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Skąd pochodziły pi·eniądze?
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NAPAD
I PODRZUCENIE BOMB.

Konduktorowi

RABUNKOWY

. l.>dź, 23 grudni.I.i. Okazuje się, że Ro- towanie, a pragnął m wszelką cenę, nawet
man Kud1ciak. nie chciał 11ię pogodiić li! ży cen~ zbrodni, zdobyć pi'.cni~dze na zabawy
dem, jakie mu przeznaczyło jego przygo· i hulanki.
Nie poprzestawał na defraudowaniu pie
niędzy kartelu, 1111 czele którego stanął nie
tyle z wyboru, ile wskutek terom, jakim
;•roził wszystkim opol'aym. Nie g:mltił
żadnotmi „runami. Przywłaszczał s.obie pieniądze !'towarzyszeń, wchodzą<lych w akład
k.artelu, komorne ll!a siedzibę kartelu,
aubsydja komunistów
1•rzeznaczone ._ wywoływanie wrzenia
~śród robotników, a wkońcu zorganhował
nawet szajkę handyck!J, na czele której z

wanv I wypracowanv do na idrobniei
szvch szczee-ółów. Na bandvtów oczekiwało auto w krete i uliczce przv
przeie.żdzie kolciowvm. Działali oni
niezwvkle szybko i iuż w pare chwil
znikli, nie pozostawia iac śladów. Mi
mo nit>zwvkle enere-icznee-o ślcdz·
twa sprawców napadu nie schwytano wówczas.
Obecnie ustalono,
na-pad
był dziełem

ze

Kuchcłaka

Oka7.t!ło się, ~ Kuchciak i jego fowa·
r~-~ze byli sprawcami pamię~nego ·napadu
rabunkowego na ka~ jera fimny Karol Kroe·

wyminą6

Skazany za szpiegostwo kapitan

zmniejszono

~ofer zauważy6 go
nie
chwili skręcił, chcąc

tet

ostatniej

przeszkodę, ale w
wyjechały dwa

Nastąpiło

Wybuch magazynu z rakietami

padku dyr.

w

włoskim forcie.
Rzym, 23 grudnia. (Tel. wL) W fOr.

Rzymu nastąpi!
w dniu wczorajszym wybuch m1gazynu
z rakietami sygnal!zaeyjnemi. Ogień zdo.
łano ugasi6 dopiero
po wielu godzinach.
Wskutek eksplozji, trzech fołnicrzy
straeiło tycie, zaś jeden został ciężko ran-

tej chwili z
samochJdY.

zdenenie. W momencie wy.
Barc!ński uderzył

stalową ramę

głową

samochcdu tak silnie,

o
że

na<itąpiło pęlmięc;e czas ~ki.

cie Ap;>io niedaleko

Tak wiadomo kasier wrac.at wów
czas powozem z centrali przy ulicv
6.g-o Sierpnia ~ do fabrvki na ul.
Nowo-Katnei ~. wiozac pieniadze
na wvpłate na·padło, wr>obliżu przeiazdu koleiowe2"o iakichś pieciu ban
dvtów, którzy zatrzvmali powóz i ny.
pod g-roźba rewolwerów zrabowali
Michelowi tcczke. zawiera iaca.
28 tvsiecv złotvch.
Nat>ad bvł znakomicie zor!?'anlzo-

Lewińskiemu

gon
dlat~
mógł, w

(Dokońc~ie na str. 2-ej)'

ning i S-ka T. Michela.

Barcińskiego.

Warszawa. 23 grudnia. Nocą z dnia
15 . na 16-ty lipca 1929 roku powracał
·taksówką z zebrania w hotelu Europej.
skim dyr. Barciński, wiceprezes związku
przemysłowców wlókiennic:z:ych,
właści
ciel kilku fabryk w Lodzi. Dyr. Ba r ciń
sloi przyjechał do Warszawy na parę dni
w celu załatwienia ~zeregu spraw na·
tury handlowej.
W pewnym momencie. kiedy taksów·
ka wjechała w Krakowskie _ Przedmie·
ście i znalazła się wpobliżu ul. Królewskiej, szofer zauważył zbliżający si~ od
strony N. Zjazdu wóz tramwajowy. Wa~

poza wagonu

napadów rabunkowych.

.

był nieOświetlony,

f-cg-o towarzvszv.

bronią w ręku dokonywał

ROMAN KUCHCIAK.

,

karę.

że
waż

nie mógł un1knąć zd~enia, poriiewagon tramwajowy wbrew wr.aź
nym przs{}isom nie był &świetlcmy Na
tej zasadzit- sąd illkiazał Lewińskiego- na
1 rok więzit>nia, &. Wysockiilg-11
na S mioo1('Cy w ęzh·nia.
Lewiński ·wniósł oo tego .,..yroku apela·
cję. w są.Cl.zie apela.cyjxtYln r .ewińskiego
uniewinnione. Wobec żłn~a przez pro.
kuTatora skargi ka.<;.acyjne-J ;v.Jrawa Z' alazła
się w sądzie Najwyższym, który
WYTok uchylił. W sądzie apelaeyjo;ym
Lewińsikiego ponownie uniewinniono.
Wczonti sprawa znalazła się po rn
trzeci w sądz'e apelacyjnym, gdyż wsku·
tek nowej skargi kasacyjnej prokura~o.
ra, sąd Najwyż,szy uchylił drugj w•,r•ok
uniewinniający sądu
apelacyjnego_ Na
wcwraiszej rozprawie przesłuchano po·
nownie szofera Wysockiego, ?Oczem po
pr7.emówieniach stron s~d ogłosił wy.
rok, mocą którego Lewiński został s~.a.
za ny
na mies·ąc więzienia.
Obrońcy zapowiedzieli
kasację, W~;ro?\

Przewieziono go natychmiast do szoita.
la św. Rocha, gdzie po krótkich cier;>!e. skazujący Lewińskiego rna poważne '!naniach zm11-rł.
czenie dla dal<>zych kroków pełnomo~·ni·
Do o<lpowiedziaJnoścj karnej poci~ !<ów rodziny zmarłe.go, którzy mają za_
gnięto: K3zimierza Lewińskiego. kierow· miar wystą..pić przeeiwko dyrekcjf tramnika wagonu montażowego i sz0fera Bo- wajów z powództwem poważnej sumy
lesława Wysockiego. W sądzie okr~go. p!eni~ej.
V\'Y1ffi szofer Wycocki tłumaczył się łem,

I
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dokonano egzekucji na d óch terorystach.

duński

ułaskawiony przez Hindenburga.
Berlin, 23.r2. (Tel. wł.) W dniu świata. nazvwa\ą.c aferc kpt. Lam-

Rozmowa brata

ś.p. Hołówki

ze

skazańcami.

wczcr~iszvm prezvdent Rzeszv, Hin bourną niemiecka afera, Dreyfusa.
Lwów, 23 snuJnia. Ogól'if4 ten•cję na ianych.. 05wi, dczall'l, że Kossak jest nie nał, hy ze awej strony odniósł się do
denbt\rg, u1askawił. skazanef;!o w Wprawdzie Hindenbure- w moty- wśród publiczności wzbudzilo pojawienie winny''.
. Pana Prezydenta zaznaczając, ie prośh•.l
swojm czastc za rzekome szu1e2'0- wach sweg-o ułaskawienia podaie, ~it' na sali brata i. p. po~ła Hołówki, Wła·
Oskarżeni Żurakowski i K<>Mak nie za· • brony odejdzie osobno.
stwo"'·na .kilkanaście lat cieżkiee-o wie „żt O.o tee-o kroku sktoniła e-o 1ed v· dysława. komisarza policji w Nowogródku, brali głOólu.
Prokurator sprzeciwia się wnioskowi,
zienia. kapitana woisKa duf1sk1e~o nie litość wobec chorvch rodziców 'który specjalnie pnyjecłruł do Lwowa. KoPo połgodziune-j naraclzi•e sąd ogłosił hy trybunał występował z wnio!'kiem o ula

Lam bourna, aresztowanei?"o w
matyczn vch okolicznościach

misarz Hołówko ubrany w mundur, przy wyrok skazujący D\myłyezyna, Biłasa i Żu
~zabli, już na pierwS'ly rmk oka
rakowikiego na karę śmierci.
podobny je!lt do ;. p. p<>al4.
Po odczytaniu wyroku, przewodniczący
Na twanarh oskarżonych wida6 eilne tryl\,n.ału sędzia Jagodziński zapytuje
podnief"Emie. Prowarłteui prz61l po11terun- obrońców czy zwrócą się do Prez. Rzplitej,
'kowych tJ\l salę. stają twarzt ku publiczno· .,. prośbą
foi i lekko kłaniają ei<1 krewnym i majo·
o ~1.-orzy.stanie z prawa l.aski.
mym. pocze:m Za!!iadają i poezynaJą • ozy·
Adw. dr. S•tirocolski w imie'aiu ławy
wieni-em re ~ohą ronnawiać. }.!dynie Żu· chrońc6w w 'o<lpowiedzi na to pYosi trybu·
rawski milcsy i nie bierze uditiaht w roz· 1
mowie.
świń
tłuste.
Po wejściu~ u.I~ trybD11al~ {otwarciu
kupił
ro:11prawy, przeworlniczęcy od1la1e p:łM O!ltat
6łt
·1•
ł ty h
Warszawa, 2~.12-. W rzeźni miej-1 na tern, że ·pewna ~rul>a handlarzy ~.!emu obrońcy drowi ("~u~zki<'Wic7.owi. któ
za p
ora m1 JODa Z O C •
$kiei wvkrvto poważne nadużycia wprowadzata na tare-owiska
rr bronł osk. Ko&Mka. Howa 11dw. Głuu·
Warszawa, 2~.12. Zainteresowa-

dra- Lambourna, chcacvch jeszcze przed
śmiercia u irzeć sweg-o svna". to i~d
na terytorium Szlezwiku.
nak trudno przvpuścić. bv stary prus
Ułaskawienie to dowodzi, na 'ia- ki feldmarszałek powodował sie ru
kich kruchvch podstawach opierał czywiście litością., J;rdvby pkt. Lamsie ca tv akt oskar.żen ia. na co w cz<! bourn
si~ oroceRtt zwracała uwae-e cała pra
był naprawd~ wfnlen.
sa demokratvczna i pacyfistvczna

Poważne nadużycia w rzeźni
Zamiana chudych

dokonvwane, przez niektórych handlarzv trzody chlewnej„
śledztwo zatacza
coraz szers3e kr~!!l
I z teg-o powodn nie można okrcsl~ć
sumy tvch nadużvć. Poleg-ałv one

BUd

warszawskiej.

na

wychudzone i tanie sztuki.

kiewi~

wypowiedziana ~ wielką

swadą

sęou

O"W' 8 1500 kim. dróg.
Projekt b. m~n. Szydłowskiego.

Po prrem6wiien~.n dra
przewodniczący trybuntiłu

dor1tźnt-.go.

nie

i

Biłasa,

pozostawia

trybunału

sprawę

ewentual'aego wniosku o ułaskawienie Żu
rakowskiego.

DRAMATYCZNY MOMENT.
Po 'oddal<!niu się sądu dla sprecyzowa·
nitt wniosku o ułaąkawienie, sala sądowa by
ła

widiowr1ią niemJyklej $ceny.
Do 11tojących i przy~otowanych do odej
fria Danyły11zyna i Biłasa podszedł brat
ś. p. p'osła Hołówki i zapytał ich
kto je5t winnym śmierci
ief?o brata, dodując, ze obecnie w obliczu
w ko!ach handlowych wzbudzi- iimi'erei powinni jemu, jako bratu, to po-

B. G. K.

przekupywała robotników i zam1e- om~orską, wyflłuchana była pruz audytor·
niała świnie konkurentom. W zw\ą.z jum w wielkiem .:deru'!rwownnin. a to w
ku z wvkryciem tej afery dokonano ,wiązku 11 napi~em, .jakte panowało w
kilku aresztowań.
oezeldwaniu wvroku. Obrnńca wnMi w
-letadnkluz.ii
o wylącunie ~prawy ,ieg-o klien·
z pod kompetenC'ji

~1.awienie Danyłyszyrm
jąc natomia.!!t decyzji

dom

ła POR"łoska, Że Bank
KraioweR"o nabvł w

Gospod·arstwa wi.edzieć.
Danyłyszyn i Biła! zaprz,eezyli, jakoby
\Varszawie od
firmv „Ericson" wielki <lom w Ale- oni byli sprawcami mordu i oświadczyli, i11!
jach Ujazdowskich za 1 i pół mil;_ „sprawa t~ jnż się nie wyjaśni''.

(Dokończenje na str. 2-ei)'
zł.
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Gł11szki.ewicza

zwraca si~ do
no<karionyeh 1 zapytan!oem., czy majf jesz·
Warszawa. 23 ~rudnia. (Tel. wt.l' prudlo1.v11 rządowi projekt sfinamsowa· e1e co§ ifo powiedzenia.
Osk. Danylyszyin <'liwtadC'Za, łe jest przy
Przedstawiciele sfer gost>od::i.rczvch nia szerokiej akcji budowy dr6g i mob minister Szydłowski i in!. Rotstein ' ft6w w Polsoe, obeimującei wybudowa· itotowanv na wyrok emieret To Ramo mó
wł osk. BiłM t w '\\idoemem. podnieeenfo
nie blisko 1.500 km dróg
m6wi n„~t~pnfe:
k%Ztem 200 mllJ. zł.
„1hłuj~ tvlko, ł.e ue11nj4e bl'onM ef.cbie.
przedświątecznego. w c!aJra trzech do czterech lat kiryZY· po.pełniłem
&bro<łnię, rzucafoe podej:n:enie

Samolot

runął

na. da.eh 'villi.

Z rachu

SOWV(:b.

Plan- ten przewiduje, te potrzebnych
f:um dostarczyliby z jednej strony ci,
którzy orzv budowie skorzvsiaią, ' n
wiec prreds1ębiorstwa w~glowe, żelazne cementowe, przedsiębiorstwa, wykonuiiłce budowę i Wl!"eszcie funduszt'
bezrobocia i Z. U. P. U. Z drugiej za~
~tronv irałęiie

produkcji , które

skut·

kiem odbudowy dról?' zvskaią, jak Mono
poi Soirytu~owy. fabryki samochodów.
więks~ miasta. wojskowość. Punduc;z

K•llilA
•
_
1.0WICKA
„.

