowski,
znana działacz,ka społeczna hr. Róża Lu- i
bi-eńska, ks. dr. Niemczyński i inni..
,*

Taj·em
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domu schadzek wKrakowie

,. ,

dZi~rak~~~'~~lf:~r~t ;;l.bo~~~ra~or::ug;;

meldunek cygana i nieoczekiwana odkrycia policji

FałszyuIY

przez ,l}ezpart.Yin,y Blok Pracy GoSfJO~'
Kraków, 1 grudnia. I nia cygana, Bolesfawa Kwiatkowskie- przy ul. Miodowej.
coraz Żywszy o~-I
W sierpniu bieżącego roku głośna I go, którego, wedle jego zeznań. więzioKwiatkowski zgłosił SIę wówczas
r!z~)l~k
~ n:ueJscowem s,?oleczenstwt~, _.
byt· au~_-~~_&.;
w Krako\vie
sprawa
uprowadze-'no
przez
kilka dni w jednym z domów sam na policji i opowiedział. że uprokfunz~MaOWym~~~~memDoM8~"~.
#••_mw~M~\.~m4
__j_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

d~rc~e]. zn~J.j(lu](J,

__ __

talo, ogłOszony już w naszem
/iiogram

zctdań przyszłej

Wyrok w P'ocQs~e
komuol·stycznym
~ f
....
,.

IJiśmifJ,

Rady MieJ-

~!{~{Ji~;~~j "B~~~~?;;~eeg~k~i~.:i t~~ ,

B,

.. l

cy Gospodarczej, propagować będą w
28 osób skazano na kary więzienia
swej pracy - nie ilnteresy partyjne. leCZ",
'
.
jedynie dobro i pomyślny rozwój mią.sta.
"
_ .Kraków~ 1 grUdnIa., sięglych za agitację komunistyczne,.
W
, c.zolaJ ZakOJJClyła ~Ię pr~ed kl~- Trybunał odrzucił wniosek obrony i
Wyrazem soJida' rnośc! różny,ch sfer
wYborców krakowskkh, którzy z prze- ko" s~lm sądem o~!ęgO\\ ym l~Zpr~v. a wywiadowcę Maciota przesłuchano·
konan,iem zaciarlaja sie w szeregi "Hez- prze~lwko 28 o~kal z0!lym o ZO:l gamzoPo przesłuchaniu świacllk1ów obrony
partyjnego Bloku Pracy Gospodarczej" wan~e, względme udz.lal v.: WIecu ko- i wywodach stron trybunał udał się
~.a, coraz !.icz,niejsze i tłumne zglpomadze- mumstycznym VI. Mnlko:'Tle. ...
na naradę, poczem ogłosił wywk na
tlia różnych gru'P pracownkzych i spoSąd przyst~Plt, w. d11I~ dZISIejszym mocy którego skazani zostali Chudesa
teczny:ch, na których to zgromadzeniach do yrlesłucha,nIa sWI~dkow. Jako p~er- Pozner, Perdyn3Jnd Gleitlman, Josek
wszyscy jednomyślnie uchwalają wziat IWSI ~ezt:Iaw~lI wywI~dowc~ tlanklsz, Krzykacz, Teofila Kleinberger i Ida
.laknajliczniejszy udział w wyborach do I CZYZ~Wlcz I. Amorowlcz, ktor~y ~resz- Neuicld po półtora roku więzienia, LeRady m. Krakowa i glOsować tylko na to:val! oSlk.arzonych .. Ze~nawah om zgo- on Messing, Pepa Last po roku wię
listę "BezpartyjneJ!,o Bloku Pracy Gos- dme z akt~m oskarzell.la. .
zienia, Jul'jan Jamróż, Izrael Ames, Zy/Jodarczej".
.czasle prle~fuchlwama n~stępne- sla Bergma'11, tlerman Galles, Abraham
W osta.nkh dniach oświad'czenia ta- go sWladka, wywIadowcy MacIOh do- Lerner, Abraham Malter, Salomon 01Ide zlożyH na zebraniach przedw~tbor- szło do starcic;t między prokuratorem a· szyna, tlenoch Sazberg, Zygmunt Szpat
Pepa
czych: PraCOtwnicy Kasy Chorych, zgru- obroną .. Obronca. adw. Gla~ner. wysu- ner, Leon Dawid Steinbach,
nowani w Związku Prac. Ubezp. Społ. nął wmosek o meprzestuchlwame tego Szwarc, Stefan Schoehorn po 8 miesię
świadka. czemu sprzeciwił się proku- cy, Pryderyka Grynszlag. Wladysl.aw
rator, oświadczając również, że na pod- łiadka, Bolesław Janik, Salka IIll1,'erNOCNY DYżUR APTEK.
"Apteka 'Pod Białym Orłem" - Rynek A-B sta wie zebranego w czasie rozpra wy ImaJn, Ta'<leusz Kubaclki, S'Laja Lido, Nynr. 45, "Aptaka" - ul. Łob~~wska 6, "At>teke. materjału dowodowego, część oS'karżo- I sen Pinczowski, Mina Reiuer, tlenryk
pod Święta. K i<ngą" - ul. Gl"zegól"zeoka 9. "Ap- nych stanie jeszc'l e przed sądem przy- I Woźniczka po 6 miesięcy więzienia.
t~ka pod Złotym Lwem" - ul. Długa 4. "Apteka pod Murzynem" - ul. KraJlwwsika 19.

'Y

_i...............
W Podgór:r:u -

Rvneik

"AJptelk.a JX)d

Plillarz krakowski oskarża modelkę

K'JOtf-Otltl\"

9.

Niezwykły

RfPfRTUAR TEATRU.
teatr M. im. J. Słowackiego: - o t<,drinle
19.30 "Człowiek z tl':Jką" .

proces przy drzwiach

Kraków, 1 grudnia.

I

zamkniętych

zabawę karnawałową,

na która zapro-

Niezwyklą
sprawę
rozpatrywał sil również pannę L Gdy okazalo się,
REPERTUAR Kl!I.
wczoraj sędzia Traczewski.
że malarz zachorowal, sprawa oparła
ADRIA - "Dziesiąty kochanek"
Na lawie oskarżonych zasiadła 20- się o sąd.
APOLLO .,Rozkosme kłopoty"
Rozprawa toczyła sle przy drzwiach
ATLAlNTIC: - "SaJDra", pooIliSlki film t,fJJOtyeWj'. letnia modelka akademii malarskiej 1.
DOM tOŁNIERZA: - .,Dr. Jeky1! i Mr. Hyde". G., oskarżona o zarażenie chorobą we- zamkniętych. Po przeprowadzeniu rozPROMJEr'ł - .. ~piew. całus. dziewczyna".
neryczną znanego w szerokich sferach prawy
i wysłuchaniu biegłych, oraz

- "S~llltam z-al!lctrośoiJ".
..Rewizor"
- "Setlce wł6oz;ę.gi".

SŁO~CE:

SZTUKA śWJT:

UCIECHA: -

"Pocałunek przed lustrem··..

Radjoprogrilm~
KRAKÓW,

A1.ldy~ja poranna.
11.35 Program
na dzień bieżący. 11.40 Transmisja z WarszawY
11.50 Wiadomości bieżące. 11.57 Sy~nal czasu.
12.05 Płyty. 12.30 Transmisja z Warszawy. -

7.00-7.55

1.3.00 Transmisja z Warszawy. 15.25 Transmisja
z Warszawy. 15.55 Kroni'ka harcerska. 16.20-

19.00 Tran.smisje. 19.00 Program na dzień nast.
19.05 .. Co słychać \V świecie" \V opr. dr. J. Reruty. 19.20 Rozmaitości. 19.25-Z2.oo Transmisje
z Warszawy. Z2.00 "Ze wS1X>mnień myśliwskich"
22.15 Płyty. 23.00-24.00 Trii41smisja z WMszawy.

wadzil go sztukator, .Jan Danłec, któr)' posądził go o kradzlet płachty z wozu. Cygan opowiadał, że Danlec J:nę
cał się nad nim, rozebrał 20 do naga,
związał i o głodzie tr~ymał kilka dni w
domu, następnie pobił go ł wypuścił.
Dańcowi
wytoczono dochodzenie
karne, które jedn3Jk zostało umorzone,
albowiem okazalo się, że KwiatkowskI
złożyl fałszywe zameldowanie. Wkrótce przeciwko Dańcowi i jego żonie wytoczono jednak drugie dochodzenie. albowiem okazało się, że wraz z żoną
Anastazją utrzymuje on dom schadzek
w swem mieszkaniu przy ul. Szerokiei .
Danńeowie pobierali za pośrednictwo w
wynajmowaniu mieszkań znaczne sumy.
Wczoraj stanęli oni przed sędzią
Traczewskim, który skazał Dańcową
na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem
na trzy lata, a Dańca uniewinniono.
Oskarżał prok. dr. Kuc, bronU adw.
Milan Markowicz.

Ujęcie

•
kasiarza
w Krakowie

Kraków, 1 grudnia.
Przed kijku dniami donosiliśmy o
zuehwatem włamaniu kasowem do biura stowarzyszenia funkcjonarJuszy
gistratu przy ul. Ruskiej 2. Wtamywacze rozpruli kasę ogniotrwałą i skradli
1443 zt. Policja wszczęła pościg. w rezultacie którego zdołała ująć :;ednego
ze sprawców włamania. Jest nim ślu
sarz, Władyslaw Cierczyński. zamieszkały przy ul. Chocimskiei 28.

ma-

artystycznych naszego miasta malarza przemówieniu prok. dr. Kuca i adw. dr.
PRZEDWYBORCZY WIEC INWALIDóW.
Knoebla, zapadt wyrok uniewinniający
Jutro, w ni'edz,'l(!Ilę, dni.a 3-go b. m., Cldb~
d.7.ie si'ę 5/t.anni'em Zal!1Ząd,u P.o-will't. 'J,w. Inw3."i ,
Artysta ów urządził w swem miesz- modelkę.
dów w Malkowi.e W'i<eI.ki wie·c prz:edwyborczy.
kaniu w lutym bieżącego roku we solą
,Po k~ecu ud.adzą .silę zehl'aJ!l:i w manife.statcyjnym
I r>o.chOfcizi,e pod gma<ch m'3JgilSlt~a'tu.
Z uiw,l!igi więc, te wiec ten będzie pro,za,dową malllMesta·cią ·oHatr W'o.jny, ni1
ko.l!o więc z zal· l!1tene.~owMlych bl"alknąć n3. niem nie pow',nno.
W<
OIbec tego Za:rząd Po·w. Kola Zw. ln.wal''
, . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...r
<łów w~ywa W'SLy!>bkkh
~n.w.a.! 'ldów W();ennv~'1
i Ipo,Zlo.sta.ł}"ch 00 ia,wi'enLa Boię w n:e-d7.ielę, ~I\i'
Wyciąć i przedłożyć do wymiany w admtnistracjL
3-~o b. m.. o go,dz. 9·ei raJt10 w sruli przy ul"c\'
Ra,joSlkielj Nr. 12.
.

B.

1lupon

I

,,~3(preS§U

~niilżoDJU

do

:J1'u stroOJoneeO" II' .1lraliofl)ie,
ul. 9'ijarsfla If
2 grudnia 1933

r.
.,._. ~ _ _ .'7."';~_ .
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REPERTUAR KINA,

• K;!tno ~źwięlk.owe "Z?r. ~a" w Chr~anowi.e wl'śWletla d~iJś, w IIDbOltę I )ub'{), w nied~ielę dn"a
logo b. m. amoc;o.nujący lilm ~. t. "GllJ!on~~e
t>ŁOm~". '
.

f:I(J~I:'J',§

M"'" •

IW

:Zasilili dla 6e1tro6otnUf:1i
(8) W dniu dzisiejszym odbyło sJę

na miesiąc grudzień b. r.

