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Niezwykłe pożegnanie Łabędziewicza

przyczynili sit: do jego

z dwoma przodownlkami policji, którzy

ujęcia.,-"Chciałem wyspowiadać się publiczniel"

Labędziewicz W

nocy zoslal slracony

Poznań, 29 l1:rudnia.
wypuścHy
go z WlęZlema wyjściem dow.ał, by odwj,edzieli go w więzi 00 ilU kre cie, i w aodatku przy boku ukochanei
Dzisiaj o godzinie !l-ej przed połu- przez sąd, przyczem przeszedł przez wni jego Majewscy, u których się wycho kobiety, iak zreszta z nia umówiliśmy
dniem ogłoszony został wY1'ok w głoś- salę rozpraw, w której obecnie toczył wyrwał, pragn.~e się bowiem z n.imi poże- się. Nie zrobiłem jednak tego, niosłem
nym procesie przeciwko Kazimierzowi sil; proces o zabójstwo żony i Syna.
gnać. Pozatem skattlLec przyjął krupelana !Jomoc temu czlowiekowi, albowiem bYł
Łabędziewiczowi, mordercy ś. o. Marii ł Po opuszczeniu sali sadowej ska. więziennego, przed którym się wyspowLa mi On pomocny w życtu.
Ogrodowskiei i jej 7.1etniego synka, Sta zaniel.:, zgodnie ze swem ivczeni~m u. dał i p1'zyjął sakramenty święte.
J a nie zamordowałem z ohęci zYSlku,
sia,
zy~ki11 widzenie z przodownikami ~luż
Do Po,znania przybył już w zwiąZlku a jedynie CZYttl swój popełniłem, nie lidaWśród wlelkie'go zainteresowania by śledc zej, Rychlewskim i Kaoturza- z W)I!l'oki.em śmierci
iąc sobie z tego sprawY. Ja wogóle nie
zgromadzonej publiczności wDrawadza. kiem, którzy doprowadzili do jego wy .... KAT BRAUN, KTóRY W WIĘZIENIU wiedziałem, co się ze mną wtedy działo.
ją lła salę rozpraw Łabedziewicza, któ. krvcia i ujęCia
OCZEKUJE DECYZJI PANA PREZY- Nie byłem wariatem, nie Jestem nim i ni~
ry zachowuje się zupełnie spokojnie.
CHCIAŁ ON JAK SIĘ WYRAZIŁ PO.
DENTA,
gdy nie chce nim być. W wiezieniu moNa krótko przed godziną H-tą wcho
ZEGNAĆ SIĘ Z NIMI'
~rze~ gmachem ~ięzie~ym gr,omadzą glem popelnić samobójstwo, jednak tego
dzi na salę trybunał pod przewodnic- i jednocześnie złożył Drzed nimi oświad S~ę tłumy, oczekUJące wJ.adomoścl z War nie zrobiłem, gdyż chciałem stanać przed
twem prezesa Kornickiego, który wśród czenie, że zdawał sobie odrazu sprawę, szawy.
.
wysokim trybunałem i publicznościa i wy
grobowej ciszy i olbrzymiego napięcia iż czeka go kara śmierci. jednakże
Około godz. 7 Wlecz. nadeszedl te. spowiadać się, Jak przed Bogiem. Nie
Gglasza wyrok, mocą którego zabójca chciał rozprawy sądowej. ażeby móc Ic~ram ze Spały przez Warszawę, w zamordowalem z checi zysku.
Kazimierz Łabędziewicz
wyspowiadać się publicznie.
ktorym donoszono,
Po tych słowach Łabędziewicz przeRychlewski i Kapturzak DOCZęsto- ŻE PAN PREZYDENT NIE SKORZY. rywa swoje przemówienie. Wówczas
SKAZANY ZOSTAJE NA KARĘ
ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE. wali Łabędziewicza papierosem. przySTAL Z PRAWA ŁASKI,
przewodnIczący zwraca się .do niego i za·
Wyrok nie wywołał żadneR:o wraże czem zbrodniarz byt całkowicie opanu- O decyzji tej powiadomiono niezwlocz- pytuje, czy prosi o łagodny W'YIITliar ka·
nia na Labędziewiczu, którY od dnia wany i zrezygnowany. Po krótkiej roz- nie obrońcę skazanego, mec. Gaydę, ry. ŁabodzielVicz doda/'e szYbko: ,J prowczorajszego jest całkowicie zrezygno mowie skazańca odprowadzono do celi który udał się do więzienia. W obec'<
~
wany i złamany, gdyż zdawał sobie naJ więziennej.
ności adw. Gaydy zawiadomił Drokura- szę Wysoki Trybunał o łagodny wymiar
dokładniej sprawę z te2o, \t. le mole
Obrońca skazanego Łabędziewicza tor Misiurewicz skazańca o odrzuceniu kary", poczem siada.
oczckiwać tn.n.etl.o wyrom.
z.9.1Wfadomił 1.0, 't <k> P a Prezyd~nta przez ,Pana Prezydenta podania o ula- 6l.I.lłAUe"..lł31r61reIlAlTIAlle1fii1Ti
Po ogloszeniu wYroku. llrzewodni- skierowane zosŁąło po.danie o ułaskawia skawienie.
.
2!l:!'!l~t.:!tl~1!!l~L:!!J~~~~~~
czący wygłasza dłuższe uzasadnienie, nie. Prośba przesłana została do Spały,
WYROK WYKONANY ZOSTAL
w cz~ie którego poleca Łabe dziewi. tam bowiem przebywa chwilowo' Pan
PRZED PÓŁNOCA.
Groźba
ezowi usiąść. Ten opoda cletko na ła. Prezydent. Odpowiedź nadejdzie z:l poś-·.
A
wę, opiera głowę o balustrade i w tel redniclwem kancelarii warszawskiej.
W swem ostatni:m słowie, wygloszo.
W
yOle
P(lZYcU lJozostaJe Już przez cały czas
Łabę·d~iewicz jest caŁkowicie zh11la- nem na wczorajszej rozprawie. Łabędzie
Buenos Aires, 29 grudnia.
motywr.wanla wyroku przez prezesa ny i mówi, iż nie SpOdziewa się, aby Pan wkz powiedztiał:
W mieście panuje silne podniecenie,
- Wysoki trybunale, od dni U-tu wywołane pogłoskami o zamierzonym
Kornkkiego.
Prezydent zechciał skorzystać w stosunczuję, że .~wiat jest dla mnie obcy.
przewrocie. W związku z tern skonsygP;, tein przemówieniu obroii.ca zgla ku do niego z prawa łaski.
Jak się dJowilad'l1jemy, wszyscy trzej
GINI; I MUSZE ZGINAĆ.
nowano w koszarach 2 brygady piechosza wn:osek o laskę do Pana PrezyPan prokurator przędstawil mnie w ty,
dcnta WObf'(' czego razem z nrzewodni CZłOl1'KOw1e trybunału doraźnego, którzy
czącym udaje się do telefonu.
muszą telefOl1licm:ie zaopinjować p1"ośbę takich. sł.owa~h, że jestem naj!!orszy~
Kurs d O
CELEM UZYSKANIA POLACZENIA skazańca o łaskę,
czlowleklem l bandytą, straszme m 111 e
Warszawa, 29 grudnia.
Z KANCELARJĄ PANA PREZYDENTA WYPOWIEDZIELI SIĘ 'NEGATYWNIE. oskarżając. MU/szę jednalk stwierdzić,!
Pod silną eskortą wyprowadzają ŁaP~udnliu oowie-dz,ił skaza.ne,go, któ że ginę nie jako zorodnliarz. g'dy!Ż mordru
. Bank Polski placił w dniu dzisiejbędziewicza z sali.
ry zachowuje s~ę nadal SJpOkojnie i jest r,<ie dokonałem z chęci zysku. Przecież szym za dolary zł. 5.63. W obrotach
Znamiennem jest że opuszcza on ca~owicie zrezygnowany, obrońca jego moglem odejść od pozostającego pod mo prywatnych notowatUO zł. 5.68 w płace
salę rozpraw temi s'amemi drzwiami, adw. Gaytdll;' Ł.abę~z.iewj,cz . raz jeszcze ją opieką tnwaHdy, gdy on strasZlIlie niu i zł. 5.70 w żądaniu· Tendencja bez
któremi przed niespełna czterema tygoa tłum~czył Sl~, lŻ ~le pOpełnIł mordu z cierpiał i pięć mLnut wYstarczyło, by on zmiaIL
dniami niewinnie posądzony
chęcl zysku 1 proslł, aby obrońca spow:) umatrl, a wówczas miałbym spokojne ży-
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Jak wiadomo bowiem, władze śled('.ze. ~hcąc u~ier:noż~iwić praSie bezl?ośredme zetkl1lęcle SIę z Oa:rodowsklm,
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Belgrad, 29 grudnia
W cLnll\.l wczorajszym odbyła się

Wizja przyszło ści w oświetleniu francuskiego oficera.
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Niebywała. rewelacja. techniczna,

•

Jak "zala.no" prohibicję w Ameryce'ł

=~~8Jb;!ner':::;z~:~~z~c~8J~:~~~ z~:~~~

=~~~c::.7,w:sk~~~~=~ ~a:a~~~'d~~
Gospoda pod mOkrym Roósevelłem =~~~8Jl~~~dliódoczD~a~~:?O°
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"Spionitis"
- epidemja
wielkiej
wOjny
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Bankier skazany na
(t)

wanl~e wraz z ~r.zędIl1~ M.l!nlkowLcem
,IDttpoo. StanJkoWlcza. Obal] mordercy zra-

dinetrów a
. Sąd skazał ~aJ!lko,:,icza na karę śmie,-

dO'W'/łJlle-go,

=Kochanek z recepty
I Nowysowiecki
ambasador
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szyngto;me,
T:oj,anowskij,
przeUechał
wczoraj z rodl.mną pmez Berlm udta4ąc
II
s,j'ę do St. Zjedtnoaz,oo}'lch.
'
._
TII"Qjanowslkilij spOltka się z nowomi.aRozrywki umysłowe.
nO!W~nym rumbrusac10rem rumerykańs.kiJm
Bulht.tean, który rÓWlIlie~ u.daJe si~ do
25 dro.z"
• St. ~ediniOlCZlO1l"ytah, • aby ~OtŻyć sprawo•
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REDAKCJPo

dla

całeJ
MAŁOPOLSKI
Krak6w,

dla

eałej

MAŁOPOLSKI
Krak6w, •
",I. Pijarska 4

ul. Pijarska 4
Tel. Nr. 171-50

Tel. Nr. 165-0('

od 11-1 pned porudDlem I od 5-7 wieczorem. ADMINISTRACJA (dzlar spnedab' plsmal od !I rano - w połudftle I od 4-7 wl.~zorem - (dzla'
hlleraU",y) od 9 rallo - I .. polddnle I Od '-T owletzoreaa
"express (lUStroWIDY", Krakćw.
KO"tO P. K. O. Oddl:la'u krakowakIego, Krak6w 411-700

REDAKCJA pnylmule Interesantów

ADRES TELEGRAFICZNY'

podróż
bez biletu do Krakowa

Zwyrodnialec

Tragiczna

zbiegł

z sali

sądowej

Kraków, 29 gml'dn1a.
Sąd wydał nakaz aresztowania
20-1etn1 robotnHk, Leon Bochenek 7.
BoboszJ"na, pow. ollkus~iego. chciał wr6Kraków, 29 grudnia.
gwałtu.
cić ze stacjli w SkawiJnie do domu, Nie
Przed krakowskim sądem okręp;oNa krzyk napadniętej zbiegli się sąmając pieniędzy, postanowił jechać bez wym. pod przewodnictwem sędziego siedzi, którzy spłoszyli zwyrodniaka.
billetu. W,drapał się więc na dach wago- Stauhra miał~ się wczoraj ,odby~ roz- Silberspitz mial odpowiadać z wolnej
nu, Po drodze uległ on jednak n1ieszczę- prawa przeciwko . na~czycI~lowI, pry- stopy, \\' ostatniej chwili jednak zabraśIiwemu W"Y'padkowi. W czasie przejeż- watnemu" J~~ef~wI Sllberspltzowl, val- klo mu odwagi. W chwili, gdy tryhunał
d1żanria pod mostem kolejowYm, uderzył' se Krzemlem~ckl.emu.
.
sędziowski wchodził na salę, SilberOn głową o mur i doznał poważnych
. Akt oskarzema zarzuc~ mu, 7.e w spitz zbiegł.
okaleczeń.
dnl1;1 5 czerwca r. b. zwabIł czekola\~~ą
Sąd wydal nakaz aresztowania go i
Na najlbUższej stacH zauważono le- do. Jednego. z d~mów przy ul. Star;}"':'lsl- osadzenia w wiezieniu do następnej roz
,żącego w lkałUlży krwi na dachu wago- n~J 14-~etmą ?zlewczynkę, Irenę K. I ~~ [prawy.
.
nu BocheIllka, skąd zdjęto go i odwie- schodal,;h usIłował
dokonać na mej
ziano do szpi~ala w Krrukowie, Stam je-

go

~t!'C::·wa

wyprawa
złodzie· ska
J.

Kra~~w, 29 gTUdma.

No~orycz>ny .złodzleJ Zy~munt Paw~
10wskl. Z ŁodZI, wybrał S.lę w pod~'óz
DO Po,l:sce.
ZnaJlazls~y Się w okolIcy

Krakowa. wraz z drugIm swym kompanem, doko:na,1 włamania do mieszkania
Łod~gowe!, .zosi:ait' jednak ~płoszon:y. W
czasie pOSCIgU Pawłowski ostrzeliwał
się mimo to iednaJk ~ostał ujęty.
Wczoraj stal1ą,l 011 przed sędzią Janickim. który sk3ZaJł go na 2 lata więzienia, OSKarżaj prok. Panek, bronU
adw. MiJ.an Ma'1'!kowicz.

Ta!emniczi1
śmierć słu~ąc~iwKriJkowie
. Przyczyny zgonu llstah sekCja

Przyczyny poz' :aru W') garbarni' krakowski-eJ'
U

Straty

wynoszą

... 50

tysięcy złotych
Krak6w, 29 ~ru-dnta, ' stalen~a przycz)"ny potatt'U.
Przed kilku dniami donosiliśmy o olJa.k si.ę QkCł!z,ał~, ~ioeń W'{bu.eM w &'..1"
warzystw.
bn!yl11Lffl l ~oź:'ati':e,
.',' aiki ,"'W'l/buohł- W "'ar- szar.ni odi~kry nrot-oru _ elektrycz.n~"'6 .
ł"'
a
5
b:lJrl1i S~n.ajbergera n.a Z!libłocru.
Suchy' i łatwQ1>Alńy ma.tetlj.a.ł za9~ł &tę
SPIS POBOąOWYCH ROCZNIKA 1913.
Jak już pi.saliśmy, palS1twą pożaru pa- ,mo.mentalni'e o~ni,em.
•
Ma ń, ';~!'2Jt m. KTlaJko,wa po>il 3.?e do ",.hdo>moś·
ci, Ż~ ~p·s pohorowych r1JOUlJ"lb. 1913 p'Le.~lądae dlo drugie piętro, poddasz~ i srbrych fa-\
jruk się d.owiadujemy, zarząd s.palonej
mcż~~ VI wyd.zia,le V mM!is t1'3<t\l , losze p'ętro, bryki, w którem z.najdowC'.łv się nagro- I· gar bal"ni nLe p')11Lósł &tra,t, a.lJbowiom fad:'cyn, po,k6j Nr, 2(), w dniaJch 2 - 15 styozmaldz;one materjały, Osteoczn~ obliczenia. bq-ka była ube~ecz.ona w ClJ~erech lonia 193! r. W godz, od 9-ej do 13-eJj.
st'rat wykazały, że wynoszą one bli~ko warzystwach 3.lsektiJra'cyjnych, kt6r~ Wol)ćwierć miljona złotych. J aik SI~ę dowiadu bec powyzszego wy,rtli:k u dochodze.ntill\ bę·
NO...i SYLWESTROW\ W TEATRZe
MIEJSKIM.
dujemy, w d:n1lu wczoraiSJzym ukończone dą musiały wypłacić premje asek'l1racyfZespól artystów Teatru M. Im. J. Słowacki.e zostało dochodzenie WS2'lczętoe celem U· ne.
pieniądze straciły już swa wartość.
Odn ośnie drugiej sprawy, należv zwrócić się do po.dpisanych na akciach To-

I

'lI

~o urządzrt dnia 31 bm. o godz, J l-ej w nocy
wesolą Noc Sylwestrową. w którą odegrana zo-

Jat:

olirad~iono

REPERTUAR KIN.

i

F~~M.&~~NIE~R~~!.to ·~t~omanjak··~

"Szalona Me". .
"ProkuraJt.oor Aheja Horn".

RadjoprogriJm.

luz.y wyrobów

BAS~

SCENICZNA ..KOPCIUSZEK" W ..BAGATELI",

w dniach: 31 gl''.I<lnia br. i l styclmla 1934 r.
fea~~~:i~:~ai~~ap.n: n~~~~~~:ejU~~:~e~i~a:eH -

sceniczna p. t. ..KOl)Clllszeik". Walory widowislwwe 1>O<illiosa tań~e l)rolektu p. Aniuty WetY WachsmanÓWtly.
Nlewa,tJ>1jtwie PO~.łZ~ wJdowtsko b~2l!o!
zdarzenfem «nfa zarówno dta nauyc,\\ m\l:I1SU1..sk1ch jak i osób starszych. BHety do nabycia
przy kasie teatru "Buateola" w godz. 11-12.aó.
baśń

REWJA SYLwESTROWA VI "B4,GATELI".