Remantyezay dramat
tle
powatanła llatopad•••so tlSt r.
Rol• -'· lirHi•:

Jadwiga Smosarska
Józef Węgrzyn
Stefaa Jaracz

~:s~d~~~Jats~~~fay~iaj~!~t~on~~~:

M. Zelwerowicz, A. G1'118Zc:zyńald i lnnł
cji poszczególnvch zair.teresowanych Wielki przebojowy
gałezi przemysłu w wysokości od pól program świl\teczny
•
do 2 proc. ceny, co daJtoby. według - - - - - - - - - - - - - -

CA•l•A
„

11rzewid'V'Wań

1. ·.,. • • :

•"'

;;,· ~-'>~~:~ ,. ,

· · '·· J

Na zd,ięciu widz~my ulicm.ego •prze,lawcę,

(Jb;gQ6Ż.llot'fO i*>p.k.~

gl"U

0.0bJ: li&

Qhoiakt

„

W ł.odz1e
wł;:iczając w to także wptywy od zaln-1
Prywatnie dolar papierowv w żąda.
,
! ~
tere'>owanych instvt- ·cy.i ube!Znieczenio· nin 8.94, w płaceniu 8.92; dolar złoty
W mlc1scowoscł Ant.o ny lud~o~c
wvcli Dalszych funduszów mi ·~libv do- w żndainłu 9.05, w płaceniu 9; funt an· 1 spost~ee-ła samolot lecą.cy . msk~
starczvć wojskowo§.ć. przedsiębiorstwa ~ielski w żądaniu 30, w ptaceniu 2Q.7~; 1i:ad miastem. ~pa;at w pcwn_e1 C~\V1
autobusowe iabrvki samochodów . a rnbe1 z•toty w żądaniu 4.70, w płacemu 1 l1 P?cza.ł .. trac!c rownowal?"e 1 osiadł
wreszcie wypusz..:z.enie obligacyj Pa.óst- 4.6~: marka w żądaniu 2.13. w płace· 1na 1edne1 z will.
wowe~o funduszu Droit\lwcg;~
lmu 2.L2: za 100 franików fra.ncuskicb w
Prav.:ie natychmiast nastą.pił 'Y"
/
~-~
.
lldanill
W plaCCAb& 34.85.
buicth zbi.orJUka ,Z benz.y~ zamie•
. ponad

!

ts

miU.

rocznie.

1

Dolar I funt

as,

niaj4c samolot w palą.cą, pochodnie.
Obai piloci spłonęli żvwcem. Prócz
lotników dwie osoby q~wilne poniosły śmierć, a 18 osób o-dniosło cież~
kie lub lżeisze obra ż ~nia.
O~ień rozszerzył sie z og-romna
sz;ybkościa ~imuiaic. całv. dom.

-~----~----------------------------------------......~~-----------------....;;.~E__C~ H_O_"-·--------------~--------------------------------------------~~~-N_i 3~4
był

Kuchciak

Nowe
polskie znaczki pocztowe.

hersztem szajki bandyckiej.

Egzekucja dwóch ter rystów.

tę i lekko ran.iły przechodzącą ulicą wpoLliżu•
{Doiońcrenie ze &tr. I·ej)
młodą robotnicę. Na chodniku Leżały posiarpa·
WyjMniono ju.ź s:z;c:i;egółowo ptzebiea: za.. ne zwłoki. Włosy były zupełnie spalone. a mamachll bombowego ną magistrat i wojew6Jz- terjał wybuchowy zawarty w bombie wyrwał
two. W zarnacllu pr~z Kuchciaka brali udtiał: wnętrz.noś.ci i oderwał cale kawały ciała. Płat
Ja.n RzetelskJ, sekretar~ kartelu ZZP., F~Lks skrawionego c,iała w.alezqono po drugiej stronie
Wiśniewski członek NPR•• Stanisław Kli~ctak, jezdni, a oderwaną dłoń o kilkadziesiat metrów
Bolesław Renos;k I inni.
od miejsca wybuchu. Jak następnie władze usta
W f;wietle ~aterjałow, zebranych w drod2e lily. zabita była 48-letnia 1\1.indla Goldberg-Fi1'(f!zmordowanej pracy organów bezp.!eczeństwa lozof (Zawiszy nr. 7). a ranną Chana Krajka;
wn zamach przedstawi.at 1Się w następują.cy 20-letnia robotnica
11posób:
Jak wskazywały śla.dy Goldberg podnJr.sła
W dniu 18 bm. rano. Rzetelski l Wiśntewt:=ki paczkę i najprawdopodobniej ukryła i!ł pod
otrzymali
chustką, by w najbliższej bram.Je, bez
Ś\Y1ad·
od Kuehctaka bomby
'(ów. obejrzeć jej zawartość. Nieszczęśliwa. bie
Po wysłuchaniu ostateCW.}'Ch nyrelrtyw jak dna kobieta myślała. że znalazła coś wartomają się zachowywać na w)'Jladek tak\cli, czy ściowego.
imlych o\olicuiości, udali się na ulicę Ogrudo·
W międzyczasie dwaj inni spiSkowcy: Klim·
wą i weszli na posesję, oznac·zon, numerami czak i Renosik podłożyli bombę pod gmach ma·
7-9. Posesja ta posiada dl'Ugie podwórze.
~lstratu. Bomb"} otrzymali od
Wiśniewskiego
oddzielone płotem,
na wyznaczonem miejscu zb'órkf u zbiegu ul.
biegnącym naprzeciw gmachu Unędu
Woje- Piotrkowskiej I Zielonej. Była również opako.
wa.na w papier, i zapalnik został wyciągnięty.
wódzk:ego.
O godzinie 10.20 Wiśruewski wyciągnął za- Na s:zc~ście, jak wiadomo. robotnik miejski Ko
pa.lnik bomby i przerzucił ją prze.,; płot w ten walski znalazł ją w porę
sposób że spadła na chodnik wpoblizu
i do wybuchu nie doszło.
•
filH urzędu pocztowego,
Bomby spreparowane bvły w puszkach od kon
mniej wiięcej w miejscu. gdzie :irmjduje się serw i posiadały zapalniki t. zw. ,,Czasowe".
szklana kopula zimowego ogro<lu pałacu P<iz:r.M!, 23 gndnta. W pewien ezaa po 11ap&dzle

nańskJch.

lamacoowcy wybrali moment, kiedy na uli"'- !\fe było nikogo.
Po chwili od strony Stodoll'llianej przech,.,dz.j
ła jakaś starsza kobieta. Zauważyła na chwni·
ku paczkę pokaźnych rozmiar6w, owin!ętą i;.tal'allnie w papier. Bez chwili wahania podn oFła
ją i paczęła rozwijać opakowanle. W tym mo.me.ncie nast.ąpił wybuch, połączony z· silną d€tonacją. Powstał popłoch i zamieszanie. Wysoki
słup dymu zaslaniał narazie
widok, nikt nie
wiedi~at, co 1t!ę wlaściWiC stało. K iedy oym
WTE'-'IZcie opadł okazało się, że odłamki ekplodu·
j\eej bomby rozszarpały nieszczęślhvq kob'e-

(Dokońcrenie ze str. I·ej)
I w~ś.,,.. oraz tele11:rp,fk:znde do ~ancelar~. cvw~.:
Do odchodząceiro komisarza tto!ówld zh!i- ~e~ P Pre1.ydenta lłzl>łltel odwolulac s1e do la.
bł sle nastt~pn.e a<lw. dr. Starosolskd i pe hp , rl
R i
.
·
przedstawtje11iu mu snę Ch\vlle 2 ndm rozn•a· '
rt.:7.Y ent . zp1,tej PO u.tDQznaniu sie z ca.
wie.ł.
•
1 loksztaf•~m sorawv wvqal decvz1e.
Diiennikarze padeszlł do komisarza Motów- I P. Prez:vdent skorz:v:>tał z o_rawa łaski . ~
IQl, który z w illiocim:-;m na bwairzy smut1<iem s~osunku do Zurako';'>k1-e~o . ktore~1u znm :e~ił
cdpowierizrał. te czuje sie tak zmęczonv. h ~are _śm. ercl na IS ~a\ wiemmia \\ sto.sun~u
zmuszon:v Je_;t prosić 0 eh w .le spoko1u poczem . ? D 1ndv~zyna I Btfa,a p, Prezydent z larikJ
tzeczvwiście usiadł na lawie w kącie o.p iera •11e skorr.ystat.
jąi; 1r1owe na re.kach.
EGZEKUCJA.
P(\ ogloszenmu wyroku osk Kossak hvł wl~
Lwów. 23 1trudn1a. W nocv orz:v iec.hał dl
docznie uradowany. zb\.żył sle do Blllasa i
LwPwa kat B1 au11 ; ustawił na ondwórzu · w :ę.
Danylystyńa.
zienia w Bn11;dkach szuMtnke. Po 1wżegni1•
1tadtac li.:h rekoma po twarzy I g!owle.
C'anv!vs zvn wyprowadzony ze sali sądowe] t m sie obu ~kazańców z rodzina.mi b<loro•wa1•klollil si ę koonen<l.amtoWli eisI< ort v O(}lk:vinei. dwno l~h do cel. 11<Lz.1e oczekiwał na ' nicl1
nztegiele'Wsklemu. którv pierwszy w cziasl~ ksiądz.
rozprawy udz.lellł mu pomocy, gdy ort zemkano o ~<>dz 6 ziawl\i sie przedstawiciele
włac!'I! 2 prnkuratorem na czele flbu ~azańcótv
dlat
wvorowadzono. Pi;lrv. Slego 1>Ówie-;zooo BO. ~l.
Lwów. Z3 11:rudnła. P<> ogtoszenilu wvrokil ro nim przv::;zla kohll na ieiro wuia Danyfy.
~ądu dorat11ego obrońcv ska1anvch
zwrńcfl 1 szvna Pil 5lrn'fl,tat1:wani11 ~m erci or1e1 lek~·
dę telefonicznie do ministerstwa
sprawiedli· rza, '< 1 ała skazań1:6w ulożoiio w trumnach.

- -- - - -··· .....>..a----

w !'rfinie+crstwo Poczt i Telegrafów wydaje
w nr.jbliż~zy-m czasie znaczek pocztowy

.,. lokalu kartelu Z. Z. P. przeprowadzono rewtzje.

craste ktOrej znaleziono około 27.000 złotych.
Nie przypuszczano jednak pod6wezn11, te były tn okolicznościowy wartości 60 groszy z oka%ji
ptenlądze zrabowane bsjerowl firmy
Kroenlns Ml· 700-letniej rocznicy rttłożenia mia:>ta Toru·

chelowL

W czasie aresztowania Kuchciaka t
nów
odebrano 5 rewolwer6w
i znaczniejszą Ilość amunicji. Była to dobra

Zdarzenia i wypadki

I

f,-)

Warszawa, za grudnia. Wczorai zaJX1clł w fatszowania tS.dn1lowych biletów okręłnv::h
$3,dzle apelacyjnym w·.rrok w głośnej "upa· Il-ej klasy, zaco Si\\d okrcgowy w Łodzi skazał
Józefa M1rowca, lzaela Rosena i Anton'eg;o $1>ie
wie f.alsz.erzy bUetów kolejowych w Łodzi.
fok w swoim cza-sic donosiliśmy, pracowni· watka na karę PO półtora ro-k'\1 więziienia k:tt·
l!Y tódz~ego cddzialu Orbisu Józef Mro·,;~e.;:: de go,
laael Rose.n I Antona ~p!C'wak dopuszcza4! s!ę
Si\d rupelacyjny zmniejszy-t wszystkim oowę

kaTe <lo Jednego
im na mocy

flV ieitei ułon~fe~ L~. P. ~1
'•

,·.:

-
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PORADNIA
NIE PREZERWAfYWY• -

oo 1 rano oo 11 irteczor. od 11-U
a.-3 pnyjmuJe kobieta lekarz "' nie·
1zlel' i śwteta od ~2 oo pot.

C2.YQPa

leci. wyratnie

PREZERWATYWY „OLLA"
winien Pan łądać, ws:i:v•tko on• UŚ fH
komo r6woi• dobre. NA$LĄUOW,'11CfWA

Ler.zenl• cbor'>b

we11:1er}canych I •kóraycla

zł.

kr~tk1•

1

Prawd siwe,
1edynie • naswą "

RATY

dłur.e pole•a aa

I t•

+

„

merką

„Koniekcja krajowa."

•-••••mi-----------·CHT „ I o „ o ... „.

w podw6riu na lewo

•

••••--------•••••-• I

.or.

med.

N.
HAL
Cborobv skórne

Doktór

IA

Ili

wener•czoe

"

1 moczoprcłowe.

1

SłEtłP•~IA 2.
oro y a orne, wenel'J czne
ł mocsopłciowe
od 9-el do 8.30 z 4 2 9 • wlecz.
Ul.. 6·ir•

Ch

b

„ nled·
· '·•.l"I"
• ... od IO do 1 oo "Of.
...

-

Dr. .Med,

DR. MEO.
wewaętrsne
prn;>rowadzil wit na

GLAZ

Choroby sk6rne

m
51

Ił

weneryczne

j

6.
telefon tS.5-49.
17.łeloną

ul. 11 Listopada 15,
tel. 166·49.

Pnyi111ul• od 12 -

2 i o-:! 7 -

ClaorobJ ak6rae, weneryotae
moc&opłclewe.

tel. 149 07

s o"

Dr med.

H. KLACZ8'0WA
położnictwo

i choroby kobiece

Piotrkowska 99,
tel. 213· 66.
Prayim. ••••· od 10- l I od ł-8 po po

ułotkl

.

.·

, .

.„

,,cn,erwoneJ t>Omocy Mo·

pru"!

~

Tyrotlnlk pod

ehorobJ e1r6rue, weaerrcsae

NAWROT

Piotrkowska 116.

n,

tel. 215·18

Prz\lfm11le od 8- lłl rano I od ł-- 8 ""lecz.
w nled·t!ct.: l ł"'leta Od 9 do li w poł.

,\1.1!. ~ Ui.L..LL.AJ l..le 1dar) cb ,u:gar1'ow, pu·

niewa:i polliacJamy wszystkie części do u·
.:arków i paiefonów. Ceuy kook.ureucyjne
z gwaraDCJl!, oa żądtmie wys)łamy Jo domu
ua miejscu je;.t zrep1:1rowany. Tel. 190 · 65.

moesopłc. ewe.

J4• •

f • W • • • w • • I e W ••
:
aieuletnem od hdacj partii, HY fnPT peU•
tyuntt.
,. .
da ;e lelit•rc w1aecn1•rot>•\ I po••*"' pral1D'lC sUp•łl•if
fłębne potnehy 111telektu1łae i dachowe cnhlalka
.
oai•. 1woboday wyru wuy1tlli11l kler11oko• myłli lar

ietl

pl~mem

H

111a 11lłaroei.

H

llaralne

ł

obyna1owe,

aedałr• • I Adinfal•tracJa I WarH•••· al. 011•1.111 tt,
Pren„merata kwartalna a prae1yl~ d. 6.ltoate P,
.Na hdanio wy1yla Il• ••m•ry ckaaowc.

I

..

t••· 21S••,~
J[, O. ar.

~.

-----------------·

,..

~----------------~
~
KOMUNIKACJA. A.Ul'OBUSOWĄ

J..ECZNICA.