TRILVSIN

tej instytucji

lawiera wszystkie składniki potrzebne dla Od budowy komór~~
włosowych i to w postaci. w której je skóra g/owIJ najłatWiej
przyswaja. Jednoglośnfe orzeczono:
Ttilysln rzeczywiście pomaga I
t.upie! znii~a, wypadanie wlo sów u,staje, w/osy odr~stają, Ządać
we wszystkich aptekach. drogerjach I perfumer'Jach rrllysJn.
Fabryka Chemiczna "Promontau. Bielsko Ś,.

pod przewodnictwem wicemin. RożnowPreliminarz ustala na zasiłki dla bezposiedzenie zarządu głównego robotnych. korzystających z pomocy
funduszu Bezrobocia. na którem przy- ustawowej kwbtę 1. 702.200 zł.
*M*wmWWWWW
Na po'siedzeniu postanowiono pozatern zmienić dotychczasowy system wyROZWÓJ STOSUNKÓW HAN. praty zasilk6w bezrobotnym. które będą
DLOWYCH POLSKO .. WŁOS wypłacane co 14 dni z dołu. a nie jak
KICH,
"otychczas co 7 dnI.
*p
Komunikują nam z Medjolanu,

~~ iego

~~k T~~~~nte1e~j3Ia~ki~7
~:i~jt~~:
obecnie
mają

starą Reprezentację

włosy I

Istnieje nIezawodny środek przeciw wypadaniu wlo$Ćw·irilysll'l

będą wypłacane
Warszawa.

co 14 dni z dołu
1 grudnia. I jęto prelimiparz budżetowy

Ratuj

Centrala narkotyko'w pod Warszawą
d ra d -I h ersz t a b an d y. - W-II a w Otwocku
t
pode',rzane ZebranIa " owarzyslile

L· t

na Polskę w Warszawie, przy ul.
Al. Róż 6.
,IS Z
Zl
l
Jest to nader pomyślny objaw
• •
fi
B '
"
rozwijających się coraz bardZiej
l
stosunków handlowych i przem y -/
.
.
"
.
...
. d
'k'
"kokai do Polski
. Warszawa, 1 grudnia .
kIlku ~laml w czasie. reWIZJI w.Je nym szaJ t przemycającej
nę
,
stowych pomiędzy Wtochami i
Polską,
Warszawskie władze śl~dcle wpadły z ba?l~o~ wa,rszawsklch, znalezJOno w a prócz centrali w Belgradzie, posia~ał
na trop nOwej afery kOkaInOwej. Przed safesle wledenczyka.
Halperna, trzy oddziały w Katowicach i w :w"arsza~le,
11I111I11I111Ii!IIIIIIIII!IITlllllllllillllIlIllIIlllIllIllll!lllIIlIllIlIlIl11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111IIIIIII!lIIIIIIIIIII!I!IIII!IIII::!IllIlIlIlIh;o .koka~:. Ha!.:..:tał na c:lc hot~l~w~B~i~l~~.a J!a~;~ ~)::d~f:~)a;
szedł hst adresowany do niego List ten
otworzył nowy lokatOr pOkoju, zajmowanego przedtem przez ,Halpe~a i, w
ten sposób została odsłontęta tajemnIca
Najq
dokonał: radgk«l1illowie.
Halperna, Przywódcę szajki aresztowaParyż, 1 (" rudńia.
Lerroux przygotowuje się do objęcia
no, Jak się obecnie okazule, miał on
Z Madrytu donoszą: Diiennik "El wladzy. ale rządzić w tych warunkach
jeszcze oddziały w Po.zna.niJU, Gdyni i
Socialista" ogłasza rewelacje o prZY-I znaczy narazić się sodalistom, pracowPrze'myślu, zaś w jednej z willli w Otgotowaniach do przewrotu. Pismo so- nikom i republikanom lewicowym· Mawocku pod Warszawą posi08.d, ał hurtowcjalistyczne pisze o planie radyka1ów., my więc do clynienia nietyle Z planem
nię narkotyków.
Twierdząc m. in·, że w różnych cen-! rady.kał6w. ile z planem przewro'u mo-'
W pensjonacie tym przebywali zaztrach radykalnych rozdano broń, przy- narchistycznego. którego pie rwsz<I ofiawyczaj gruźlicy i niktby nie. przypuszczem część garnizonu z Saragossy przy rą może się stać ten, kto przYPllsz~za,
P~ZODUJĄCft
czał, że znajduje się tam wtelka potagotowywać mialno do marszu na Ma- że na tern skorzysta.
jemna hurtownia przemyconych narko.
w POLSCE
dryt. Lolnierze i młodzież radyl<alna
tyków,
'lamierzali uwięzić czlonk6w komitetu
W soboty i niedz.iele zjeżdżali się
wykonawczego partji socjalistycznej i PŁACZ DZIECKA, tak przejmujący sertam
rozmaicI osobnicy, rzekomo na wyce
matki,
ukoi
zaraz
kawałek
zdrowej,
unji generalne] pracy.
poczyhek i grę w bridża, a tymczasem
posilnej
i
lubial1ej
czekolady
PIASEC"El Socialista" dodaje do tego nastę
byli to agenci szajki, którzy przyjeż
KIEGO, Pamiętajcie o tern matki.
pujący komentarz:
dżali po odbiór narkotyków.
Uległy kaprysom prawicy
radyikat
ZJ
'tRI
Dalsze śledztwo, które zatacza bardzo szerokj.e kręgi, jest je®zcze w toku.
aresztowano
-w
z
tą sprawą około 15 osób,

WHiszpanji przygotowuje
ao
I

sie przewrót.

' kę
·cl-ec
postrzeli
cor
OJ
ł

Ol!ółem

Nieszczęśliwy wypaqek podczas m~nipuIowat!ia broni~/'
Inowrocław, 1 grudma \lekkOI11Y~lnJe SIlowodowal wystrzał 11
.h ... .:. P? szpital~ P?wiatowego. ~ Inowro..- śrut ugod~i! nalJ~z"eciw si~dz8;cą tIelenę,
cławIu przeWieZIono nocą cIęzko ranną ,która zwalIla
Helenę Krzewińską z Palmowa (pow. I krwią,

U..:!
n"
sf
ze uy na
B
li' _

Się

111
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~·

0lWnaII ,

•
ł

już

zwią:z.ku

samorz=tdo'
IJD
,
~

Ił

Wił

na ZIemIę, brocząc
- '"I:
.
nie kasl!J'ą sobót anaielskich
nieszawskO, która odniosła ciężki poZ powodu znacznego u.pływu krWI, l
.
o... .
.
strzał w lewe ramie i 'rękę oraz w lewy stan zdro\~ i a ofia~y lek~omyśln~go f!1a. Warsza.'Y~' 1 gru?l11~'1 handlu, ~owladuJemy SIę. ~e urzędy: pa~~
bok.
nipulowanla brOnIą - Jest grozny, lSt(8) W ZWIązku z weJsCJem w zycie stwowe l sa!?10rząd?we OI?Z or.gal1l zaCJc
Jak stwierdzono. olciec Krzemińskiej nieje jednakże nadzieja utrzymania jej z dltiem I stycznia 1934 roku nowel} do pra;vno-Pl1b!Iez~e 11l~ zamierzają kasopodczas czyszczenia fuzji myśliwskiej przy życiu.
Llstawr o czasie pracy w przernysIe I' wac t. zw .. anglelskI.ch sobót. W u'rzę.- - - - - -. -. --.-- .---- .----- - -'.- - --...-.------..- - - - -,- - - - - - - - -- ------ - ---.-........-- ...~- -- dach tych l Instytucjach nadal w soboty
..,
praca trwać będzie do godz .. Z-ej po pol.
,
latem i do godz. 3 PO poł. ZImą.

I

rwawa.
tragedja
29-!etnl

zbrodnl

miłosna

pod DruIlziijdzem
w,J~~;,:~~~~i~·~I;j~:E:::~:ik::~
"
Po do k onanlu

rzeźnik postrzelił swą narzeczoną. ~~,.
uciekł przez okno i w ogrodz~e odebrał

robotę?