GO&l~zą<:y w beJalt1!ZJe rn.UJZ.Y=)'1m ,,&.!g~",
zMp6ł Wa.I'SiZla.W~ W)"fItęjluje z drogl\ IW" pre·
miera. na Sy~weatra w wtlclk~i pll1tld_ .ylwe~

!trow.ej p,t, "W~wat NolWY Rok".
Nawe deJkoraojl' I mełOOyjn.a. nwz~,

htJmOł,
ś~lytIa ;, ś.piew, .oto tło, w kt6re W'pJ~dJołla &6eot.MUe śwoow. gra ~()oa1Wl:ów w *bach: ll'f!-

t'ly Ca.mer~, JMl.lny KO!ZłOM"8lkioel, Janiny Soikc·
ło-ws1d~, Lud'Wlitka Se~k.llego, J~ Su.1i-

jubilera

zł za
Ipotem
.
I

SmiertBlny ~ios
sztylBtem
w
SBrG!
morderstwo pod Chrzanowem

1~~r~~1~.:,.~1:'J~rk~tt~ mość" "H~ek
SZTUKA: -

APEL INWALIDÓW DO PALACZY.
InwaM...

Zaorząd pow.i.astowego ~o-Ła Zwią7Jku
dów w Kra,kowńe wydaJł ulotkę l a.l'ellMD

kilkanadziesiat złotych. Wkr'ótce
SYLWESTER W STAIRYM TEATRZE.
L ' 1,
Ulubienica puboHcz.n-ośd. Hallloka Ordonówna,
aresztowano
eona MOl11a~:l.. nd.e~r6W'JlJltilly
humo1-ysrt.a II ,pl()lIe1!1.~a/l'l! Kulmłerl
który za1stawit za 5 zł. skradzione juri- "Lopek" .Krukow.ki
()J!'IIIJZ zttaik1lmi.y uą!6ł ~e·
terowi ubranie. JaJk się okazało, kra- weletrow "ChÓl' Ervana", kit60ry Jcddo,r3Jtow~
dz,ieźy dokonn Albin Hułkowski, kt6ry lPo;aowiem.em się na estrac1!ZiiJe gromadZIł tł\U7lY
słuchaJCrLy - będą baJwić ~ pUJblł<:zność )e'kka,
jednak zbiegI.
~ 1łZC2:e:ym humorem noa wie<:L~e sylWczoraj Moniak i Boniakowska sta- pioeeniką
\\·e8l!.rowym w niled-zi~ę, 31 bm. o god" 1-ei, 9.15
nęli przed sądem, który skazał ich po wiecz6r I 11.30 w nocy w Starym. T.#atrze.
P,NY fOl!ite:pJ,a~,e wY'LrMvnł p1_fśel.: L~on Bo16 miesięcy
więzienia za paserstwo. k Ga rbaJl'czyńsk i, bront·t ruflSlIOi i Antoni Mt!I-ody.t....
OsiklaraI pro.
usilowa.ra zas,tawić skradziony u jubi- adw. Milan Markowicz.
SYLWESTER W CHRZANOWIE.
lera pierścień wartości przesz.ło 1000
Koto "Rodziny Po.1icYinej" w Chrza
'
nowie urządza w sali domu sypialne.
go w kopalni węgla w Libiażu. wielkC\
zabawę Sylwestrowa.

ADRrA, - "Ognisty tr6Jkąt'" i "BusŁer Do8JWarzył piwa".

UCIECHA: -

do. K~aikowa Nvbi'n-cud~twórc<l, HoRzeszowa. Przybyłego ocze,kiwał tłum
wepółwy.Z1lIalWc6w, który orl.pl'owarl~ił cudoiwórcę do mlesZJk.a.n~ p. Gnunhwuma, gdz,i.e !la/hin 5ię
,za tr.z-ymaJł.
:t

I Zb1~cie.......
o.poollskiego w otocz.e.niu zeepOl1u ba!«<towdo.
SooboIH61W1ł1ą i Wojl1aJ\'«I\ 1lIa. ccz_łe •
W eOlbo.tę dIWa p~łeonfJa: o godlZ8iftdoe 5.15
ł 8,15. Bilrety do nabycia pnzy kuj. teruu "Sa_
g.a~"" pra:y ul. KaorttneHc.lai.eij •

Dwie osoby przed sądem krakowskim

NOCNY DY1:UR APTEK
.. Apt~ka pod Koroną" .- Ryn,~1< 22. "Apteka
Kraków 29 grudnia
pod Gw·adą" - ul. flonańska 1" .,Apteka 1'>od
S
' . .
Opatrznością " _ ul. Karmelicka 23. "Apteka i
wego czasu gtośne było W Krakr)Wars;:awska" - Aleje 29 Listopada 5. "Apteka wie wlamanie do mieszkania jubliera
!>Od Anio!en( - ul. Dietla 76.
"
Cyatllkiewicza przy ul. Jabłollowskh:h·
w P9dgorzu - ,.Apteka pod liygea, - ul.
Złodzieje dostali się do miesz.kania
Kalwaryjska -n.
w czasie nieobecności domowników i
RfPERTUAR TEATRÓW.
skradli cenl1ą biuterję oraz ubrania męTeatr M. im. J. Słowackiego: - o godz. skie,
1930 ,Prawie noc poślubna".
Na drugi dzień aresztowa'ła poikja
. Teatr _ "Biigatela"
o iodz, 8.15 rewio- M'IC hal ilU: Goni3!k owsk ą w chwi'li, gdy
ooeretka
..Królestwo - operetki".

sji".

Przybył

ro,\",tz,

my-Ju~ezołta, Md.eh.aJł.a D8In.eckłe~o

stanie \wictna f:lrsa angiel3 ka "Prawie noc po.~lubna" z dyr. Juliuszem Osterw1\ w roH
glówne].

- "Czł'lYWi~k mabpa".
•
"Pat i PatachOll1 - Dl! te~kla,

RABIN - CUDOTWóRCA w KRAKOW1l;.

zwłok
ra!ł.unkowe

ne

śWIT: -

Kraków, 29 grudnia.
Straszny wypadek zdarzył siG na
Krzemionkach obok U\. Rękawka. Koto
godz. 1 po pol. w czasie saneczkowania
się, spdl lO-letni Benek
kurecki (Kalwaryjska 34- ze skały na jezdnię ulicy,
doznając kontuzji. Skureckiego od wieziono do szpitala w ciężkim stanie.

do patytoni.owy,eh. W !!pelu s·wym
P~lą słus=re mwra-liIdm, że jedyną pcdM4·
wę ich egzY6tencji atal!l!OiW1i SiP~eda,i wyrobów
Kraków, 29 gn:dnia . r gotowi,e
do domu przy ul. tytOl!1"owyeh,
SkutUciem. kryzy!u ekonomicznego zmn.iej&zył
,
Wczoraj koło g. 8 rano WE'zwanr:> po-I Warsz.awski'ei 14, gdzie 26-leŁni.a służąca &:ę Z'!la<:Zll;e dochód mwaolrirl ów, 1ci6rzy - stl\"lgoŁowie
ratunkowe na \11. Daiwur 5,! Stan~sława OdiachowSIka w celu s.amobój- ciws-zy zdt,owvP. dta cI.oJhl'a O;c.zy.z.ny - ru~ tricgdzie w jednem z mi,eFlzk:dl znaleziono czym zażyła zlttaczną Hość SlpitryinlMl ska· gą w my aposób z.MlOIhić na utmy.maon.t.e, Nędzę
illwalli.dówpOWlięfkSlzył <JIbeonie falkt ~e7J!lefo
leżącą bez życia 26-1etnia. s-łużącą Mii.1"ję żonego,
ilośoi tradbk w mieśC'ile.
Sobczakównę. Zwłold oawi'eziono do za·
Denatkę odstawiono
dJo sz,pHala, zwięk&zen~a
llliwalidz.i zW\raoea.ją się więc do wszysttkich
kładu medycyny sądowe;.
Wkrótce wezwano J>Otot'OW'ie po't'laz dru- ." go.rącym 13iP eolem , alby z,lIJQpatrywali e6ę we
Sprawa śmierci Sobcz.akówny p:-zed· gi do wypadku &al!l10100jCze!!1', n'a ul. Jut- wszel.k.ie prLyoDoory do pa,lenLa or8JZ w gueły,
I:,ly, zn,aCl1k.i pocztowe i t. p. wyb,cz.nre w kit.>stawk'l. się bardzo za~adkowo, albowiem jus.za Lea 84, gdzie 31-letni ,rzeźnik Ed- aka,eh
inwaJIidztk.kh. Dalie to ItWIIIJl'aoeję ZU,pełl1';
je61Zcz,e w czwartek wieczorem cieszyła ward Hausner zażył &rmooia,ku. Odwie- cZ)'I$tości p.rt.ech'()'wyw8lne~o w ktioosoka.ch towasię naqle'ps2'em zdrowiem,
Przyczyny! ziro,n'o go również do SZ1l'Mla. Przyczyną ru, W ten. spos6b KlaMy Kup;uillJCY pt\Zyezynn eie
śm:,e!'ci wykaże se,kcja zwłok,
roz,paczliwego .kroku CMachowskiej i do z.mnietsz.en.ia nędzy mwaainlZlk.i~l.
Wczora.j o g. j,30 ra.no ..,ezwamo po- Hausnera były niesn'a,ś1cl z rOO.:dd'lą.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
Pani Irena z Krakowa: WSDomnia-1

SŁ01irCE:

NieszczęśJiwy
w~,' padek

Wstrząsające

I

.

Chrzanów, 29 ll:rudma.

pe1\-

W Dtugoszynie pod Chrzanowem po

l

pełnione zostało straszne mordestwo,
Na 3D-letniego Jana Pierzchale napadli
jacyś ludzie, pchnęli go sztyletem w ser
ce, poczem zbiegli.

•••

Klub sportowy .,Chełmek" w Chełm
Pierzchała padł trupem na miejscu. ku, w sali gminnej urzą.dza zabawę Syl.
Tłem mordu byty prawdopodobnie westrową.
a
porachunki osobiste.
T, G. Sokół - or9:anizule zaba,,'~
Policja wszczęła eneriicz,nv pościg
Sylwestrowa. \V s\\i ej sali w Chrzanoza sprawcami mordu.
wie.

••
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SłlCZ
KRAKÓW.
1,00-7.55 AudY'Cja poranna z Wars2aw~ .
tS/.
• • I..
TRYBY
MASZYNOWEGO,
11.35 Program na dzień bieża,cy. 11:40, TransmJ_
.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'1_ _ _..
ZMIAlOlYLY
RĘKĘ .DZH:~Cl\'i\CE.
sja z Warszawy 11.50 WiadomOŚCI ble.ż_ee: ...
Podczas oczyszczema
zbn7C1
111lyn11.57 Sygnał czasu. 12.05 Płyty. w l>r.zerwl~ o
12.30 Transmisja z WarszawY. 15.25 TransmIsja
lm maszynowym 14-letni:! ZoO a Puz Warszawy. 15.40 Płyty. 15,55 Kronika harcer- B]
Wyciąć I przedlozyć do wymIany w admmistracJI
dzisz tak llicszczęśliwie nodlp i: via pod
ska. 16.00--17,50 TranSomisie ze Lwowa, War~,~:J(~I·f!S§IJ.
:J'US'ł'oOJoneeO"
II'
:JirofloOJie,
młynek
rękę, nasvpui<1t: ci.,) llkg,) 7.boic
szawy i Poznania. 17.50 "Na czas.ie". 18.00 OdCZyt. 18.20 Transmisia z Warszawy, 19.00 Pro- aJ
ul. 9'ifo!rslio "
i.~ dostał,a. się on~ w tr yb\' (łl a';Z ~'I\? .gram na dzień następn y . 19.05 .. Co słychać w O J .
.
.
NJeszczęsl!wą dZ1Cwc zv nkę z Zln \;\z rl?;Oświecie? " w WIr. dT. J. Reguly. 19,20 Rozmai- r.ij
Wazny tylko w dnIU 30 grudma 1933 r.
fi) ną ręka nrzewieziono w stal: e ci,·ik.;11
tości. 19.25-Z4.00 Tunsmisl.. ,
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w nast chorobach:

cena
w· kl\sztu. :l.!tmle. roze<1mie pIu c 03.51)
Nr. 2 - w reumatytmie. artretyżmie, zieJ
.Filłszo"- a.nie pieniędzy tworzy po- J tem zwrócono uwagę na pismo. Starano rzom "lronkurencję" z mennicami. Dzis
~;~e~i;;~~a~hat:~~~n~I~;ZystOścl cC ,i.51l
ka.zną rubrykę w statystyce przestępstw. się umie5zczać na ban,knotach
żaden fałszerz nie może drukować fatsy· Nr. 3 _ w. chorobach żoladkowo • kl1<zkn·
a zajmują się niem nietylko wykoleje'li
nafntnieJsze literki.
fLkaiów
identycznych z hanknotami z
wy ch. watrobowych. Młtac,-,ce
3.~acho~cy: lecz !ównież osobnicy, nie ma Praca ta była żmudna, jeteH zwdyć, ź~ mennic, jak to było dawniej.
Musiałby Nt'!. 4 - w chorobach nerwowych. bólu glo
Jący Olekledy nlc wspólnego z zawodami każd.a litera musiała być ręcZll1~ ryta na chyba pos,jadać własną mennicę i tlla~
wy. bezsoonoścl. ogólnem wyczerkt·oryc h znaJomoścl
, . wYlll:a,~a .Ślę
• w m~~ni owew?:e
.1·1
paniu
4.pod lupą. Słynny podówczas w tajemnicę wzorów. Uważny ob serw! tOt Nr. 6- w
niedokrwistości ł og61nem osIa.
cach. Bardzo często pohcJa Jest zdumIO· AuStrJ1 rytownilk Krummwiede, pracują- odrazu bowiem roz.pozna rótnicę między
bieniu
5.30
na prymi,tywnością podręczn~j fahryc.<>ki cy w mennicy,
banknotem prawdziwym a IalsyELkatem. Nr. 7 - w chorobach nerkOWych I Poche4.pieniędzy, wykrytej
zastrzegł sobie prawo dożywoda na wy. D1ate tł o' teź o.statnj,o jest st~utlikowo corzowych
li
d . j
Nr. 9 - przeczyszczające w chronicznem
w szopie, kuźni lub piwnicy
padek utraty wzroku.
raz mni,ej fałszerstw w tej zlea.zi,nłe, a
zatwardzeniu I hemoroidach
um
•
Ka:!aa zdobycz w dziedzinie techniki, os~uści wolą wykorzystywać nieświado· Do nabycia w orYl!:ina1nem opakowaniu w ap
Monety tam wyMjane są łatwe do roz mogąca mleć zastosowanie w mennicach mość nainych ludzi, dolepiając np. ZerO tekach, sldadach aptecznych I drogeriach lub w
poznania, dlatego też ofiarą fałszerzy pa- była ciosem eLla fałszerzy. ZasŁosowanie do ,'edynki na dolarach. lub fałSZUjąc pie wytwórni
d a zwykl e l u dn ość Wle)S
.. k a na. targac h i fotogra f j1,• wielobarwności i papieru w ł ók niądze metalowe, ni! trunić
d
.. POLHERBA"
KRAKOW Pod2órze. Skr, Nr. 4!!
się W}"raZainteresowani
otrzyttlu]ą na żadanle darmo
jarma1'kach.
w dl1'.
kronice
fał- _
nistego
fa],syfilkatów.
wytwórni
Jul< .odzyskaĆ
zdrowie"
szer&tw znanaWiprawcLzLe
jest afera
Halbana,
_ _ \~,iemozliwiło
_ _ _ _ _ _w_końcu
_ _ _fałsze_ _ _ bi,aniem
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _z_
_ _ _broszure
_ _••.._
_ _. _
.-_
Ńr. t -

I

który w Niemczech przed kiiliku laty pu-

strząsająca

szt:zał w obLeg fałszywe monety, posia'
c1a~ące
większą zawartość srebra niż oryginalne

lecz

był

to jedyny wypadek i ta

właśni,e

Zona sierżanta

oblała

tragedia
\II mieszkaniu doktora
witriolem swego
i jego
_.

hQjnoś6 zaprowadzilła fałs,z01"za, doktora
praw, do wię~ienma. O wieJe więcej trudnoŚC1 przysparza pooll'a1
btanie badlkno·
tów, a pcrz;ecież hissrtot1ja piendędzy papieWilnO, 29 grudnia.
rowych ;MIt r6wnocześnde kroniką ush·
wi.cZl!le9 waJki między uprawnkmem.i eLo
W mieszkaniu dora KaPłana przy
dlrukowama menn~cami i fałszerzami.
ulicy Jagiellońskiej 8 rozegrała się
W wieku XVII za fał6ze~,two stos<o- wstrząsająca tragedja na tle roman·
wano naasuro'Wsze kM'Y. nie pomija.jąc na tYczl1em. U lekarza tego pracowała od
dłuższego czasu w charaIderze
pokowet.
kary Smlercf.
jówki przystojna dziewczyna O Stella
Lecz I M mewiele poma.gał~, wo1)ec te~o Typel6wna.
zaczęto ubrudJMać pracę fałszerzom. W
Przed Ikilku
miesiącami "piękna
1806 r. Niem1lec Frioeck z8!s't06O'W1ał na Stella", jak ją powszechnie nazywano,
baknotach wyrllJZl:ilSty rySl1lnek, który uło. poZ/nała na pewnej zabawie, urządzo'
twita.ł ludJzi,o m orientację. Wkrótce
po- nej przez podoficerów sierżanta, Eu-

Stallę','.