•••

J

l..ódź·Plołrkó w •
Autob•l't' aa pewfhHI linii edehed1' d• Pletrkewa • li:aUei pełacl lfo4ałnle ecl '7·ef n••
ił• 21·•1 w w1ec1. I ul. W6lcs„bkl•j 232 pny Owern r.tadaiewya.
Cu• prniuił• fod1111a 1 30 CR•• al. 4 -

chorób oczu
„

retłalł•I~

E P O K A"
"
II E P O K A"
II
a

•1I
I
1
I

E p O K ~
..._

11

I., H E p O K A"

2t.U·:.ł6
l

,,.•-----~------.--- ....
.•

PoUo.la dokionala 11-cznvoh areszoowafl.

E Ił

•ta łe•i ł6:1kaaał
DOKTOR.A

i>ONCHINJ4.

Wi..·cznf' ~zkłu na pocZf'kanin.

!\UW AKOWSKI Tadeusz., rocznik l 1JU7. Wi
dawa, Zf!ubił k. iąż.eczkę wojskową, wydaną
w P. K. U. Łask.

PRl\'Ji\lt dwlich panów na mirszkame. Wiadomość. ul Atiramowskiego .B1J.'i. J. Oa~do·

I LOTU, biżuterię i k.wity lombardu" f: ku
ruje i płaci najwyżn.e ceny. M.igaz1 n jub

~JAJCHRZYCKI Józef zam. Mnurera 11
tj!Ubil legitymację wyda·aą przez l<~undusz \ ;

wi~z.

I• Płotrkow1k• Nr. to,
tel. 221 •72.
'r11rf111ul• r., chonch wym•«•l,1yc

\ 11

rz ebywaQll w leuai•Y .operacie • '
takat tbory1b pr:syehołis~•ych
t - I I od 4 - 7 • o6ł.

NA

GWIAZDKĘ

SO 010
TA.NIEJ

~1wajoank1ab 'budll••w. Klo.aoa.owo I Wl"Jo- łHł•• a~
rwa1aoo", w1r•111lo• aoym 3,95, ao iw-cya •)łvbla•
12. IS, 18, 2•. Ne "l•'I d...ao '•"
!l.tS.
li, I:>, I J~. b„dallu 7.~ I
Dewi• • ud I al •• lott dam•
ule od al 21.9~. fabt. •error•ó'" „\.HR.JNOM&Tll&„. od...
ł.6df., Płotrkowelo a 116. R•peraeja ea e1oi1H.

•lD•-

i..., 4.91, b.95,

l. Fijałko, Piotrkow~ka 7.
Bezrobocia.
I t'ii'"1o· 0iiii·~~~~-•••••••••111illiiiiłlli„
„„„„„„IL'7.ll1&111111„maa1tilllllliiillll...„!lllll„IEllMWllllD8 . . .„m·m„azil211111„„„„,„„„„„„.a~~~~~~'Rl„llml„„llill

lrrski,

n. -

„„,ki

...llll!„„llllli„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

1

~ ae11 beakonk•r•a•71a~ łw•-.tec•nJ praeb6J l

Dslś

111
P~ raz pierwszy w Łodzi l

---

I

ręcme

„Chrooometre''.

nabożeństwo śW!4łto~ne.

I

10 groszy od tyei11ca
wykonuje pracownia ręcznych filetów
.\1, Einhorna Kilińok.iego 49.

fabr.

uro-.zyste

V

P1iyj111u a od lfod1. s. el d<t 1l•el i •d 4· •I d• Od i. 9 do I I od 5- 9 \\le1.-2. W otedz. od 10 -ł
8-cl. w aieddele i 'w1,ta od 1fod1. 9-ei d11 l·•I

fikl

--

kooa1wcz.e <lila k oo'Wersji i'Jr•ow z:aBtal\V'lYCh.
Oczy .... ~cie w każdym z tych fiilmów mOż · eonu'' po kreac)ach Marleny D!et~ich I Orttf
Usty za~taw~e mada ok.res am01TtY7.a- na odnaleźć ~póhne aok~enty w lnsceniir'. a·.;j! Garbo _ niewńele miara do po-Wlled-zent:i.
c~ny 3.3 tata plus .3 lata wolne
uicciu scenarius za. a na\\.et w zrze aktorów.
Naitomiast Gustaw Froelich stworzył kte.
(-) \'llczora1 w W airszawie 1)r7.ed w'ecz:->
„Pod ta~szywą flagą" odznacza sle ie-1 11:1.k
rem poJaiMga sle w ok''1
1ioa.ch żela.znei Br:i:mY
. .
.
.
. k
acJo
-upn zlożona z ""· o'," 50 wyrostkmv komu.W.- b. scruslem o-pracowaniem szC2egól6w. w1ę szii
odrebnlłi I ciekawa:
„.stv~znvch.
n
""
I
która z okrzyk.iem „C11'1ęba"! rzuci a I dbatoś~lą o prawdnpn<lonieństwo
~zp!ega . to1nierza.. traktufactgo swą 111:ew~,t~ct
:>ie ~a
do p)ondrowlli11ia stra~~nów. lct' • k I
I log·ke laktów.
na.. brudną pracę, ,Wro o~etk wizt4edettt
ul cv imwstata pa.mka. z or~ s n·
r.zystall komu.n·iści, ahv natychmiast prze.rzucić\
Kulfsy dzia!alności wywiadu n!iem;ecklcgo ajczvzny.
j sio na Inne mieiisc~ . Rand~ it_rasmvafa r.'1 ul~ i rosyjskiego, n1etody praoey s.zp'egowsk!e-i Na~epiej wYJ)adły sceny w oocnym to4caJ•
ZlmMI ()grooowe} 1 Żela~eJ ' ' kracza.Jąc do dh p.0.1.nalemy tu na podstawie materjalu niemal •.Marabu'' ora.z zamknięcie tiilmu trat<:ktn~I!
oatrzonJ1 ch sklepow kolooialno - spo:iywczyc •
poświece-niem kobiety. która przyjmuje spllknt
n!szcz.11c torwM ! wvbilia·.jac szyby
autentycznego.
Bar.da bvla na,JDrawd(lJOr.dtlbniel wrra'l'blo·
Intrygę zawfązano uęozmlle, a3\oła trzYma w nie śmierć aby ocalić ukochainegio człowkka.
wnna I z bfv-;1k awicz,na szy!iko.śo<1 prze1Tz11cala
się z miejsca oo m·iej-;ce. W c7.aSJie tych ek~ce·
illf!.__ _ _ ._.._ _. __ _ .__ _ _ _

Choroby a&órne, wener1czoe
• kobiece.

~.łATKl

-

Łódzkie

sów roorznc.ant)

8.30 wieu,

ul. 6 .S.erpn.a 1. Tel.

...

w

UR. Mt.O.

Dr. med.

C•glelnłana tS

k -

1

Przylmuie oil 8 co t1 rano. 1 do 2 w poł.
'i do 9 w•tcs: w nie da. i łwł4tła o t1 10 dn 1 w

Choroby

E k s b•ISk up , T ym1en1ec
• • k.•

w polu granat. sp<nvodtJwał wyb-uch.
Ant,0111
5l!kOl\Wki zostaf rob:ty. Wybuch gram.atu row•
. nież zro.nił 4-le.ta1fe dZl!ieeikio. z11.arl<ln.lliace sle
.'
falszy~ą flagą~-'
: pod~ • w !1ries7.~:miu. Życiu jedlnak dz1e:· 1
ka nne gro~1 niiebezpneczelist•WO.
na ekranie kina „Orand·Kiłllł".
I (- ) Oddan ie Zaklad1\w Sohoesseirowskłch w
Do serii fflmńw szpieitO<WSklch, 1X>ml~y napif:ciu, ma dobre tmnpo, mte.tsoamJ! rtle c.ru1 Ororkowie w M;:edawe Maierowi fo~lowi n~i stąpi w dnr.;u dizisie~">zvm. fogieil umeruchamia któremi znajdnitlTJIY takie asy, jak X·?7", „Ma- Jemy wcale. że jest oo fiim mówiony,
u •klady do dnia lr) st\'cznla.
i
(-)
ló<lz.kilm przemvśle one ~d2lt ro.za ta·tla·rti" - przybywa jes.zcze jeden d7wi1;Bohatemwiie
filmu !rlówtą mało l tJ'ł*
dwwirna dniami świat iia.dnei J)Tzerwy w nrn:e-- k<lwlec produkcji niemie~kled p, t. ,,Pod iaf· wówczas kil'dy dtaln1g,i są potrzeh<ne•
1 ruchomi~nM!.
.
s~ywą flag!\''.
C harlotJta S uza. pie.kna bohaterka „!.-~
(-) Min Skarbu 01pracowa!o tinep1sy
wYcuw

W • 11'9

,,.. W9

i ed

A• KO&UDZKI·

I

e

M

Piotrkowska 10. Tolef. 24.S-21.

i

J

,,Pod

na kałdeJ"

kopercie.

I

Nowomi•i•k• 8 te • 245 • 41

• b ezrob t nycb .

I

OLLA"

OLI.A".+

ecznyc h

•
•
zyczen

. (-) Antonii S!t~o łat .30 "!i~S;Z.k·aniec in;· urocz~'ste nabo7eństwo.
'rrawlł
iąt~u ~ru'J)Owo Rm u~ dereszynsKiej po;v . .51' • j I w roku bieżącym tradycja ta zostara za·
n~msk1ego
rozb,erai::ic w domu znaoe7~oo:i:

ialr naieoerlficznie1 edrzucać.

-o R y
U B I

•ę1kic, dam1kic, or• z KOŻUSZKI

----JU•a.--

d

ZAWADZKA 1.

:

fLna.nsów orarz prezc5;elt\
Rzeszy dn.r2Lny proipram robót dla
ziaitru<lnńenla beizrnbotnych. Gabi-net zaapr -.bo~
wał pnzedfożony ,proi-:kt. pr1cw ·dujacy prze·ma
•
•
•
cze.n!e na te:!l cel 500 milionów marek.
(-) Na jezta.rze U>za stminy lrołtynfaf\s'i<dal
°W!irO
WlęZflJ.OW.
podczas lowie!1da rvb p-rzez W, Kisiela lat 34,
•
.• .
. .
mLes:Lkańca wsi PcJusze załamał sl·e lód a
Ló'1t. dn. 2.J grudnia. Zgodnie z tradycją, J1,;howana. Tym razem tetlnak osoiJisCJC J*ZYKisicl w1x1dl do wody i utona!. Zw loki wrdo· r.a św!f;ta tloże~o Narodzen~e w kaplicy 1w; • liy! \lei "".iezknia przy ul Ke>oerrJka J. C. b
byto <h;@ieav po 5 godzmaclt
I 1lennel przy ul. Ktipernłka - odprawiane lesf Dlskui> dr. W ~ncenty fymie~c"kl · któtJ od•

Banku

Lekarzy-•pecjałistów

PORADA 3.-

obrońcy.

,.„.

gost>OOiaflki. ministtem

WEN ERO LOGICZNA
1

Pismo

I

ustawy amnestyj-

··.;;~„J...~J.>

,_.

broni

z

ne!.
\

w Radomiu.

wczoraj w

Ra t • e d •

z czego polo·

roł."ll.

daro~vano

wygłos~

zam•as
• t

u••.

karżo;riym

doby.

paristwow~ fabryka

Kraków. Zd grudnia. W 011tatnlm dniu za- .vr.1esie1le ~karirt apeld.:' ine:I I vrosl ')
par.3 n„nCl~ expose cO'Wego gabinetu fran<;US• kre~~„:.vrn ustawa dla \\ ni"~iema zapuwldzi
1 • f!;.nle na p1sm1e n otywc)"' w~·
1
kieg>0.
"·· ~ą<1u l(rak " •"
\V z•1 u~zku z tem t.i S <ąpf w na „ t~I'.\'. ~.
Premier zapowiedzi~ k.omp1 ·;:>ie wv'.fatb.ów sk arvi ue Iacy. •ei. WiJ łynĘ.Io uu
przez reorganizacje admin ·s·trac}i. przywrlkcnie sk .ego 1>1· !Il(\ adw. \\i o1?nlakow<.;..1 ,,o. ·\\ pi · dnia•:h :,.riesłanie obwo•e mo!lywów W) •)Jui
autorytetu państwa i pndięcie r :ikowati ze Sta- !1rue te T oJ>.tońca ~1unk.ew1cro\lreJ ~ ,>owlaJa za,.\tl7· iąc~so.
nami Zie<lnoc10r.cmi w sprawie rcdukc1i dłu·
g1iw. Exp1se spotka!.> sie z żywiołowern: oklaskami wleks1ośc.I izby,
(-) Am:(ha iniosla wszelkie oi:ranicz.:.nie
r
•
ł
p.rodukcji węglowej, W ZW'il.\zku ze z.naczmm
sw1ą
.,. ~
wzrostem eksportu.
(-) L]yvd George zaat.1.kow'al w fabie Ott11~
Mac Done.lda w n!·~slvchame o~rei tonn'e.
UtC
ZleCI
O
{-) K()tngres amerykański uchwalił pud·
..
•
-, '
1_
wyisi\ć procent alkoholu w piwie do 3 1rcLódź. 23 ll'ru<f.nla. Wo1e:vódzl\I ~°:mit:; do Jasz.czot~. "rezes WIJdewódzkiezo Komitetu do
cent wiPJ.'.szośclą 230 t)l'Zeriwko I~ glos<im
1Spraw Bc.z1uboe1a za nas:iem posted~l·w. '" c n Spraw Beozrr1bo-cla ia.ooczatkOl\vał Jut te u~ę,
Jest 'to l)ierwszy · w~1om w ustaiwlie prohl· zw mea sle z go-racą prośba d~ szerok ~h. ma~ skladąiac do kasy Komitetu
bi yjue ·
!>poleiezcńSl'JWa o s~ladanre ofiar pien.1 1;" znych
50 ił.
.
.
.
c( 1
k
d.a
.s~ na rzecz !){ mo~y dz1ec1om bezrobotnych za·
Ofiary należy wpl:.tcać na t«mto WÓJ. J(om.
-) Radilostac1a watvkańs a naL przem
miast przesyłania życzeń świĄtecmych i nOł\VO· dla Spraw Bezr11bcda P.K O. Nr. 67 '400 ie
wienie Ojca św. do ka.rdy·~alów w 3tibote l4 ' rocznych
b. m. 0 godz. u w połudme.
wz,mit>.nką: Zi1miast żYc7.eri świątecznych. "la:·
(-) Na wczcrałszem posrledzenńu gahi!netu
Aby po~ud1Jlć szer'S'ze masy społeczeństwa twlska ofiarO<lawców będa. oi>ubłikow-ane w pr~
Rzeszy komisal!'fl do zwak.z.anJia be~?boo:a do te1 akc11 wo3ewoda łódzki - Wla.<lysla w sie.
Gereke zr e(emwal uzgod111ony z m1•n:1strem
a .u;Jl- - -

z.

,,O R B I S

ubiegłef
P.auł • BonOO'ltr

dukow.aJa

CIUlllłlEW,CZOWA APELUJE••~

broń,

jak brauningi t para.belum.
Bronl'l tą posługiwali sle sprawcy zamachu bombo
wego przy napadzie ną kasjera flnny Krnenlng oraz
.,. czasie ozeiitych bójek, jakle miały miejsce ,.. loka
hi kartelu Z.
P. przy ullcy Gdań11klej 40.