sobie

~~~:~~i/~~~sl~ ~~kl~ni-a~~nd~OC~~gO
życie Raj n~ea~~~k~d;~~i~ó~ot.~~TÓNI ROnlE
Kraków, SLA WKOWSKA 20

Grudziądz, 1 grudnia. . f
Zwtoki samob6jcy zostały zabezPie-!
Podlożem .tej krwa~ej. tragedji b~W miejscowości Male Torpna. w po- I czone do czasu przybycia komisji są- ty podobno I1lcporOZumlema na tle mIwiec ie grudziadzkim, wydarzy! się po- dowo - lekarskiej.
losncni.
nury dramat
tle miłosnem.
2'
Al
iM
.·*i!'MfVWS......,..'~.f
MiM &Iii
,Przy ul. Grudziądzkiej Nr. 39. zamie
szkiwała
wdowa. Ojdowska wraz ze I
łod ,I
swoją
19-1etnią
córka, Gertruda. O rękę
Gertrudy starał się 29-letni Franciszek
Pankowski, z zawodu rzeźnik. zamieusiłowałv pozbawić się życia
· d
d N 36
k t
d
S2 a y w sąsie nJln
omu po
r.
.
Kraków, 1 grudnia.
się, że żeni się on Z inną, postanowiła
Krytycznego dnia, Pankowski. uchoWczoraj późnY!11 wieczorem in ter- rozstać się z życiem. Desperatkę w
dza.cy za oficjalnego narzeczonego, wenjowało pogotowie ratunkowe w stanie ciężkim odwieziono do szpitala.
przybył O godzinie lO-ej wieczorem do dwóch wypadków zamachów samoW dwie godziny później wezwano
Gertr udy. Gertruda leżała już w t6żku. bójczych młodych dziewczat.
pogotowie rat~~kowe po raz d~ugi na
Po upływie dwu godzin rozlegr się
O godz. 8.15 wieczorem otruła się planty w poblrzu Wawelu, gdZle przen 3~ l c huk wystrzału rewolwerowego jodyną zmieszaną z esencja. octową chodnie znaleźli
21-letnia ApoJonję
który za ~larmowat wszystkich miesz- służąca Marja Juszcykówna. zam. przy Grodziejównę. Do rozpaczliwego kroI\ai'ic'ów domu.
ul. DietJowskiej 11. . Do rozpaczliwego ku pchnęła ją ~ęd~a. Niedawno. straciPrzerażona matka wpadła do poko- kroku pchnął ją zaw6d miłosny.
ła ona posadę l me mogła znalezć praiu c6rki. Oczom jej przedstawił się 0Przed blisko rokiem poznała ona cy. Za ostatnie pieniądze kupiła 20
kropny widok: na łóżku leżała z po. pewnego robotnika, z kt6rvm nawiąza- proszków "Kogutków", które zażyła,
strzeloną raną głowy Gertruda. opodal la stosunek miłosny. Przed dwoma
W stanie nieprzytomnym odwieziona prze ś cieradle znaidowała sie kula re miesiącami narzeczony porzucił ją, a no denatkę do szpitala.
wolw ~ ro \Va. Pankowskiego zaś. który gdy onegdaj dziewczyna dowiedziała
uciekł przez okno znaleziono po chwili
.,
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Tylko do Brazylii mogą jechaf

rolnicy
Warszawa, l grudnia,
Otrzymujemy co·dliennie listy od
naszych czytel'nik6w z zapytaniami \V
sprawach emigracji, szczególnie do
Francii. Ostrzegamy przed wyjazdami
zagranicę na niepewne w postuKiwaniu
pracy. Nieomal wszystkie kraje mają
nadmiar sił rOboczych i emlJ.!rqcji nie
dopuszczają. Jedynym wyjątkiem jest
Brazylja, gdzie emigracja: z pewnemi
coprawda utrudnieniami jest dopuszcza)na, aJe tylko da rol·ni'k6w, posiadlających pewne środh Najbliższy
transport emigrantów wyjeżdża z Warsz:l.
I~H\VI·nO\V
Ul "
I
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przvby.

do Eurony,
t·
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Smlsrc
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OpC·
I
\V UKropIe TymCZas:'~ko:;!'::::6!~kIChkOI.
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Jni wystrzałem z rewolweru w usta,
od~hrał sobie życie.
ł
ragtczne s U l ra U Ople l na
Zlec lem
Ci ę żko ranną OjdowskC\ przewj~-l
Kępno, 1 ~rud.nia.
garnka z wrzącą wodą! odlnosząc przyW Okrzyca1ch pow. Kępno wyd~rzył tern t~k cięż'~ie poopa,rzenia, że mimr; na
7iono do s~p~tala miejs~le~o ~v. o.rudz!ą
dw. Stan JeJ. acz,kolwlek cJezkI. me ~ję tragic/!:ny W)'lPadek. 3-let'l1i Zd1;ldaw tychmlas.toWe) pomocy zm.arl W straszjest 2f OŹny i. ist~ieje nadzieja utrzvma~ IK~ wpadł da · ~łIJIO w ~.. Slp m!czamiadl..
nla jej przY zycJu

I'

·

Gibraltar, 1 grudnia.
Przybil tu okręt "Contedi Savoia".
na którego pokladzie odbywa podróż
Litwinow,
D;;dennilqmwm,
kt6rzy
chcieli uzyskać z nim wywiad, Litwinowo odmówił wszelkich deklaracyj.

I

A NA LOLA SZU A M

~
(OŚ ,dla k:a idego ...

~C.C

C:odzienng 111_ rgsunkowg "Expressu"

-::Jaś udał
~alle malec:

się

z matk, na zamiejski spacer.
pytaJ
- MamUłiu, co to za rośliny?
- To Sil ' liście tytoniowe, łYnku ... - odpar.la matki&.
- A gdzie SIł ' owoce?
- Jakie owoce? ...
- No, papierosy I
.
PrzŁY,kiewicz miał skład manufaktury. Zban.
trutowal Założył biuro próśb i podań. Zbankrutował. Otworzył , kino. Zbankrutował.
Obecnie w śródmieściu otworzył kawiarnię
"Bajka".
- D1aczejlo nuwał paD _ , kawiarnię "BajkII" a nie powiedzmy ,,Pod czarnym
osłem"? - dziwi lIlę przyjaciel.
- Dlaczego "Pod czarnym osłem"?H.
- Bo plHCie pan jest brunet, me?...,

..,

.

••
'

W kuluaradl' selmowych

Kiepsko z Lolą - "Express" doniósł,
W swoim filmie zeszłym razem,
Właśnie auto wiezie dziewcz,
Na policję pełnym gazem.H

- Jaki Hipek, co za warjat? To pomyłka jest okrqtna,
Niech zadzwoni pan do papy,
M. Kopytko - sprzedaż plótDa.",

Wzrok badawczy - mina sroga,
Pan przodownik Lolę pyta,
Gdzie się podział Hipek'lWarjai,
Gromy złodziej ł bandyta. ••

_

.Przyjdź

z

pomocą

drogi Wi.:ku,

I w niebiesiech, wy anieli,
Do p9licji "wal" w podskokach.

Bo do

m.aJJIR" Lolę wzięli I".

opowi&daię nastę

pującą bajeczkę.

W pArnej wsi chłop popędzał st.ado bara.
nów, kt6re nie ehciały Iść pod g6rę. Chłop wy.
wilał batem, lecz nie m6gł sobie d&ć rJldy z ba,
raoami. Nql.e podchodd doi jakU jegomość i
powiada:
- Czekajofe, J- wam: pomogę. ..
To rzekłSZ'j', kłwIutł tylko palcem l barany
"aŁychmiast go 'USłuchały."
Chłop zapytał ździwionYf

-

Jak to płm zrobił? .. Klm pan

-

Skąd

tu

wzięła się

u licha,
ma "cebula"
I po drugie Jakiem prawem,
Wsałhił Lolę, pan do ula? ••

Im? ..

Pamiątkowa

A "cudotwórca" odparł na łoI
Czego lIlę JNIIl cldwi _ J.tem Fezesem
('ewneg,o kluba HJmowego...
-

- Nie tak prędko, drogi panie,
Trzeba aprawdzić, czy masz rację,
Tu przodownik woła Lole
I ząrzlldza konfrontację,

Kawalerskie daję Iłowo,
mam tę panifi,
A zegarek: sam fej dałem,
Bo... mam wielką chrapkę DA ni....

-

Wyśm1enicię

MedytuJe Wkek w ancłe,
O czem myi1ł - trucko orzec,
Wiem rozkaa! szol.owi,
By Da ~6WD1 Jechał dworzec...

'.
::!~~:::'~=':~ITaJ!~~!z~~!n~~~}~~h ~2~P~e~~czyl ~
••

(DoI8." .:iq!! jutro)

Lekcja ~ ", _kole powIIIZechnef. Nau·
czyclel zwraca się do jednego z uczniów:

• •

•

Loodyn ma niebywałą oensację.
lepiej Qpowie "PANORAMA", której 4
Już od dłuższego cz.asu, zwracała numer ukazał się już w ~edaży i jest
Mroźny wlecz6r.
Na rogu pustej ulicy stot uwagę władz i sfer przemysłowych za" wszędzie do n,a bycia.
jakiś drięc:y maleo i pl.azer
dziwia.jąco duża liczba pożarów, Płonęły
Należy
podkreślić,
iż sensa,.cY'iIIlY
- Łaskawi panowie... OfiaruJcle kilka gro. fabryki, Slkłady, banki i objekty miesz- "TRUST PODPALACZY" w nwner-z.e
szy... Ojciec m~ umarł... MatIus umllfła... A k\Llne. W olbrzymiej większości wypad- 4 tym ,PANORAMY', zmajduje się wśród
j
boję się ,wrócić do domu, bez, ~osza, bo mnie ków, nikogo nie schwytano, a jeśli nawet szeregu innyoh, świetnych i wyso'ce
rod2lice na śmierć zatłuką...
władzom udało s, ję schwycić poszlakowa mujących reportaży, nowel, opowi.adań
ne o podpalenie indywiduum, nie zdoła- l 't. d. i t. d.
,'11',
' ,
••••••••••••••••••••••••••••••• no zgromadzić dowodów, któreby uzasad
Pomijając już "UCHO śWIATA, KTÓniały skazanie. System "aHbi" rozwimrię- RE MA ZASZCZYT PRZEDS1 A WIC
RAD O- ODBlOR l KI OTAHI A Y ty zootał do niebywałej d05Jkornałości. SIĘ", n-ie wspominają.c już o n~ebywałej
25 proc. zniżka
W tych warunkach, władze beZipie- tragedji ofia,rrnej kobiety (W Qpail'ach sza
I czeńSltwa zmuszone były wypuszczać na leństwa), i n~e:n.awiązlljąc już tui>aj spe"Deblessefon-Mikro"
odbiornik sieciowy. kompletny z 3 lampami i wolność ludz.i, co do których wmy były cjal:nie do ,.POLAKóW W ARGENTYzdecydowanie przekonane, nie posia'dały NIE", aJtti do "Prz-emycanych rośIrin". ani
i selektorem złotych netto 145.J
jeoowk dostatecznie obciążającego ma- od feljetonu ,VQIl'a', nalCIŻY zwrócić uwa
"Deblessefon-Oświatowy"
terjału.
gę na rewelacyjną nowelę "Podstęp", in
sieciowy z 3 lampami z sęlektorem i inZ dniem każdym stawało się wraz teresujący życiorys Królowej Zelaz.a, ma
duktorem dynamicznym złotych netto 185.ba~cLzjej o-c,zywhstem, liż w aralI1żowanru ka.brycz.ne
opowi,adalIl1.e
IITajemnj,cz~
,Deblessefon ·świet! icowy" tej s-erii pożarów "macza. palce", j,aJkaś auto" i w. m.
!lJj.ezaniemie zuchwała i świetnie zorganiCO/raz bardziej popu lamny tygodnilk
sleoiowy z 4 lampami z se lektorem 1 induktorem dynamiGznym złotych netzowana szajka podpalwczy. Całą Slprawą ,.PANORAMA", w swym osiatnim, ba,r to 285.zamteresował się najzdoLnieiszy detelk- dzo efekbowttlym numemze, pr.zyn.oSli noCenniki wysyła się bezpłatnie. Odsprz.etyw londyński, a mimo to, nle zdołano' wą sen,sacyjną wyoina1likę, za którC!j zedawcom udziela się rabatu.
llchyl1ć
rąbka denerwującej t'a jemmcy. siawieni.e pa-zeznacZlClalo w dJrodJz.e 10&0SIąska Wytwórn~a Precyzyjnyoh odblornlAż wreszcie bomba pę'kla.·
wanDa nal~rody na SlUmę 150 zł.11I
ników "OEBLES::5EFON", Katowice. ul. MarOkaz.ało się ... Ale co się okazało, bo
SoL
szałka Piłsuds~iego Nr. 27.
-
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znaczy co

uoblł?~ Usiadł'
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..;~:;;:::"', OszustwO... przyszłych sDdziów
'towarowa.
Ił
Skandal w sferach prawniczych

BułgarJI.

(x) Z Sofii donoszą: Niezwykłego IWOlOny - wracał na swoje miejsce.
To niezwykle oszustwo nie wyszło
oszustwa dopuścili się podczas egzaminu sędziowskiego i adwokackiego, apli- by tak szybko na jaw, gdyby nie fakt,
że jeden z członków komisji egzamlnakanci sądowi.
90 aplikantów sądowych przystąpiło cyjnej znalazł zapomniany na ławce, po
do egzaminu. Gdy wszyscy egzamino- mocniczy świstek z rozwiązaniem zada
wani zebrali się, jak zwykle, we wsp61- nego tematu. Zwrócono uwagę, że wszy
nej sali, przewodniczący komisji egz,a- scy egzamLnowani zupełnie jednakowo
minacyjnej przeczytał zadany temat z opracowali temat. Po nitce do kłębka
prawa karnego. Jeden z aplikantów, wykryto niezwykle oszustwo.
Młodzi aplikanci s,dowi niebardzo
pod błahym pretekstem, wyszedł na
chwilę z sali egzaminacyjnej. JaJk to już są jednak zadowoleni z wyniku eg:zabyło umówione, pobiegł on szybko do minów, albowiem egzamin został anuniedaleko położonego mieszkania znajo- lowany, a wszystkim wmnym przedlumych, gdzie oczekiwało nań już trzech tono za karę okres aplikacji o cały rok.
starszych i wykwalifikowanych praw- KAMIENIC. wlil, ml.ld!:ów złemskidl.
ników.
dustw. pa-rcel, oraa; mal:ych domk6w na teryCi trzej prawnicy szybko przerobili torJum calej Rzeczypospolitej naJwiokszy wy.
do sprudanla pOSiada jedynIe biuro temat, którego odpis zabrał egzammo- bór,
wany ze sobą i powiesił w dyskretnej .. W AWEL". Krak6w Orod2Xa 60.
ubikacji, na gwo~dziu, na którym i tak CHODNIKI dyWany !Ze SlZmatek 'W'YU'llb1a 11<:a&się zazwyczaj papier wiesza. Wróciw- nla Kraków, Bożego - Ciała 29. Wteakl wybór
na S1kładozie, ceny zniżone. Ku~u.ie ~adU!:i telkszy do sali egzaminacyjnej, znacząco sty4ne.
NOtYCE krawieckie. fryzjerskie ostrzy bezF
koIlJkurencyjnie SZL1PIERNIA "BRUS", Kra- mrugnął na kolegów. Od tej chwili raz NIEPRZ8PLACISZ Jeśti lropl:Sl: b\>ęli!mę, hpektóryś
z
egzaminowanych,
wyporaz
ków, KannmilClka 16.
1'1!.'IIZe, 0060z00hy, swetry i l p. w nlOwootwarrteJ
fOKSY rasowe, krótkowłose s,przOOam. Wiado- chodził do zacisznej ubikacji, wynoto- fLrmie: NOWY BAZAR, KRAKOW, ZWłBRlYwywal rozwiązanie tematu, i - zado- NIECKA ~. WieMd wybór. Solidna obs'ru..
mość I(,r&k6w, Starowtłna 8, III. 1.

,ospo-

KI0 URODZIŁ SIĘ DNIA 2 GRUDNIA
Ambitny, bystry, praktyczny - dąty do zajęci.t
dobrego stanowIska.
Jest to natura dość sympatyczna, umielctnie
przystosowująca się, o dutycb zdolno§ciacb naśladOWCZych. Nie zastanawia sIę zbytnio nad
sweml czynami - a mimo to spotyka go w Ży
du powodzenie•
SwIecl wprawdzie gwlatlem odbitem, ale zdoi
ooścl swe roztacza tak lekko ł z taką gracją a zwłaszcza czyni to wszędzie tam, gdzIe mogą
one zostać naletycle ocenione - że może nawet
uchodzić za człowieka wybitnego l zaćmić innych ludzi swej sfery, zdobywając uznanie I majątek.

Cbętnle wierzy w swą dobrą
gwiazdę i
pod tym względem ma rację - gdyż urodienie
dzisIejsze jest pomyślnem.
Umysł jego jasny, bystry, orientuje się do·
skonale w sprawach życiowych I łatwo asymiluje nowe Ideały I metody~
Czasaml bywa nIeco bojatliwy I nleJlewny.
ale przy lada okazJI przejawia znowu kraó,::owlI
odwagę I zuchwało§ć, zwłasz.oza wtedy, gdy zostanIe podrażnlooym. Wykazuje zdolności I)rgaolz!ltol'5kle l dąży do osiągnięcia potęgI. Naz;e"
nąn występuje
jako przedstawiciel POW3lri i
autorytetu.
Jakle są Jego wady?
Latwo§ć z Jaką sIę obraca w życiu czyni
go nadmiernie zarozumiałym, dumnym, a nawet
pozornie bezwzględnym w stosunku do tych.
czyich potrzeb nie może zrozumieć.
Zazwyczaj Interesuje się sportem I potraf!
być dobrym Jetdtcem,
strzelcem tennislstą
okazuJ liC zamiłowanie do wszelkich zaJęć na powietrzu. Zajęcia wymagające nieustannego ruchu, treningu lub też opiekowania się zwierzę
tami - wywierają nań wpływ przyciągający.
Przebywanie stale w zamkniętych pokOjach
wywiera nań wpływ przygnębiający. Nntomi"st
gdy sam może rozkoszować się dowoli rucher.l
na §wletem powietrZU - wówczas odclllw:J
wsp6łczucle względem os~b zmuszonych do pracy w zamknIęciu. Chciałby w6wczas Im dopomódz, zmnIeJszyć godziny Ich zajęć I poprawić
warunki, w Jakich pędzą swe życie.

DNIA 2 GRUDNIA URODZILI SIĘ!
franciszek Ksawery Dmochowski - poeta, tłn ·
macz Homera; Pierre Waldeck Rousseaufrancuski mąż stanu; Paul Moldenhave-n - "
niemiecki minister lInansów; Helnrlch v. SJ"h-t
historyk; literat francuski Alexandre Chartri:l",
Jeden ze znanej spółki literackieJ - frc!<m-n Chatrlan oraz June Clyde. fnc Maltcn i Wrr :"ll
William - kwlazdy ekranu.
JAN SI ARŻA DZIERŻBICKI.
UNlEWAZNIAM zgubiona ksiażeczkę Kasv ChoTYch. Kraków, Km'Pa1k Cyryl.