-

m~fa

Tłum usiłował zlinczować mSI:lwą kObietę
genjusza Wrzesińskiego. który zakochał się w niej nazabój.
Ukrywając przed Stellą, że jest żo

naty t że ma dzieci, począł jej asysto'
wać i często odwiedzać ją w mieszka'
niu jej pracodawcy.
Miłość była wzajemną.
Zakochany
Wrzesiński wyprOwadził się z mieszkania źony I zamieszkał oddzielnie,
"PO kawalersim". Natural,nie żona nie
pozostała obojętna i kilkakrotnie urzą
dzała niewiernemu mężowi skandale.
Kilkakrotnie czatowala na niego w klatce schodowej, prowadzącej do mieszkania doktora Kapłan,a, a nawet killka razy niemiłosiernie pObiła go.
Mimo to Wrzesiński w dalszym cią
gu odwiedzał piękną pOkójówkę, która
Zol_owali .i~ oni szpiedoll~_4P._. przyjmov\'ala jego adorację, nie prze.
Ryga 29 gtt'IU/dlt1ia. s<cu. Po,tatem stwierd:Łono, te na teren czuwając, że wzajemna ich miłość skoń
(Pat) - Dono.s.zą z R'ł.ajpedy, że w Kłajpedy przybywało wielu emisarjuszy czy się tragicznie.
związku z z.a,mi'erzooem wysiedleniem niem~eckich, w celu ~nstruowan:a miejsca
Wreszcie nadszedł fatalny dzień. O
bywateli niem.ioeckich, którzy za}mowa- wych czynników naroo«)wo-60'_'jalbstyc~'1 R'odtinle 12 w,poludńie do mieszkania
fi ~iS'l.~ ~\an()-w'ka. \ltzewatnie w szkol nych prowadzenia kontroli. Przewi· dra Kaptana przyszła żona WrzesińyW<111
e'_
są _
dalsze·
~a!.fficl-nie
. ,nictwie,
policja przeproww:ziła
wi.'Zyj. Znaleziono
bardzo wiele ste-re~ N iI_
__
_ _aTeszto~ania.
_ _ _ _ _ _ _ _ _skielo'!,"o
_ _ _-::.·Maria\,
_ _ _ _h-nocz<;b____
_ _ __fO'

Aresztowanie hitlerowców w Kłajpedzie.

4

kochank~

"Plękną

zmawiać z pokojówką, naklalf1l~jąc ją,
zerwała
fel mę~em·
Typelówna oświadczyła jej, te po'
godzi ją z mężem. Marja Wrzesińska

z

by

przebywat,a w mieszkaniu pokojówkI
aż do ~odziny 7 wlecz· W6wczas przy
szedł do pięknej SteW sierżant Eugeniusz W rzesińskl.
Na widok męża łagodna I spokojna
dotychcbas kobieta zerwała się nagle I
wychu~nąwszy z pod
plaszrza duż~
butlę z witrjolem - rzuciła się na mę
ża, oblewaJąc mu twarz I oczy gryzą·
cym płynem.
Nie ograniczyła się jedln,ak tern: W
chwili, kiedy Stella chciała przyjść z
pomocą nieszczęśliwemu, oblala również ją płynem. Sierżant oraz pOkO,iów·
ka upadli na pOdłogę wiJąc się w bOleściach.

Obecny przytem brat Stelli rzucił
na szaloną kobietę. usiłując wytrą
jej z ręki butelkę. Marja Wrzesiń
ska stawiła mu jednak zacięty opór i
od~ryzła mu palec. Tymczasem na miej
kompromituJącego, świadczącego o d.zia- N A
WINA dobre I łanio. Wódki, likiery sce wypadku przybyta polfcia. która
S Y LW E T R A w najwit;kszym wyborze polr('a firma obezwładniła Marję Wrzesiftską I przełalnOścl antypaństwOwej, aktach sabotawiozło ją do komisariatu.
iowych i t. d., u szere1!1l OSób tnaleziono
I
dokumenty, dowodzące uprawiania akcjI
Karetika POR'otowia
rlitunKowego
- - - Kraków, Ci R O D Z K A 48szpiegowskieJ.
przewiozła sierżanta do woiskowego
śledztwo ujawmło, te n1oekt6rzy na'
• IM!lNA
M
IN
szptala na AntokoIlu, a pokojówkę do
uczyciele słali na czele boi6wek hitlerow
I kllnilki chirurgicZlnej USB.
&kich, których z.wan:i0m było zbieranie
,Szczególnie ciężk? ucierpiał sierian!
informa-cyj i kiJerowanie ruchem na miejIdory prawdopodobme straci wzrok I
Społeczeństwo krakowskie gremjalnym udziałem w zabawie bedzie. z~szpecony. Stan Stelll iest rówsylwestrowej pośpieszy z pomocą tej najb8t'dzlej
nleż Clęzld.
•
.
l Ó
Madę Wrzesln5J'ką osadzono w areHambur~, 29 grueLD1'a,
bumandarnej p Be wee
.
.
szcie centralnym do dyspozycji władz
Krak6w, 29 grudnia.
wLennych skutków dz.Lała1noścl Towa- sądowo śledczych. Czeka ją proces o
~t) Przed kiIL'ku tygocLn1aani s,kazany
KliaJków pos~ada i."ty{l1cję, l klorej rzystwa Ratunkowego,
wSlpomuna ze zadanie ciężkies;ro us:.kodzenia ciara.
zost.ał na karę śmierci przez są.d w Ram
W chwili gdy Wrzesińską wyproLurgu 21-IIl.<tni Ernest OCZlj~~W~Y.ł. Oc..z- mOze być dumny. Ma zelllj)6ł _udzi pOE- łza~i w oczach dohr?dzieiSitwo p'~erwwadZO'Ilo z miestkania, zebrany na uli.
kowski zamordował &ie:k1erą swą matkę, wi~c.ają(.,ych cię, któr:zy godnie 1 wyso/ko sz~ pomocy Pogotowlal
RAZ W ROKU - W DNIU _3t, GRUD. cy tłum przy;ął wobec niej groźna po·
Obecnie wywk uprawomocnił się i w cłrierzą s.ztanda,r s/lJmrurytańs.ld.
Instytucją tą jest pog.otowie r~t.t1nko: NIA - APELUJE POGO~~,W1E •RA- stawę. Natomiast nieliczna grupka t<o'
&nilu wczoraqszym wykonano Wyrok. Ocz
KQwsdd zOlStał SJt.!'acony za pomocą ścię we, które podczas prawloe półWIekowej TUNKOWE DO MIESZKANCOW KRA· biet usiłowała zaatakować karetkę roKO~A O P~MOC FINANSOW.\..
R'otowia, dok~d wniesiono ra~iczi1ych
cia toporem na dziedzincu wlę:tieonnym. swej dobroczynnej dz~ałalności . okryło
się zflJsłużoną chw.ałą 1 :dobyło niezwyk- . DZ.lS,. w d~obIe. p~wszech..:eg? ma,terya: kocha11lków. Tłum rozpędziła policja,
łą popul,Cli1"DOŚĆ i rozgłos. Zaznaczyć n.a- hzmu, n,~ktkime wldłZlt, czy tez 1lJ~e chce Wbl 1 =
.,,,. fi
M
liiIid
leży, że krakowskie Pogotowie R~runko& d~~~ć e;ię.ż 'ego p,0 ożenia te.j .najpotrze ~ OW~I8~ :-_.
~ • ., •••
Ateny, 29 grudnla, we jest najstarszem na naszych Ziemiach nleJsze, LnstytuC)l nCl!~z,ego ~LćłJsba.
Dorocz.na t.rllidyc)'iJna Zlbl~ka sylwe(Pat) W całej Grecji ten~eratura CiPa- 'n a niem wz·orowały się i w~orują pr:ldoWALNE ZGROMADZENIE TOW.
ctła poniżej zera.
W wielu miejscowoś bne mstybucje w ilnnyoh m~aI!'>tach Po,!ski. sbrowa. na cele Pogot~a przY0D0.si zaw.
n1ewspółm 1emą z
SP. "SILA".
Na kClJŻidy zew - d~ rn.l.e-jsca kaJtClJstafro ISze 7Jtljkomą sumę,
ci,a ch oraz wSl.ęcLz1e w góraoh. spadły
fy, śm~eI'lci, rozlpaczy i Somu~u - dątą z ogromem pracy i dobrOczynną akeją ToTowarzystwo Sp. "Siła" w OświęśniJegi.
Nowy Jork, 29 gI1udlnta.
zaWiI'omą szybkością s!lInitar.ki pogoto· warzystw~ RatUl;'kowego.
cimiu odbyło w sali obrad magistratu
(Pat) - W ciągu \)sbatnich 24 go.drzm wa.a, n10sąc zbawczą pomoc sbaorcom i
Apel~,emy WIęC bardzo
gOrąco .do doroczne walne zgromadzenie.
nLebywałe mrozy, pail1l\ące w Sto Zjed- dzieciom, mOZnym i ubognn - bez żad- wszystkl~h: :z.aTÓwno do tych, którzy Jut
Po udzieleniu absolutor.ium ustępu
noczonych, S!powodJlwały imierć przes.m:o nej różnicy - o każde; porze d,111a i no- korzy,strull z usług Pogotowia Ratunko- iącemu zarządowi, przystąpiono do Wy
20 osób. W WhHe River w prowincji On- cy.
wego, jak równ,reż do tych, którzy mole boru nowego zarządu, w sld<ld którego
ta.rLo w K'Cllnadzie, termometr wskazywał
Het to ooÓlb, które dla sobie samy<.=h, k~ed'Yś będą z nIego korzystać - ~elu· weszli: prezes dr. Bernard Solak, wi_
50 5tOtPrui Fahrenhe;IŁa pOMzej teM.
_ .. lub swych nru;bHŻI~zych doznały z,ba- jemy cLo sympatyków i do OIbojęŁnych,- ceprezesi I Ludwik Rodziński i II prof.
aby w dniu 31 grudnia t.j. jutro pOśpie- Olbcrychtowicz, sekretarz - P. Aug.
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Wczoraj donoSiHiśmy o epitJ,Qg1U ,en~
sacyjnei aofery tapoWltliiczej w sekretarjacie wY'dizialiu lekarskiego UnlwersY'tetu
JagileHońs1kicgo w Klraikowie.
Jalk wiadomo, sąn skaznł dr. Malksa
Sc.hmalzbacha za przekU;PfeT1fie b. sek.re~
tarza, I ippera, na półtora r(j~u, a del1tvstę Adolfa Kleil11l11ana za pośredTliczc~
nie "!I przckups,twie, l1a dwa i !pół I~t
więz'l ema. SchmalZlbaoh tak pt"Rlął tlę

skazującym

• •

wy'rdk!iem, że postanowił

~~o~n~~~s~e1h:~!nita~~r~~~~t~! ~i~s~~~po~~~~h~~\~oma~· ::;~nK~:~~a~~
~J~ nasze~o m~asta.

APEL DO PP:-AKADEMIKOW.
T,radyc)'ljnym

zW)'Icz.a,jem w kweście

odebrat sobie życie. WczoraJ w nocy na cele Po~otow~a Rarun.kow~o 'btorą
zastrzYkna.l sobie wl~'~sza dawkę mor- li'czny ud1Jiał sl<Udentki ~ sbudenoi Uni-

finy.
W0I'''Y'tetu J.ag~e1. Ą()eLt1j~y do nLch,
Rodizinn. desperata Zl'lll\vatyta w pO~tllby ipI'Zy.OZYiIJiLi ~ę swym t1d~~MIQGa do
ieRO szaaeIlczy czym i' wezwała IJ)Ogoto· l1zy:sklllma ja.k nllo,lep8~ go
'WYń~I(ju jtlwie. Jalk , ię ,dowiadujemy, stan SChmallZ-j tl"Z~,&~~j 2lbiórk.i,
tacha n~e budZIi obaw..
Zg~aszać się na.l"ży w kan~&larfi Po·
DzlS Wnieśli óbaj 6!>ro~ kazan}'ICh ~oto·....?a ~atunkowe~o ,roiy ul. A,ń(k,zes:kapgę apelacyjtw,.
ta PcnoQkltgo 19,

Feliks Siberfeld.

.
Czopek,
Da~lec, Dostal, dr. Dąbrowski. Lien,
Lozek, Sagan, Sedlak i Szendera.
Komisja rewizyjna: pp. Samolewict
Słu,Pka, Thieberg Alfred.
'
tld honorowy: PP. burm Mayzel
mgr. Ptaszynski i Stefan n1i~berg. ' ,
Prócz tego za zastugi pofozone dla
Towarzystwa, członkami hQn~rowym\
zostali pp. dyr. Ru~olf Timul 1 dyr. Al . .
fred Thiebet~.

~ztonkowie

zarządu:

OP.
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~
zame WYCJnamkI zamieszczonej w n-rze stowa 12. zł. 5;
KTO URODZIŁ SIĘ DNIA all GRUDNIA . 5-ym "Panoramy". Przedstawia ona
p. Stefanja Orzywaczówna, lako.
Zręczny, przenikllwy - potrafi wyprowadza~ po złożeniu Adama Miakiewicza.
J)ane Kasprusie 18, zł. 5 - razem zło.
lonych w pole.
Oto wyUm,z dzi~siątki, .którą Los tych' 150.
Jest to człowiek powatny, obdarzony du.- "",brał z pos~ód ktlku tYSIęCY osób,
Ciekawy wyG<:az! Okazuje się botemi możIlwościaml rozwoju SpokoJny ~kon. bIOrących u<fi~Ial w popularnych kon- wiem, że i w losowruniu kobiety majq
centrowany, cierpliwy - nie Jest wolny od kursa,ch wY1cmankowych:
te same "prawa", 00 na innych polach,
zaciętości I dogmatyzmu.
~. Jam Kaczmarek, Piotrków Tryb. na których talk slkJutecznie rywalizują ·z
Ma on bardzo charakterystyczne zamlłowa SuIeJowska 48 O zł· 50.
.
mężczyznami. 50 proc. nagrodzonych _
nie do Imponującego otoczenia: nic ule lest
p. Mieczysław Oleś. Bochnia, Biała to k.obiety!
dlań dostatecznie wielkie m ani w;;panialem. nr. p.171 az ł · 125
. K h
W
Oczywiście , że jest to tylko sprawa
na a an
arszawa LeszJ ego na t ura Iest dość ml zan t roup II na, cllęt- f , 7
5 l 25' '
,
przyt>adku, ale dlość charakterystyczna.
nie Izolująca się od ludzi
ale dzi~ki swemu no ,nr ,z·
,
nieprzeciętnemu umysłowi potrafi odcrw'ać !">Ię
p. Oarczyński, Łęczyca, Kaliska 22,
Nr. 8 .,Panoramy" pTzY'nosi niesłyod spraw powszednich I wznieść na wyżyny zł. 10;
cha:nie ciekawy artykuł polityczny o
P. Antoni Jasiński, Auby Arst, 68 wymoWlt1ym tytule "Gdyby Niemcy zafilozoficzne
Wobec tycia dość obołlltny _ . lest ze ~Ie- rue Jean Rousseau; pers Donai \Nord atakowali Paryż", ,:~ospo~ pod. n:~:
ble zadowolony Mimo to leunlk jego pOCIU. FraJnce) zł. 10;
krym ~ooSlevelItem (komec prohibicJI
cle szczęścia I 'radoŚCI tycIa nie jel't 7.byt . p'. Dorota Heymanowa, Łódź, sien-I'w AmreY'ce), "P~omienie super X"(
wIelkie.
kJiewIcza 6. zł. 10;
(przewrót w techmce), "KochaJn elk z reCiekawe są Jego tilezwyk:e zdolności lako , P. ~anina Babińska, Nowy Targ, cepty" (sensa.cyma nowela) i wiele indetektY'\1!a: przed lego krytycznym I przenik. L'IldźmIerska. nr. 104 zł. 5;
..
nych.
IIwy umysłem nic się nie ukryje! Trzeba do.
p. Jan Niemiec, Pabjanice, WIejska
Cena niUll11eru - 25 groszy·
Sol.
dać, że ludzie nierozwInięci t~go typu potrallą nr· 6, zł. 5;
bardzo zręcznie wyprowadzić Innych w pole.
Chciałby osiągnąć uznanlo ogólne I prag.
nie być podziwianym, chociaż nieraz nie zdaje
sobie z tego sprawy.
NiepotrzebnIe przesiaduje po nocach, CD go
budują pierwszą fabrykę
osłabia I szkodzi lelo organizmowi. Natomiast
samotne medytacle, do których okalułe zaml.
zapałek.
łowanle - wpływaJą nań · dodatnIo I przyczy.
(sb) Prz~d kilku l~ty wywołała wi~l- RiJtligLer otrzymał nawet około 10.000 donlalą się do poprawienia Jego samopoczucia.
kie
poruszen.i.e wiad()mość o wynalazku, la,rów a cooto nruleżnośc.i.
Gdy ro;r;wlnle . się w pełnI - okazuJe niedokon.runym pr,z ez i'llŻyni,e,:-ll. w.iedeńsddePo kilku miesiącach oibr1zymał on od·
zwykły takt, zdolności dyplomatyczne, wytrwałość i głębię umysłową A mimo to potrall od- RilngdJerra. UcLało mu się milamowicie wy- pOwlledź odmoWlllą od rzącLu, a l Ibowiem
na,l~.ść sz1!uczną zaJpałkę. Wyn,a.J aruk t.e.'1 rzeczoznawcy mieli rzekOmo wyrazić się
dawać się dzlwaczuym fantazjom a nad IIpra.
wami najbardzIel codzlennemJ I przyzlemueml mógłby s'P'l"owa.cLz,ić p:rzewró,t w przemy- uJemnie o jego wynalazku. Jrukież było
śle upałczalllym i pr:zycz,,-nić się do cał- zd,z,iIw1enie Ring~era, gdy ndJedawno do- rozmyśla długotrwałe
komiteg
jego lilkwlda.cji. Mówiono wów- wiedział SIię, 1ż najbliższy jego współp,ra
Kobieta urodzona dzisiaj Jest dobrą panią
domu, praktyczną I oszczędną Zna ~Ię IIa In· czas, że Kreuger zakupił patent wynalaz c o wnilk , wezwany został do RO Slji sowi<ecteresach a w towarzystwie doskonale sobie k~ od Ringiera, co jednak okazało się kiej i tam k ieruje pra<:ami prrzygotowawDleprawdą. Późni,ed łączono samobójstwo czerni. Pod Moskwą budowana jest obec
dale radę. Jest bardzo rozsądną.
Ludzie urodzeni dzisiaj nierzadko wstępują K:-euge.Ta ze s,p,t'Iawą wynalezie,n i'il sztu- nie wielka fabryka, która wkrótce przyczn.ej z1llpałki 1 je.cLnak po
jego śmierci stąpi do masOWej produk<:ji wiecznych
" związki małteńskle z osobami starszeml od
spra~a .ta udchł~. Obecnie .okazuje si~, zapałek.
Ringier zwrócił się FO!IlJOwn~e
leble lub Już uprzednio zamdnemL
że RIngter, po D1epowdozen!ach w kra. do 11ZącLu sowttteClki'e.go, kt,óry obiecał wy.
Dążą oni nieraz do osiągnięcia
laklego~
jach kapitalistycznych, skierOwał się do płacić mu naleŻDe 90.000 dolarów.
Po
vyższego celu a w dątenlu
tem wykazuJą
R~ji
s~e~kiej,
propol
n
ując
tam
I'ządoma<sowe.j
prrodiUJkcji
wi~CZlIle1
zapałki
i
wielką praktyczność.
W; nru?ycle !e~o ~nal~z.ku. Rz~d so".. iec- W)'lpusz;czenul1.1 jej w śmat, naEtąJp<ić mo~e
kl obl'e.cał mzymerO\w! 'wyipłac!-! 100,000 l.zDllerzch będ'(c,.cb· dotychczas w UŻyClU
DNłK 30 GRUDNIA URODZILI SIf:~
do,lall"ów i z,<Ljął się jego wynal.az!ciem. zapałek.
Znakomity autor angielski Rudyard Kipling,
Arthur Mahraun b. przywódca organizacJI ulemleckleJ "Jullltdeułsc.her
Orden", b minister
EugenIusz Kwiatkowski, Al (Alfred) Smith znany polityk amerykański partII demokratl'czneJ. ostatnio kandydat na prezydenta Stan6w
wieści
groźnem
Zjednoczonych, J)Oeta lemleckl Theodor fonniebezpieczeństwie.
tane I Gus·łav Dlessl - gwiazda ekranu.
JAN STARZA-DZIERZmCKI.
Nie mo~a mieĆ złudzeń, by w cWooze przed innemi gazami maska, której po.
umów międzynarodowych udało się zmu chłaniacz jeśli jest dobrze zbudOWany,
SÓić wszystki,e państWla do n1eSltooowania pochłania' gaz i niema gazu, który mógł.
6~eld
zbożowa w przys,zł~ wojnie broni chemicznej, a by przez niego przedostać się. Cyfry mó
N.a wOZIofla/isz.em zebr8lIlliru gielidy zbo~WIO ?I'Zeto ?OO~cz.ególne ~eczeństwa przy wią, iż na 35 m~li.OI!l.ów ofirrur wiel.lciej woj
oWla/l"Owej w Warszawie og6lny ahr6t wyuń6sł got~uJą StLę ~tensywnle
dl(). obrony ny, zagazowam,i u uległ 1 million, a śmierć
1519 ton. w -j1em !y~a 967 tOOl. - N3Ib~o a p1'zeclw,gaJZOWe). O przygotowartlilJach tych wskutek aZitałanJiJa gazów pol!lÓ.1olSllo 30 ty
1()O kg. paJryte.t wagon- W'8iIlSZaIW'a w ban.dlru bwrtowym, tadu~kiaJCh W!aig.onoiW}'ICh: tyto jednolilbe ilnformuje niemal cod,z·i ennJe pras'a, a.le sięcy. W ostatnim o/k res,ie wojny z,gimęło
14.25-14.75, p5ILe:Ilioa je-dtvollilba 20.50-21. ~ ró~~cześnie po9'awiagą się fantastyczne skutkiem OOrucia gaa;ami
tyliko 2 li pół
n,ica zbi0l1a11l.a 20 - 20.50. owllie, jedlniOOiJby 15 WlesCl O wynajdywanIu coraz to nOWych proc. co nał.eży q:l'l'1Zypi6lać slku>trecz,n,etj ob13.25, ZlbLe=y 12.25 - 12.75, ięomnrue!1 na ~ gazó.w, przed któremi nie uchrolll.'i ~zeko- 'l"onrue' o~ u:lepslZolllym ~(libom r:ato13.25 - 13.50, brO/Wamy 15 - 1'5.00, gnooh polmo z,adna ma.ska.
wanLa z,<Lgwowruny;ch, mtmo że c'zę&tość
ny z wonkiem 20 - 22, ~h Vidtoalia II; _
Według twiercLzenila mawców spraJWa stoSlOwania gruzów zwięik&zył, a się.
kiem 25 - 30. W)'Ikia 13.50 - 14 i pół. lPeluSiZlaa
13,50 - 14. semd,e1ra podwójnie oxy971CZJon& 11- •
pnzecLstawila się jednaJk taJk fa,a!!icz-I
K-k.
12, łubin m~loołcl 6 - 6.50, lI!2l~atk mmowy 42 11Ji,e. W jecLny;m z pub11cZlIlych odczytów
--44, I121~ zillllo'wy 39 - 41. !l1llejpik . le1m<i 41
-43, &~eanię ]a)ialne baJSLs 39 - 40. lam,iJca:ymIa. many uczOl!l.y po1ski, profesor chemji leJa,g1eUońo~el"WOlllJa srtl!1O'Wl!l. bez grubej km~ 140 - 160, kall'lSkile'j na Ul!lÓ.wersyteooo
kOll!iIczy>na CJZle1'WlOOa bez JI1l1iMam1km o ~ skim, dr. L. Marohlewski, podlkreśtił ma- NAJLEPSZE GORSETY, naJt)ierśniki, paSy ~pe
CJ7 proc. 180 - 190, ki<miJaz:ymra bialła surowa 70 ny fa,chowoom fa/kit, te atak samolotowy ra~yine i ciążowe tyllk<> w f~rnnie HFEMINA",
---SO, lam,i'czyna Mała belZ iklaI!ń8JlJ1d o ~ przy pOmocy bOmb kruszących jest bez "RAKÓW, GRODZKA 2. w PODWÓRZU.
97 P"0C. 80 - 100, :ziDem.n~aIkii DaJb,ryome 4-4.25,
maik mebie8ki. ,z 'WIOirlkJiean 50 - 55, m_ pszen- porównania grOźniejszy niż atak gazOWy. POSZUI(UJĘ KAPEU złożonej z pięCiU ludzi.
dużego mil8JSba. t11Zeba którzy grają na różnych instrumentach oraz
na gart. l-s.zy luklsu&O/Wa 35 - 40,
~ Do ZJaJga,z,owanJiIa
gaiŁ. l-&7.Y 615 iJ)l'Oc. 31 - 35, ml\!kia /PIUemla ga- boWlilern bez 1fV\"6wnwa wię'k~'F""; 1Ilości śpiewają. Zgłoszenia z fotograf ją, podaniem gal"~-,
ży do Kawiarni .,Grand", ~r61 . Huta, Wdtunek 2-gi 25 - 3(), m~ pszEIDIIlIa ~. 3-ci ,;POwybuchowy<:h. ności 34.
~Ie<lpiar" 17 23, mąkla. !ytma pt. 1..ezy 24 bliUC1JZ!O., 11IiJt maJberfaMw
-25, ma,1va ż)"trua sililrowa 17.50 - 18.50. MIlJCJWIB Np. do ZJ~erytowania miM,ba o powi,ellz'-_1 100 --'.- k
..!.
~ b 1 t
&AZOBACZ "KIERMASZ ŚWIATOWY". Tysiące
18 - i9. OIbręby pSZlenm.e 9Zla/Le 11 - 11.50. ~i. 01LIlJl
lUU! • . warUI:'. powze a
ys. ~VUn artykułów za bez.ct'l11. Gdynia, Starowiejska 17,
Me 10 _ 10.50, tyttIDiie 9.25 - 9.75, mmach,. ldiJa.- tego gazu. POIIlIiewruż natTwń,ęks.z.e samo,Io·- Poznań, St. Rynek: 86. Toruń. SzczYtna 2.
ne 18.!19 - 19, kuchy NJewpiaklOW'e 14.50 - 1~. ty: bombar:dlująoe
unoszą po 3 ool11n.y
.l~wilkowe 18.25-18.75, ŚrtIJIia ~ ~.
bomb, do wymienrone,g.o celu brzełb~y KA~\)ENIC, will. majątków ziemskich, gospoparcel. oraz małych domkÓw na teryutyt 330 samolotów. ln.nryc;h truoi2.n po- darstw,
torIum calej RzeczY1>Qsllo!ltej nalwlekszy wY.
A.
tmzeba do ZJ8IgaJZOwMlwa danego
mMu;Ła h~r, do sprzedania posiada jedynie biuro ~, !Ile te:! obrona pr:zeoiw tym ga- ..WAWEL". KrakÓw Grodzka 60.
"knołel
lZ'Om jest o wil0le łaJtrwiejsl'J8..
ODCISKI 'WY'lrol"2ienm bez.POwrotnie .'płyn Re"I
Wog61e prof. Ma1lOhl~i
stoi na dera" fiI'a:kon zl. 1.~. 2a.dać WY'!aźnle ,RIYIl
na Węgrzech
s~ku, :he obawy przed napadem ga Rerdeia". Wyr&o Alpteki Red>era, !(.rakÓW. K'al!Budęetrń, 29 ~rudoła zOWym są przesadne, z tem
zastrzeże- ~m~e1~k.:.:.lka:.;...;;.23.:.:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(~t) Do t\LaAu wtpł~ ~e ~- niem: że ludD~ć atakOwanego OśrOdka GOI RĘCE POPĘKANE .. OIadziGI: Reden-a". tuba
zwykle c.ilelk.arwa Pe.ty1cla. Zliotżył Ja, ~- bę~e ~ kazdym względem kUDa i .';0 gr. Żądać wserozie! Wyrób Apteiki Red,era.
~ek show~eń SfPO+lie~yoh na IWę- solidarna 1, p;.z.ygotow~:\WlIZ'Y ~a.wc~u K'I'uów. 1(a'M1elioka za.
grz,ech kltóry comajga SIlę UlStaW<llWegO schrony, maski 1 UDMma.' . Z~1e SIę WypQtYCZA kostiumy redurowe. suk>nie wlel2)aJkaJ~ pr,z;e,?!'OWIaJdizamJita U
,rukmchkOllwliek bezw:~~ędJnme . d!o
~mz6wek wł.~dz czorowe. śl1l1bn<e, smokingi Zaklad krawieldki,
kOltliktll1S·ów pięlkfilo§cL.
Ś~odJl{1: kb&:emt ~l1.1femy, są bOWIem .K__rak_6_w...:..,_G_ert
__ru_d-=y~2_1__________
Z'\Wą2lk.i ~obecZill,e uwa.m.lą. Źle "wy- I
m?Zl10ŚCI U.Ch1"OilUĆ. n·a6 prz~ wszyst- UNlfWAtNIAM 'ZgUbioną ksi·ążoozk6 Kasy Chobory" takie ~I()iszą SI~odę ca.łemu
ł kI'eml zna.~eml gaJza~. .
.
ryCh. Kra~ów, Roza:lia Maltz.
_
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Pan Fredzio siedzi z panną Adą przy stole.
Czeka na odpowiednią chwilę. gdy zostaną na·
reszcie sami. A tu. jak na zło:ić, braciSZEk Fan·
ny Ady tarmosi Azorka za ogon i ani myśli
wyjść z pokoju.
- Zostaw tego psa! - zawołał wreszcie zirytowany młodzieniec. - Nie mogę patrzeć jak
go męczyszl
- Czy pan naprawdę tak bardzo lubi zwie·
rzęta. - pyta wdzięcznie panna Ada.
- O, tak ... Bardzo... Szczególnie, homary, ostrygi i młode ku.rczęta. .•

**

*
Pan Koperek miał nieweso\e
święta. Przyjechała do6 w odwiedziny teściowa.
Na ld.1b d!o.i. Jutro wyjeżdża.
- Piotrze - zwraca się do pana Koperka. Kiedy Jutro odchod!rl mój pociąg?
- Od tej chwili licząc, kochana matec7.ko,
za 16 g.odzin, 17 minut i 32 sekundy...

••

Wlizytacla w szkole *powszechnej. W najniż.
nej klasie wizytator zwraca się do jednego z
malc6w:
- Chłopcze, Ile masz lat? ...
- Siedem, prOsZę pana...
- Niemożliwe!... Przez siedem lat nie można się tak zbrudzićl

.-...

Na ciemnej, pustej uliczce jakiś drab zatrzymuje przechodnia i powiada doń:
- Panie, ratuj pan mewinnego człowieka f
dawai pan forsęl ...
- No. tak bardzo niewinnie pan ZDO'WIl na<e
wygląda...
- Ja nie m6wi~ O sobłe, mam na myśli cie·
bie, fraJerska łapol

••

*
Znakomity pisarz ameryka6ski,
Mark Twain,
zachował do ostatniej chwili dobry humor.
Na kilka dni przed śmiercią Jeden % bogatych
przyjaciół zabrał go powoa:em na spacer. Po powrocie zwraca się doń służącyl
- No, był pan na spacerze? ..
- Nie... - odparł Twai.n. - Byłem na próbie jeneralnej mqo pognebu...

Uwaga, radjociJ

Historyczna noc w radło.
DnIa 1S-go stycznIa 1934 r<1k'u wejdzie w źY\cie nowy podział fal, przyjęty
na kongresie w LucerI1lie; w <LndJu tym
wszystkie stacje nadawcze w Europie
zajmą nowe przewidZJiame dla ni:ch stanowiska w eterze. Początkowo miały
staJCje przejiść na nową falę o jednej i
~ei samej dacie;. ~czasem ~azato się..
~Ż dlJa przestaWllema wszystkich nadan
na nową długość taU potrzebny będztl.c
okres dv:óch nocy.
..
Talk Włęc. poc~Y'nając od nocy z 14-go
n~ 15-go strczm~ Q :północy. zaczną stacJe !pO uU<onczemu nadawanIa pwgramn
przestawiać się na nową długość fali;
przestawiantie, stCl'cytj .będ!~ie się. odbywato wedłwg zgory ułozoneJ tabelI porząd
kow 7j. Oł~wną stacią. kontrolną będ~ie
stacja Umon IntternatIonale de RadiOcLiffusion, stacje zaś sprowadzające będą sJ,ę znaj/d!owały w Berlinie, Sesto Calenda, Bern~e , Pradze, Warszawie, Możajsilru (Rosja), lIelsl'ngforsie. Sztol<holmie i Tatsfieldzie (Anglia). Wszystkie
te stacje będą pozostawały w stałym
konta1\cie teIefonncznym Z Bruksellą, \V
ceru wymiany wZ'CI'iemnej obsenvacH.

POdWYŻSZORB opłaty
w uczelniach

wy;łszych.