Wars7.awa. 23 2rudnła. Z dnlc-rr.
stvćznia wszyscv J)ułicjand ma·

!<J c;trlvmać rewolwerv - n:tl!a1:v oo!·
skiego wvrobu Rewolwe1 y te wvorcr

r.ia, przypadającej w r. 1933. Znaczek ten.
jego kompa.przedstawia widok ratusza w Toruniu.

Zmniejszenie kary na oszustów
Z

1-vm

11

I.

OM

w przepię'.mym filmie SZA'l'AŃ i KI PLAN
.Nlebyw.ło

twmpo

akcjłl

~c;rciekawa troi~ :

li on„·t

11 , .l'rułlic:a:nv i'~·g·<i··s·io~tra
I•
lj

film I Ba!H•ftl •ra 1 Pruoyuan wy1t1wa I musyl&L
I>en,L•k w łwitta o foda. U ruc l dal p•waatclat• • &oda. J IJ•

Ili

U fi AGA ł KaHJ tar•
wale'" kina otra7•r
na pamllłłktt ł~t•·
sraf14'1 l om Mis.a
• wlaeaonc••J'•

••d.„.„

..

,.

..EC ff

er.

Emigrant polski na własnej ziemi~

Osadnictwo w połudn·owe· rancji.
Organizacja rozrzucony.eh osiedli.
.Tulo-. • .rr""1łiu .

N•Jwł4'knym ołrodlucm oud111ctwa dla
Polaków w połudufowej Frmcjł jclt Tulo·
U. położona w dep. llautie Garonne. p~
utem Montt111han. Peń~t>nx. Agen i L d
Mia.ta te prMiadait '"""'~ biur łyjęeyt'l1
•ylko • pMrednictwa w •prawach oe1ulzan;a

I

Okręg Konsulatu w Tolwta ogarnia 13 umo ze zbożem, które 1!pnedaje &ię za bez
deparl\tmentów południowej Francji, oraz l't>n. Osadnicy pol.,cy nttogół z<loh) li tobie
S departamentów okręgu honorowego Kdll uznanie wy1rwał11 pracą, do której źad~u
•ulata w Bordeaux. Na terenie tym majdu f rauc02: a'ni 0&ad11ik wło&ki czy hiszpański
je al~
ni,:dy nie da tyld tt1pału i wytrwałej gorli

około 16 tyrięcy Polaków
w ozem 2 ty„i,~ 1amie1n:kałych w d.epurt.a
na roli, jako dzieritiwców, włakicieH l .ro !nftltach Kon11ułatu w Bordeaux.
hotników rolnych. Przy łf'j ~ro~oltnołd ~8
ZaMdnicw skupień rolnych niema, mom .i e maM pok„tny«-h poh"dntk6w i to jeP-t zliwe ą tylko okręiti w· promitt1iu 10 do
pluł nłetyłko Polaków. ale wuy11tk.ich. nu 20 kilome1r6w, ~dzie ud 11 ai~ M'brać. lub

w ości.

Pozatem można zauważyć wpro11t uderza
&adni~ <)w pol~kirh. W
"i~k~zej częllci ą to rodacy od wiela lat
C', iadli we F1~1ncji, w począ knch pracowa
li w pn:emy~le, Elką.ił po odłożeniu nieco
Ofłzczęclnofoi urłalt l!ię n4 rolę wzorem ojców, ma j ąc ni epnapartą
tęsknotr: do posimlania demi.
Latwo j.-<lnak: „ny..wajają ~hie metody
t•1,rawy miej:.cowe, C7~1'1o zmit•niając wedh1~ . ~-11:0 pomr łn, luh wprowarłz.a jęc !!Y
•!lem po:tnanv w kraju, lecz prawiP zawne
0 1 rzvm11iąc 11'p87e wvniki od innych rnlnil..ów mi<;•<"owych, lub osiadłych z innych
jącą in1e1i~encję

po 30 do 50 ro•lzm. Do okrę
ga Tuluzy nalf'ią pozat.em wielkie "kunieObittaje ~ W.te P""I
nia polskie w Df'Cazł"ville. Cran11ac. Carłonyfcł kontra\towych, ~to p~ro'Mt" m11m1: I f..a1ZJ1u„ e' to okr~~ en-to przemy
.lza 11ię amatora n' ~wne pole. w11kazując. ~łowe. wzoro"Wle kolonje połt'kle przy kołt to WtłZY!ltko należy do ![Ol!poilantwa., 11 tlt11nfarh wi;-!!'la, J.ecz o tych 'Qarazie nie bę

J.ail!eyeh sp080bnoici do oeadzenfa ai4'

na jeilt M°l1Jłych

.1ali.

1yml'f!AIM".ITI -

:łtiemy mówić.

łw~··.

..nfe Wt1zv111ko dotn eo się
Wobee h„1ku _jAldchkolwiek or~n
uin«'ii walka a takiem po~rf'<lnirtwf'm fp"lf
łntrrl7'o tnulna. to tf'lł •tworzenie w Tnlu
ai11 <"~•ralntt~o RłuT'a Ro1nee:o FrAnMlł'ko •
Pol•k;ei?„, \tóre llf>TDWUje CZ\'TUl~M opi...,_;
nau1 OM1milttimi wil"lf' 1 tvch bnląez1>k n-u
11Plo, a nawf"t pn:ez konku..-enci~ potr~filo
()ncnnę6 wpływ nieeu.miennych pośredni·
kliw.
tef fUtr'f' dł.te tlłvAll~ -~ f lł8ftO'towaf

Stan posiadania e:r.kolnictwa polski.ego
jt>st bardzo uhot?i, p:<lyż ~iły nauczyciel~kle
są zaledwie w Cannaux i f'A1gnac, 11;dzie Je~ r,•.1rodowo5ci.
c1ałt1 nauczanie pol!'lkiego. Odczuwa się
Lrak k~ir,dzn polskiel!O.
Możliwt>F<'i C>Mrlnicze są wielkie i ni..--

no

n1\a WVJ18fl°k/iw f)OWaJ.n-ef

pomncy
hlnra w ror.w11J.,e,nlu nłl"kony•"n'"J!O

łe$!O

knn·

t11nłei

~po7yte, w•zi;-rhie h~·k rąk do pra«-y, d zie
•iąrki irosrorlar~tw leżą uµ'orem. Rod1it11

rranru~kie nnka.ję. innych za.ięć.

neieka do (abryk,

DA

~elL

młodzie~

Wiaml!.

m;a.tycy

c=erp·ącv

posady wsre}kie zarzu

•

na bóle nerwowe

Ulji1C rolnictwo.

powinni we włamym interel'ie wvpi„'lnowar
Schttra'kteryzowani"' pracy osad'oika po1 Jh!e1ki Tol!al. Toga! n~minza h(•k Nie·
~ldc!!o ~t bimł:r.o trudne., irlyi w~zy•!ko ~7korł'iwy rłla serca. źoł r1 rlJ..a i inny~h nr~u
111leżne .iest o<l miej cown&ci. czy okoli<"a 1,ów. Sprólm lrie i przt>kona jrie się ~mi
prowadzi e:o•oorlar!Yłwa młel'~e lub hoflo- 1P.<'Z żqdajde we wła < nvm intPre8ie tylko
wlane. TnHlnofrl !UJ wielkie, i:i:<lyż za młF· oryrziu:: l11vd1 tab!„tek Togal. Do nabycia
ko nłaci się vo 50-60 o.>n•imów za li1r. t1 we wszystkich aptekach.
byd°'o na rzeź również bardzo s-tani.alo; to?.

f'k•pertv-zy. pomocy przv
luTMtłe luh ąi~ddv na 'knrzntnvch wa·
ynnlu1rh. Kf1>rowni1dPm hi•1•a je~ Jl
~zr11n'lcill"Wit"'-. tn•orly l..>ez if„;„lny 11'!T'onom.
n1f'°h'liwie kn:11tai11f"V idę poeród rodaków po
tt,.-l,„;11rvrh Ttomttey.
OJ "t....-\,wn,·rh <"ZllMW otwonn'1V Kon- :w--•••ui!lilllli_Sllll_lll!l!l
_ _ _ll:!lhC111--llnr:5Zl--1111:111m-...-iwww!ll!&:.L!Ell.Ul!lnllllmlllURQ_lllillll_&ll'lcum--•
111
wnlnt l'olt11\i w Tnlnrie ma ,... ziulnni-e w
lnltt11.

pfE>.,.,.,..,,vm ~,17;f'

m'7tnr.-tv~

of'iekę

natl

Sztuczne

m1""„ł\11mł Jto'111tlmł. ll"('S w wi~k·r.f'; r,,;~
itcl Polnf"T •amf maflłni• m1.-f~a n ~.-lntt':l'P

słońce

dla próby kolorów.

hvr n~li>
i"tflrwfl'nt";;; lcon•tl1
p. dr. Mi\„t>\f hwo in•rrt"!ln je 11ff) 11prnwan:i wvrliniłttwa 7.11miM1r.kujl!cego w okręgu.
tt

'""':kt"' """'" """ z11wQ,... mnl!'1t

Potwor~e grzechy starej <obieł·y.
Zły

duch

OskC1.rżona Marcelina Dru' lle I
dzC1.ł ! zabił go, pndcza$ ~dy mechanik
Przed sącłem w Paryżu stara kobie· , był pijany.
ta, ~karŻ?na o morderstwo. I to o mor· I
Ocibył się proces, ale tu krwawa 5.
der~t~o n1edokon~n~ przez nią, a 1ednak , nvbroda omv\i"ł.-. się: sar1 uniewinnił ie1
za Je) sprawą ~pełnione.
męża, orzebją.c ie dz.'alał w un es en t~t.
Marceł'na Druille mogłaby z p'Jwo- Btras:z.na ro]a MaTC"ehny Dru!lle me wy·
dzeniem być bohaterką jednego z owych ~zła wtedy naiaw.
nh17dn.\Jch bruqa'tłl-:!]ch romanson:,
Po proce~ie m~ralna
sprawczyni
drukowanvch na tan utkim pap:erz.e 1 oz• zhrodn' opuśr iła Pary:ż f przen!osla się do;;
dobi<'nych kolorowE>mi rycinami.
Nantes, gdzie 7ap0znah s~ę z pewnym
Marcelimi Dru;rle mhła, bow'em ten handlarzem kokainy S!ngeot. Rzudla t?'O
z~vyczaj, ie gdy ktoś zawadzał ie 1 w i.t;· l <JZ,Yhh d}a lnnngo rm.emyt:il_a nari nt"::
c1u, poprostu. go zabiiała, a racze) kaza- kow V gier. Gdy ten -JeJ się znudzil
ła zabijać komuś innemu.
uknuła
P erwszą ofiarą Marcel~ny Druille
mtv~ potn,~rną inlr\1gę: .
,
był pewien mechanik, nazwiskiem Sai!lar. z~wezwała S·n~eot 1. os~rzegła go, ze V!·
Marcelina utr1ymywała z nim pnez Jwa I ~ner czyha na Jego zyc1e. co, wcale iue
łata błi~k·e s•osunki i chcą.c g'> s;ę poz- było prawda. , , , , " .
.
• .
bvć, wpAdła na okropny pomysł~ posta·
W ?wa dn . po1meJ, na_ ]"'dne1 z cn:2.
nowiła że S"'il'era
nych ul czek m!asta znalez10no zamotd0t'
I
• 'a.
•
.
.
ł
.i
wane ·o v••gie;za b1te re1 n· asny mq7,.
}">
d
A}
•
li ·
~"! h
•
.,
•
rzypa ek sprawi„
ze
po 1c1a wl)a
v. o ,~c t:go, zawtad~mrra m_eza _ano.ni· dła na trop zabójcy i Singeota uwię-
mowym listem o swe1 zdradzie. ZnaJ<.lC z1a.
pory~czf' uspo~r.b enie .me?a, bvła ~wMarce'ina Dn1ill"' sl)dz?•a, 7e Sin!?OO\
D3, ze zastrzeli on Sdl~ra; pragnęła Z3 n:e zd~adzi jei urlz' ału w zbr'<dn:. Omy·
)~dm m zach~·~em poiby<:: ~'~.w Len 'P:· 1l:Ja s!e po raz druai w swvrh rar'111l,„ch.
snb nbu nię:czyzn, ~d': I?·uiHe a skiizą
Ares7towano i<.l i, przy tei oknl;c~
na d~u~oterm1nowe Wt('7.tc>mt>.
.
I1 n0śc~ wyszty najaw jej poprzednie 11rze-ht01n·e Druille c1vhał na Sidlara w chy.
Czeka ją surowy wyrok.
winiarni, do której bmten zwykle c!-i.a- l

I

A

__

Straszna

śmierć

Pisma londyńskie donoszą. o niezwvkle trag-iczn vm wvpa<lku, i a ki
miał mie is ce w 1-1 ortonLndg-e 11 all,
dzidzicznei siedzibi( znance-o rodu
lordowskie12"0. Gazety orzvpomma·
dziedzi

„„k ~f'rthiit nl'lll"h. ~e stwo"Pn1f' t11\:t...ł
crll'lłniz11eii lri:1lo lt11MPmn o•allnikowi na

ca olbrzvmieg-o mai.ą.tku w hrab
st wie Sussex Toh na Mortonbrid!lc 2
urocza artystka Toan Tomkins. bvłY
sensacią. ostatni~g-o „sezonu" lon<lr·•1
skie!!o.
Młoda para w tych dniach powróciła z podróży noślubne-i do
swej rezvdencii w
Mortonbrirl~f'
Hall. Krvtyczneg-o wieczoru, po sno
żvciu obiadu, młodv lord, którv
iest znanvm oo<lróżniklem ookazy-

~eT"rn.

wał mał7.oncc>

• 8"-ialnie

O'łliłniMwa.

Palęf'>tJ lt~•i• ;,...t zo"1tni:r.ł'wanil.!i Olltld
uikńw l'O'·kit"h w '7.wi1J7.f'lt, k•6ry w razi't"
"(łtl"1V~nT«-h 1'P7'1tJt11•łiw Tnl'ł~ fli~ fltn~ 1'0-

wamvm •"Vlliłvlt11tf"ln OMiłnictwa f>oMdt"!lfl
(1.nch1ł. fnir't1t'\'W11 "'Y"'"'la tu Zf:!Ón, to ,„d

(''f.fltro ~""""""' hvło „„r<ralf'i7:n"~· "i"

ł<nla 011aifn:'kńw .Pol•kirh w l'T!!1e Jonrrlnin
Wsr.v8CY iMf„11k zn;~ 14--16 1rorł11>nnf prn.

'~4 D!l tnl;

swa

boP-ata kolekcie trofeów,
zebrnnvch w czasie iee-o we<lrówel<
no dalf'kich ef!zotvcznvch krajach .
Pomie<lzv innemi znai<lnwałv sie
t<im ntrnte strz:łłv nleminn afrv k::i.ńc:kich. \V Th'vrnei chwill lord. ktłi
rv nie z<l<1 ?.vł ie"7.cze ostr7.f'C swe i
7.onv nr7e:-'J niehezoiec:zneml oka7.a ·
mi hroni t11hY1<'zei. o<lwołanv 7.ost~ł
do tdefonu. Stoiac przy aparacie.