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SENSACYJNA POWIESC

WSPOŁCZESNA

I

Za'Wj,d~.ki odwrócił się nagle.
SpoJ- Może powiesz, że MiłclSz też jest 'I chę rorsy.·. Goły jestem jak święty
Józef Chudzik byl bezrobotnym.
Od rzał na Jamę.
"bardzo interesującym człowiekiem !,.... recki .. ·
- O, nie ... wi ci,ós z, Miłosz jest dla
Za widlki obejrzał się.
dwuch godzin. siedział bezczynnie pr~ed . - Codziennie pi,sze do mnie sążnilSŁI!
dw.ur.cem koleJowvm. gdy nagle. podble~' ilsty ... Zaraz ci pokaże...
mni'e wcale nieciekawy... Głupi marzy- SluchaJ' pa'n .. · - szepnął- - l .
don le"o ukocham' synek. Jaś. ktorv poka·
W.
. .
.
..
zal mu znaleziony przed dworcem kwit
ymągnęła z torebkI podłuzną, I!!lJo- ciel, który sądzi, ~ż .;;entymentem i kwi,a- stanie pan 200 zlotych natychmiast.·.
bagaiowy.
wą kOlpertę. Zaczęła czytać na głos:
tarni, uda mu się kupić noc rozkoszy .. ,
- Dziękuję uprzejmie ... A za co?· .
- " ... Nie wiem co się ze mną Ale on mnie kocha nruprawdę ... On mógł
- Za drobnostkę - odpad Zawid;:
" N~ nodsiawie tego kwi!u ?jciec i .syn od·
blcrala wa Izk.e .. w ~t0.reJ ~u wIelkiemu
dzieie od C?MU gdy nie widzę Pani .. by nruprawdę zamordować swe'go rywala ki i jeszcze raz obejrzaf się dokład ii:
s\\rmu przerazenlU znaJduJa między gazeta·
N"
.
.'
.
b'
C 1
Co·ś ty nowie-działa?! zf'lTIvtał na wszystkie strony, p'OClem wyciągn "
mi I szmatami odrabana rękę meżczyzny
Ie plI'acuJę, mc n~e ro 1ę... zeKam
. . t ' , . . o t '
oraz . woreczek z pieniędzmi i koszto~':;Ośna Panią ... Pamięta pani, miała p ar.1 i nagle Za~TldZ~l, c~wytaJąc 1ą za. rękę·
z kieszeni flaszeczkę idolkończyl: cIa mI.
przyjść do mnie, kupiłem na pani
Skrzyzowafy Się łch IliPOJ f Z em:a. ;-- W Powiada pan, że chodzicie razem J; .
\V chwili. gdy Chudzik otwiera! walizke.
przyjęde kwiaty ... Przechowuję jesz· rybydwu g~owa.<;h bł,YsJ?-ęła na,g le .. Jedz:,a wódkę. tak?
ktcś zapuka~ .do ~rzwl. ~zybk~ wsuną! wa_
cze te zwiedłe nłatki .. Codzień z ńa- myśl. Zawrcl7kl bał SIę Ją WYSłOWIC ... Nle
- Ano, tak!...
.
lizkę pod lozko l w tej chwili do pokoJu.
'.
t'
.
t'
• .1 • ł . k J
t
.
L.
w~zedł policjant. a za nim jakiś pan z leczmą ro~mawpam, Bo przeCIe mam Pn- WI'elUZ.I:l Ja
ana na o zareaguJe... e·cz
- A więc wleje mu pan do kielisz
ka oraz dozorra Owym panem by! rtjent
ni portret w robocie!... Zalę się przed ona przy~zła mu z pomocą'
ka kilka kropelek t,ego płynu ... Po !kilk
Ołuński. któr~ przyszedl mu oznajr:ri~ . .i~
nim na panią ... Ale portret je.st 'pani
- WięC ty s~dzisz, że on...
dniach znowu mu pan da talką porcję
wcdług przedsmlertnych zeznań :J:eJakleJ'
'.
'1
Z'd k' k' ł ES~ł o,,:ą. D ~1'W3,czny
.
T
t
Klcmentyny Wiórcz~'ńskiej.
zamieszkałej
wI~!'nym .Slprzymlerzencem - muzy.
. ;aw: z l ~_'bną
O wys arczy .. ·.
przy ul. Sląskiej 12. jest on jedynym i wlaśA Ja pamą tak kocham ... Tak prag·1 usmleszek zal'l1rał w kąclka,ch Jego ust.
Pakuła zmrużył oczy.
chn' m synem hrabiego o nieznanem \'azwinąłbym ogromnie przytulić swe uSlta! Wyciągnął papierośnicę. ZClIP,alił. Za·ciąg
- Zaczynam już kapować· .. Truci:.
sku. al~owiem Wiórcz"ńska. zmarła !)rzed
do palIli szyi, j<lJk wtedy, gdy...
nął się dymem i rzekł:
na?
w~' powledzemem tego naZWIska.
Zostaw! _ krzyknął Zawi,dzki i wv- Tak, on!... Tylko on!... Wvśmieni- Nie zupelnie .•=
. Od. sas!ad~k Wi~r~zyńskiej Chudzik do· rwał jej liJ.jowy pa,pie,r z ręki.
' t a myśli... Powinnaś zakrzątać ~ię koło
- Śmierć momentalna?
WiedZiał Sle. ze ongIś służyła ona jaka pia·
S .0 ' r a ł
.
. . h
t '
I O . ,
k
N'
Wł'"
.
.
p
stunka u pewnej hrabiny. a ostatnio prawap 1 .z a n~ na me,go z us:-mec em.
ej sprawy.. n J.est wymar~?nYIl!- wy ole,"
asme, ze me... owolna·
dzila tajemniczy Żywot Odwiedzała ja pew.
- Czemu SIę tak oburzasI. ?...
nawcą twej woh ... On zablJe Klefera!... Może pan być SlPokojny, na pana w żać
na elegancka -dama o niezwykłej urodzie,
nym razie podejrzenie nie paJooie ...
która wszyscy nazywali .. Księżniczka CyŚmierć nastąpi p'O kilku tygodnia'ch...
gańską" i która przyjeżdża cytrynowa Jimu·
"'ozdział s;edt=':md~"e~~.!:I'\411. S70· S&u
- To fajnie!. .. Już się robi!· .. Ale:
zyna. Chudzik ujrzał ia pewnego razu na
Fi
,
I
.... >I
- - ~ 11::,
...
!.:;1
ulicy i uczyniła ona na nim niezwykle wraja mam do pana hraJbicza maleńJki inte·
żenie.
"In~_.
".~~~~';,e~i~1 resik .. - odpar~ P~ikuła,. chowaj'ąc fla
~
•
..,
no ~~f~Hn~'\4'UI# ~w r"'.1
-=~Il:S"1 sz.eczkę do sweJ kIesz.em.
Jeszcze tego samego dnia Chudzik po. "
stanowi! pozbyć się nieszczęsnej walizv za
W
ł
b
k-im znowu zaZ.awi,ci z I\: i zastanowi ł się ...
- No, slucham!.·.
'laslem
lec
pr7.es
k
d
'1
t
n
•.
a
acu
wie.rz
O\~'S
m
- Czy pan nie wie prz~m<ł'dkiel1'
.
z . z o ZI a mu w em pew_
na chłopka. Wobec tego rzuci! walizkę do wrzało życie. Zawidzki przywolał Pio- Jak wygląda? - za'Pyta~.
J.r
stawu. Następncgo dnia dowiaduje sie z tra. -Nie wiem jak to określić ... Dość i gdziebym mógł zastać teraz Garbuska:
gazet. że policja oprócz walizki 'w ~tawie
_ No, jakże~ _ za'Pylał. _ Jestem, przyzwoicie ubrEtny,
ł d
.
- Nie przychodzi już d'O mnie od ·
odnalaz!a druga taka sama walizkę. zawie' . d k'l
d"
b
'
m.o y...
dawna nJ'e wI'em co SI'
. d'"
raJaca druga rękę bestjalsko zamordowanej ru JUz o . I ku m, a Jeszcze ,z lo ą me
_. Proszę 60 tu przyprow1lidzić...
'
ę Z mm lleJe ...
ofiary.
.
. poro?:mawlalem w obchodzącej nas s.pra- rOlka7ał Za~id.lki.
- I ja go nigdzie zł,apać ni'e mogę· ·
Oprócz owej chłopki widział Chudzika z' wie ... Masz jakieś wieści ?...
Loka,j skłonił się i wikt
Mam z nim pewien inteersik do obga
walizka zawodowy rzezimieszek. WładY'1
Piotr poskrnbał się w glowe i s.puścił
Zawidzki wypatrywał niecierpliwia dania, ale mi się· pSłrukość, nigdv nic
.
t'"
szykuje ...
slaw Pakuła. który grozi Jasiowi. te odda l' wzrok
go wraz z ojcem pod sad. jeżeli nie wystara
· s · k'
a'Je.mmcze;~o gOścia, . ..
.
- Nie wiem gdzie się podzia'ł! sie o 100 złotych dla niego. Jaś dobiera 50ą, a Ja ze...
Wreszcie n
kr c e l uk
ł
bie do pomocy swego kolegę. siłacza Felka.
- W1dzę, że niezbyt wesołe, bo masz,
.
a za ę I a e)
aza SIę I od'Parł Pakuła. - Pewnie do innego
i razem szpieguja Pakulę. Za miastem do. mmę nietęgą.... Gadaj wszystko,
o i lokaj, a za nim Pakuła.
miaSJta na gtośdnny wyst~p pojechaL.
"rc.hodzi do walki miedzy PakuŁa a jedllym z wiesz....
c
To , pau?· ~ zawołał. mi,le rozNastała chwila milczenia· Zawid~kj
[egO
przyczem Pakuła pchnięCiE'm karmratów.
noża zabija swel1:O rywala.
- Ano, głównie ten 1>an Chudzik... I czalOwny ZawldzkJ . - ProsImy .... An- wy cią gną ł z k'leszem. dwa s tu'l l'Ot owe
Narzeczona Chudzika jest slutaca adwo.
- N o, co wiesz o nim?...
\ lr r oże odejśćJ
banknoty.
kata Glowniewskiego, mieszkającego w tym
- Znowu bróździć zaczyna ... Często'
O a:i zn!kT. . .
Pruku}a nie ruszył pieniędzy.
sa:nv~ domu. zgrabna. m!oda dziewczyna. do ZalelSia zajeżdża, do pana hrabiego ...
SI~daJ pan· .. -:- zapraszał. gOSCIa
- Bierz pan· ..
ktorej na imie Stefcia.
Odbywają tam długie narady z różnymi' Zaw.Jdz~l' . Jak. SIę. p.an mlew.a?"'1
- To troszkę zamał,o, panie hrabi
GdłO·'kllr,iewskdi zaiJnteresował. s!ę losem adwokatami. Będzie pewnie nowa Sipra' I Da \"\ no JUZ pana me wl-dzlalem.·. Proszę czu .. , Taka ryzykowna robota ...
Ch u Zl a, a g Y aś OPOWiedZiał mu w ·
I napiJ'e się pan?
Pros ,
Z
'd k'
.
ł'
. l
wielkiej tajemnicy o odkryciu dokunJ~em w wa....
. '.'
zę··..
aWF ~ I spo}rza nan uwazn e.
walizce. adwokat OIowniewski z nic·Niado·
Zawi,dzkiemu błysnęły złowrogo oczy l
- I ja palla hrabicza da"\vno już nie '
- Cóz to za rYzy1k'o z pańskiej stro
mych przyczyn padł zemdlony na podlOgę..
_ Sprawa będzie, powi,adasz? .. Nie widzialem ...-rzekt Pakuła po wypróż- I ny? ...
Jaś. obawiając sie w dalszym ciagu zdra· będzie sprawy, bądź spokojny... BEż·, nieniu szklanki· - Słyslałem, że miał
W. kJaidym razie ja mam zatruC
~)L~~,~trs~~;v i~a~~t'~'łas~:egpUj~w;~z; j~~~:ś szych szc.zegółów nie. mas,z,?...
pan niemite przejścia ... Pojedynek..
c~łowlelka... Trzeba taką rzecz ostroż
I-:onszachtv z przyjacielem Księżniczki. [(a_
- Ano ... Wedle tel krwI...
, - A. tak ... Ale to już przeszł·o ... Nie me wYkonać... " .
rolem Zawidzkim. który poleci! mu. aby za·
Zawidzki zerwał się z fotelu.
liczę już tego. co poza mną .. ' Dość mam
- No. oczywIsCle.·. Ma pan tu jesz ·
denullciował Chudzika. lecz Pakuła. obawia·
- O jakiej krwi mówisz?..
jeslcze przygód przed sobą...
cze 50 złotych ...
iac ~ie zemsty Jasia. nie chce się podjać tei
_ Ano, wedle te~o proceSli...
A, tak, tak, wiem...
- Choćby cale trzys~a· .. Taniej nic
misji. Wobec tego Zawidzki zwraca sie do
15
Księżniczki. przez która niejeden' mężczyzna
- Mów wyraźnie!. .. Co wiesz?...
- Co pan wie?...
mogę ..·.
.
odebrał sobie już życie. aby nawiazala zna- . - Jeszcze ra:z ~a być krew badana,. . _ No, słyszy się przecie rozme..
ZawldllJkl dod~ł j.eszcz~ sa złotych
~~~~;ć s~n~;btj~it~~~ i skłonila go do popei mby na s~rawdzen.le .... , .,
Człowiek ma znajomości.,. Ma być po'- Palkuła zg~rnął plemClidze 1 powstal..
Księżnic'zka. 'chcac wzbudzić zazdrość w
- Jakle Sipra:'Vd~ell1e, ..••
.
dobno apelacja w sprawie tego ... Chu-.
Zrura:~ p'o~str~al go ZawJdz·
Zawidzkim. stara sie usidljć Chudzika.
. - Czy Chudz~k Jest synem hrabl()w- dzika...
ki. , -. POwl~dz. mI pan }~sz.cze, czy ter
Pewnego dnia powracaiacego od Ksież- s k t m . . . .
- To i pan to wie? .. A skąd?...
panskI. ~'~lYJaclel ze sZJpltała to pewny
niczki Chudzika aresztuia dwaj wywia--;- G~ttipstw me g1łJct<lJj! - wrzasnął
- Chudzik sam mi opowiadał w człOWIek. '.'
.
dowcy.
Zawl.d~h
.
.
przystępie szczerości...
- Se~ekr· Pewmak, stuP'ro~em,~o~
W Urzedzie ~Iedczym Chudzik dowiaduje
Pwtr speszył Się o~r?mme. .
Zawidz.'ki przysunął się doń bliżej.
I wy pewmruk .... A bo oo?'" Nawruhl lUZ
.sie ku swemu wielkiemu przerażeniu od
- Ja tylko to m6. Wlę, co WIem...
__ l'
'n
"
. . ! kto?
' .
nadkomisarza Be!zy. że jest posadzony o
ł
O pa: teraz l ChudzJkIem zYJe
J
l
z3mordowanie hrabiego Kazimierza Burs. Przecie sam pam prost ...
. . l k"
. .
' .
'd?
eSZJcze me, a e SIę obawiam ...
kiel1:o iego rzekomego ojca...
- Tak, tak .. , - uSłpokoił się Zawidz na przYJacIe s lej stopIe, la.k ~I zę .. '.
- Może pan być spokojny ... To mo!
POGczas rozprawy sadowej jakiś tajem. ki. - SaJm cię O to prosiłem, .. Rac.ja...
- A, tak .. :
straszme. Jest mar- człowiek.·. Najwyżej będzfe kosztowało
niczy "Uarbuse-k" podaje 8ię anonimowo Wybacz mi, jestem ~denerwowaJnv ... Mo kodtny .we~le !akleJ~ sercowĆed.1ksprawy
jeszcze setlktę i wszystJko się załatwi...
iako "prawca zamordowania hr. Burskiego. żes.z odejść...
co zJe n clągme .m~le na
ę...
- Czy sa,Jdli pan, że on już nas zdra'
Mimo energicznych poszukiwań nadkomisa·
. Piotr skł"'... ił się. i odszedł. law~cilzki
- A s~ąd p.lelI1?lą dz e ble.rze. ?~.
dzH? •.
rza ~elzy nie uda!o się pochwycić tajem.
vu,
B
M
d
niczego Uarbuska. ani też stwierdzić kim siedzi,ał w fortelu w o.~rod;de. Prze:d nim
O Ja wIem .. '.
a pl1emą 'z e...
- E, skądżeby? .. . Seweik?·.. Może
011 jest w rzeczywistości. Chudzik zostaje stał stolik. a na stoUku
różne nrupoje
- Aha A. co u pana słychać?..
pan na niego Uczyć .. . Narazie szacuneuniewinniony.
chłodzące. Nalał z niebieski,ego syfonu
-.U mme? - odparł Pakula.
czek ·dla l.aSlkawego pana hrabicza ...
Garbusek dowiaduje sie w melinie od trochę wody, dolał ja.kie~o,ś soku i wy- Ano, mc ... Bryndza wielika·.· forsy nie- Uszatt1owam.ie ..•
Pakuly. że Zawidzki jest synem hrabiego
ł Z
I nal\"wa sie wlaściwie Włodzimierz Strzy- pi. Cl'palił pl!ipif:·rosa.
ma.·.
.
- Dowierzenia... A pamięt, aj pan o
ga·Toporski.
- Phi. .. - ml'U.1mął do siebie. - . .
Taaaaaik... A chCiałby pan zaro- l1Jowem z:le~e~iu... Dwa razy po kiLka
Pakuła z dwoma swymi kompanami wy- Sprawa przedstawia się gorzej. nii myśla bIć.·..
.
'
'kropel do kIelIS'lJka ...
bri!1 sie na "robote" do pa!acu przemy- łem ... Więc Chudzilk znl()'W!U 'Podnosi łeb.
Pa!kuł~ ~rugnął okIem..
. - Zrobione!· .. - odparł P(lIkula
slowca Kiefera.
No, no ... Tym razem z,daje 5tę, że urwę
A Jalkze.·. Przydałoby mI się tro- zmkł na zalkJręcie pru1'1kowej aleiPodczas tej roboty zostaje schwytany.
Zi! cene uzyskanej wolności Pakuła zga- mu n.a zawsze tę głowę ... MtlJSiZę się go
dz? sie zdradzić Garbuska i wciagnać go lPozbyć .. , Kon1ec:Dn.re ...
do zasadzki.
Wyciągnął z kieszeni małą flas.zeczkę,
Rozdział SiedemdzieSiąty
Ksieżniczka opuszcza Zawidzkies::o ! wy. zawioe'rającą jaki" przezl'Iocz)"sty płyn,
'7.i zamaż za Kierera.
nie różnią'cy się niczem od wody ... SpojSąd c>ddalH skargę Chudz1lka. domaga.. rzał na flaszkę i zamyślił się głębOtko.
iace~o się przyznania mu tytułu braMowo
_
Jakiś nan !>Tosi O wiJdzeni~ Z ""at " 1 : '
skiego.
Doz~~ca z.aaniat~ł w~aśnte POdwó~ze'l dziękował skin,ien[em. głowy i.salPiąc cięż.
Na tei podstawie Za widzki zamieszka! w ne.m hrabLczem....- zamełldJował nagle
gdy zbhizył .sa.ę don tęgI, bogruto wyg!"" ko, 'Począł się wspinać po schodach na
palaclI wicrzbowskim. wypędzaJ ac stamtad lokcuj.
.
czwćlJ1'Ite piętro.
starego hrabiego. pr zenoszac sie do drugleZaw~::ltzki ukrył szybko Flaszeczkę w da.qący pan. l zap~ał:
go maiatku - Zalesia - wraz z Jasiem i swej kieszeni.
- GdZIe tu mieszka pan Miłosz?
Co pół pięt'ra przystawał, by odetchChudzikiem. Clludzik czuje się tam niezbyt
_ Któż to jest? ...
Ten
ma:laJrz?...
Ot,
tam!...
N;)!
w,
..
ć
i wypocząć. Upał był te~o dnia nadobrze. gdyż tęskni za Jana.
- Nie ehcę po'dać swego nazwiska ... czwrurtaku! ... - odJparł dozorca, wznr,· i '-", ":de b<lJrcLzo wiel'k i...
Między Kiefere-m a Zawid2k~m doszło do
&Ząc do góry mj'otłę.
pojedynku o Janę. Obaj zostali ranni. Księ! Powiada, że paDl lw"bicz już się
Tę.~, bogaJto wygląda,jący paJn pr;.
Dszy ciąg jutro
domyśli ...
nicz,ka odwiedza Zawidzkiego w szpitaJu.
STRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI.
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[ apone zasługuje.