O) Na sk'llltek memorjałów. wniesi:0nych \przez zrzeszenie akademickie do
m.Vnrs1erstwa oświaty, ustalone zostały
<1boctllie nowe opłaty za naukę na wyż
szych uczelniach.
OpIaty te wYlnos~ć będą na uruiwersytecie i akademii stomatol o,g-icznej w
WaIl'sza wie - 270 zł. w pierwszym roku
stud!iów, 250 zł. - w dmgi:n, 220 zł. \li
w trzecim i 200 zł. - w czwartym rok·u .
Na politechnice i szkole głównej gospodarstwa wi'eiskiego na pierwsz ym r oku
opłata za naukę kosztować b ę dzi e 320
złotych, na dl'wg1i1m - 300 zt.. na trzeoilm - 280 zł. ~ na czwaITtym - 260 zł·
Wysokość tych opłat nie ulegnie zmia
me w ciqg'u najbliiŻszego ok resu trz ec h
la1. Ponieważ obecnie są ferje i wy ższe
uczeJI'IlJie są zaJmknięte, zawirudomienia o
nowych opIatach przcl- azane zostały
~rzesz.e,.Mom ~adet1'liic:łcillu

I
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- ProsZlę ! - rzekł głoŚ\I1lo.
dZli palna w zaczaJrowany świat złoclsto- wierzyć swą waJlizkę do domu... Tak
Józef Chudzik był b;zrobotnym. Od
Do pokojlU W's;zeJd~ Morne!.
opaloWJllch mil(lJSt...
samo jak on był głodny i przyszlość
h 'uch !:odzin siedzial bezczynnie przed
- Witam pana! - zawolat stoj~c
WysziI:r Zlnowu przed cl!worzec.
malowała mu się w czarnych kolorach.
dwtlrcem kolejowym. gdy nagle podbiegł na ....romn. _ Jakże S/,i-ę pan miewa?..
NaJgle 'llsłyszel'i za sobą dilClhe skom- To było tego dnia, gdy Jaś znalazł kwit
:loń jel'o ukochany synek. Jaś. który pokaP'
b'~
k'
zał mu znaleziony przed dworcem kwit Dzień jest wyją'tJkowo pięk'Il!Y... JalkJby lenie w polSl'kiJm języUru:
bagażowy, który stał się począt let:l\
baga żowy.
się pan zapa'orywał na IPIrojekt w~llnej
- SZalrJJoW1t1li ,palnOW\ile... Co łaska ... jego dziwnych przygód ... Narazie wyNa podstawie tego kwitu ojciec i ~yn od- przeahad'zlki PO mieście?.. Chdalibym Od dWóch dlni ifJJi:c nie jaldlłem...
dobył się z dna straszliwej nędzY'N
bi craja waliz k ę, w której ku wielkiemu tpokazać PaJI1lU osobliwościt P<trY1Ża ... WdKlryfY'łtCZ obejrzał się ralPtoWlnie. Uj- Nikt nie poznałby w nim dawnego bezswemu
przeraż eniu znajdują między gazeta- d . l
k
6ł S
S n
5'
mi I szmatami
odrąbaną ręke mężczyzny :lila p<l!n j'ulŻ ośqi
tilhIPice,
.p an~ rzal przed
sobą wytehuldilą postać mężrobotnego J Óze fa Chu dZl'k a... T eraz
oraz woreczek z pieniędzmi i kosztownoś- teon, albo Notre-DaJme?.. A pozatem CZ'Y'Zlny o zapadłYICh pollic~kach i pod- był przemysłowcem Wiktorem Krygi~
ciami.
musim y konieczne, ale to ikonńecznde, krążonych oczach. Blade wargi pOl1U- czem, posiadał książeczkę czekową, go
w chwili. gdy Chudzik otwierał walizkę, zwiedzić Montmartre... A wdeczorem... sz.atv s1ę ma.ahiJna:1ll1ie w błagaJlmyrn bet- tóW1kę, uznanie i szacunek ludzi... Los
kt c ś zapukał .do ~rzwi. ~zybk~ .wsunął w~_ Wie pam jak i projek,t mam na dz.ilŚ Wlie- kode...
był dlań laskawszy, powiodło mu się
lIzkę pod ./~zko I w t~J c.hw.ih do pokoJu czór?... Pójdziemy do slynmego Ikaiba_ Na kawałek chleba ... PracY' żad- w życiu _ czy na długo.. te~o nle
wszedł policJant. a za mm jakiś pan z tccz:t
C
. V
'"
Sł
ł
b b
ką oraz dozorca OwYtn panem był rt-jent tre U .. zarneJ
eJl1'US. ...
ysza pan Onej zma,leźć 'nie mClłgę... Od dwóoh dJnIi mógł wiedzieć - ale narazie yl 0Oluński. który przysżedł mu oznajmić, że J6zefilrlJie Balker, O tej "czeka}a:dowej ni'c nie jaldlłem... Mam chore dz.iedko ... gaty ...
wed!ug przedśm.iertnych . ~eznań ?:ejakiel Afrodycie"?... Pa[lie, takki kobtety nie Utośoiwi palnoWI1e ... Też Pola:k jeJS'tem...
Czy do te'go nędzar,za tak samo uKlementyny ~lórczyńsl{leJ,. zamle~zkałeJ znajlClJz~e pam na całym świecie ... To po, Po Ipracę prz}'ljechałem do f lral.ncjp ... kle śmiechnie się szczęście? ...
przy ul. ~ląskleJ 12. Jest on Jedynym I wlaś-_,~ k' ~!h.' t' 'r .
b' d , r ....
ciwym synem hrabiego o nieznanem ~azwl- s~g, lIue V'lJIe a .... vO za .JO ra .... vv zann~agt ~ p'racy głód: i nędzę Zlnalazłem...
Krygicz nie spuszczał zeń oka. Bfesku. albowiem Wiórczyńska ~marla przed za fLgura! ... A jej sp,ojTZenie 1... Pan ją Poratujcie rodalka, pa'l1owk.. Z mowy daczyna ku niemu skierował teraz swą
wypowiedzeniem tego nazwiska.
musi zoba czyć!... Ale czego palU takd waszej poznałem, że jesteście z Polski... koścista, dłoń i skomlał:
Od sąsiadek Wiórczyńskiej Chudzik do- ,kwaś.ny?...
, '"
Nioe adlmówcie pomocy... Jestem glod_ Panie złociutki, poratuj ~an bięwiedział się. że ongiś slużyła ona jako piaMornel wypllUwał dł.,u;gle zda11la .Jed- n y . . . .
d'nego człowl'eka, który kona z głodu ...
stunka u pewnej hrabiny. a ostatnio prowah
BT nł
d
P
dzi!a tajemniczy żywot Odwiedzała ją pew- nym tc em. . y , pO Imecony aryzem,
MorneJ. zda Się, n[e słyszał rOZlpacz- Ja nie dla siebie o zmilowanie proszę,
na elegancka dama o niezwYklej urodzie. ptęllmy1In ,dlr.\IC'~, czek.ol'a dowa.. VenrU's,. liwej pro~by g!o.dnego człow.ieka. który ale dla chorego dziecka ... Pa;nie złociu~;~rSką~siz~~6~a n;r~%~dża~~1~~~\~~ li~: z!;ralbn.eml pa:rYlza:nll\amil, 'I1?Cne;mI' S'za.1:~ przed naJPlękil1JleJ~Zym dw~rcem '!I. sa- teńki...
_
zyną. Chudzik ujrzał ją pewnego razu na S'twaml... Ten czt?wI.ek 'Umiał s~ę bawlc l mem sercu Pa:!yza, tego ll'aJ~aJrdzleJ llUt-1
_ Jeżeli nie odczepiCie sie natycnulicy i uczyniła ona na nim niezwytkłe wra- wY1korzystywać z}'lCle.
kS1uls'Owego miasta w BUlropIle, kanał z I miast zawezwę poHcjanta! _ wrza ..
żenie.
- A Wie pan gdzie wczoraj byłem? I głooo i błagał o wspatrC~e...
snął Mornel.
Jeszczepozbyć
tego się
samego
dnia Chudzik po.
~
ł dalI .
. k" ober~ I W·t
t
•
k
stanowi!
nieszczęsnej walizy za ._- c ą goną
, eJ. - W rOSYJSlel
11 aty · Silę wzajemrJJyun ' 'leikotem
- Niech się pan nie ~niewa. panie
miastem. lecz przeszkodziła mu w tern pew_ iy "Kathusza"... ZWyl!da kmajpa ~a Jdctksonów zgrabne jalk gazele Packar: najdroższy ... Ja przecie ~rzecZlllie prona chłopka. Wobec tego rzucił wali~kę do ~on~martrze ... Ale ~()Iblety!... SzczeQ"ol- dy, RoI1s-Roycy, Lineolny ~ Cadmac'i, szę ...
stawu. Następnego dnia dowiaduje się z me Jedna w.padła mi .'1 tam w.oko .... Kla.- I W Iktórych rozpieral.y się. wygodmie 'UJbry
_ Powiedziałem. że nic nie dam i
gazet. że policja oprócz walizki w ~tawie
d
k
P
d
1
odnalaz!a drugą taką samą walizkę. zawie- ~yezna zlew:cz::"rli a;..
0;VI'a. alą. .ze _~n~owame kochank1 mo~nyah fabrykan, wynoście się? ...
rającą drugą rękę bestjalsko zamordowanej j~st to c6rtka Ja~\Ie,\ws rOSYJSkIegO, tkSlę- t~w, wla.ścicieH, gi'gan.tY'cz.rJJYICh przedsię~
Mornel pOCiągnął Krygicza za rę
ofmy.
. . .
c.a ... Naz w a Sl~ !a~lara... POWiadam blorstw !I kOlpaJn, nęCIły czarem l'ulk:s!llsu kaw, lecz Krygicz nie ruszat z miejsca.
Oprócz owe! ch/oPKI W!d~lal Chudzika z palnlu - ahl'szkl ll'zac...
przebogate stroje w wystawach [la BoilS.
Ć
walizką zawodowY rze-zlmleszek. Włady.
.
1"
d"A' Ił·
- Choć pan, me warto zawraca
sław Pakuła. który grozi Jasiowi, że odda
Crmoknął pr~ yte1'!1 JęZyh,1em, .Jakby ~y
n~ asse, szemra y cl,cho pachnące sobie nim glowy... Wstrętny żebrago wraz z ojcem pod sąd. jeteli nie wYstara naprawdę mowlt o JalkLmś rar}'ltasle ku- pocalUlnkl w zbytko'Wl1ych buldJualrach
.
s~ę o 100 zlotych dla nier;o. Ja~ dobiera so- linarn}'l i zapytał:
W'~lil w AJuteuuI. chychotały wdzlęcZ!TI/i'e w czyna ...
ble do l>omo.cy swego ko egę, slla,eza FeJka,
_ A p<tn co raczył wczQraj rdbvć? ... t<1!kt murzyńskiej melodj~ zgrabne nó2Jkl
- Nie wstrętny ... - odparł Kryl razem s:z;plegują Pakułe. Za miastem doA"
l ' k' h
.I ó
M'
gicz w zamyśleniu. - Ten człowiek
chodzi do walki między Pakulą a jednym z
rlle. Jalk zW'ylk.le. .. - odpar nOWOJQrs ~C
g'l'r S W W ouU1In-Roll.llge, jest bardzo nieszczęśliwy...
jego karmrat w, przyCZMn Pakula ochnie- Kr}'lgic7,(, O dZiiesiątej poszedłem : ą ",OO1r przen:noo i ..zhy1t1k'U, dOOk tyJaIr
ciem noża zabija swei!'O rywal~
spać...
bogactw niezmierzO'llych i wiellkomiejMornel spojrzał nań zdziWiony.
Narze~oflą ChUGzikll lest sł\1e.a. a IldwoS
Ć'
O
d"
.
t"
I
talkj
k'
bl:
ht
.
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t
ó
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Cóż to? ... Lituje sie oan nad ta.ką
ka ta Olowniewskiego. mieszkającego w tym
- . p .. :. . ZleS'lą ~J:... pan
s lego lIC ' tiU lS l<ua. r ~meZr. nIe a d
k t ?
sanwm domu, zgrabna. mloda dziewczyna, przeŚpI całe ZYCIe!. .. OdzIez w tern sens, szowana nędza, i głód, 1 dZIecko chore, tlę zna, rea urą '.'
której na imię Stefcia.
czł owi elku l ?... Kiedy paltl zacznie sza. I i oczy głęboko z<lłpadłe, z których wYzde
- Ten człowiek bardzo cien>i... Glowniewskl zainteresował się losem leć?!... Gdty sił j'Urż nie będZIie?... Gdy' rała męcząca śmierć... To jest ParY'ż...
Trzeba mu pomóc...
d"
M
Chudzika. a gdy Jaś opowiedział mu w Plecy prz g aroią się panlu i si'W'ilzlna włoGlodll1Y ell1li'g'rant z Pol.9lri W}'Iciągnął
I ku przeogromnemu z ziWlemu Dr
wielkiej tajemnicy o odkryciu dokonanem w sy prz ószy? ... Wtedy będz,ie zapóź- rękę i patrzał na MorneJa, jak na sweo-o nela wyciqgna,t portfel z kieszeni... b
walizce.przyczyn
adwokatpadł
Olowniewski
"
d
myeh
zemdlony naz niewiadopodłogę .. nol... KOrlYlstaj pa!n póki czas! ... Za pie, zbawcę ... A MorneJ. zda się, IlItc w~dzial
- B"Jerzcle ... ~ szepna ł c"·'l
u ... e
niądze moŻlna ~ę w PCliry!Ż'll świetnie' 'll- go wcal!e... Ujął KIry'giIcza pod tra'!'!!1ę r nędzarza, wsuwając mu do reki sto
Jaś. obawiając sle w dalszym ciągu zdra- bawi' ć!... Ja pa'na wezmę w dbroty! ... mówił daJej' :
franków.
dy ze strony Pakuły. szpi~je 1'(0 w nocy.
B d k"
l
Okazalo się. że Pakula przeprowadza jakieś Ubieraj się pan!... SZylbko!...
_ No? ... Łatdlny Pa rytŻ , co? .. To się
ie a nie wierzy t w asnvm oczom.
konszachty z przyjacielem Księtnic~ki, Ka_
Kry z ściągnął bonżlUl t1kę i włożył nazyWa życie, co?... Tu człowliek W1ite Nigdy nie widział tak wysowartościorolem Zawidzkim. który poledl mu. aby zawego bank ot
denuncjowal Chudzika, lecz Pakula. obawia- marYlJla ę. Poprawił ktrawat starł pn- przynajmn~ej, że żyje ... Patrz pan jaka
' n u.
jąc "ię zemsty Jasia. nie chce się podjąć tej der z
rzy.
plęd{l!1a kobieta ... Przy s ięooę , że mildl1,net- Panie ztociuteńki... - mamrotał
misji. Wob~ tego Zawid2k1 zwraca się do
- Od byun ja byt taki przystojlny, ka ... Może ją Z'aczepFć? Pogadać? ... Za- nieprzytomnie. - Panie naiukochańKsiężniczki. przez która niejeden mężczyzna jak pan. _ meIcryltO'wał Morne!. _ Ho, prosić?...
szy ... Niech Bóg panu stokrotnie wy.
odebraI
sobie już życie. aby nawiązała zna- hO....
,
Kryglcz
.
jomość z Chudzikiem i skloniła go do popeł
odł'
wraca Się cIą.g'le... Nę- nagrodzi... Życie pan człowiekowi uranienia samobójstwa.
Kryglcz uśmiechnął się.
dzarz biegł za nimi z wyciągniętą ręką. towaL. Dziecku chleb zaraz !moię ... Bo
Pewnego dnia POwracalacel1:O od Ksie!_ C6iby Ipam zrdbił? - zapytal.
Z poza brudnej, rozchełstanej koswli że wielki!... Całe sto franków! ... Jak
d~c\~,~~.Chudzika aresztują dwaj wywia_ Z ochatbym się w ,pięknej Tama- wyzierało chude, owłosione cialo..
mam panu dziekować? ...
w Urzedz!e Sledczym ChudlZik dowiaduje trze 1 wziął'byrn ją za żonę!
Panowie ... litoścLwi. .. panówie...
Chciał się do nóg Krygiczowi rzucić
s\e ku swemu wielkiemu j)Tzerateniu od
- E, am' - machnął K'ryg1icz ręką. ja mam dziecko chore ... dwa dni nie ia- Clile ten go' powstrzymał.
nadkomisarza Bełzy, że jest posadzony o
Wys na tUIlkę. Mi"""o dni'a u-palm"O'() dłem...
. ?- Dajcie spokój ... Jak sie nazywaz3mordowanie hrabiego Kazimierza Burs-'"!!·~
"kiego. jego rzekomego ojca...
miasto ipiało życiem. Nieprzerwana ( . Mornel odwrócił się raptownie. spoj\ cle ....
Podczas rozprawy sądowej jakiś talem- falla róż barwnego Hmnu rwała na- rzał groźnie na biedaka i wrzasnął:
- Antoni Oliń ski , proszę wielmożniczy .. Garbusek" podaje się anonimowo przód.
ijały się na steroki:!i iezdt~1
- Czego się tu pętacie? .. Do pra- nego pana ...
jako ~llrawca zamordowania hr. Burskiego. OUiOOWllle liasz~ marrlld ,~)elage·'. CZ'y cy!..: Darmozjady!...
- Wstąpcie do mnie jutro do hoteMimo
energicznych