~ pomorv łll'ZTC'1'0"f1,,vrh O!Ób
j"1fz;rw cllri~o w rOuvpce.

trwn1ibv

N„;wamff';~n-m evnn;i!:i~m

n11 C"11111;e
ohrttnit rn·11wna. itl...-t wi~lc111JMĆ M1ulni
iłw po11i11~ knn•l'AktT i O":r.ncnwanit> tnW11'n
ta1"1l'I ł.vwefl"o wf'fł'n1: ~. 'które dTiś harilzo
!ltlłiflv { ,fłvhv nnw•rttt nl"'1v on~"'7.f"'r'n~n
fr""'V l'07!niat11wt~ n• tnkd Hmlf 1mm~ łn·
Wf'!nł.llr"le. to OftMM: dnrhodowvrh. 0~1dnik
mn•;i1thv ;.._'f!f'7.ł'I dolrnn;r.. - Wit>lf' tvm '10
~

..,._~

Zatruła strzała zabiła artystkę.

ią.. że uroczvstości zaślubin

ją Cf' 11łfl' ,1„ nn:1>1łn-;

I

Paryża„

ioay lorda.

Mortonbridg-e usłyszał nag-le przenikliwy krzvk kobiecy, wzvwaiacv
raLnnku. Przvbiel!łszv na mieisce.
znalazł on swa młoda małżonke wiiaca sie w strasznvch boleściach. Po
uołvwie kilku minut, lady Mortonbr.olg-e
iuż

Strzała l~żaca

nie

żyła.

na podłodze oraz le.k

zadraśn i ecie wirloczne na c.lłnnł
zmarłe i u ia wniałv okoliczności tu wa
rzvszą.ce wstrząsa iacemu wypadko-

kie

wi.

Zdarzenie nie zostało ieszcze ostatecznie wyjaśnione, lecz należy
orzvpuszczać, że traeiczn ie zmarla,
cłotvkaia c sic rozmiesz·c zonvch na
~cian i e okazów strac iła nie.one:trznie śmiercionofoa strzatę. która spa
da iac. U!?"CJdziła i_a w reke.
Kraża ie<lnak i inne wersie. zwł&
szcza w zwiazku z rukoma niecLeCi<J dumneQ"o rodu Mortonhrirli;rt>'ów
efo mieszczańsklei „intrnzki". To te!
wvniki enen:ric-znie prowadzonP-i:ro
~lcdztwa o·c ukiwane s:;i. ze zrozumfa
łem zaciekawieniem.

---lf'.l')"Jf

dnltnve'h Ho~·otAw 1 ohaw ,...; t n11d 'kd· . Fadeometer" - rodzaj u:tuc:meizo 11łońca, - nowy aparat używany w a~IJ·kafukim
d""Tl l>nn OCll rl.... Oę- "'""'· to t ~ p rnwrlIlT> o przemyśle w?ókicnniczytn dla btidauia trwu lości kolorów. 24-goJzinue naświc ' Ian ~e
dnbnłe 11i"wt"'" h1>ilzifl Ilfa~ fł07.ll or''"niza wywiera ua kolor taki alual~.11., jak ly)!otłn'io "e otl<lzialywa:nio normalnego &wiatitt
ałonecz'aego.
~j4, renta mtadoma pnywt11pi do dzi~a.

~ N i e szczę d ź cie o fi ar n a o aj bied n ie i s zy c h I

___________________________

„ ~--------....;.

„„

widz.tsz Jak SC'go Pmitrvcza, ani Jego ~azet, - fek·
1!l;ła. Nie poonaje mnie., ate to tem
iroriej Natasz.a, Natasza nie pozwól mu
mo~ta
ich
~postrzec
dot
ychczas.
Tera-z
H~J.:na
po<.lrtro4'ła
z
trudem
n:kę
d
t.7
bvłv wi<.lee.,;z ne, pod·r>bne do dolikarnvct: do twartv·; była za~kocwna swoją przvcbo<lzić. Wypedi li?:O stąd!
1
Nalillja Borv'iowna mvślała, że Hebli111n. Natalja Borvsuwna m11c;;n~'.t:l !e 1 t.:hudo.;..:1a
;Jalcum1, jakby chcł:lc zatrzeć ostatnie
- l.hrdzo bybm chora? - ~pvit'a· lena znowu zaczyna bredz ić i uczyniła
ruch. bv wzią ~ć worek z lvdem, k1óry
, !:.la<l v ~m1crtclncj walki.
la.
POW•UO
W111t......
Chod<.1ż dotkn~ecie to było nicskon- I - Alei nie, nie. srorączkowałaś tyl · pvdc1,as ostrych ataków kładła na jeJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lzeni~ ltlkk1~ powkki Htl ~ nv ~dr~- I ko. Przywi~zio110 cię tuui abyś dobrzf ~"Zolo ale ta orzvtrzvmała ją. szepeąc \
- f\11e, nie. Nie przyjdzie. Jestem w
•V. PowL>li otwo•rzvlv się jej oczy. Pa· I odpoczęła, oto wszystko
Helena w dalszvm ciągu przvpatrv- f.anatorjum. a on tylko cho~i do San1Ten o~M!ń obl'jmcwal jef kark i moment, który może bvć jeszcze nie· ~rzyly martwo przed siebie. Następnk
mózg. Zdawało jej sie. te umiera. Ale bt>zpie~·znv. Z tvcicm i wspornnien;:1m1 pojawi: sit: w 111ch b:vsk świadomości 1 wala s1e swoim wvdmd1łvrn rekom. na :-;ou~i... Sans-Souci „
Wiece! nic nie pawtedzLlłll. bowiem
vrzcpo-wiednia wtóczt;Ki, co do niej przy powoli musi się zetknąć. Ale l'"ZVŻ na- Natalja Borvsowna wstrzvrnaila o<.ld ech 1-tóry~h \\-idać bvło żyły.
- l.usLro - rzekła na.gie.
j<1'ka~ myśl pochtonęla ją do tc~o stup·
112.jmniej, nie sprawdziła sie. Drzwi O· lrżv tu pani m<"wić . N:italjo f3orysow- IJfZY1;"l~Jaj<1c sie temu nrzcl.Juu zcnin. tak'
_ Poco, kochanie, poco? Poczekaj ria, że at twarz }ej skurczvla sio: bolełwouyłv s1e tc~-zcze raz I Policjant no? Jest p:ini dla niej lepszvm <lokto- p0Job 1cmu pr zez ~wój trn~izm. do na·
~nic. Ody Natalja Borysuwna, zanicpotroch.: . .Zmecł'.ysz się.
wezwał Hdcn~ Szla. chwiejąc się. za rem. niż ktokolwiekbąd.t. Jestem o to rodzin luJzkicj ic;totv.
nim. ~łuchała nie rozumif;'jąc. o co mu ~pokojny.
Hclcrn1 d ~ug0 patrza ła na nla,, Jakb-y
- Lustro - p0wtórzvła Helena tak kojo!la jej stanem. chciJta roieuiać k
chodzi: nie rozumiała· o jakiem szcz~
Na bladc>j, zmeczonej twarzy Nata· 'llusi a ła na nowo przvpominać subic n~rwowo że siostra usłuchała jej proś- ;akicmś pytani.em, czv pic~1.-.~zo;.a,. łte
:rna poruszała tylko S\. Ą i::lówi<a. J.ik·
Jjł Borv'>o'-' nv pojJwił sie wyraz., zdra 1ysy siostrv. bv wreszcie om 0rzy;-vs~y bv.
'
~ciu mówi i kto miał po nią przviść.
Kiwała tvlko (łow• I powtarzała:
dzaJl.\CV zakl<)pe>tarne.
sob i~ h:J vbraz. naa WiiĆ ją oo umettelrna. uJrz.awszy nalrte w lustrn bv naka.zuJąl.! mtlczcnie. OJ czasu 40
- Antoni lwa11k-zu, - za~ta mó niu:
!Wą twarz. osłupiała z przerażenia. Tv czasu słowa }ej prawie że nie<iosłvst.ał
- Dz1ekuit: panu. bardzo dzło:kuJe.
wić.
oatrląc
nic~mialo
na
lrtvsza.
t\atasza
nie była ona. <iwałtownie wvrwala lu- ue, zdraJ.z.aly. dokoła c1ci.:o kraiyły
Potem. wvminawszv przy wvl~clu
- Tak, - rzekł Irtysz z wymuszoByto to Leciutkie pełne zdumienia 1stro z rak siostry i wczeila sie bada w· jej mvśli. Vera.. butelki.„ ro:ru;J.i,.e...• ~te
j~kie~oś pana w płaszczu który zdaj \ zo przypa!rywać sobie. Jakby sądzt- 1an„. komisariat.„
wał ~ie oc.it·k!wae aa nią.. oobiegla Jak "vm uć.micchcm, - nie wejdę, póki pa- westchnienie.
A1e bun~ z wyoowledzianvch PT'%•
nl mi nie powie, te (tl()żna
_ Cu, moje maleń~two mofe ko- 'a, Ż\! pit~rwsze ~~aż~n)e b\< to ~a 1 szv
~za.łona do V erv.
nłą
slów nie tda w<iło si1: wvw1...t ać w
Westch11~ł
I
zwracając
się
do
Sz.uchanie,
czego
cliOCSL?
_
wyszcp
";·l:'
we.
Pokrn
puchv.111.a
się
.raz
jeszcz.e
na~
- Om ł11111C-. oni mnie „ - krzyNa.talja Bor vsuwna.
mstrcm Na powierzchm jego ukaza la Jf'i duszv uc-ze~ólrJie . gl1:hok1eio wra·
czała łłelena.- - I padła w konwul- wałowa soytał:
- t.zv tv. Maksyrnłc., rcnumiesz.
Al H 1
t
ł t lk
s1ę w(iw d2 1wna chlll1>1e~a twarz. o za- Żt'n1a, - w~zvs t k1e te słl>wa bvtv ~bJ
s!ach na 11emło.
dlaczego budzę w niej taki le-k. że w
e e tna P·~w :irza 3 Y o:
padniętvch. merr 1 ał szarvch Polic1.1kadJ i;zą<;tkarni t.am1l{łówkt. którą naieJ .lłCI
0 łc:boko pJdkrążonyclt OCtat.:h I lbv• za wszdką ce11e rozwiązać l dopierf
małi~nie
m.jwita
tvlko
o
ojcu
Wasi
I
o
Natasz.a,
r\at<:1sz.a,
Nat.asza.
VnL
'Tinie?
Możnabv rzec że to im ie wyn <<'-\'I~'- 1 ~;vstahicvcb koś~!ach policzkowy-:IJ: moment rozwiązania jej krvt w s•>biC .
Tny osoby, czuwające nad śotą<:u
_ Zostawie was samych, ...._ szep- ~1e Z."l ka ·i.Jvm razem .z wwksz:m. 11acc; !1•a czole u1rzała krótkie, proste kosmy- ~rożne m ebćzp1eczeństwo. Wre.zew
Ht!'ler'- zai;ł: owy'\l·ałv tcl'ką cisz~. 7.e w n~a Natalja B::>rvsowna.
tfolena wvrztkła z przerateniem:
z.~nll!n_i 1 zroz.um1eni~m, rozsw1 ctl~ł.i 1 hi włos0w.
pokotu tvm
słychać bvło Jedvnlc
.
<ił
ł
.
Hel
ml0Je1
kobi
ecie
~wwJomo~ć.
ktora
Ail'
co
mi
bvlo?
Co
uczvnlono
k
- Piga11
1
szmer desiczu. bijąceito o szybv. HeleIU51 ~
Óezsr ow~ dd
naf~ wzrastała z sekundv na sckund-ę. Cie- mnĘ? _ krzvknęła Hel·ena .
Zwróciła obłakane swe oczv na Na.
na zac;reła 1tł1.boko. po raz plerwszv od ::b:z:'~p1~~irn~ni;~vd~ra Len~~ l~~~ b·~ra ~ewa ~wiata, którv ~ie przed nią uka~
_:_ Uspukój . <;ie. koclu•ni~. muslaino ci telje Borysowne. ale ta obJeła la moce.O
trzech ty~odni, które spędziła w sana·
, I
ocl h
d
t J k
e' t'.vwa!. Hdena brl1w1e przypatrvwail::t ostrivc \Vlusv i to cie tak zmieniło ~wemi kocładJacemi ramionami I pow.a
torjun1 w ~euilly. Dotvchczas maJa· JU t we_~ e .P CJ n..t k O • \
rzvcząc ~ sfe białej !>O~cicłi, bi ałym murom, bia- j \ViC.JfZisz to ty rozumiesz to tak lak· uziala st.ainowczo. prztkonywującvm toczenia rora.czka. poty I konwulsje drt:· Pr.zcraz iwie Y_i.ra~. 1• dla Ną . 0 cv.:nkct~ó łym mebll:m i bblej pu~taci Nataszy.
wtedy ~dy miałaś t:vfus · pamiętasz "
11
.
•
• "".
•
· • • • •
· nem·
czvłv ta bt;z przerwy we dnie i w no- wieczoru przyw1c-z1ono o cm y 1
~a Nata]ja poznała it.'dvnie 00 wlasne111
Sz1J1tal? - zapytała marszcząc Ale ~o rnc Odrosną PI~knie1sze. Teraz
- Tt> skończone. Lenoczlro. bądj
cy.
przerażeniu· przeszvwajacem jej "er- brwi.
o<ldaJ
lustro
'\PokoJna.
'flb talfa 'f\arvsowna dała mak dwóm ce
Potem oowicd z.lała dosem zdradza·
- Czekaj. czckaJ. Do ko~ les1.em
11:i u~mtechneła sle. Jak
dziecmętcZ\'znom... Wv~zll za nią z pokoju
· - Obecnie. to moje ft'dvne dz!ecko, Jacvm rado ~ć z powodu zwycięstwa łel ;mdohna? ~he vrzt:szkad·zaJ. to trudno ko uwolnione
cd Jak1cguś koszmaru f
- Mvślc, te tym razem. mema sk - myślaita Na!alfa Borvsowna patrzac . r2imii:c1 nad chao'\em z ialde~o sie o- przvpnmnicć sobie Och. tak wiem do
t.-%e20 obaw iać - rzekł Szuwałow.
dala sio ukołysać do snu.
ze wzrusrenicm na sio5tre.
trzas:i ta·
Was1
.
ID. c.. a.I
lrtysi odwróci'T sie i 1>rzeż.el!tlał się.
W kleikach oc1u Helenv zjawlł:v się 1.
- SanatorJwn. w którem jesteć ple·
Hekryn wvd:ita. Jek.
A
- Obudzi sie słaba ale prz\'t,m1- Nie chce w1eceJ widywać
lek·
l\a - mówlł dalej lekarz. - :ro ostatni świeże. maleńkie uuarszczki. Poniewaź , h;gnlarkt
·twarz chorej ani na chwilę

dotąd nie
- Tak jc~t Lerioczka.
hyla spokojna, N ~ talia Bory<iowna nie ws-zys 1 ku ::;tajti :się łatwe.
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Lekarz miejski

· zastosował

Z Wolhr<>nia donoszą, iż przebywa.
ją.ey w tamtejszym areszcie Złodzieje
św1ń, Władysmw Rok z Dzwo~~owic i
Jan Sai:n-0 z Jeziorowic, ~OZ';><X'lęli głodówkę Jako protest przeciwko..
trzyn1aniu ich w aresz('j<:..
Przez 3 dni .nie przyjmowali oni żad.

cle warszawy ._,, kllk u
Wierszach.
•

Wydział finansowo • poplltkowy magi·
atratu ukończył wypłatę poborów lislopatlo
wych robotnikom i emerytom mi<"jskim
(nrzęd:nikom wypłacono w listopadzie).
\Ve wtorek k.a„y miej~kie rozpoczną wypłatę
pensji urzędnikom, robotnikom i emerytom
•a {!rudzif'1i. Stan kasy m!ej~kiej uległ
CJMtntni'o pop1u wie ze wzµ;l~du na przypada
j11ce w tym czasie terminy pła1.ności podat·
ków.