łlIiem,

który oltirzymuje się \V Anglii nierzaclIko i ty1ko 'La

orneru- =~.

W 1914 roku John R1p,ley mial już
48 lat. a mimo to, gdy wojna wybuchła
był jedJnym z pierwszych ochotni'ków

przeto na... szacunek a~~~~~el~k~!ja

teik~dorwi..
It'"

-cr-J

J~J

......
-

jakąś

dJziWU14

Ostba,toi.e. wystw>y pra.wnika.

ł ".profe-

1..

og6lLe Amery/ka ma

a.muilcdę dlo ulC'hodtz'ema .za ~asj n,adltozzna.d,Łs:zycIh "Illia,j". Nadrs.zybclreij, nl~flepie~,
nra.grroźci, eti, Illillliwięoe-er,i i t.d.

Ciekawa statystyka
prohibicyjna
(sb) Cie'k awa "Sltatystyka" zosta?a
obecnie opublikowana przez Stany
Zjedno'czone. Jak wiadomo, z chwilą
objęcia rządów przez Roosevelta zniesiona zostala prohIbicJa. Og61em trw.ala ona 13 lat.
W czasie walk, jakie policja prohibicyjna stoczyła z przestępcami. zginę
lo 100 Wyższych oficerów pODclł. Ponadto 600 oficerów zostało cieżko ran-

~iejh~r~;e,z~~Ó~~mni;~~~FaY;!e~k~:

ogłoszony

1915 roku
sZle zamitowan~ do wo1noooi. Do czego- zostrał następujący rozka:z głównego
~y doszło U.S.A. gdiY n~e t/llCy ludJzii,e, jak dowództwa armjj br~tyjs-kiej, przedn~
WatSlzynl~bo,n i Albraham Lirncołrn? _ (tr,ze ~?~,~y we francuskIm "Journa.J Oft:.
ba dodać, że mr. Su:lUgan jerstt prraWlIli. CIel .
.
.
ktem, ale za to ki'CiPSlkim hiJStocylciean),"Kapral ~Ipley . pIerwszy ~a czele
Czy nlaBza 6lta.trua wolrno.ści ipr2:y wjdcLzrile s:veg~ odd~Ial~ zajął oko? , ~IeprzYJa
do ip011tu NeWljlors'k~ego ma być tyLko cle!SlkI, za:b.leraJ~c dwuch Jencow l mama"rtwym symbo,lem? .. Ni'e. Ludzi ta- te!Ja~y wOJenne. Za boha'tersrtw~ to
kich jak Al CapOne i jego wszyscy, geng RIPJ.~y .?,d'ZnaczOltly zostal krzyzem
sterzy, należy szanować ł otaczać spec ·"WliktorjI •
..
. ,
jamą czcią jako ostatnich pOtOmk6w wy
Pr2Joo P<l;ru dm3!m1 w L:omdY~le
mier;'ącej rasy ludzi miłujących wol- i spa dl z drab~ny ~odcza!> my,cla.. dk1en
1'-'~ ,...tłnła ..:e",..d,z;elll.... y
nftAć
l botnik
na WYSOkOŚCi lO-lU metrów Ja1m ro, ~~ .....,v
........ .." . .
'u .
v:I •
• •
,
i poiIliósł śmierć na mięjscu. PoMr. Sur1JHg'Ml dowOIdzi w swyoh p,r e- . Być lD!0h, te Utm~O;watnl,e. woLnol§c,1 licjant, który nadbiegl na mfejsce nie1erkicj alch , że właściwie bandytyzm nie tych ludn, ;przy;br~ło meco ntelsYJll1!ł>~ty: szczęśliwegx> wypadku. ujrzal w kla.pie
pOWInien być karalny, albowiem jest on czne f0?D:Y l, te l]1,e ~a:wtz,e są miJ1i, Ol zabiteglO ma:lą wstążeczkę:
Diczem innem, jak drzemiąc:ym w kaz- pr,a.wd.zl;Wl prz,e~awlole~e rasy am,:ry_ Prbedeż to order Wl:kturH,-zadym człowieku... najszlachetniejszym in- ka~kv~, fo~a lICh waLkIl o wo,Lno~.ć "eśt , wolal, roumio<DY. _ Jruk widać, niestynktem wolności. Na t~ pocL&tawie ~' OIZe .nr:el2lbyt kOl"Z)"SIma d/la pang,twa, boszczyrk był amatorem nienależących
twierdzi ()([l, że Al Capone, nie był zwyk nllleanmeq ~cLn:3Jk Ameryka,. m()ż~z ?yć doń or:derów ...
łym przestępcą, ale raczej czło,!iekiem dumn,a. ZYOJą Jers.zcze Olstaiau mohilkame...
Zmarłym Orka2Jał się - John Riple
zasługującym Da szacunek, albOWIem nie
Zdacre się, te nie bę, dJZiie ż3JcLnerj pI",ze· udekorowany w swoim czasie :k1rzyże~
bruczą<: lila liiClZllle n1ebe'Z{Pie;cz'eńsltwa wal- srudy w tern jelźeH mr. SuLHg,ana n,8zwioe· "Wtktorji". Order ten, lak widać. nie
crył ~. o tę :W0lrn, o~ć ~la ~nebl~.
1my. n~jlo~~in, a.Irn,~~iSlzym tproferso,r,erm na urafiow~l go Je,clInruk od nędzy l nie"CoZ'by S,lę z UMIlI .stał,o, - woła z ~Wi~eOle 1, ze p,oblł 0Ill nowy... re/kord A- ~zczęśhweg.o wyprudIku, który z.akotip3Jto:s:em mr. Sul1igalll, - gdyby nlje na- merY'ki,
czył się dlań tak tragicznie ...