poszukiwafl
nadkom!sa"Bu!galń . TIumy wild:z..1w
..•gaprly się
._ :Jabym dZl'eń l' nA.,. pracował, pa- lu ... - i wskazat mu adres.
rza Bełzy nie udało się pochwYCiĆ tajemniczego Garbuska, ani te~ stwierdzić kim na /tttlkJst40we wystawy WJ~!k!ch mag a- nie złociutki, ale nie mogę procy doBiedak nie wiedział z wielkiego
on jest w T7.eczywistości. ChudziJk zostaje zYI1Ów d na me d7 la Pa1X .. Z Ayeooe stać ... Jabym przecie kamienie zębami szczęścia co się z nim dzieje. ł.zy zauniewinniony.
de .łioch. gtdlzle mieszczą Stlę naJlPięk- rozgryzał, gdyby kazali... Choćby na świeciły mu w oczach. Kry~icz, nie
zat~l~id:~\aj~:\cz:~ Jf~b~, ~~d2~~~ nlleJs~e 'Itilltle najlbogatszych m~res pa- kawałek chleba dla dziecka chorego ... czekają'c na dalsze słowa pQdzięki, rudz ik wbrew mniemaniu wszystkich nie ryskich, wY~hyilal~ SIiIę CO tpeWiletn CZaJ5 Pod mostem leży dzieciak w g'orączce, szył w drogę.
' um iera. wada tyl~o w letarg... Garbusek", cUtdown,~l ~llgła lnmtllZYłlla, kftte:J'lowaJlla bo gdzie go miałem położyć?... Dachu. Mornel sz~dl o~k niego ..zachoWli;f~~i~~j:,łrar~~:nbe;dy~ ~~~VC~~ wymanu1fOwaną rączlką ~j spom- nad głową nie mam... Panie złociutkL ląc ponure mllcze.rue. Wreszcie ~zekł:
kowi pomoc w waJ<::e z Zawidzl1<1tm i nte menk!.
pan rodak przecie ... Tarnoi mnie nie ro- Nie rozumiem oana... PSUJe pan
prostując wiadomości o jego ndlromej śmicr
Moflnet poprowadził K~za wzdłtUlż zumieJą....
tylko tych nierobów ... ~to to widział,
ci. wysyła go zagranioCę pod przyI>ranem OU!doWJner wybrzeża SekWaJI1lY. prze_ To trza było zO$ta~ w kraju a żeby sto franków dawać takiemu że
nazc~~J~~ ~~:~~~r~~ti~a do Panrta. ol~ł mos ~t alIeję HenrYka IV·gO ł nie szwendaĆ się 1>0 §WIłecie i z teb~a- brakowi? ... I na co mu 1)an to dał? ••
a synek jego powstaje pod opiekI, statt'ego zartl"zym i $ę przed l1iadlP1~tejlSzym nfny tyĆ!...
Na wódkę?...
.
. _ Panie zroctu:tki... ja !d<Jany... nie
- Ni.e, .na chleb ...
hrabiego Strzygi - Toporskiego. W Paryro d!worcem paryslkllm - Orure de Lyon.
~~~~!~ ~vi~~i:~:m ~~~:l~ z magnatem
MOl1ll~, który mltał w sobie oo§ z za- jadłem ... dwa ooi przed dworcem sto- - A któz to słyszał, żebv zjeść chleNadkomisarz Belza, przynadony l)I'Z!ez wodoweg» g1lo'bbrottera, WI\)a~al W go- je ... żeby jaka W8ilf:zka byla do odnie- ba za s.to fra~kówl ...
pro kuratora Balickiego, zobowiązal się rątCzJkow] staln na wilerdk tlrum'Ó\V. oblega sien!a...
- Pan dOJada różne frykasy, on je
;chw ytać tajemnkzego Owrbuska w ciągu 1Ja.r'lpch d!"O!1C""'r<T "'madh. Oh'W'Y'CN KIl"YKrygicz przygl~·dal mu sie uważnie suchy chleb ... Dlatego musi mieć więn :l i b{i żs z ych trzech miesl~cy.
W dniu. W~J
!V
J
b'
j hl b
I. nag11e w Dozach zamigotał mu inny 0- ce c e ~ ... "
, .
któr:m upływał ów termin i Belza mial g'kza za t>ę1mw i p(t6tł tDłeprzerw3Jl1lie:
T)'l(lać si.e 90 dymisji, qarbusek ~jawil się
_ No? ... Jak sl.ę pan1U 1lo We pOOo- b r a z . . . .
- DZIWl mDłe. jednak o~nslG stosun:I'S'1(l'I Zl a~l e w ~ahtn.ecle. nadkom l~arza". b co? Ki'" i prawda? ŁaJdJna hada?
Oto ujrzał siebie oW'e~o fata~'I1.ego nek do tych ludZl... Pan Ich traktuje
.T e'ln1be \V n1 eWYl'·śmony ~posob udało a,
. ...!J.'
....
• ... d ł
i-ol
t' h
d iak równych sobj~
.lU .si l' zh 'C'c z a resztu przy Urzęd zie Śled- A ta?.. SpóJrz pan na to ikl~owls1ro
n a, s t;U<!'ącego na s oPDlac
prze .
..
C··M.
\V p ozost a w:,onym liśoie Garbusek szyn...
Co dwie m!tmty poc;tag... We dworcem...
.
Dalszy ciąg jutro
~\wi ~rd ~a. ż e ch~; ał uTaiJować n.adlcomilsarZaj wszystkie strony śWiiCllta... Do'k~d pattl
Tak samo, Jak ten nedzarz sC\Jdził
,d ~;Yii! nie prllesba;e w Pa,ryżu mrurZT' ~ chce? ... Do Lyoou, do Ma.rsylj~, ' do Ma- ~~wczas, iż może uda mu sie znaleźć)
.Ja~e i nawhr.ujf z nią 'k.or~deDOję.
drYltu ... Mały 1W}eqi1k kael'qwy ~• • ~ . • • • ~rY. ~ mu po
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"Ciężka woda"
kańsklch

(sb) w Pasadena College, w Kali.
fornli dokonywane są obecnie niezwykle sensacyjne eksperymeaty. Dwaj
chemicy amerykańscy zdołali wykryć
najstraszniejszą turclznę, która kiedy.
kolwiek została wynaleziona. Uczen'
cI zdołaU zan1ienić wode rówmez na
wodę,
Jednak o odmiennym składzie
chemicznym. Nawet wzór chemiczny
nowej trucizny jest taki sam. iak zwykłej wody, jednak odznacza sie ona inrtemi właściwościami fizycznemi i chemicznemi.
Nowa trucizna iest podobnie iak woda bezbarwna, bez zapachu i bez smaku. Została ona nazwana "cieżką wodą", albowiem jej cięiar
gatunkowy
Jest wyższy od zwYkłej wodY.
Nowa trucizna prędzei dochodzi do
punktu wrzenia i prędzej zamarza. pór
centymetra sześciennego "cieżkiej wody" wystarczy na zatrucie człowieka.
Samo wyprodukowanie tej nowej trucizny jest niezwykle kosztowne.

Tancer- nowanie nad księstwem Dewas. Po
bajadera stronie ich stanęła elita ksiestwa Dewas
Tymczasem Janki, której doniesiono
imieniem Janki. Przypadła ona maha-radży do gustu i kazał jej zamieszkać o spisku, poleciła uwięzić następcę tronu i jego żonę. Spiskowcom udało się
VI swym pałacu.
Rodzina maharadży nie miała po- przekupić straż więzienną i ułatwić mło
czątkowo nic przeciwko temu. uważając dej parze ucieczkę.
Gdy zdrada wyszła na Jaw. Janka
to za jeden z kaprysów władcy. Po
pewnym czasie jednak okazalo się, że poleciła ściąć niewiernych służących.
młoda bajadera całkowicie opanowała Ponieważ lud począł się również bumaharadżę. Nie podobało sie to synowi rzyć przeciwko maharadży I bajaderze
maharadży, księciu Birkam Singh, któ- na tronie, ratowali sie oni ucieczką.
ry jest żonaty z 18-letnią ksieżniczką Spakowali wszystkie kosztowności i
Indore. Postanowili oni sami objąć pa- zbiegli samolotem do pobliskie i kolonj!
francuskiej.
Przed miesiącem otrzymał maharadża list od wicekróla Indii. zawiadamiający go, że jeśli nie wróci do kraju i to
bez tancerki - tron maharadży otrzysa pien'ad.e
liasu ndeisfde;
ma Bikram Singh. Maharadża oświad
(sb) JaJlci wLadJomo, New Y01'1k maq-/1'Ie.go przybywają z Eurqpy rer6w.n1o U.CZI~ czył jednak,że rezygnuje z tronu i woli
d;uje Slię W ciężkiej sytuacji finansoweJ. ni jruk li p'o1~t"Y'cy. Oczywiście, trzeba ich resztę życia spędzić przy boku Janki.
ObecllJ~e wybI'aillY rosmał !IlOwy mNą<! wszystkich godnie przyjąć. I na te właś
==========================================~-e=====
mruasia, który ma US18.lIlowaĆ MnaMe New nie przyjęcia wydaje New York k.rocioY.orku.
'W'SJZ'Y$rtacioh
pozycyj wy- we sumy.
U:ruflków BadaTIlia
cliOfPI'owaJdJzdiy
do M:wti'el1'dJzeniJa,
Pf'~ed kilkiu Laty, gdy
L1ndlbet"gh W1l'IaU
41
że przycz)'Fą przesilenia finattsowego cM ze swego ud.a.ł'e,go przelotu prze.z
New Yorku są zbyt okazałe festivale i Ahlailltyk, ur,zą&ono mu niezwykle ootnt
Jlo «:.em POr, O ,,!1'atoele6troerot'"
zahawy. New York jeslt portte.m do kM- ~Ja.stycZllle pnzyjęcie. Całe mWaSlto było
(,gib) "Fotoelektrograf" - bruk ll13JZ Y-' ruchomy talk, Ż'e 1ist mOiMa przewrwać
_ _0 _ _ _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ udelkOirowane lamPljOIIloami, a z okien do- wa się nowa maiSlZ)"11Ia, wytnaJe.zi.ClIn.a prz,ez WJe W\SIZyst1ciJoh k.i.erualIka.och. W jecLn,em
Imów 1ud!n,OŚĆ r.ruc,a,J!a na au.to zdJoibywcy małż. Thomrus i wż, CouLaux. Naa:wlka mLed'sou majdJuóe sdJę silna lampka elek·
sznurowadeł Artlant)"ku cOt11fettU.. Ogółem zrzucono iJch przej,cLą n.irewątpl'iwie do hi'Slt,orjli, jak /tryczna z reflektOrem, który rzuca snOp
wówczas kilka tonu. pa.pieru pokrajanegO n,ruZl'#~Siko W)'l!lIalalZcy WY'puikłego druku. światŁa na zapisane pismo. - P1'IOl11Jerie
zarobił p6ł miljona funt6w
w confetti.
JaJk wjJadorno, kSliążkri dlrukowme wy świ,etrrn,e pl'z,echoozą nlliSlłęp.ni.e pI',z,ez pll
szterling6w
NaJSł~pnrie odlbył się ram, a zalbawy I pukłemi 1iJterarni są dOstępne dla nłewL. pie.r i padają na kom6rkę fotoelektrycz(sb) Jakie wynalazki przynoszą naj.. na uloca.ch mial'iba trwały dio późnej nocy. I do.mych, którzy czy trują, wYCm1W1a;ą<: palI Ilą. PO'WISlbałe w komórce pr&p'Y dzń.a.łaqą
To niezwykłe "przyjęcie" kosztowało I cami kształt litery. W jaki jedn k spO- n.as'tępn~e na 6jpeCijailin.ie 1li11Z~y mewiększe dochody. Zdaje sie. że ani wy· w6wczas 50.000 dolarów. Podobnie hucz sób czytać tekst pisany %wykłym dra- chMllilzun. Skł8idJa SIię 0i1l. IZ ~ sztant aklazek lkradia nie PTkZyniÓSl Marconiem~ nie pm:yjmowami byLi po z!lJkońozemLu Imentem lub ołówkiem? - Z~aftnieatdJe bek, ik!tóre wysuWtaJią się n,a zm~a:nę jeda wie ich sum ja , naprzvkład, "Wy wojny św~wtowEllj prz.edstawtidele pańsItw to 'I'oiZJWiązali wł!iJŚnńe małżooJkow: e Tho· nocześn1e, r.1jZem lub po,jerdtyńc.z.o.
nalazek" sznurowadeł. Okazuje się, że sp..nzymiemOlIlych,- Os,trutni festyn, Ut1Zą mas. - Tho:malS srbrIad~ w o:·)wsiJ wo.j,ny
N~eW'irdlomy jest w słanie wyczuć palnajprostsze wynalazki przynoszą wła- d1zOIIly z dka.zlj~ pr:zyhycia eskacLry ge.ne- ŚWL!lJtOWElIj W1ZI101k. Slrepolta da.wałoa mu s.l,,~ cami, kt6re z sztabek przesunęły się i w
śnie najwyższe sumy. •
rała Balbo, pochłOlIlął również ki1kwdzllie- WÓWCZaJS b!lJrdzo we zn'aJki, a gd'Y po kriI1- ten 8pOS6b odcxytać dey t~klt. Na.l~zy
Ta.k "':lęC :.~ynalazca i sznurowadeł 'Ili,4t tysięcy doltl,rów F'll11!dusze na W1Sotys1t ku la.tach UJZYISIkał .lG)()lW'flote.m możność 2:~ll1lwczyć, że opromi.eń śwW~.a, pwOOjący
z~roblt pot mIllona funtów szterlingów. kie be por.zyjęcia czerpane są, oczywiście wkhenrua - pOiSrtMllOlWlił za cel sWe o i:y- na p!IIp!iIe.t, j~ bak w8,ls1d, ż,e OIbe1,muje z,a
NIC źle również powiodło się wynalaz- ' z kasy miejskiej i w ciąstu kilkunastu lat !. cia p,oSlta\o\rtć sotbie wynalezienie araiu le~ jedną l~t;e.rę. - F,OibOoelekof.rogtJąf
cy parasoli, który zarobił na ich sprze- powstał w ten spOS6b olbrzymi deficyt. I któryby umOżliwiał czytanie
aż4ego mama IZIJ.ąc,zyt .dkl k6JŻdieiO k{)Q6aJktu
daży 2 mil jony funtów szterlingów.
O ta'mia, z okazH mończe.nd.a wybo~ I druku lub pisma. "I..- Wyttl.Q,laZłk ten Wf' e1eUcllryoz.n* l odJczyt:ywa6 08. 1.e~ IP(Y~
?talówka przyniosła również kilka mil- rów do rrudy miElljlslkiej, w New Yorku od stał ooe.cndJe Ż'lIleraHJz.owany ba omoc~ mocą ~ ~e we Wlszystl1cich
Jonów funtów swemu wynalazcy.
był się również lIlIa 111l!i1ca.ch fel'5tyn. a komórki fotoelektrycznej.
, języ!kruc'h, tlIa'W1et ~ .amalbsklLe, tJwrecPrzed wojną były niezwykle "mo d- oczyszczen~e ulic k<os,zwwalo 4.000 doFO'oo,elelkt.rog!1ruf ma wy~ąd IPOOiQbny ~, ,hmsk!iJe i ~~ństkiiJe.
ne" łyżwy na kolach. t. zw. wrotkLlla.rów. New Yo.rk bawi się, ale deficyt do ma.S'zyny dJo pirSanoiJa. Na odJpolWiioe.dmd
P<ma.d!to 8jpaJl1at ów ..OOIczytłru.ie" ka:ż
Wynalazca ich zarobił og6łem 200,000, muszą póin.l>elj pokrywać je.go mie.sz '/' wałek .zaikł,alda się, n'apt1Zykła:d" pj9acy de:PlJsmo.rę1OZ!nJiJe ~e, a wuCljlka OIlllył
funtów szterlingów.
kańcy.
ręamiJ0 List. W.a.ł'ełk owe.) tna&Z'}'II1y jest: k.a ;cm ~l1ClZOł1lA.
(sb) Przed kilku dniami doniosly
aepesze o ucieczce maharadży Tukoji
Roa Puar" władcy księstwa Dewas. po_
łożonego w centrum IndH.
Maharadża zostal
wydziedżlcrony
i resztę swego życia spędzi prawdopo.
'd{)bnie poza granicami IndJi. Przyczyny
z powodu których maharadża zbiegł za·
granicę i został wydziedziczony są
niezwykle romantyczne.
Przed dwoma laty, w czasie uroczystości dworskich maharadża zwrócił uwagę na mlodą tancerke. tańczącą w
balecie. Polecił on aby następnego dnIa
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dom~"Ją zlals.t:rZylk~ała
sobile m~ę...
po :t1aJZ tt»erw\Slzy, OlutnM1l1l00lt\

- Odry

.~ !l»~, datĄ r~ę ZQ~. Na-

gile siJostra lZIaltrwoży'ła 61ię. W:y1Ctuł'a 'rak
słrubnÓie puls dbored - ja.k z ~ed w>l\itł~o

z~pe~e, od~~ do ~W.a - ~ Clkłła ud~ ~e.
41) n:iJła Się .1'lozparc~l1i':"lIe: Sądz.ilła, że ohcą la.
&oo,br.a ~ .sdIę oorychl~. PlOz,a11llknąc dl() 'M.ęZle!lUa. 'wrSzysllk.o -- tyl- bt~gla dIo 8I,Pbedcl po Zl8l5ttzyk KMnfory.
sterana i:yeoiem. ko nlie tl'tnalba be.go mMttll~·g,o strt.ępl1 ~l .. ~*.zała do poloodu le&.aa1zy: mo~ lekarz

świata podziemnego" .
,

Dla Iudlz:i., pa&1a,daqących p!e~Ląd?;e'l Ale była już ru,eu:nłOida .i.