Ukarana

<'Zynkowe11:0. S~anowj . t'O W powyŻPZytn okN'
,j'e 397 wypadków na 3.566 rol'horowań. Za
kaT.emia poza Wantawą przypada ią pr1l-'d~
wszvstkiem na okres czl'rwiec-wr:r.e•if'ń, da
j:,ic .naj"Większą l'iczbę w lipru (19 7 proc)

ci gazów,

rl:iią v/ięk~zy oił~ f't<>k. aniźPli

r rzvpa<l'kaf"h

2alrn:7.enfa w ~•.1rQ„awie

materyj

Powtórzmy więc: zapobiegl iwość i
to zalety, zaś nabvwanie
;amiast kradzPnia - to całkiem jasny i
fJro<;ty obowi~:zPl<.
,
Zrlarn1 s ę jPrlnak, że -- przy ndrobi'11e rwcha - z;ilety i wypełniani~ obo _
w:ą7'ków prowadza har<izo prostą. i :irzyt<-m. choć . to niernwsze chonzi w parze,
1•a ikróf~7a drngą do krvminal11
Ta1k byw::iło w czasach, kiE'dy cier:iia'o się za ideałv tak hvwa i- ohf>cnic,
jA<ln:ikże nie wów,..7.as, gnv ci' rpi sie rn
p'!'7,nkon'l~;3
(DJhOWiE-'m pr7<+ r n;inj'\ nie
s.ą przPC"id 't'ÓW'Tl07Tl;tC7"'e z cnotą) , a kieny - zaraz ~ :ę dowie.111y.
µrzezorność

Przp

waźd~ca więk•zość Z!\kR7.i>ń
na~tęp11if' w
mif'i•cowofr.ticl1 poło:lonych na prawym
brzer-u WiEły (6!l % ). Nn iwięke1r.ą Hc1hę zti

~a7.•ń dają

kie„unek Wa1"tawa · -Otwock
122 R nroc.) ogólniej lic7.hv r,ak'lf.eń pow
War•r•· wą. Dz•a~[lią tu nf, orlliw iP hraki w
zaopn1rzeniu w rlohrą. wnd ę. knn if'rzno~f
ko1·7.v<\' 'l!lia z nieorlnowtPrlnio zhnrłowanv1+
i nif'rhf'1niPcr:'onvrh pne<l z11'n;of'C'ZV!''>'.l'Zf"
1
o}em •tn•lzit>n. n1r NlnowiMhforv„11 ,„,·m1·
łf:miom ~::mitamo-hirrienicn1vm. <lp o@iih 11•n
Wfln1a nif'CZV$foi;ci. h nr~ i
w a p~owi711<·.ii.
brak ~tałf'i ll:ont„nli n~d nrorlukf:>mi ~pohw
('ff'mi e•r. 7. ~ % rh'lrvrh. 'kt/1~;>:y ltnT7V~tn·
ZAPASY.
Jj ?J W'orh ~tnrhi,~nnf'i. '?6ll piło wod ę snroMiecio ł<fa r!P i, chl011ak bardzo m1n<.lv.
WI). a z 341 chon'd1 97 piło mleko surowe. miał pójść do woic;;lrn. Prned tern d"nio~1em

Odby,\•1ją się próhy c:ręśei. :t .i nkieh
ekłarla.i ;~ t'ię am <>rykań ~kie filtry sz yhkohi('ż
u~. Poclawa'ile ~ą próhom wytczvm c ło~ci
7.hiorniki i pompy W lutym ma na•tapić

wydarzeniem MiE'cio zac;icga> i~'!y .

ka n.a temat, co w wojsku daią. d:irmo,
a co trzeba so11ie ku';"iĆ. Z niemal~ przy-

d<1je się papierosów.
- Dobrze jeszcze, te chociał p~Jie
wolno - pomy~łał sobie l\1iecio i zaczął
zal'tanawinć się na tem1 jak.by tu niewileńskiego ku~ca.
wielkim nakładem gotówki zaopatrzyć
się w tytoń na zapas.
Z Kali:.za donoszą:
,,Ty jesteś litewski fułik
Miecio trafił na targ, gdzie przypadPrzyjechał do Kalisza w sprawach i ja z takirnt nie gadam". Epilog •ej roz.
kowo natknął S<ię na sprzedawcę tyto- handlowych p. Lipman Kulkes p.rzPdsta- mowy st&/ się jeszcze ba.rdziej !e-nsa.
niu po bardzo, ale to na'J)rawdę bardw W1Ciel dużej wileńskiej firmy :futrzanej cyj.ny, bowiem Rozenfeld wepchną! Kut.
niskich cenach.
S. Fin.
kesa do pracowni, która m eści się w
Miecio tytoń kupił. Nie obrhodziło
Kulkes miał ppwierzone prz~ cen- piwnicy. Pomagał mu przytem iede:i z
go, czy tytoń ten był kra&iony, czy tralę rozliczenie się z firmami m?ejsco- pracowników, a kiedy Kulkesowi rzucip:rzem:v<'any.
~emi . i zaink8~o,~&nie Jl1eniędzy. 'A'iędzy la się krew ustami wtedy
dopiero 6.
Gnml, że był tani.
tnnerni udał s1ę i do sklepu p f. Dc•m tworzo1~0 drzwi od sieni i WJl'ZUcuno
Pech, jakjg ścig8ł Mie-cia, nie poNo !u~~ny .~· Rozenfeld w Ka~iszu. Wła- przy.itt.dnego ku?~ na sclio<ly. Należy
!ił„ abv n.asz re.kirut trafił z za.pttc:;em ty- sc1c1el tei firmy na prorp<llZyCJę rozlicze-j nadmienić, że należna kwota wynosiła
ton ·u no koszar.
nia się odpowiedział:
raptem paręset złotych.
Be~osr~dni0 po „załatwieniu•'
Miecia przez sprzedawcę tylouiu tramrakr i~ zaintcrE:'sow::i.ł s1ę hkiś pan kttSry
Mif><!i::i. 1 S?1 zedawcę poprosił d<> k0misa.
Gaz świetlny „pomógł" desperatowi.
riatu strf1ŻV granic:rnei
'l'am s:rorz4dwno· protokół, Mieciowi
Z Poznania donoszą :
olbrzymi tłum,
zahr;:i.nr, ok<'lo oflO gr:?mów i->archo t:mie.
Do warsztatu mistrza szewskiego który rozpraszać musiała policja, aby nit
go. g-dyi prrnmycon""'O tytoniu, a w re- Włady&ława Gronowskiego przy ul. G-0- trunował ruchu. Gdy funkcjonarju~ze po.
zult1cie 'Mieczysław 1\1'.a<lej stan;ir przed łęhiej 4, przysuedł pewien intere&Ilt, l~i
gotow1a ratunkowego nie mogli dosta'
krat<>c1kami.
zastał drzwi zamkn;ęte. Poniew;iż wła ~ię do mieszkania, wyłama.no drzwi W
S::i.d z uwag; nC1 cfotvchczasow~ niP· ściciel warsztatu nie miał zwyczaju za.
pokojach ~uć było silny z.a.pa.eh gazu
l<~rnl11o~ć 0<:kHfoTif'P-"O zaa:pTt~mwaI "TIU mykania składu na dłuższy czas, ?Ośw.etlnego, a na łóżkru w warsztacil' leżał
skromn ie 1 :if) zł i l5G groszy grzywnv, a wzięto podejrzenia i wezwano pogotowie
nieżywy
Gronowski Przyczyna rozn:iclt0 7 dni are~1tu.
ratunkowe o.raz policję. Na ulicy zgro- paczliwego kroku narazie nie została wy.
Ok:m1je się, że tytoń Ma~eja byl madiiJ si~
jaśni ona.
bardzo kosz.11wny.
Jrrzy l\rzt?cki
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Rozjuszony stadnik.
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Żądajcie wsz~dz\e TYTO rłOWEK wyrobu Fabryki Gilz H. Kamiń,il:i i Ska
Warszawa, ul. Konopach 19, tel. 10-0'~-t10
'
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7.e ~tobna (pow. tucholsk;) donos'?.ą: \Rozjuszony byk rzudł się na robotnika,
~iezwykła tragł!dja rotegrała s·ię rl<l powaJH go na ziemię, przydusił nogą i
podwórzu pe':"'lego rolnika. Otóż robotn'k począł tratowai:. Nagle porwał go na rogi
Józef Berendt, lat ) I. został sztrasz.n1e i TL.U<ił pom;edzy kro"'1'· Dzięki temu ropotu1bowany przez rozjuszonego stadnika. botnik ogólnie p')tłurzony. uszedł przy.
Wymieni iny przy wprowadzaniu zv,i~ 11.ljmniej z Żydem
rzfCia do ohr>1y nie 1 ach ował dostatecznej
Stadnika zdołał mp'.>koić pastuch. Be
ostroino~ci; ł'> też w pcwnei chwili ~tadn1k 1endta przew!nio00 do szp°ta'1a. Niebez...
1
s1ar1mą. iak ~:lnie z:a łc1ńcuch.
pieczeństwo Jf[lO życiu nie l'.agraża.
<•
.ie zo~tała wyrwana z nozdrzy obrączka.
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tym wysok m i p:ęknym mężczyźnie o
Nazw':;kiem p. d'Ormallles. Pny· którym łączyły go wsnotnmema dzteciń·
szarych oczach, klóry rnzm~wiał z nią kro m'i wymaw1ac 1e, a!e musi".ll.y być :,twa. Nie chciał już pam ~tać o tern, że
i z szi\cunkiern..
1 ~zczerzy, o ile un~1-.nąć mamy n;eszczęść mieszkała tu także niejednokrotnie p.
ślubie. wesol'.)
Gerard i Marja zaczęli w!dywać się ' w przyszłości. Czy naprawdę zerwale~ z d'Ormailles i w cią~ ostatnich dzil'sięCdy Gerard A~bert zaczął się sta- coclzienn'.e o cze!Tl niezadługo dow edzia- . n·a?
du lat po śm'erci jego rodziców czuła
rać o wzgl:;dy panny de Ven;z.ier, zna- ła się p. d'Ormailles. Zażądała W)'jaśnie 1 ~ Są to ty~iączne sposoby wypowiada- si~ tutaj, jak w domu Czvniła tutaJ nielazło się wiele, osób, które uprzedziły mło nia od koc11anka. G erard postawił kwe- 1 nia prawdy Albo mówiąc ściślej, n\ema raz honory d0mu, gdy Gen1rd pode1moclą dz ewczynę, że człm.1 iek, zabiena_.ący . stję brutalnie
prawdy poza zupe:ną ścihścią cak'o(O wał swoich znajomycn, a nawet ich iotak ~orliwie o jej ręk~, nie był wolny. j
Tak jest, - oświadczył - Kocham , szeregu drobnych szczegółów. Gerard ny, bowiem stosunek jego z LaRóżne bywają pojęcia o wolności. p. Ven zfor I mam zamiar fo poślubić. I Amb~rt móg;ł bvć przekonany, ż.e był 7U uri,
utrzymał
charakter
„dobreis->
Każde ncwe uczucie pociąza za sobą ro:l Nie ffi')Żesz op1erać się temu związf..owi pelnle prawdomówny. ośw:adcza;ąc o z.u- tonu", co ud„ielało mu sankcji of1c1:tln~i
stanie z dawną m:łośdą. Ale kob·eta, któ Przywiąz3ni'e moje do ciebie nie wyga pełnem zerwaniu z p. d'Orma:łles. F:\kt
Przed udaniem si.ę do małego za•nku
ra kochała Gerarda Ambert'a od lat Jwu sło, ale ul!'~ło zm!anie z b eg'e!ll czam. '1 hy-ł autentyczny, ale n ewiadomo, ćZ~' mfodzf małżonko,~e spęd1ili dłuz.„'lą
diie~tu, pogodzić się n e mogła z mvślą. Jakkdlwiek nie kocham ciehie iuż uczu- było ni:em także moralne przeświadrze- chwile w nieurząd:wnem jeszcze całkowi
że nie był jej własnością, na podob!cn· dem kochanka, żywię wielką przyja?ń 1 nie, jakie powinna była pxiągać za so- ce ś....iei.o wynajętem mieszkaniu na ulicy
stw:> rzeczy 'lub przedmiotu, zwierz~ia dla cieb:e. Czy m tsz prawo w im' ę tej bą ta odpowiedź.
Vineuse.
V\-Teszcie, i n!e należał do n'.ej tak m po- przyjaźni żądać ode mnie, bym zrzekł się
Ambert dodał, a było to krokiem
Noc z11padała już, gdy samochod udz. eln!e, jak ra~owy jej „pekińczyk" lub stworzenia domoweg0 ogniska ł
potęi.nym na drodze kłamstwa:
nosił ich na głar1kiej szos'e pom'ędzy rzę
cenny bibelot. Utrzymywała, że poświęLaura d'Ormailles była zanadto mąLaura d·Ormallles już oddawna dam{ topoli. Był marzec i wśród panuią·
ciła mu młodość, w erność, przyw. ązanie, dra, by nie shv~erd•ić, ŻE' sprawa jej h,y- jest dla mnie tylko prry i - ció~ką..
cej jestcze zimy dawały się już ockzuwszy~tk1e myśli swoje od pierwszej chw'it la przegraną a za wiele pos~adałd godno
Tak. myślał, lecz n"1 dodał, ie ta· wać pierwsze słodkie, 1ccz jakhv zatrute
poznania, i było b prawdą.. Miała
ki, by wywołać śmieszną.i teatralną ~ce- n'echał p)wie<łzieć jej o tern. a zachowa- tchn'en'a Wiosny. Na szosie migały latt>.r
ówczas lat dwadz'ieśda cztery. a on .nę. Okazywała światu uśmiechn;ęte i:-bli ni'e jego względem niej przekraczało gra- nie !lamochocłów i kołyszęce s~ ogniki
osiemnaście. Tylko kob ety, gdy kochaią , cze P'mi•no trawiącegc ją c:e· p'enia.
nke przyjaźni. Czuł się ponadto tak na·· rowerów.
cłaią ko: hankom więcej niż mężczyźn'. od I Odzyebw11zy SW'.\ wolność. Ger:ud c- m'ętn~e zakochanv w p. de Venizier, ii.
Gerard wydał rozporządzm~e. by w
n~ch żądają, a potem zarzucają im, że gar twiadczył sie. de Venlzier. kHk a dn: po wydawało mu się n'cpodob~eństwem, że zamku ('Zekała kolacja. Radował się na
dzą nadmiarem irytujących ich dobro- tern zagarln~la go p!"zy herbacie.
przed k'lku miesiąca.ani kochał jeszcze p. myśl pokazania Marii La Colomblere ~
dziej~tw.
Po5łuchaj Gerardzie. Ufam ci, d'Orm-:iilles.
odświę~nej szacie. Dotad rezerwował jeJ
Gerard Ambert czuł s'ę dobrze w ży lecz w dz s'ehzych cza~ach n;e każda
Chciał hyc zupełnie fojalny 1 dodał: p!erwszy widok zamku, w okol.iczoośriad•
ciu. Urodził dę jui bcga.ym i dziek.i swej młoda dziewczyna jest niew"nn~ pąską. j
Zreszt<;t nigdy !lic przestałem iei wyjątkowych. Zamtk iaśniał ~tumfnacj,
nonszalancji zachował mają.tek, n'e na1a- jak za czasów nJ.szych prab~bek. \Viem w:dywać i chciałbym robić to nadal, jew otoczeniu drzew pod ciemntm nieziwszy go na szkody w dżun~di lnteres•Sw zatem, że z całkowita niezal"Żnością pę- żeli pozwol!sz, Mario.
hem głębokiej nocy. Auto wjechało
i 1--isterycznych wahań giełdy. Lubił w;eś. dziłeś la ła młod?!eńcze.„ Jednakże, sko - I
- Za n'c na świecie nie chciałabyre. parku i zatrzymało si~ przed drzwiami.
polnwanh i dłu<;ie wyc'eczki. Był do~ć ro m0wi!'z, że mn·e bch ~ sz. znaczr to poróżnić ciebie z dawnymi przyiaciół1ni. Gdv Ma.rja wchodz.iła do holu, \okaj
in!P.!~gentny: by n'e uchodz~ć za głupca · 1yle, ie ie~teś wolny od innych w'';z.ów l
Po. miesiącu odbył się ślub Gerarda szepnął słów par~ do ucha Gerarda, na
wsrod 'lucłz1 mądrych, a posiadał wyrtar· sercowych.
z Marią.
· które drmiął gwałtownie:
- · T ;-1k je~t. Mario.
Z szacunku dla młodej żony i przr- Wykonal'śmy ściśle ws-zv~tkie roz
czaj •q dawkę n;eroz~adku, by nie wydawi'Ć s' ę pri7erem w{ród g1upców. !'!ie
Byłam tego pewna Wvbciczvsz. w'ązan·a dla rodzinnych posiad 1 ości, nie kazy pana. Zrf"sztą p d'Onnailles dopił
przyi\7ło mu n:łtdy na my.'\ ani ożemc się. 1edna ·że ie nale~am I! ~krof. wvm~wiaią chciał wnić Marji z hotelu do hottłu, nowała wszystkiego O!obiście.
ani rnz.str~ć s~«;> z pan'ia d'Orm'1HlP.s, ale twoje nnwi·ko, foc za ie Z"w~ze z im'.e- 'i pragnąc uniknąć podróży poślubne), zaZwalczyw:.zy pierwsz.v odru"'.li iryta·
gc-ly romał M arię de V n'iz:er. mar?.ył 1 niem i n1zwi k:e-n p('w nei l{"bi~ty...
wsze śm!eszne i i nudnei. Chdał spędzić rji Gerard poczuł wzruszenie. Ileż to riijuż '" 1lrn o ter~. b,1 z"h ·c.zv:. i"' 1n iwn.
C zy w"ln" mi m6wi6 dalej?
mlr:d 0wy m:e!\'~c w n:ewh•lk~m zamku 17.Y oddawała mu podcbne przysługi, By!'>
Zkolei l ona za.kochała się wkrótce w
- Proszę o to.
· w dcoartai:.n ancie Sekwany i MarnY. z ezlAchetne z jej 1tNoy ie rai. jetzeze ior