(x) AmCll)'lka jlest uadem rekordi6w i sorra" amerykańJslkriI~ol,nte6aikiego mr,
kr>8lieIn W81zeJJticll nie.mruMtwo~lci. Pnyz- . JamNa Su:liI.igana [pobiły hl:Ż WSlzeUme
wyozati!Liśmy ~ię jlUlŻ do n,ad.1"ozmailt&zych rekordy mean>()tŻ'1irwro~ci amerykańskich.
wycz}'lIlÓW, które ;przYdęły 6Iię i rozmnro Pan Sru11ilgarn jeździ plO caJ~oh Stanach
tyły na n,aslZym gnmcie. Nie obueba jed- Zjedn,olc,zooyrch z ooozyotami. W zasad'zJe
Diak z!llpommać, te właśn~e w Ameryce nk: dizVwtneig.o i nic UlJS~ącego rn.a S\l>e~
są ,,1Il,rujldłruż&ze morsty na iw1ecie" "lko- ja1ny pocLzri.w. W~eJu pro{es'orów i to nie
Mety z ~więk$lZOOlIi o,czami i nadczu- tyolko amerykańskich jeździ Q<; odc.zytami.
ci.e661zemi włorsami.", że tytI.1ro Ame.t]'lka- Sensację jednak wZlbudza tre~ć odczyn:in jest reokOlrdlz1&Łą ... "naddł'lliŹSlZteigro s~e~ łów mr. Sulligana. Prrzedewszystkiem ord
dzealJi,a na d:rzme", z,e r~ w biegu czyty jego przeznaczone są wyłącznie
na ·100 metrórw ;padł w Ameryce, i te dla sfer przestępczych. Już sam too fakt
r,6wnierż ""rz,e1S/tpJnor.v &nIre·.t, .. ,.(~_·

wyjąt.kowe

Wolno

,

c
Z czasem i

Zy P E I DZE?

miłość

mija i...

pieniądze znikają

ska aresztowała 800.000 os6b. WszyPan Mietek S. z ul. 11 Ii~topada w 1nielco zbyt krótki, ażebym mo,gla z nie- Bozaltem posJadat1l1 starego oka, którestkich zlapano w chwili, gdy usilowaH l~dzł. "Liczę lat 22, mam narzeczoną go wywnioskować, kto ma rację czy gO będę musial utrzymyw,ać i bodajże
d~konać przemytu wyrobów alkoholo- w tym samym wi,elku, bal"dz.o się ~o- Pan, czy też P3!OO rodzice. Sądzę. że z poświęcenia dla ojca. chciałbym za4~~· ('~ ,..;
.
I cJtarmi'oI ł 'chcemy ' się 'pobrać. ZaJFówno /lwclIzice Pana l . sprz.eciw~a.jąc
się Jego I pomnieć o m ilości i ożooić się dla pie~
'Jak · wlaaomo, konftsKowane lfidery narzeczona moja, jak i ja jesteśmy na malżeństwu, pordJają jakieś tego przy- l nięd:zy. Z ta. pi.erwsza. foollalk n:ie przei wina· byty natychmiast wylewą.ne. do skromnyah ,pb6adach i razeIl;l llOi~JtbYś" l qyny. TYmI=o~ą~'e1J1, g~v. ograniczył się I st~tem się widywaĆ.....
.1
rynsztoków lub do morza. OgÓłemj my zapewnIony byt. Mimo to rodzice do kilku suchych słów, nie podając naMiłość czy pieniądze.
Rzeczywiw~rt?ść ,.zniszczonych" W. ten sposób moi nie pOZwalają mi się żenić.
Nie w~t bliższych. szclegółów .ani. o sobie, ś>cie trudny orzech do 'z:gryzema. ObyaJlkoholowYcłi
wynosi wiem co mam czynić ..."
am też o swej narzeczoneJ' NIech Pan dwie bowiem rzeczy są talk bardzo nienapoJów
1,230,000.000 zlotych'.
Drogi Patnie Mietku, Hst Bana jest w nl3JSItępnym liście nie sures'Zcza się tak trWiule. I miłość z czasem mija i.·. pieI
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Daktyloskopja pOd znakiem zapytania

ce Jego są prz-eciwni małżeństwu.
życiu. Czy odwzajemnione uC'zucie, któ
Pan B· M· w Lagiewnikac\t. Nie mo- re może przetrwać dkl1'tes posi'Cl,clIania
że Pa:n wybrnąć 'j, tmdnego problemu piooię.clIzy i które się z roorzeWlTIieniem
!lrl$est~pł:V omeruftońst:v .mieniajq na drod~e - serce CZy pieniądze I zwraca się Pan W1Spomina bodajże, przez cal,e życie,
OperOł:u'ne' "odt:islłi" pOI';ÓDJ
z tem do WOlnej Trybuny. "Kocham już CLy te'ż pieniądz, który jeżeJlli z:nika od czterech lat młoda. panienlkę, k'tr6rej nie wstawia miłych wS'Pmnnień, a tyl•
(sb) Policja amerytkafiska li a,ngieJ1s- Jdradze operacyjnej przy miejscowem rodzi.ce byli POCZątJk01WQ przeciwni na- Iw ŻalI.
szernu związkowi. DowieclIziawSLY się
Jeszcre Jedna możliwość o której
ska zosta,t y postawione na oogi nie- znieczuleniu ciała.
zwy'klym "wynalazklem", dokonanym
Policja newyorska wszczeta docho- je'clInalk., że odziediczę w przyszłości nie wiem czy Pan pomyślal· Jeżeli dwoprzez przestęc>C'ów amerykanskich.
dzen!e w celu wykrycia owe.l?:o lekarza. nieco gotówki, poczęli na mnie patrzeć, je lrudzi k'O'cha się, rozumie się dObrze
. 'J ak wiadomo, Scotland Yard. oratZ Swiat podziemny New Yorku nie zdrą- laskawszem okiem • . Nic sorbie jerdm.aik i chce Iść przez .tycIe ręka w rękę i
policJ.a amerykanska pOSiadają naJbar. dza oczywiście nazwiska swe.l?:o "ob- 'l tego nie robiłem ponieważ byłem bar- POmagać sobie W'la)emhie·
to przy
dziej obfity na śwtecie katalog odcł- roficy" i nie wiadomo również. czy sąd dzo zakochany. Teraz r6W1nie,ż kocham dObrych chęciach z czasem, pOwo·1J mosków palcó'w wszystkich przestępoc6w, skaza~by Ie'karrza, albowiem zmiana Ii- tę moją znajomą. którą Zinam .leszcze z żna przecIeż również dojść dQ ,łeniędzy
kaSiarzy, mor(ler.CÓw itd.. Ob~nie wy nj! na pa;lcach nie Jest żadnem przestęp lawy szkolneJ, ale już trochę mnieJ. Na Czy o tern PM. ,:IIie pomyśla;? Pienią
szło na jaw, te gatllgSterzv amel"Y'kań. stwem.
zmianę mY1ch uczuć wplynąl flaikt, że dze niezawsze mnoią się z... pieniędzy.
scy wynall etlt sposób, za J)OIItlocą kU)W katdym ratle poHcja amerykal1- poznałem limą pannę, którą polubiłem, Często powstaje z dorobku wspólnej
rego są w stanie Ciowieść sweJ ,,nIewin ska prócz badania odcisków oalców, chociaż Jej nle kocham, ale która się we PMcy· Czy jest Barn pewien, że aże'
n ości".
przeprowadza obecnie .tuż badania mu. nm1e bardzo zakOChała. Trzeba dJOOać, niwSlLY się z klOlbietą, dala jej pienięc1zj
Niedawno ' scliwyta,ny zostal pewle.!!l szli usznej. Specjaliści w tei dziedzi- że ta ł1JO'Wa wajomra. ma baJrdJzo miele w pierwszym rzędzie. a dbpiero potem
no't oryczny kasliarz, którv. w czasie nie ustalilII, te zmJana na drodze opera za1Ie1:, a jedną najważniejszą - posiada dl~a jej wa10rów - zapomni Pan o tej
..pracy" pozostawił ooclskl swYcli pal. cyJneJ muszU uszneJ, Jest nłemożllwa, a pieniądu. Po Mtthie cbcia1bym sobie pierwszeJ? O pie'rws.zem wiośl nianem
c6'w. Po kEIIru tygoonlacll ·uJęto go, lecz przyłem katdy człowiek ma Inną mu- otworzyć za wspól~ pieniądlz.e Jakieś uczuciu? Czy Wówczas pieniądz da
w~w,czns o:kamto się, te odciski 1810 szlę.
przedsiębiorstwo, co mI1lł.e ba,rdiro nęci. Panu zupełne zapomnienie?
D8lców &ą Inne.
Dlaczego Pan w wieku lat 22 iuż
Pontewd W'ieCfrlaoo JeCina!C. te' "(');lI
If$a się trudów ł rezygnuje z satysfal<fo właśnie a Dle· kto Inny dokonał tego
~t
PO"IOdu)-ą
śml-er'
oglądania pieniędzy zdobytych 'wfasII
MI
II eJł
ną pracą. Czy nie będą Pana razić pi ewi/amania, po8cta amerykiń'ska nł~
oyla początkowo w stanie . wvtłuma.
Niezwykle odkrycie amerykańskiego bankiera
nlądtze za. k~re, bądtmy szcz,erzy. sprze
tzy~ tej z,ap(fkl'. Przyparty wreszcie
dla Prun SIebIe i swoje s'e rce? Niech się
Cio muru przestepca przyzna'l Ile, ł.e lia
·(sb) W St. Zjedll1l()Cwoych dI01ronano ilderem, :la!fmuje się równid z amator- PaJn nad tem 'llastaJnlo'wj ...
2!ł1 !ObJe na itroChe opers\!yJnel zmle- senrsacyjnego odlk!rycia naukowteglo w stwa fiizvU<ą a powa~ne foodu~z.e, jaikie
: U2
.'U.Mr!@IA'I!'M
nJ~ owe cliarakterystyCZne linIe n3 pal. dziedzinie, która dotychczas była bar- pO'si.a:da do swej dyspozycji pozwalają mo:tIiwe I można te bylo osią;;n;~ć w
ClIcli. PolicJa zna}(tuJą'c wszeazle T]IJW~ dlzro mal>ó Zibadooia· Udało się miano- mu na d:okonywaJIlie wszellldeg'O rodzaju specjaltnych plyn8lch. Umieszczone w
'ślaay paki5w, przynusz,czala, ·że ma (to wIcie wykryć drgania, które powodują dJoświaJdJczeń.
tym 'Pł}'1l1!e ryby i żaby zdychaly PO
·czvnienla 7. nowym jakim~ przestęp,:ą. śmierć włelu Istot ŻyJących.
Przed kUku tyg()dl1iami Loomis wy- kilIku sekundach· Ctekawe iest rÓ"Ą1 nkl,
Oklzuje sl~, fe gangsteny ameryka7I- . W tym wypadku ma się do czynienia brał się SwYttIl jachtem na urlop wypo~ że poddana drganiom takim wod.a zas·..:y przyswoill sobie szy6lto ten ,,\\:r~ nie z faJl'ami elektroma;gnetycŻll1temi, jak 'czY'tllkowy i zabrał znac1Jl1ą ilość apara- czynwlra w ciągu kWku sekUind wrzeć.
nalazek" i ooecnie wielu 7 :Jidi z.mienl- naprzyklad fale ra d!jQlWe , lecz z dJrga- tów flLycznych. Za piOl1'))()C8, spec}al- Badanie krwi zabitych zwierząt J,)prQto ;ot. SOP:;ł oociskI pab~\v.
ni-ami głosowemi. Drgan'ia te nie są jed-·I nych urządz'eń zdołał on pobudzić oscy- wadziła do usta:lenia, .że ciafka krwi ovPodobno jeden z lekarzy newyor- nak słyszalne przez ucho ludzJkle, ru1bo-, lator kwarcowy do drgań o fantastycz- ty całkowicie znis~C'zone i to bvt0 \:cfaskich wyspecja~izował się w ~rzenro-II wiem. odzna' czają się wysoką częs{1otli- nej l.i'czbie. 300000 na selku,ndę..
ś'nie pl rz~cz~ną . ich. śmierci. r Jl,[\'nis
wadzaniu tegr) rodzain operacYJ. ~afa . woścw,
.
Jak. WI<łidr0m;o, ucho ludzkIe słyszy przyczynll.~H;J 'NI~C , ~ ' ~ 'xvk:\I(" ;,~ "' (' ,\\'kuracja trwa zaledwie tydzień. Nlektó
Odlk;rywcą
fal
sprowadzaJących . zaledWie d'rgaana do 40000 na sekundę. nei kategOl"Jl promlet~1 \' I7"e r cl. kiw" I:: d
re lin je są wypalane za pomocą źrą- śmierć jest zpany ba'nkie:: a~erykańs,kj, l Dqp row:adzen.i e drgań dl() ta~ znaCZJl!ej, nruk nie we ,vsl..ystJdch \..v anmkach pocych kwasów, inne zaś usuwane są na Alfred Loomls. Pozrutem ze jest Orn ban- CltestotllwoŚlcl było W powletrzu tue- wodują śmierć·
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\Vilnie silny mróz.- Co będzie z meczem Czarni _ WKS.?