u~it' cj~~a z S'Hh ;Jlin'l, nie była r~eezą Jnrne może nie tak j,a,k ona piękne, ale nośoi, jCIJki:m żył,al...
truch't. Prutow potr,afił nawr1~zl1ć stosun., żhrOijn,e w urok młodc,ści -~ wypier:ały ją
Ale zaan~ast wię:tielll~a, czek'a'ło j~ biJa
ki z ż,andrunmami i z do.zol'lcami \ViJę.tiern-' z.eWjSlZ.~d.
łe Mbko, szp~ba:1n,e i sm:utlllry ullmfi,edt
nen·i Wie żc.łlJwał rubli, temba.rdlZlietj, że
S'z'Y'bko stoczyła się Zośka znów w silos.try IZ pod. szerOilcie-go lromłt'1.1.
cLa cht'c:-:aJ.a mu ~oh Zośka.
niJzJrny.
OcliLąJCl był,a częsltym gOl~cl
w ~Wre~(~.cie nad5ze,d!ł dz~eń rz'e'komego
Szu1młla z~omn:ie;nda w n ark ClItyk wch. ta1u. N~e 2lalZlIlalł:a ~d:y a n1gdlzi.e taJk'itej
wy~woleni,a. Oboje korzystali z względ- Struła się !lJLkohoILiJc,z,ką i mCllrHnilstką. Całe I o~szy głębolded - ~ruk tam włA.ś.nre.
['lej swoIbody ruchów. Bez trudu dota.rli d'Illi-e SlpędlZlała w tępej bezczyniIlości, z
Któr~g()lś dni/a naw~ła
mOwę J
do kryj ówk.i , w której czekały na Moh kJtóI1ej na cora.,1: ikl'ótsze chwv1e wyrywała swlSibrą rni~o'.~. SLMt.ra
a~,
l:on·ie.
ją 2: cLnLa lIlIa dzień większa ctawlk a mor- z Wl3JrWaW'"f...
Po śnrieżnych pola.ch ~y stl'laceń- fillly ... Gdy nie mog.a dostać teisłil'Cleznej
Zw1iIędta - ndie~ talk
dłOO
ców, d,:)o.rnęli do brzegów. GęSlto rorZSlia- zlllJbruw8.i}!l'ceó m0ty~ko ciało, wIe i clJu&zę ZorSkJt, SlPOczęła ~ ipl'r8JCOW
• d«Jai
ue ;"lacówki polilcjli i doz.ottców, ipt'7.epus.z tlf\uoilzny - W1pwda.~ w S'Zlad:, 1ub ciężko SiiJOiSlbry.
cr. :dy j,:h: 'P~en1Iąd:z otwier,ał im drC)gę.
chorowała...
- A jaJk jest tet18lZ w W
wile V/'$,i,edili na j.~,Oń5ki Sltat'ek, z,d,ą.zający
W ChOil"ob~e, w mCIJl~;n,~e, mówiła tył- S~OiStro... C~y bruk Saa:tlJO. ;ak b
do Wla1dyworstOlku.
ko po pOII,siku. Od dawna, 00 wieLu lat
Siloom-,a ~eclmęłA się łla
Po kUku cLni,a.ch, za;jęli miejsca W wa- nie słXs.zał,a ojcz)1lSltego języka o;czy;s,te- Tet'laz lest deszcze talk
de
~Q,ni'e w~e.Ikie,j ke>1ei syberyjskl.el: je,chadi go. W Oipa!r.ach aJ1Jkoholu, w baLucY11lat- ohyba ryoMo będJziIe mc.ze.i...
znów dlo ROlSói-clo t~ &osji. kt6ra pr2!e,z cjwch utnęCZOiIl'eg:o llIaJt'ktotyikiem m6~gu- A ~ :iJnaczreO, ~Wo? 1abę coi
tyle lat była terenem ~ch śmterteLnych widlzJała mów Smoczówlkę, sball"ą kocha- zmiJeni na D'ruszed SmoozóWlCe?...
zm'l ~ań z plI1awem i słu.żbą bezpiect.eń. ną ulkz.kę, war,gmla.t qjca, Sltra...."ch towaMOISbra W0!ttt• •.tko.
stWcL tZ}l1SZ<y zabaw, Geńlkę i Felikę - ilronkol- wesbohodJettlJiJu był/a ttęUmota
Gdy s,i;ę z;n.aleźH Wlf'eSlzcie w st,atym, net Mań/ka MaJlowaillego, starą Fajg, i OIjozymą, ~e ZlIL tycle.m,
k-tótelO
hk sohi,e dobr~e znlanym śwIecii:l"'" Ag;a1tę---'SZlM1owa.ne wdJowy po paJSeI'lalc'A., odJg'l'lod.zillłJa SiLę lttlU1'ralInri ~ 4 kł,przeko,na.1i się rychło. te n'a S!l:cbaHlIl1e W~dlz,ilała rp'ornem ome,nt!lJr,z lilia BrudJndre ~ tbwmJi wIOalIi ~odJołormrt1.
iycie układał.o im 61ę o wl,e,te wygodn!iea gl'lób o~ca." Miała IPl'zooież ojcu pomnik
- Czy 001' się ZI1lllieni Da Smo.czówce?
i bezpieczniej. ROiZlpO,częły S1ię znów dni Ipos:taWli:ć/ NiiJe dlolbl1Z'ytmda orueIbnJiJcy - powtt.ót1zyłl8.. - Oh)'1ba rtJaIk, Zmieni się
i miesoiące uk.rywan&a ,ię pMed ocza.mt Me Sipeł:niła !PI'Z'Y'rzecZlel11l~a!
ws,z,ysbloo do ~nu.ntŁru. - Za.myśHł& się ~łę
wład.z - stałe kocz,owa.nie ot nt&ejsca iOa
~8iI1Ik.rotowałla Z'UIp·me. me speliniły 'boko i diodIała 5'Z~: - Bęamy WlOl
. .
Sli....
.. 1
~,,,,; złOldJm"';'Slkile
mM'iZle.n~ Me ł~..ly
111. NiŚl0raJleżnJi. BędJz:iIem'Y u 9iJebi.re.
.
mlelsce.
'''''
~
Zośka zetknęła ~ift z.n6w z.e ~whvtem wiIodJłra cli1'lCll~al
ZOŚCi:l z.ruS2'1kJldJły snę oczy łzatmt,
przes.tępczym. Inny swdlat był dJ.a nioetj
OOT,IliZ
częściej wy.chooz.ua na ruiliilcę.
- Bamc1Jzdbyan choilała tam być jesz·
zamkn:. ęty i z'Uipełn;ie niedCJostępny. Irtnego NIiie mogła zn,aleźć 5!pOikoju w cZlbe,reoh cZe kied'Y'ś. Brur.d.ro .. - P<litettl Zlrumvtkła
świ,abl1. n1e mała.
śdta.nach sweg,o marn.e.go m.1es.zka.n1Ja. Na nla długo ... \Yj'f'eszcr1e dodała: - Zebym
Na pewien Cz:l~ udało się Zo~ce od· uJrucy piła, noa ulicy jadła i przyglądał a się tak m()~ła zacząĆ wszystko od pOGzątJkn.t.
wrócić od 51~eb1e wszysHde pocLejrzenm i zyoliu tyoh, których nie mała J'~awVe Ala t,o 7IUŹ nile i,aIIt. możH>we.
z.rubłYSlIląć .mów ;u.o Jcrolowe; P.Odzieai ~ - ~ UL:A ~. ZdiaImIaSimtlra ~ ~ W ~ clił_
I

będlz.ile

tpOtir.zebn.y.
LeOOaIJWa • byb:> diuMt. ~ pr.zy
bł~ IZ ~8, bmfory w rę«tu.
Zośka leżata blada, clcha i uśmLecl1~. P. bytł iSIł!by, ~ wycZ'Uwalny
NłltkO'Wl8lty; .~aBt mówili. ~... Silo.stm
cz,~ ~IlI6WZJYIknęła chorei 1r.:tmfocr:-y
Zolka dtwIoIr~a oczy. Na;ef bladą
ifllk płlótno łwaIrtz wstm7it IZWczny rumte
n~

-

tYtdJa,

D~. ~.

Baiebo 'cłtd~ku1ę,

~ iUiŚmiie~Ą'C się ~.o i pogódme. - I~. - dJodała po
clrwdIJi, - prt~ wszyŚ'tlclcll i pro$Zę o wybruw;eode. Załuj ...

Portem

Wreef:JclhDęła głęboko.

Pod palcami _'bry mił<JlSli.er.dzia mmilelMł puits i ,tasłto tycile Zośki - jak za.
t'l"%~uje ~e ~Jlil&D.e na chw,ilę wahadm.

J;

Mmęłó wfe1e ~t... ZOika ttała się
nLe.mad pogbaedią l~eDldJarlU\. Nikt n,!~ WIi-e
nzył, by umada. C:da Sm'OC'I~óWlka ufała
mOOl!lJO, te Zośka .t)'rj~ ~ da~ek() nad

mll1'lZ!m be.,estn.em - w p.dacu, faik
kalię.ma.. Ze ~~t !Pię,k1li8. j,ruk była 2'a C'Z1asaw ł'We!i młOldości ~ że c2a'ooje nil/daj
W81JYSJtiIcidh. na /kogo SlPojr,zy.
*,,:,•

Strura rudettla na Smoe:z6w.ce zostaba
zJbuI1~ona, a ci co Zo~lkę zrn<l1li, wszyscy
luż ipCtttllM'1:i.

Bo be dlZ!i,eje są d>2.w,ne, iah df!\vna
jes·t praiWlcLa o bbrodll1i i o kOlrz·e.
KONIEC.

Piąta

TT p. KIJ

KI'
lista osób naglodzo nych w dorocznym konkursie Spoltowym "Expressu"

Zycie sportowe
w dntin1

Ibyły .ę

Oświe

rM

26 b. m. w Oświędmi,
zawody tpinlg1pOngowe, kh

dlQŚć zac'iętej

n1Jki:

T. S.

wa.lce dały nals1tęp'uja

"Soł1a"

-,

Związek

Stn

5:2.

Dzi!ś zamie,szcz9!my piąta l~stę nagrodzonych w n8lszym wielk,Lm konkuI"si-e
sp od owym. Pned'S'tawia s~ę ona nutępująco:
1 pan nart, p. T.a.deus,z Kurski Katowice, ul. SZOipena 8.
1 piłka nożna, 1'. Wołldn Samuel Lida. ul. Suw1iJ1ska 9.
1 aLbum Slkówa'11y, p. Cecylj,a Połka,
Łódź, ul. W~znet1a 32.
1 ara budków męskich, p. Samuel
Kemp er - K:r1iJKÓW, ul. Warska 46.
1 urządzenie ,D~nl!-pongowe, p. Jan
Min d,l e r-Kraków, ul. Grzel!órzeckn. 139.
2 b~lety do lcinotea'bru Ca,sino, p. Antoni Pi,okowski - Łódź, ul. Wapienna
nr. -19.
4 bilety do k~nOlt0aroro Roxy, lP· Stanisław Gr,ze.lowski _ Łócli, ul. Ki1lińsJde

ków, ul. bodlkiewk.1!:3 12; Konstanty Pi- ul. KrulwaryjSlka 21; Tadeusz Porębski
T. S. "Soła" - S. M. P. 5:2.
g8l1S1ki - ~QstOtR'01 na Wołyni.u, ul. Zielo- Br~emka 288-0śwtięcw; Mal11ia Pra.s<l)lT .. "Soła" - "Tell·Hali" 5:2.
n~ 16; Ja KQp~a.s - Tus7.yn, pow. ł6d~- ~a - Łódź, ul. Am.dl"zej,a 64j FranlC'l'SlZeIk
Gra sta~'a n.a wysOIkim 'P'o.Zi~omi
kij Ma NSSlbaum - Zdullska Wola, Al. Zurek - Krruków, ul. Hebmańska 8; Fran pbel'lW$Ze m~ejsce wybadają się z,aw
Kościusz.l 2; W. Iwanow - Kalisz, ul. dszek Mycon -- Podg6rze, ul. CmenJtu- "SOIły", ie,cIn,a'k i mnoe drużyny wy
G6rnośl9t~a 38; Artur Ronkowski - na 5; M. SzBJjnlta.l - ~róI. Huta, ul. ChI"o IZIIl<alOZln'ą popr.awę.
Sta"rogar~ uL Chojl1Jj,cka 71a; Wincenty bre.go 21; Hono.r.ata Kossman - TomaK.a.czm1iJr~ _ Ostrów Pozn., ul. Odda- mów Mamorwj,ecki, ul. Rolanda 39; J'M1
nowska 1; Feliks W~tkowski -- Poznań KieLrelski - Toruń, ul. KtiJD.ow~cza 30;
ul. Stl1z,e;cka 2; Piotr Magiera _ Si~- NataAja Weber - Łódź UlI. Łąkowa laj
O roz.wÓj narciarstwa
mi1iJnowic Śl<1!S1ki.e, ul. Wan,dy 19: Alek- Michalak Stal1JiJsław - Ośwtiędm, DwoSprawa rozwoju wszerz spo1'
s1iJn,der Rd'Wański _. Łal!iewniki 35, po- rzec, Kasa os,obowa; Władysł'aw Mal!ie- ciarslk iego jest przedmiotem roz
Wliat Bruk Fa.łęck1j Paweł Kalinka - ra _ Biels<ko, UlI. Głow8Jckie'l!O 8; Duhbel i pr.acy w C7.echoSlowackim Zv.
KatowroaI, ul. Franel 6; Adolf Trieb - Hen.ryk _ Si,emrrunowIce, P1a,c Wolności ciars:k im.
Łódź, ul.:<:ątrra 46; Leopold W,i,nkler _ nr. 2; Jan Zi'eliński -- Król. Huta, ul.
Trener austrjacki, Ra~ocher
Z;duńsika VOlta, ul. Wodna 2]; SJ~fan Pa- Sz.piJta<1na 8; ~mil :KJO'l'I11ha'ttse~ _ Proko- kieJ.'lown.ictwo nad. trening~m\ cz
Cli()r.elk:. - Boehl1Ji,a, ul. Solna Uora 608, dm, ul. Kolejewa 25; EugenJusz Grus,Z- zawodmków w bIegach z]azdow
,
l B d
L
R
011 W..
d '
Moni ł,gowski - Gni,ew-Niepony, po- ka - SosnlolW.i,ec, u<. ę zińslKa 6;
ruj- norweg
a
lig pr0':Va II w
w1a1t Tczw (Pom()l'lze); Teofi.l Grzywna, fenajZ'en Aleksrunder - Brocln.'ica, Rynek treningi w b.iegach plas~Ich.
go nr, 104.
SOSlnowi~, ul. Pusta 25; Emi,l,ja Kotus - nr. 12; AClam Odorczyk - Skadvsko,
PoczątkUjących narcIarzy pro
2 Htry soku mall~owegOl, p. Rudolf f. ódź , ul ólcz,ań6ka 196; .Ja:kUb Kulka, WyŁwórnrua AmunicJi, dom m. 25; FleŁty lrutylltowane siły miejscowe, jak'
Bulawa - Borek Fałęc:ki., piK. Dom Fa- Czyżyn, 34, p'oczta Krak'Ów 13; Michał Henryk -- Kraików, ul. MiecLz~ana 76; ton, ,Nowa'k, Cifka, Szimunek, k
brycz:ny walcowni.
Grzęd:z" lpki _ Nowy Sącz, Są,d Okrękursami narci
2 bl1ety do kinoteatru Roxy, p. Kazi·
VI T1iJd<ek KnQpf - Łódź, ul. PiO'bt1kow.Slka kierują specjaLnemi
_
l n 88
mier z CzyMryn Al.
uS2jki :,gOiWViiiii
.R.()Iiit.hioilciiiii!<Jr.3ikióiwiiXiAi'i 'iiii.il'·iii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiimiii.iiiiiiiii__
nr. 67.
•
1 sezDnowy hllet na ,lod:ow~ko Rapi. ,
du (2 os OIby) , p. Am,o p.I"OipIpe - Łód:t"
ul. 28 P. Strzelców Kan. 61.
2 b~lety do ~itnoteatro Luna, p. Sala

Troska czechó

1

I

'W.

Łódź,

Kości

FrYgbil~i;-d~Ó~!'O~~~b~~°It~~~; Wia.

dysław Machoobaum - Lódi, ul. Połud·
nlowa 22.
2 bilety do kiJn,~eabr6w k!'laJkOlWSlki,ch
p. Józef Węg~el- Kraików, ul. Długa 42
2 bilety do kiJnOJteabrou Luna, p .•Jad'\\i.ga Stachlewska - Łódź, ul. t 1 Ustopada 104.

~li·n.kiuis

ii_iiiii~i~ii~

rząd '

P.Z. B. kompromituje

\Vydai~c decyzię,

która
przeczy
poprzp.dniBmu
Łodzi,
wyznaczył powtórną

Du, p1,s,a,ło się jut o c4iJałalności na-,
PZB.
rozszej nazeLnej mag1stra tury pięściarski.ej, grywkę na dzień 17 grucIn1a w War,gzia kt. ..
l k . et
.' .
. wi,e. - Klub IKP. wskutek poważnych
. or~J ~:ma az e waznleJ~ze :poSlu<n~ę- kootuzyj kLlku zawooofków, nie był w
CI~, le~ Jawne~ po,gw:tł:emem obo.w'1ą- stanie wystawić pełnej ósemki zawodniZU]ącyi zasa,d l przeplsow w sporcie.
ków, uprawnilonych do udz,iału w walObfn.i,e, Zarząd PZB. znów zdobył kach o mistrz,OiSItwo i w związku z tem,
Be.Z!płrutną mLeStięc.zną prenumetalŁę się na ecyz.ję, na którą w żacLnym wy- zrócił się do PZB. z prośbą o prze'Suniętygodn.vka "Panorama" ()tl'lZvm~H pp.: - pacLkufi~ można przejść do porządka, cie terminu spotkanj'a na OIkre.S pótniejp, Ra~~\.:- ~i, ul. KiJińslde~o 143: dzLe.t1tl1!o. ChocLzi o b. głośną sl)rawę nie GZy. - Władze bolkseI&kie \lwzl!ledniły
Orlrowm~ki Zdz.ilsław - J1iInbw L';lbe.l.s1u &:szłe do skutk~ m.ec2.u o drużyno,we \prośbę klubu łódzk~ego, czego najl~Zc:moJska 57, Tatteu~z Sz~anski mtstrz\two Polski mlęttzy ze !ipołaml L szym dowodem, że prze.sunęły termm
G dyma , ul. B~dgo'Slka, wQllla Z~'ClISoze; Edy K.P. i .kOlela, którego finał rozegrał s.ię l m~czu na dz.ień 26 l!rudnia, zawiadamiata ~ec~ - ~ble.l"sk" 'P()c~ta Zblersk. pow. nLe w mgu, le'cz ~rzy lli,elonym stoliku, jąc o swej decyzji zainte·resowaJle towaKahskl, g,Ł. sLe:z. Jozd. ~a.x·lSzałek P,K.U·I
Po ryn~ku rem16 owym, uzyskanym w rzystwa.
Kahs.z; Ludw'lIka WaLi,&orska BDrek
MN=
I.
4
1\l1I1I1l1l11ll1ll111l1l11l1l1ll11l1l1l1111l1l1l1l1l1l1l1l1l11l1l111l1l11l1l1lIlilll!liIIl111I1J1111I111I11I111I1!!II/!II II!!IIIIIIIII/UIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII111I111111I111I1111111I1I1I
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FOaJslęaof~i
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=LFua~Iryl'nk,~.l. ADuT~kataurl:4" GBaI"bonru'~~
D-

w

.,.

Ho ndrzy

ł

I

Bochni

f::~~~~':i:ią;"r~=~e~: Otwlrcie sezonu narciarskiego na Sląsku

I

dych a ZwiJąZ1kiU Stlrcz,eledk~edo. Zwycię~
.
.
W d 'ś
.
934
d
dlecyrdl
.
..1,_ ...... ..:
Zwłi Iw