'EDMOND JALOUX.
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U SZEWC

Z Tczewa donoszą.:
tych. Kupił go i;>ewien ezeladnik stolar.
Jednemu z obywatel1 przy ul. Laz~en- ski.
nej, urząd skarbowy spr?..edał na lil'yta
Dziwić się ftależy Ul'7',ędinikom ~ mo..
cji przymusowej szereg wartościowrch gl, oddać fortepian wartości cooaj.
rzeczy, m. in. fortepian dobru utrzy- mniej 500 zł. za 8 złotych, czyli równo.
many, brak byto jedynie strun. Forte- wartości zwykłej struny fortepianowej,
pian zlicytowano z 4 na 8 · (ooiem) ~il I która kosztuje 7 zł.
.,

I

zwiększiniie ci~nienia.

D() wydzi.ałn przemysłoWteJ!ZO m:iirfotratu
wpłvnęły zawiodamienia o Hkwidr-cii w lj.
.s1opadzie w Wt1r•zawie ~5 :r.akła1lów hanrllo
wych, w tej liczh1i> H - TT k:ite!!orif
25 - ID 'kat. i 17 - IV kat. W tvm P.a·
mvm C7rsie 1awiarfomio110 o nrurhn~it>nin
2~ przerł 0 i 01'iorF'!W lrnlldlo-,.•vrh. w tei l;l'"
Me :l - TT katf'1.rnrii, 11 - TTT kateiro„ii I
7 - IV kat.,' ?:orii f{ ut r:remieś!niczych wY
d\lno w tym czasie 85.

7.alany krwią,

Z Wilna dooosz11-:

Przed kilku dniami zaginą.I w tafemIdąc §ladami krwi, funkcjonarjus1e . 10niczy sposób Jan Tuzik lat 27 m .eszka~ licji, w odll'gt0ści }50 metrów NI t ego
niec wsi Dl\br6Wlka, gminy bohMskiej, miejsca znale;li dob~e zakonspi1owaną
który udał sie do Lasu w celu pędzenia potajemną gorzelni~
samogonu w swej zakonspirowanej w
Jest przypuMcZ€n!e, iż nap:dni«tY
głębi hsu gorzelni. Kiedy dłuższy czas Tuzik zdołał jesz.cze po otrzymaniu kilk11
nie wracał, zaniepokojona rodriina tx>wia. ran
domiła o zaginięciu postEmtn.ek policji,
przej~ 150 kroków,
kt6ry zarządził
ale z powodu dużego ut>ływu krwi st raci1
niezwłocznie poszukJwanfa.
przytomoość upadł na ziemię i nie otrzy.
Po dłuższych i m<ieolnych poszukiwa- mują.c znikąd pomocy skonał.
niach nad ranem natrafiono w lesie na
· Kto jest sprawca zbrodni ora.1 ja.kic
zwłoki Tuzika ze śladami gwałtownej jest jej pod!nże n<e Żootało naraliP wv.
śmierci. Miał kilka ciętych ran na gło-1 ja!nione. Policja prowadzi dalsze docttodzenie.
wojslku nie wie ł caby był

~ ! Fortepian za S złotych.
I WYRABIANE z BIBUŁKI TYTONIO\VEJ 11
Z wy kła struna kosztu· e... 7 zł.

nmrlwmienitP filtr.Sw. co nrP. ll'IZCZnpli pra
c·y downvrh fil•rów ani!if'l.'l'kirh, zhml'o\\•1·
11ycl1 przez Unrllev'a. Woda. oczyszc::ronn
1\1 filtrach ami>r}"kań!!klch. pT1Rjdzie do fil·
trów anci ]!'kfch i t:im b~ilzi.;> ćlorz''FIZCzana.
'\Vohi>c te1Zo. i·i: doA'tarcrnr.~1 do filtrów an·
{.'iPfaki"h w()rla będzitfl cze$ciowo .iu~ zda•n p
użvtku, fil~ry to nie bf,"ila •ię z.arnif'c~~
i:zołv tak ~zvb'~o. jak ohPcnie. 0<'7f"'l'.ęd· '
1
no~ć na cr.a!'ie oblic~a •iP n11 21 proc. WFkn
tek 0<1. zczędno-fei nil. C?•:•ie, i!o~r wyprorluko
wan<d woJy bę~zie. 'większa . Pozwoli to

na

w

tajnej gorzelni?

Przygoda

wybucho-

d;ić się ,,nakryć".

w

się, łe

uśmiercił

KRW A. WE INKA.SO.

Kradzież, jak wia<l·omo, jest grzNhf'm
i rprzeciw przykazaniom i przec1w kodekwwi karnemu. Każ.dy pow,:iien ku1.•vwać. a jeśl już nawet ukra<lnie nie

rt1

właściciela

nego pożywienia, to teł miejscowa po_
licja za.I'U}dziła ~tuczne odżywianie,
którego dokonał lekarz miejski.
Głoduj~cyah are&Witów pnewiezlo_
no do więzienia w Będzi111ie, gdzie p!'iyjmują poriywienie.

krością dowiedział

wych.

chorowań w tych miesil')c:ich . W te.i !!:mpi<
:rac11"row 0 11 kohif';v j mlqhif-7. w wiekn

Int 20

annat i

Kto

odżywianie.

zapobiegliwość.

oo

co

sztuczne

KRATECZKI.

W okresie trzvl.rtinim 1929-1931 r. l l,6
Zaipobiegl.iwo8ć
to bardzo
piękna
proc. wypadków ~\!chorowań na dur brzu~z
cnota,
nawet
wówczas,
kiedy
pertrakcy w W ar11zawie stanowi~ chorzy, 1c1ór.zy w
tujące n.ad rozbrojeniem państwn jedno.
okreoie dwuty~odniowyn1 przed za"horowa·
t'zcśnie
zaopatrują
się
przezorn~e
na
I.i iem wrócili
W art>zowy ir: wyjazrln wypr
wszelki wypadek, w o<lp<>wiedn1e iloś

i w sierpniu (22 .2 proc.) oiról'ne i liczhv

f

•

I

I

~ani'zowaJa praktyczn:e

szcz~góły

Jtlg9
a

życia. \Vobec tego, że dobrze znała jpgo
służhę, nic było w te!Tl nic dz.wnego,
dowiedziała si~ o jego proiektach.

Marja podziwiała jasne i starano~•
utrzymane pokoje, starożytne meble wf.
doki lasu z ~zerokich okien. W iadalnvre
pokoiu z rado;ci nad hdnie nakrylVlft
~totem, kh.snęła w clłonie. Pasztety, rvl.,r
w ga'larecie, p'rami<ly owoców i całe kn1
ki rói nadawały mu cechy pikantnej k&
lacyjki.
- A tf>raz p0idziemy na pier~!Zt
piętro, ohiaw~ł Ambort, pob.!:t
ci na".izą sypialnie.
Czule przyc' slcał jei ral'Ylie do sieMI!.
Otworzył drzwi i przekrecił wyłącznl.
eI~ktryczny,
gdy znieMc:h usłysia!
krzyk llrozy i przeraienh. Marii. Zbti ·
7.ył 'li~ ku niej I ujrz::tł w głfbi na wie!·
klem lóiku powalone ciało.
Tysiace my~li i obrazów zakotłowałe
w jego {'łowie G<ly wyc;ilił !i~ na po1..-orny spokój, poznał pan' a d,Ormailles. 7.
prz~strzelonci skroni ici si,czvła si~ krew
Na rływanie pokoju lehł rewolwer !)bo~
wielkiego arkusza P~pieru Maria na"hy·
li'ła s:~ po nieyo. Czytah ~
„To ja przyjmuj~ panią w jej DC1wej
siedz:bie. Poślubiła pani tchórz·a i zdra!
c~··.
Trz~sąc si~ całCl'll dałem. Marja cnfała się ku drzwiom.
Okłamałeś mnie Gerardzie.
rzekła. - nic zobac?.y!Z mnie iuż nigdy,
nigdy wf~ei ..•
Wybie~a na &"hody, a Gerard, pr11
bity b6lem wobec tru14 Laurv d'Ormaił ·
les zapytywał &iebie, : 7.y n"lprawdę popeł
ttił zbrodni~, czy tei tylko padł ofia14
nieuhłaganej zemsty i zran';onei mHMti

włamej..„

{llum. L. M.
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Sniegu niema....
Biała

katastrofa.

Biuletvn meicorolof?fcznv nt~$ie codziennie dla \}ar<:iarzv same
hiobowe wiadomości. Śniee-u niema
yJ trórach albo wcale, albo ilości m1·
kroskopline. Po2'oda iest oiekna. l
nie zanosi sie. abv nadeszłv nowr
opadv. Po czem b'eda ieździli tvsia-cz
ni turvścł, kt6rzv dorocznym 2WV·
~~a iem wvemie-ruia z mia.st w e-órv?
Co sie stanie z tvsiacznemf kursami
orsrantzow,nf:;:ii przez wszvstkh~ klu
bv narciarskie w Polsce.
Zróbmv ireszta orzee-la<l naiważnleiszvch ośrodków nardarskich.
'Seski~ Zachodni: słońce. o<lwilż:

ce żeńskiej I męskiej klasy B i C, miały slę odbyć w roku bie:!1&cym, podobnie jak I w uh,e·
glym na sali. Tymczasem ŁOZGS nie jest w
stanie uzyska6 odpow1edn1ej sali, gdyż Kura·
torjum Szkolne nie jeet w możności oddać do
użytku sal szkolnych. a sale klubów a.porto·
wych są zbyt kosztowne. Wobec tego rozgryw
ki o mistrzostwo okręgu na rok 1932 w siatków·
ce klasy B 1 c odbędę sił wczesną wiosną roku
1933 na bOiskach. Wkr6tee po rozgrywkacłl
za rok 1932 odhędlł sio mistrzostwa w tych
samych klasach w siatk6wce na r. 1933.

łyżwiarskiego
Zakopanem.

Otw·a rcie toru
w

nastapiło otwa1łvżwiarskiee-o. którv poci
wi2'kdem wielkości i urzadzeń na:ttv do naipl~knielszvch torów w Eu

W Zakopanem

c!e toru

ropie.
Tor iest rzesiścle oświetlonv lam
l)a.mi elektrvcznemi I doskonale u-

którego wszystkie amatorskie Imprezy sporto·
we zostajfł zwolnione od podatku komunalne
go.

jest oczekiwany z ogromnem zaf;nteresowaniom
przez sfery sportowe Niemiec i Polski.