Walne Zgromadzenie K. S. Oracovia, mistrz PollSiki Kazimńerz BcdJel1ski.
.
...
. . . . odbędJzie si'ę w dnilu 17 grudJnia b. r. Początek o godzilnie S-ej po pot Cenv
Wilno. w listopadzie
Cz~rnl na .t~m mc a mc nie z,Yskah. ~ wrJmame ~zczegóły co do podanita lokafiu ,i godzi- miejsc nislkiie.
lI~ecz z c~ klu końcowrc!1 rozgrywek o pozo- duzo stracIlI, Na mecz: Cj';unl - Śmig/y. który v
'b " , h dl' h
*.
S~a!ljc \\' Lidze, który odbyć się miał \v ubiegłą odbędzie sie w tą niedziele z powodu J)rzenikH- ny, podane będą w n·a1· l~zszyc
nlac.
.,
I1I~dzi('lę, całkicm nie podzic\\,;H1ie został p'rzez wego zimna, swro publiczoości zrezYi11uje z
*.*
Protest liagliboru od werytibcji zaPZPN tel~graficZllie odwoła.ny.
przyjściu.
JUitro W niedzielę, 3 glPudnia br. orga- wodów z P rą/dln.Fczanką , w których gra!
Jako Pl'wĆJd odwolania me,ezu podano: - silUcierpi na tern uboga - lak zresztą w kat-I nizuje Sekcja Plywaoka K. S. YMCA rzekomo nńeuprawniony gracz Bogdal:onr mróz w Wilnie. W całej Polsce nikt sie nad dym klubie w .Polsce - kasa ]{1IU h?WI .. Ucierpi propagandowe zawody pływa~kie z u- wicz, został na ostatroiem pos,ic>C:zenilu
tem dłużej n/c zastanawiał, nikt nie kwest'iono- ponadto sama lmpre;r;a z punktu Widzenia spor- działem czołowych zawodnYków Craco- Wydzl'ału GI'el' l' Dysc~;ipliliY I,'ZOPN.
wał. wnieważ nikomu nie było wiadomem jaką towego
. '
h
J
w Wilnie mamy Wgodę. Ale Jliestety. sa 'także
Wu-el.
vii. Nadto startuje w zawadach tYlC odJrzucony.
tacy. którzy .. pezetpeenowskiego mr<lzu" w ża·_ _ ,.,1
"...
Jen sposób nie mogli odczuć.
Pr.otest Bocheńskiego od zawodów ~
.i Do, iakich .'~'ł~Śl1iC "ni~szczęśliwców" na,leżn I Epilog
sprawy
Herlscha
Hokeftści
Tarnovtą, od!byty, ch w dnilu 15, Iq. b. r.
\\ .lllIa.l.c, ~tÓI~ nI odwo!alJle meczu ~'dało SIC
. . , .
i
został załatwiony ,przychy!.niie. ):!1Qyż po
bardzo dZl\vne, a powod wprostu smiesZJ1Y.
Na onegdaJszem pOSiedzeniU Wydzlań k'el walcz" w niedziela .
d
h d l d . l l
Przez, kil~a. dni przerl spotkaniem, świeciło sloń- l O' . D
1',
PZPNt _ pozna s I
~ "
.. przeP1:ow~ zOO1yC.
oc 10 Izemac 10m·
~e . .taJał smeg, p0wietrze było cieple. A tu nagle U le~ l yscypnny
. y :~zpa ry
W Berlinie
17.a:ro SI'ę, ze powyzsze zawad!v rGZeg-ranb
p'. z. ~, N-wl siedzącemu w Warszawie \vilcń- wano. Jeszcze ra.z słynną JUZ dZiś spra.
. . .
,były niezg-odnie z przepisami. W związ~kl mr~lZ P?cząl widocz.nic dokuczać. Nie jest wę pllkarza lienscha.
ł
}~/k do~osl p,r~sa be!h.ns~,l jed~(ł"
z tem 'Wydz. Gier i Dvsc, wvznaclyl
t3jcm11lC~, ze me';:z odwołano na prośbę Czar,
Po zapoznaniu się z całkowitym ma-I czeslDle l pltkarzaml przYJezdza na me- t
. t h
d6
'd !ell iD
I!Y7~1, ktorzy bndź to nie miel! pieniędzy na po- t . l
W' d O'
t
·t . dzięłe do Berlina drużyna hokejowa na I:'OWY erm!ln Y'C. ~awo w na ZI
(lroz, czy bądź to nie chcieli 'poprostu grać za _ ena em
y Z ler POS anowl UOle,
..
,. . k ó
'. O"t1Uic!/nia W TarnOWie.
raz po meczu we Lwowie.
ważnić zwolnienie tlerischa dla Polonji i trawie ~echJI pO~J1ans.kll!J, t ra rult:.~la
. Ocl"wołał sie przeto do PZPN. a ten natrch- Warszawianki oraz Uinieważndć jego! s.~otkame w stolicy NiemIec z zespołem
***
InJas.t .mecz odw?ła!, nie pyt~j~c się. Wilnian, czy zwolnienie wydane przez Wawel. przez I SIemens.
ł P. W. Sa11decja W Nowym SąCZ!1.
dec~ z!a ta będZie Im odpowiadała I czy rzecz)'li elllSc
" l1 Jes
. t waszym
d l
.
B ę d'
. wszy
wyst"p
, ,
.le w ~ym
- S(!ZOlile
.
wiśc:e mniemany mróz sIeje Wpłoch w Wilnie? .. co
CI~l! ~waza-.
zle t.0 pler
.
" ,lloke
! , ~ które. jwż meJednokrot,n/
\lic udało slr,:!...
ny z gracza Wawelu krakowlI"lego.
IStóW polskich w Niemczech.
rozgrywało zawody piłkarskie z rozmn,
W Wilnie obecnie nastał silny mróz. TermoJednocześnie
postanowiono ukarać
!temi drużynami niezwiązlkowcmi - zometr .z dnia n.a dzień op~da o kilka stopni. Bois- iierischa jednoroczną dyskwalifikacją
Ogłoszenie
stał ostatnio llkarany grZYWU8. zł. 15 za
ko PIz_eds~awJa .sh~·ard~l~ła taflę.
..
za podwójne podpisanie zgłoszenia licząc.
, ,
rozegranne meczu z miejscowym klubem
Tak WIęC .dZlękl takle) taktyce zanosI Się. że od dnia 1 lutego 1933 roku, t. j. od chwili
W Jed~em z tygo?mkow sp?rt<?wych 1 p. s. p. z Nowego Sącza. W motywach
mecz odbędzJC Się w warunkach anormalnych. zawieszenia.
"ukazało Się przed kllkof!1a dmaml ~ha,11-.
o,d ano ' że SUl1idecje ukarano
.'
;
raktervstyczne ogłoszeme _ brlmlało w~ r~.\u, p
'1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIfl[/II'I"111111I 1111111111111111111'11111111'
Sprawę "działaczy" wmieszanych w I
J:., .
.' •
.
,za ndezgtoszcnle o Wy'z. naczcllle. na po,:
: . ,1,1111, ,t!
III 11I11I1I1I1I1I1I1I1r. afcrę tIerischa postanowiono p1'7:ekazać
mla.n~\~lC)e. l1a~t~puJąco. "pllk,arz wyższe zawody sędZIego ZWIązkowedo załatwienia zarządowi PZPN-u..
.~'!acz ~~.I\;SZCJ .. dluzyny ~zoło\l,eg~ I go.(!) Zapytujemy miarodajne czynn~
k~ubu L.lb l sląskleJ.. poszukUje posady hi, czy wszystkie klulby krakowskie, kM
bIUroweJ. Oferty ... Itd.
're' rozeg-ra!y dotychczas wiele zuwod6·,.\
.
IKP wytO Uj
Wysoce charakterystyczne to ogło- z 1 p. s. p. - zostały talk:że 'lIIkarane?
----Z mistrzostw bokserskich Polski szenie, malujące ODsadnie obecne sto. ,
.
"
I sunki, panujące w naszych drużynach
{
,
Na dZlen. 17 grudma .zapa\Vle~zlane I piłkarskich, - nie wymaga dalszych' a
D
la"
było dec~duJqce spotk~me O ml.strzo- I komentarzy.
Piłkarze
~~errlnlp.
stwo druzynowe Polski w bokSie po~,
! między warszawską Skodą a mistrzem
••
\YI dn:u wczora!szym w ~od:dnach
l Łodli IKP.
SwiętQsła\lJska
pon:..;:nych ek~/pedycja rpohka ~kłacL9.~ą, Spotkani~ to nie .90jdzj~ je,dna~ woZ klubu siedleckiego
ca się z rp:lkarzy, przedstawióJi PZPN,
i góle do skutku, gdyz zespoi lodzkl wo- ł'
,tk' d'
.,.
,
f bec nief1l0żności
udzialu z zawodach
Jak się dowiadujemy, doskonały pil- ?,raz H'::LU, ej ~".l s l .Z1enn .\.arzy ,~ry
l kontuzjowanych Chmielewskiego, Spo- karz prawoskrzydłowy 22 p.p. z Siedlec, ;echała do Berhna. PrZYJazd do Berl:na
< l, den~łewicza, ęta~la i Ganczarka posta- ~w!ętosta:vski,
po sko?czeniu ~tuż.by ,nastąpił w godzinach wieCZO;-OVlYCh.,
nowlł wycofac SIę z dalszych rozgry- wOJskow,eJ: wr?~ll w dm~ wcz?!aJ~z~m Elu,ped.y:ja pOtIska zCt>tała na dwot"cu
wek.
do Łodzl I zasl\ll pOl1o\~me SWOJ macle- barIińsk:m oficjalnie powi'bna P'~Z~2.
Skoda
więc
otrlyma
za
mecz
ten
rzysty klub Umon-Townr.,g-.
ci t - .. l' l
l ,f
i 1 •
k
~ --:dziować będzie w niedzielę nad.:bo.
'
'łf' l '
. tego zawodm'k a
prze
wa Ik ower I. spotk
a SIę
\V po ma e ze
Przez pozys k-anie
. .IS.aWłCle.l ,{OI'SU a.u "o_~,.{je~o,
: . o·
tlzącą pierwszy mecz piłkarski "Niemcy stanisławowską Rewerą.
atak zespołu lódzkieg-o br:dzie poważnie ' n:ltetu Ilffipre~ ~,p ort?Vlych oraz ni-emle.c·
- POlska w Berlinie.
I k~ch władz !pllkal'.sloch.
wzmocniony.
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przypiszą. Trzeba się I
Piom
, ka pierwszy znalazł trupa Piei mieć na baczności jak morderca. : truchina.
Cały wydzi~1 ś!edczy. został. pOSti-·
Jak najgroźniejszy, zaszczuty na
Ił
śmierć zbir i bandyta...
wIO,ny pa nogI. Ciało Pl,et,ru~hm~ m,c
Sensacyjne przygody "królowej świata podziemnego
14)
Z 'k
r b'
I
b"
'k I ,. nosI lo siadów gwaltowneJ SmlerCl. MI.
os a "y legia z lUla "CYI UlU
t·
b ł dl " "eJ
Teraz PieŁruch'In sapał cieżko i z ta
Wyciągną! do niej ręce.
jak szalona. Na ulicy było już prawie 1 mo r o lasn.em y,O ~ l~~Z ;gO a j)rz~kim trudem chwytał oddech. że ledwie
Zos'kę zdJ'ą' ku nI-emu \"stręt t k · zupełnie widno
dev. szystk~em d}~ dyzu.nego w .. ~yI
"a
kule" - ze Zosl<a Zlcta Rączka. ldl1
dowlókł się do krzesła przed biurkiem. straszny i tak nieopanowany, że z ca-. Zlm~e poweltrz~ oWlOnęto Ją nagle : nie miara nic wspólnego z ta la~n.(;k')PadI na nie, dysząc ciężko.
łych sil. nie Iicz~c się z niczem -II przymos!o upragOlOny chłód na r~z- wą śmiercią, to musiała wiedzieć dlaChwytał powietrze i cedząc stowa, pchn~la go. w klerut1!ku krzesła.
pa~one. sk~ome. Szybko uprzytommla czego Pietruchin zmarł tak nagle,
szeptał do niej:
Pletruchm padł na brzeg krzesła. I sobIe, ze bIegnąc w ten sposób, zwra,.
,
Za Zoską rozpisały władze hsty
- Gtupia jesteś. Głupia - zup el- Przechylił się razem z krzesłem ku 1 ca na siebie uwagę każdego przechodnie. Jakbyś mądra była, tobyś rzuciła biurku. Zdawało się, te runie pod ni a, że pierwszy lepszy stójkowy zatrzy gończe ...
~ych złodziei. Poeo z niemi trzymasz? biurko, ale w ostatniej chwili oodparł ma ją .
.TaKi jest koniec złodzieja? Kryminał. się i na chwilę zachował równowagę.
A wtedy? .. Zośkę mrowie orzeszło I
ROZDZIAŁ XIII.
Zawsze 1-::ryminał: albo prędzej, albo Ale krzesło pchnięte zbyt silnie wtyl - na samą myśl, że mogłaby być postaW Zamkniętej karecie.
później, A ja ci dam inne życie. Nie przechylilo się na tylnich nogach i osu wiona w stan oskarżenia o zabójstwo
"Słuch" o tern, co się przydarzy!c,
żafowalbym Ci nieczgo. Stroje.
futra nęło razem z Pietruchinem na podłogę. rewirowego. Bo Zośka, choć wychowa_
Zośka spojrzała na rewirowego.
la się na Smoczówce, choć wyrosła w Zośce, poszedł po wszystkich melinach
i nawet jeden drugi brylant.., Polubilem ciebie. Od pierwsze,g-o razu jak
Na jego twarzy zamarl wyraz strasz atmosferze braku poszanowania dla cu- i wszystkich spelunkach. Od Smocz.ej
cię zobaczyłem. Przebaczam ci wszy- nego lęku. Był teraz blady. Miał wy- duj własności,
ale życie ludzkie i do Wolskiej, od Targówka no Mokostko ... - Pietruchin z trudem odwrócił krzywione usta. Był śmiertelnie blady. krzywda ludzka - były dla niej świę tów - jak Warszawa dłu.l!a i szeroka.
głowę ku Zośce. Szukal jej oczu. Nic Zośka z trudem zdławiła w gardle tością, której dotychczas ni~y nie nigdzie nie mówiono w knajpach i szyn
kach zł,odziejskich. u paserów i po
z nich jednak nie wyczytal. Znów krzyk zgrozy. Przecież Pietruchin nie ska!lala.
wstał: - Panna Sońka, ja do pani mó- żyt! Trup leżał u jej nóg!
W swojem najgłębszem przekona- ,.noclegach" - jak tylko o tern, że za
wię uczciwie. Niech pani ze mną zaOpanowała się: NIe ,wiedza.c . cze- nlu Zośka uważała, że kraść wogóle Zośką Złotą Rączką, którą wyprawił w
mieszka. Ja panią proszę o to. błagam mu na palcach zbliżyla. SIę d? b\Urk~. nie wolno, od tej reguły czyniJa świa .,świat'· Kulawy Jan - "latają. po
panią!
Przepustka leż~ła na .blUrku: lUZ podpl- dome ustępstwa: udzielała samei sobie tern mieście agent y jak te wściekłe"~
Byf teraz grzeczny bardzo i twarz sana przez Pletruchma. Sle211ęła po zezwolęonia na okradanie ludzi boga- że szukają rzekomej winowajczyni na~
•
tych. I dotychczas, istotnie. ci wszyscy glej śmierci pana rewirowego Pietrujego przyoblelda się w jakiś ciężki u- nią.
.
śmiech. raczej grymas przyp{)minający.
Ja.k n~jlżej i jak naicl-sz~f '!CItylita do których portfeli dobrała sie w tłoku china.
Kulawy Jan zaopiekował się ZośZbliżył się do niej:
drZWI, dZieląc gabinet od dvzurkl. Czy tramwaju zIota rączka Zośki _ byli
ką. Kazał Iej przedewszystkiem, by
dyżurny nic nie s'łyszal? Jeden. rzut doprawdy bogaci.
JAK ZBIR I BANDYT~
oka na twarz dyżur~ego u~t)Okoll ją.
Zośka przesta'ła oiec. Nao'dwrót: przynajmniej na jakiś czas rozstała sie
_
~ońka. Sonieczka goluoczyk! Musiał przed chwIlą drzemać przy poczęła się teraz skradaĆ powoli- z Walkiem. Paktem byto. że Walek
Pokoch;1 tcm p1nią, I co mam teraz ro- stole. _
.
chyłkiem pod domami. KrYla się przed byt stale pod obsenvacjn . Agenci wie ..
bić !.,. Siadaj przy mnie. Chodź do
Zośka pokazała starszemu stójkowe spojrzeniami przechodniów i w ten spo dzieli, że idąc za tym śladem dotrą i do
mnie. Widzisz. napisze ci kartke: prze- mu przepustke.
, .
sób znów rzucata im się w oczy jesz- Zośki. Pozatem KulawyJan wvstaraf
się dla Zośki o pomie,:zczenie pewne
pustkę żchvś pos z ła do domu. tylko
- Dob~ze. Idź! M~sz czes~le.
cze mocniej, niż wtedy, gdy biegła.
i tak tajemnicze, że rhvba tylko kilku
Gdy Zoska znalazła sle na ulicy ..
.
,
przyrzeknij. że jutro będziesz już u
czuła. że od tel chwili za.czvna żywot . Dopadła .trlI~szkallIa, w kt~rem od złodziei warszawskich \\'ie(~zialo o tej
mnie,
Położy!
ją
prawdziwej
przestępczyni.
kilku tygodnI mieszkała z Walkiem.
kryjówce.
Pocpisar jak~ś }:fJrtke.
(Dalszy cią2; Jutro)
Tam w "cyrkule" leżał trtlP. który
~
przed soba.