UrocY'ste otwarCIe se~oillu narclarmu za 1 stycznIa 1
r. o ~'~4Y~'~la
'ąZl
skiemn l SI""'kiu w roku bieża,cym na- będzie się we Wiśle iJ1a skoczni w OlęSYtrzeleZ)ck''11e.gO owan,~e
w S~OSlUl~K1U ••
6'"
~.
W' b
W' In,' l. nI<
~. kó
'
n.ntC!I
'
tł~11 ch m.. lA. 'ń
d stąpi wdniu 31 grudnia 1933 1:. we 1- cu" le '1\1 !\lO ' urs S1\() w narClary" ••K'\t"_~Z;OZle&vl'll)'l _J:"ollKa prze .<1 ·
.... . 1 .
•
..II~"
I t
- Skich"
sfawia,ją się n<a1stępująoo' H,twiJlek _ Ut' Me za WUJamI narClar.:llruleml o m s rZ'os ~
.
bańS!ki 16:21,21:19, 11:'21. Zachaa:a _ two PG'ki w biegu ro~staWinym 5xl0
Obie powy,ższe iInP\ezy n~rc!a~skie
Łękawa [w. o) Ho'leiIlldtelr RynlCaJrz!km·
.
dost~e będia. wszystkim m.llo~tl1kom
9:21, 20:22. Kuh.ga _ Steczyszoyn 12:21
W zwodach tych wezmą udz!al po- n~rclllirstwa ~Slk!uteJk u.ruc.h?lluema spe! 1 :21. Dyn,a - L\)h!n 19:21, 11 :21. Sę- Zia sztaitllimi śląskich klubów naJlepsze cJallneg'o lPOCła.gnl IlaJrcIaII'Snne:gO." który
?z,iował b. elOhI1Z~ lP. Phe:kło.
sz"tafetyPolski klubów narciarskich z 'Pod nazwą, "Sy\lwesreT' w Wiśle wyr~Z adnt elI1es'O'WA'Ili'e
loatWodlami
dość Zaik!oPaI!g<O jak: Wisly, SOikola, S. N., 1sza do Wlsly już w dniu 31 grudmn.
,~że.
P·T.T. J Strze~ca. Bocza.te'k zawodów 1933 r. Cena przeiaroów w obie strony
wyztliaJcooy zostal o godz· lO-ej rano wytt1Josi 5.80 z,l. Zg'l,os~enia i sprzedaż
bliższy
w WiŚI. Bliższych szczeg-ółów udziela biletów przyjmuje P. B. Orbis, Katowibiuro Z4Vod6w w WiŚite (sZl1rola).
ce 3-g0 Maja. "
piłkarski w Krakowie
....,,, 101 ,
W Nowy Rok t. j. dnia 1 styczrm
-,
•
19.34 roku rozęgra Cra'covia na własnym
boisku tradycyjne zawody piłkarski e.
h k J
S k
Przeciwnikiem bialoczerwonych będzie
O sprcle polskiej emigracji
o e owym w mo OWCU
dosKonata drużyna Pocztowego PrzyPras. francuska wykazuje duże zaW dniu 4 sty-cznia rozpoczyna się
1lposobienia Wojskowego z Katowic z intereso.ranie rozwojem sportu wśród w Nawym SmOikowcu azterodmiowy
Urbąnem - intcrnacjonałcm Polski - po1s'kiejemigracii. Wiadomość o nawią- turp.iej
hdlrejowy
miOOlz",Y1MJrodowy·
na czcle.
zanych fertra'ktfl,cjach celem przystąpie- W turnieju oh()k c~olowych zespołów
Cracovia do tych zawodów wystąpi nia p. Z P. N. emi~racji do francuskieJ krajowych Cr::· V. Opawa, S1'a via Praga)
nr 111,'m. l11 <;kl:Jdzie z Kossokiem, Kisic- Pederaji PitkaI.- ~k iej pisma tutejsze za- wezmą udział:
'Ż ła

w.....,,'"

NaJ-

j

mecz

PJllSa francuska

Polacy na turnieju

Q

v

P

'T~~

zarządzaniu

Dla IKP. i ten tęrmin nie był
nie wygodny i k_lub łód,z.ki zwrć
ponownie z prosbą do wlad,z o
przesunięcie daiy spotlcmtcl.. Tym
zres'ztą zupełnie słtU'znie, Zarzą~ F
chciał iść na rękę łod.zkli:Om 1 T
n~e nakazał rozegmnie spo tk ania 1/
26 grucLni,a.
W międzyczasIe jednak zesp(
dy uległ znac znemu osłabi~ni'1.l ,
czu Warszliwa-Budapeszt, upie~
wie.ni zo.stali na pewien czas SewI
i Pisarski. Stibbe znajduje się na
w Zakop,anem, a Cyrau pcddał s
racji nosa. \YI związku z tem, kiszawski zawLaclomił zarząd PZB"
de rozgrywki w PIIli.U
grudnia, prosząc jedno,cześni~ o p
nie walcoweru, po,ni~waż w pie:
term~nie, t. j, w dniu 17 grudni
łódz,ki nLe stanął do walki.
I tu dopiero uwydatniła się ni-r
ność posunięć naszej naczehlej m
tury bokserskie;' która uznała pl'
Skody za uzasadnione, przyzna
zwycięstwo be.z walki.
Wszystko było,by w n3.jlepsz:
rządku, gdyby de'cyzja ta nastą
ni.eodbytym meczu w dn.iu 17 gn:
Wtedy ni.kt nLe mógłby wnosić
syj. Skoro jednak władlZe -pięś,
rlllZ już uwzględniły prośbę klub
kiego i wyz.naczyły powtórny te,r:
czu, to decyzja o przyznaniu Skod
coweru wydać s,tę musi nie tyle
He śmieszna.
Czy należy się wobec tego dz,j
k
Mstorja ckutynowych mrstrzOBtw
Sikkh Polski nLę zna wypacllku,
J r
grywki ocllbyły się bez zgrzytów
.C
został normalną drogą wyłooi,ony
. t
W sz,alk rokrocznie powtar~a się
ta SaJIlla hiJst0l1a. Wystarczy pr~yp
chociaiJby "s!IIlomOillowy wyrDk",
ny przez Zalnząd PZB. w roku ub
miętnejStpt'la'Wlie TabOIrka.
ClJalS wreszcie, by ludJ2jie, dci
iI:1UOhem bokset1Silcim w Polsce, usl
wa.li się do spraw z1\JSadn&czych b
tpOWIażn~e i nbe k'OIllpro.mi.rl;owali
wien 00c1le6 cZaJSU etyt'\.!cii. na cz

OPia arZi1C h kk··
IIISKICh

sław Pilarski - RadOtIl16,ko, Młoazowska
łk
r~
n,
nr, 3; Eugenjusz R8.jpSlze - Tomaszów
Mazowiecki, ul. ZgoozeHcka 6; Szymon
U ,.6 lM
Gal'iinkiel - Lubliat, uL l-go Maj,a 26;
Pras holeneletisIkJa, któr,a z wieLki,em ,piJł,k1iJrzom i p'o.dlrlJo,si, że rezuHrut mó~ł
Marian Wj,deman - SfemL1iJDOwLce, ulica Z'ańll1ltere>wrun'~em śledz,~ł,a do&mnałą grę przy tak dOlSlkol!lJał~ gr,ze pool,ruków, wyPiastowska 16j T. He.tnTkh - Godula, polsk~ej1rużyttly pUk1iJrSlkJiej w Berl~nie, 'Paść geszcze gorzej dla hOllendrów.
po<:żta Chebz'iJe, ul. HoEI1ichtera 8: Flora a nrustę'ltie _ zwycięstwo Krakowa nad
Wi.elki cldennrilk "De TeJeg,ra,af" plPl anckzykówna - Kra'k6w, Pi:>tra MiK
cha- BeJl~ją, yl11iJża Slię obecrue z całem uz.na sze, że aC7Jko,lwlek 'Po,Lacy nie p09iJada.ją
ows iego 16; St1iln,bS' aw Dudek ra- niem o ,wycięstwLe Kt1rukowa n.a.d dro- _r~tac.ji "cudownej ~ry aJUstnj1iJCkilej", to
2
żyną HQlJndoi.
jecLna:k w meczu z Holan.dlją, przewyższa
Pms tl1ite Slzozęelzi poochwaJ naszy.m li "cudowną" k,tal sę austria.cką.
W

Sport

I

może stanąć

1

rej

&Łoją.

1lIIIIlIlIlIlIlIlIIlIIlIlIIIlIIIlIlIIlIIlIIX1III1IIIIIII1Ii:,liilll:,UI!JI!
Zwycięskiei ekspedycji pUl
Krakowa dziękulemy serdeczl
kartę z pozdrowieniami przes,

Brukseli·

REDAKC

Abł

'a zdjęciu widzimy szcz!łtki lOkomotywy pociągu pośpiesznego Paryż-Nancy.
na która najechał pociąg Paryż - Strassburg.

MISTRZOSTWA ZAPASNICZE
SWIATA.

Y

Słynny badacz angielski John Carveth wyjechał ze swą żoną na l{)WerZe Z
Londynu, zamierzając w ten s osób odbyć podróż do Abisynii, celem- przeprowadzenia tam badań wykopaliskowych.

WENECJA POD SNIEGIEM.

l
!

Berlinie odbyły sIę .zawody o mjstrz(
o świata w zapasach atletycznych.
,ciężył Garkawienko, kładąc eiek,
townie na łopatki Pine.ckiego.
ziennjł

W SCheveningen

szalała

tak wielka burza SnIezna, że całe
wygląda jak na biegunie północnym.

wybrzeże

Śmiejąc sLę głośno wyszedłem

nowelka ,.Expressu"·

rslde I

a,

wili-I

cę. Nie zależala mi, jak powied ialem,
zupełnie na wy,granej, więc n dlbale
wS'Ulnąlem los doktieszeru i "hótce {)
r.'lrrn zapomniałem.

l

'zy stole toczyJa stę rozmowa o ~rze w żyqLu i m}'lś1, że oto klJlpuję l-os wy- Co taikiego - wYkrzylk I jeden
oterN.
dała mi się śmieszna.
ze zgJromadzOll}'lCh - nie SP ,dziteś
{SZyscy na przemian opowiaJdaJ1i o
Pieniądze. w tY,ill wypadlk~ ~ie ?d~r:Y- nawet, czy twój I,os ,w y1grał?
\lich wygarnych, o szczęśHwy,eh 10- I wały dJla mm.e rO!'I, ale przeclez wledzla_ ZCł\pomllliałem o· nim Żiurpe/)Lie.
Przy stole zaJ1)anowato ndeb}' ale po. które kupil ten i ów i zdoby~ w ten rem zgóry, ze me wjllgram. A zresztą,
ób wieliką for-itunę.
gdzie pewność, że z:najldJę los opatrzony I ruszenJie
'
Y1lko Antoni nie odzywał silę p!'1zez pI\lJiller~ •. składając~ się z tych cyk," Jede~ starał się przeikrzycze d'rllIgie~
go i wszyscy na wYśc~gi dowo zilli, że
czas. Widać bYlło jednak, że pra- Które wlld~lalem .we sm~.
mówić 'i wreszcie, gdiY' się uciszyło, , Poszed~erI? w~ę~ dalej. Ale spra,wa ta Antoni jest skończ,Olly1fll gł'UlPce
ocząl:
me wychodZila mi z glowY. MysIalem
_ Proszę o ciszę _ przerwa wu-esz,
-Grałem na loterii ty.j/ko raz jeden o tern ~t~le. .
.
cre Alnto11!i. _ Je zcze nie ska z.ylem
()Ijm żydu. By~o to przed laty. PrzyWrocI~em l za}rzałem przez szybę !\we' hiistorii
hnam to sobie, jaklby to było toeraz. drzwi wejściowych. W sk<Jepie było pelJ
..
ls3Idy nilgdy nie chciałem grywać. no hudzL Nie mogłem jednalk sńę zdecY'- aaYV~zyscy z zacielkawienri.em oczelk1~
nrj nocy przy!śIlIił mi s.ilę ojc.iec, dować. Byłem przec:ież człowiekiem za- w I on~a..
'.
rly przed kiiJ!kn.l. laty. W rę/kJu tJ:1zy- moŻlnym. Paco więc mi bY'la wygrana? "Anto~,1 uśmlechnąl SIę I potzął m6kartkę, na której wLdnlał następ~
Czekałem killka chwiJl przed skiJ.epem WIIC d~aleJ.
..
numer 461.180. Po przebudzeniu na Il.lJlicy. Wlreszcie wpadłem na nast~pu!'1 męły d~a .1 ata .. MOJ.a sy1!tl\cJa m.a..:hmi·ast sobie ten numer zan-otowa- jący pomysł. WypróbUlję los. JeŹelh te.fJal'lla zmler1'l'ł~ Sl~ IlIle do ,OZlllama.
nie zdając soblle właJściwre SlPrawy, pierwszy 'koń, którego z.obaczę bęldlzie NI~udane. op~racJe hnan~owe loprowaob:ę.
biały, kupuję I-os, jeśli !1jie,pójdę swoją dJzuJy mnIe IJilemal do rumy.
}dy ranlldem przegilądałem gazety droRą.
PostanowUem więc sprzeda~ n~ekt6a łem ogłoszenie o dąlg1nienllU loterjli,
DzhV1ny ZJbieg oko!li·czmośoi. Pierwszy re swoje rzeczy, wZg1lędJni!e za:talW'i!ć w
e miało silę ocllbYlć w najb1:iiższy po- koń, M6ry przejechał, był biały. Wsze- ~omlba!rdZ(ie.
zialek. Udałem Stię dlo SkJlepu, gdzie dtem do. sklepu. Znów dziwny zbieg ako~
:N pierwszym r.z,ęJdJz.ie zooałem się
edawano losy. Przed progiem jeJdL !icmośai. Los 461.180 był w slkiJ.-epie i ja dlo sła,ryoh ubrań. WY'brałem jedno i
za-trzymatem się. Nae grałem lJIiigdy go nabyłem.
prz%,oł'ałem ,uMcmego haJtldllaza.
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~(rólowa lagun znalazła
się
również
:;od śniegiem. Na zdięciu widzimy 0.;zyszczanie Z zaSil śnieżuych placu św.
Marka.

PlrzedJtem jerunak dokładIllie przejrzalem wszystkie kieszenie.
Kto wie, może zastal w nich jafiqis
ba11!knot, pamią~ka ze star}'lch d·obrych
czasów.
I nagle natrafiłem na j-aik1ś paipiereJk.
Był to st~ry. los loteryjny zżótkly,
na którym wldn)lał ~urmer:. 461.18.0.
Chelał~m wrzuc!ć ą-o ao o~n~a, gdy
przYlPommatem sobie, ze przeClez wlasciwie nie wiem, czy ten los właśnie nie
wygrał.. .
.
, A Imem<\ldJze teraz mi były tak potrzebne.....
Ale JaUc Się dOWiledlZileć, czy los wygrat.
.
.,
"
Miałem przyaaclela dZlen11Jilk:arza. Udatern się do redaJkcH . -i poprosiłem go o
pokGl'zalnie mi kompletu pism z przed
dv,'U!ch lat.
Śmiejąc silę sam ze siebie. wert{)IWalem stronice. Sobota ... niedZ1iel,a...
Oto jest!
- Znalazłem? - wyrwał się OIkrzY'k
ze wszystiklvch ust.
Z losem w ręlw przeglądałem kol,ulITlny cyfr, -pHnle sprawdzając t1Junnery ...
- Los wygrał? - krzyknęhi zuóv
wszY'scy ....
- Nie przyjaciele, nie W}'Igrat.
D.

D DZIAŁ y:

KRAKÓW: ul. Pijarska 4. Telefony: 16:;_00 171-50. (Oddział dla całej MałopolskI). Ekspozytury krakowlskles.ro oddziału: TARNÓW. pl. KOŚcl:lszkt L. 3: NOWY f AC,
Lwowska L. 24: RZESZÓW. ul. Zamkowa L. 4; KATOWICE, Administracia ul Piastowa 9. tel. 7-17. Re<lakcla. PL \VolnoŚci 5. tel. 24-12: SOSNOWIEC. ul. 3-go Maia 2;
: DZIN. ul. Małachowskiego l: DABROWA GÓRNICZA. ul. 3-go Maja Nr 4: ZAKOPANE. Krupowski. dom p. W Krzeptovskiego: GDYNIA, ul. ID-go Lutego, tel li-69: CZESne "łOWA. Al. Panny Marii Nr. 21, tel. 4-48: KALISZ. ul. Zlota Nr. 14: LUBLIN, ul. Ko/lątaia 5. tel. 3-48 (Oddział dla wtiew6dztw: lubelskiego. wo!yńskiego. pOleskiego i zimi
. jomsklej). EkSpOzytury lubelskiego oddziału: R a d o m. ul. :2:eromskiego 30, R 6 w n e. ul. 3-go Ma:a 285 i B r z e ś ć n. B.• ul. 3_&0 Maia 50: KIELCE. ul. Sienkiewicza Nr. 39.
t . 17/; SKARŻYSKO, ul. I1żecka Nr. 16, tel. 40: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. ul. Garncarska 3; WlOClAWEK. KOŚcIuszki Nr. s: TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Polna Nr. n.
tel 168: WILNO. ulica JagIe1\odska Nr. 8. tel. 15-54: KRYNICA. ulica Kraszewsl.ego. dom Schwartza.

'erHsmerata: Z kosztami

w teJc;cle 50 gr. za wiersz mijjmetrowY (na stronie 4 sz,altY)1
- oekrola:i 40 gr. za wiersz milim. Drobne: za slowo 15 ~roszJ,
naimnieisze zł. 1.50. Poszukiwanie o'acy: za si owe 10 :rroszv. naimnieisze zi. 1.20.
..-.
--------------------------------------------~~~~_.r_---------------4dmini1tracia: lódi. Piotrkowska 49. TeL Administracji: 122-1ł..
Redakcla
przesyłki

pocztowej zl. 3 gr. 50 mieslc

- o nto P. K. O. "Wydawnictwo Rep b
Za wydawcę

~ -(;

j

druk.: Wydawnictwo "Republika" s

Ogłoszenia-

r. 68.148

Tel REdakcii: 12i-2-ł. 136-43. 136-.u, 189-011.

-------

redaktor odpowiedzialny: Jan Orobelniak,
''.\ ~,J.

Łódź,

Piotrko"ska 49.