"Zoś

i niechybnie jej
kryć
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Statek amerykański .,Atlantis·· wrócił
z dwuletniej pOdróży, przywożąc obszerny i ciekawy matetiał· Badacze
stwlerdzilt ii promienie ultra-fioletowe
rrz·er.ikają również dno morskie, ułatwiając mieszkańcom jego istnienie.

W ciągłem poszukiwaniu nowych zabaw, śliczne tartcerld kalifornijskie odda
ją się grze w kręgle.
redukcji

W departamencie Pas - de - Calais wyb IIchł strajk górników na tle
płac. Około 10.000 strajkujących lIfządziło demonstrację protestującą.

·w.

i

się

ostat-I
Wielkiem powodzeniem cieszy
uio w Ameryce gra w bitwy żołnierzy
ołowianych, zaopatrzonych we wszystkie rodzaje broni.

-l~$-~t ~~~~~~~!i!1i11i1~

-

W Szwecji zima zapanowala na dobre.
Na

7Jlięciu

fragment z zamarzniętego

i~

ZIOta.

Zdjęcie przedstawia dziwacznych ksztahów balon obserwac~jny angielskiej flO-

ty napowietrznej,

powracający

z lotu obserwacyJnego.

1

W ten sposób miiały miesiące.·.
pozostał więc u mej.
Sytuacja finansowa pani Borge poI 'Lnów minąl rok..·
garszala się z dnia na dzień.
Pani fondelle straciła pracę w faOtrzymywała ona wprawdzie rento bryce. Przez cale dmie biega,l a po mie....
IJł
'9.
i~w:alidz,~ą, . ale przyzwycz.ajona. t!~ ście, daremnie szukając nowego zajęPrzed jednym z wytwornych maga- ko z ociemniałym SYlIlem Mąż jej za ' mel:czema . ~Ię Z groszelf!1' m,e umIaI,; cia .
.lynów paryskich przez kilka godzin życia \,"prawdzie dużo zarabiał, ale nie. sO'ble r.adzlS z ~~obn_eml bądz co. ui.l,dz
Jerzy nie mógł się temu obajętnie
1
przyglądać· Musiał wreszcie
również
stał ociemniały, wynędzniały mężczyz- umiał oszczędzać, to też nic
po sobie su.m~ml, ktore Jej \:\ Y'ptacata kazt!evo
b
na, a obok niego rumiana, ślic.lna dziew nie po'z ostawil.
mleslą~a k~sa rządo:va.
.
pomyśleć o jakichś ' zarobkach. I pewPanI' Borge lTIUsl'ała pI'zedewszystSąsIad.kl, po d. łUgICh. kon!er. encJa~h., nego dnia,. w czasie nieobecności wdoczynka, licz"ca najwyżeJ' siedem lat.
'"\
t
k ol
t!
wy, wyruszył z jej córeczką na miasto.
Ociemniały prosił przechO'dniów okiem zre.lygnować z luksusowego mie- post~nowl y zamJesz ac ~p 1l11~ . g yz Przez parę godzin żebrał przed jednym
wsparcie .. N~ektórzy d~w~li !Hu drob.n e szkaillia. Sprzedała wszyshkie meble i Lt~ SIę _kalkulawała znaczme tamej. ~a~ z magazynów i wrócił raz'Promieniofi\,
monety, mm odwracah Sl'ę l przysple- a'!1tyki. Za uzyskane pieniądze wy\na- 1111 Bo!g~ zrezygno",:,ała .ze sweg~ mle do dlomu.
jęła jednopolkajowe mieszkanka w wie.ll szkama I wprowad'zlla SIę do pam fonUdało mu się zebrać drwa franki.
szali kroku·
Żebrak wreszcie opuścił swój po- kim domu rO'botniczym na przedmieściu I delie.
:..
Pani fondelle już byla w mieszk:tsterunek i trzymając dziewczynkę za Paryża.
O~ ~e~o cza.s~ ~tosunkl lICh Jeslcze
O
rękę, Dowlókł się do domu.
Pani Borge dotkliwie w tych cza- bardZiej SIę laclesmły.
~l~; dy gO' u!rzał.a. krzyknęla ral~o~Te'!1 ociemniały, zbied.lony mężczyz- sach O'dczuwała swe osamatnienie·
W czasie gdy młodsza wdowa pra_ Powinszuj mi, dostałam pracę 1
na byt niegdyś studentem jJrawa uniWszyscy dawni znajomi zerwali z I cowala w fabryce, starsza zajmowała nawet lepiej pa tną, niż poprzedniowersytetu paryskiego, odz'!1aczał się nią s,tasunki. Straciła p'rzecież pienią- się gospodarstwem, a ociem'!1iaty ba- _ Cies·.lę się bardzo _ adparł jej z
nieprzeciętnymi zdol'!1ościami i miał d'z,e męża i przestała wogóle od,g ry- wił się z m~l'łą dziewczynką.
uśmiechem _ I ja dziś użebrałem praprzed sobą dużą karjerę. Nazywał się wać rolę w życiu.
. PeWlnego dnia zwalHo się na nich wie dwa franki.
Jerzy Borge.
Nieszczęsna wdo'w a zaprzyjaźniła I nowe nieszc.lęście.
- Użebrałeś? - zawobła oburz oOdy w)l1buchla woina wszechświa- się więc ze swą najbliższą sąsiad:ką,
Palni Borge nagle zapadła na zdro- na - Pocoś ty to l.robił, musisz mi
tOWia. powol'ano go do wojska.
Wiktorj,ą Foodel'le- Pani fondelle, młod- wiu· Mimo ciężkiej sytuacji O'bu rodzin przysiąc, że to się więcej już nie powJuż po pa:ru miesiącach, w czasie sza od niej a dwad!zieścia lat, równ,ież nie szczędzono pieniędzy na lekarza. tórzy!
jednego z 3Jta!ków niemieokich na fron: straciła męża na froncie. To właśnie Niestety, wdowy nie udało się ura-vo- W takjm razie wog;óle st<\d P [) j_
cie francuskim, postradał wzrok. Ode- bardzo zbliżyło obi'e kobiety.
wać.
dę. Nie chcę być dla ciebie ciężare;ll
sIano go wówczas eo domu. Nie naPani f 'ondelle przywykła jednak do
Jerzy BOl"'ge 'pozostał sam na świe- odparł jej ze smutkiem.
dawa~ się już do dalszej służby woj- pracy fizycznej, pochodziła bowiem z cie· Rozumiał on doskonale, że jest cię-:
- A właśnie, że zostaniesz i nie bt:skowej co najgorsze, wskutek: s,t rasz- robotniczej sfery i umiała sobie sama żarem clila wdowy, ciężko pracującej na d.liesz żebrał· Teraz. gdy już znów zanych przeżyć, nie nadawał się już wo- dawać radę· Uzyskała pracę w 'fabryce własne utrLymanie. Oświadczył więc l rabiam, mogę ci już pawiedzieć o czem
g6le do niczego w żyoiu.
cygar i przez cały dzień była poza do- jej pewnego dnil3, że będzie musiał się! Ciągle myślę. Chcę. za ciebie wviść 7. :1 Ojciec ·Jerzego był adwoika,nem. I mem.
z nią rozśtać i poszukać wolnego miej- I mąż. Przecież wiem. że kochasz mo',~
jego wkrótce powołano do czynnej
Cieszyła się więc bard'zo, że pami sca w którymś z zakładów dla ociem- dziecko, jakbyś byt jego ojcem
i W Gsłużby· Spędził on na froncie
cztery Borge i jej niewidomy syn zaopie'ko- niarych.
g;óle jesteś jedynym moim przy jacicmiesiące. I nagle nadeszła wiadomość, wali się jej córeczlką, która do tej pory
. Ale pani fondelIe nie chciała o tern lem..·
że pod VeJ1dun poległ na polu chwały. pozostawała w domu bez żadnego na- słyszeć i zakomunikowała kat ego ryczJerzy rozpłakał się, jak małe dzi ccNieszczęsna wdowa pozostała tyl- dzoru.
ni~, że mu nie pozwoli odejść· Jerzy ko...
Tłum. D.

Codzienna nowelka "Expressu"
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Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej zl. 11~. 50 mieslecznie

w tekś~le 50 gr. za .wiersz .Il!iiimetrowy (lIa stronIe ~ szpalty)
- oekrolol:1 40 ~r. za wiersz mlhm. Drobne: za słowo 15 !!rO~ZT
naimnieisze zl. 1.50. Poszukiwanie oracY: za si owe 10 groSZY. naimnieisze z!. 1.20.
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