(-) W nadchodząC!ł niedzielę odbędą Sję W
(-) Najblfższy kongres Międzynarodowej
WarszaWlie mfędzyklubowe zawody bokserskie
Federacji Bokserskiej (FIBA) odbędzie się w
organizowane przez tamtejszą Gwiazdę, na kt6
czerwcu r. 1933 w Pradze. Na kongres.;e tym
re
wyjeżdżają r6wnież pi1ścia.rze ł6dzkiej Bar·
zostanie ustalony termin i miejsce mistrzostw
trzvmanv. Pierwsza impreza na tvm bokserskich Europy na rok 1984.
Kochby.
torze bedzie miecizvnarodowv tur(-) Od pewnego czasu prowadzone per·
( - Sonia Henie, mistrzyni świata, w szturz traktacje między tOZB, a Węgiersk.Jm Zw.
niei hokeia lodowee·o w dniach 2628 b. m .. a w w poczatkach stvcznia nei iefdzle na lodzie. występuje obP.cn!e w Mn Bokserskiim w celu dCJprowadzenfa do skutku
- miedzvnarodnwe zawody łyżw!at nachfum, gdzie cteszy się ogromnem powodze- meczu Łódź.Budapeszt nie dały konkretnego
niem.
wyniku na skutek zbyt wYg6rowanych warun·
skie w ieździe forurowei.
kó-w proponowanych przei: Węgrów.
--

.

11.-.stu nagrodzonych...

NOTOW .\NIA ZLOTEOO

serska mJt;dzy znanym St.ribl1ng1em, a Mac
Sorkinda.le, która zakończyła się po 15·tu run
da.cli zwyCi)ęstwem Striblinga na punkty
( - }lfstrzami Węgier w boksfe na r~k 1932
w poszczególnych wagach zostali: W wa<lzt
muszej: Benacsi, w wadze piórkowej Lowas, "
wa.dze kogucjej Szabo, w wadze lekk.jej Takac11,
w wadze półśredniej Tokai III, w wadze t1·e
dniej: Szigeti, w wadze p6łciężkiej Cątczar i w
wadze ciężkfej: Koress.
(-) w nied2iielę nastąpi 1 Warszawy wy·
jazd reprezentacji Polski do Niemiec na mjędz)'
państwowy mecz reprezentMyj robotn 1czyci1
Polska·Nierucy, który odbędzie Ilię o tytuł m
strza Europy dnia 26 bm. w Lipsku. Ostateczni
skład reprezentacji Polski, w którym figurują
nazwfska dwóch łodzian Gfogowsk.iego i Ri:ite·
go •z Widzewa jest następujący: Suwała (RK8
Zagłęb!e), Kuta (Zwienyniecki KS), Głogow·
ski (Widzew), Fembaum (Gwiazda), smo1m·
ski 1 (Skra), Goldblum (RKS Zagłębie), Roth•~
~Widzew), Sokołowski (Marymont), Błaz,iłek
u (Skra), Smosarski! II (Skra), Freiman
(Gwiazda). Rezerwa: Słowik (RKS Katowire\.
Mecz powyższy zapowiada sję b. ciekawie j

sienicowei C) ctm. śniegu, w morskiem Oku IO ctm., w dolinie Chochołowskki 2 ctm.
Gorce: POł?'Odnie, rano mtóz, w
dzień odwilż, w Rabce śnieg- mieiscami.
ś
ż I
Beskid nowosadecki: niego w e
.
.
g-lestowi~ i w Nowvm Saczu leży tyt
(-) Wruosek klubów robotniczych, doty·
ko miejscami, w Piwnicznej
czący używanfa nazw firm przemysło':ycn
brak ~o zunełnle;
przez kluby fabryczne, który został. wn.l~s·n~~:
W l<rvnicv - 7 ćtm
na walne zebranie tZOPN·u, będzie rown1p~
Bieszczadv:
R~złucz, Sianki przedlozony ~a .walnem zebraniu ŁOZGS·u.
śnie!l tvlko mieiscami. Sławsko - ~ które odbędzie SJł "' Łodzi dnda 21 stycznia
1933 r.
ctm .. Ławoczne - i; ctm.
Gontanv: słońce, odwilż, Wo(-) W tycie weszła watna uchwała, która
na thraniei Górze śnic~ 't"iv miei· rochta i Mikuliczvn śnieg- mieiscam'. z pewnością zostanie I radością przyjęta przi;z
gcamt, w Z'\Verdonitt fest~:· -~ ctm.
W schronisku na Zaraclaku oor1 wszystkie kluby sportowe. Mianowje!e w ostat
'ratrv: W <łzfet1 11 st. Cit>nła. sht1 Howerla ie st aż T8 ctm. śni ee-u ( smu nim numerze Dziennika Ustaw z dnia 21 bni.
.;~. w nocy przymrozki. na Hali Ga- tnv rekord zaśnieżenia w Polsce).
zamieszczone został.o rozporz!łdzenie, wedłu17

-----.·o·.·„
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Zycie ekonomiczne.

RA.DJ O-KĄCIK.

Loodyn, z.loty

ZAGRANICĄ,

.,

(~ I ft. st.)

-379,J?, f P<ll, Wiedeń, zloty czeki 79.31-N.79

bankn. 79.15-79.75. Zurych, zfoty (i:a 100 ł''r
tych) zamk11. 513, 15, Berlin, zto1y (77.1 100 zło
tych) noty wi.l(ksize 46.90-47.óO, wp-łaty ::<!
Warszruwę 47,10-47.30 na Katowfc;:c 47,ttl47.30, na Poiwati 47.lll-47.JO, Gdańsk. zMy
(za 100 zlotych) S7_(f.J--57.7S telegraficzne W1'1:1
ty na Warszawe 117.6-4-57.76.
Paryż, Lnnd~·n 83.43. Nowy Jork 2'5.t'i? ~i·łi
Włooby l.31,10. Szwa.icarja 493,.?3, Warsi?.wa

287.
BAWELNA.

Nowy Jork. Zl grudn!a. Loc:o 5.83.

grudll[Je.~

~tyi.:zeti .''i.70, IU!ly 5.74. marzec

1'5,133.
.
Nowy Orlean. 23 grudnia. Loco 5.71. gy-u
c!7Jeń -. sty..:zeti 1176, marzec 5 90. maj 5.92.
Liverpool. 23 ttrudnla. Loco !s.15 grudri~ń
4 fJ'/ . S>tvcLen t.89. luty 4.90, tn:Hz-ec 4.9-Z, ln•.rt;:.
cllń l93. maj 4.94.
fglf)ska. 23 grudnia. Loco 7.14, rrud:.ie6
E 71, St3-'· ~zeli 6.63, mar~c 6.91, maj 7.()3•

-

W' aruty. dew·.,zy I. akc·e
•

na niełdzie
warszawsk ł eJ
~
DEWllV - BEZ

WIĘKSlYCH

ZMJAN.

Dzid.I dewizowy był cokolwiek hardziej o.
:tywiot1y' odcl1yłt'n:3 kursów byjy iedtiak 11(•"
2na~;me. a gros d~wiz z;1kupyw:a.r10 po cem.cti
1.fozmienio.nydJ.

B.~Jgia, I·lolandia, Pary!, Pr~a o;az NoW7,

:rc·rk - kabel

zmian kursowych

nie wykaiab

ziipe!nie.

Dewiz.1 an~clska była tsfisza o 2 l pćf gr,
11a 1 funcie, ::.z;wajcarja o 5 gr ll<i 100 fr. szw„
wre::;zcie Gi.lansk zyskał 3 gr. na 100 i:Uld. 1:d•

Zwolnien'e z aresztu

RASZVN. sobota.
l'llEJrnNOl.ITE USPOSOBIENII:! DLA
11.40 Przegląd 1>rasv polskiej. 11.50 Kom.
boksera Br~ez;ńgkiego.
PAPH.:RVW PANSTWOWYCH.
me.oteor. dla komunik lotnlczei. 11.58 Sy1tnaI
Do ogfoszone2'o przez Pań st woPierwsza na2'rode otrzvmali: Za cza-.~t. l.?.05 Program na dz. biet„ 12.10 Płyty
Bokser
Izak
Brzeziński, którv
Z pożycz. k 1m„rnJowych zakupywano J
IZ.55 Urz.
kom. PlllL l:i.25
wv Urzad \tVvch. F'iz. konkursu rł0- ninirski Szczepan z DOK X i instruk gramofonowe,
Wiad. woiskowe I gtrzeleck1e omówi red. J. I. walczvł ze śp. Zdanowiczem. w cza- p1QC. Pożyczkt; Budowlc.n::i oraz 4 proc. Poty.
mo\\i•.:!l?'O wvrobu nart z~~oszono 2( tor kon1r~ktowv lg-nacv Woźniczko Targ. l!U5 Rcspig'1i: Fontanny Rzvmu (plvtv) sie tra~icznee-o w skutkach meczu, ~zkę lnwcstycy ; n~ zwykła; pierwsza z nic~
par nart. nadesłanvch ze wszystkich z DOK IX.
16 oo Odczyt aktu 1Iny !6.15 Ari~ ! pieśni w został wczora i zwolniony z wiezi~ l•Yla ta:'1sz.i o 75 gr •. - dru~a zaś droi.sza o ;!3
wvk E. AandrowskieJ-1 urskiei (ptvtv). 16 41.J
eześcl Polski.
Domowv wvrób nart wybitnit' „Zwy
gr. 1u '>z.tuce.
;zale wi+;lhine ua oół nocy" wvs.t. p. Ma. nia ~lenczee-o.
Komisia konkursowa
orzvczvnił sie iuż do obniżenia c~n szcw~k:i-Knappe. 20 15 l r:rnsm. z Poznania.
Z innych papierów procentowych 5 1>roc
przyznała 1 I na~ód :
nart w handlu i pozwolił zC\ooatrz~l· Przl.!mówi<"!n:.e do rodaków na obcz;vźnie wvgt.
Pożyczka
nwersydna zyskala l proc. l!sfy 1 et.
d\'vie pierwsze po too złotvch. trzv ośrodki orowincionalne '"- dobrv i tll p A'lna '.:l.ni-0~zYnska. wiceprezes Zanadu Okrę 1
bligaci~ bank•'•w państwowych
7.tnm11 ~ur$0.
gnwti~o .,(lpl~kl Polsk.ci nad rodakami rta oh·
dnie-fe po ~o d. i dalszych sześć tm ni s·prz~t.
wych
nie
wykazały zupeln1e.
czvzn1e'". 2•)..~1-21.00 Sluchowl'Sko dla dzieci
Dyżury w Kas e Chorych.
2'\ zł.
Polvczki dol;uowe były nieic:ci.nc.ltte: 6
f Szell·ur11:- -Z.trewbiny p. t „Noc Bo~ego
w dniu 24 b. m. wszystkie obwody biura I ze.kłady l)ro1:. f>,iz. D,>1. straciła O.SO PiOC., 7 proc. Pot.
Naroclzl!nia". 21.t)O Kolendy. 2UO .Wlgilia sa.
•
, *
mocnych" pil'ira Z. Ki-;:elewskiego. ZZ.00 \v ~a- Ka.sy Chorych czynnne bedll Jedynie do godzlny St:ib1!1lacnna z.a.; z.dolała uzy&kać 0.13 pl'(li;:
SW18f8 w wvk<'n J żurJwlo:nva.
2ZOS - 2.? 4o Utwory 1...hnpina 12-eJ.
w dniu 24 b. m. ua kursie.
22.40 P. W. Bunikle·
Lekarze domowi ł rejonowi
~ p radze.
I wicz ·w-..g! fehcton p. t. „Anegdoty w iitilline".
c·bowlą.zani && załatwić
wszelkie zg!oszon~ wizyty
22,5.5 Program na dz1 n nastep11y. 23.0U-24 O'J do godziny 12-ej w południe.
Zi\Uf.'4NA TENDEr-.CJA OL\ LISTÓW
\V dniach 18--2~ lute[!o 1o:n r. Ang-lit. Francii. Rumunii, Łotwy, Kon!'.!ut ze Lwowa. W przerwie :v. ~0dz
Od soboty dnia 24 b. m. ~odz. 12. niedziel'} I !>O·
ZAST'\WNVCH
Z.3.30-~~40 w!i:ilia dla c,ztonl(ów ool<;_k 1-c:: ~ks-, r,ledzlałek. czynne ·będzie bez przerwy pogotowia dla
W Pradze Orlbecia sie mistrzostwa Kanadv i Stanów Ziednoczonvch.
•
.
pedy ;h polarn~J n.-1 Wv<;pfe
Nledzwiedzlej
W i;:rupie c;t-Olt.cz.'1CJ c1broty były oi~
I nagłych wypadków.
iwtata w hokeiu Jodowvm.
Prawdopodobnym 1est udz1ał1Z4.oo Ht!inal 2 Kr.ikuwa. Trnnsmisia Pa11terk. i.<·loZnlo
w dniu 26 b. m. pnyjmowane będą zgłouenta .t i pń! r>roc. L1:sty Zastawne 21-em. Warsi..
Ófitialne ZP'łoszenia w.płvnefo do Beli:rii.
z ko~ci-0la N. M:irji Punny w .J(rako·.:\-·,e.
('błotnie chorych pl'2ez specjalnego urzędnika, ktćry (zwrkle) były drożs'le o tł.50 pro!:.., 7 Prte.
~ad
od trzech państw: Austrii.
Kanadę
reprezentować
bę<lzie
t•rzędować bę<lzle w pierwszej lecznicy pny ul. Kam Listy ZastJwn:.! Zi'i!lll. War:;z c..l.ofarowe O 1..56
Szwaicar1i t Ttalii. Poza tein vew- <lrużvna z Montrealu. która iuż w
l:o 28, w godzinach od 9-13-ej,
Apteki kasow11 w nroc., is proc. Listy Zasnwue m.
w~sza.~.,.
dr.iu 24 b. m. czynne będą od godziny 18 do ::o
„
~\·m iest udział: Niemiec. \.Ve~ier . oierwszych dniach stycznia przvbv2ó b. m. apteki Bił nieczynne, a 26
~ 1iiliomla>t ob111zyly się o 025 proc.
Douonały środek na oparzenia.
Szwecii.
ł wa do Europy,
wymac1<on:v je1t dyim,
Grupe prGwmci•malna r.:prezentowałw <i
Polski.
Dmkonaiłym środkiem
na Qpa.rzenic ji.;;;l
POCZ'l:A I UBZ:tlDY.
f 1:roc. L_lsty _zastaw11e m. t oclzi lJ() cenie o '
aJ.kohoJ cty!ui\'.y l:spLryws cz;i.sty). fost vn u:.tlc·
Urzędy administracyjne państwowe, oraz eamorzfł·. proc. tHzs ze:
ko S<kutecz.niejszym w swt.mi działaniu nil t:owe, tudzle:O urzędy skarbowe czynne będą. I
Pl\PU!RV PROCENTOWf;,
:.une śroJ.ki apttlozne I d1Jmowe, k«ó!fe !ll t.Y· w nadchocl I ero sohoti, dn. 24 b. m. wyłą.cznle do
g.Jdzlny 12, poczem nastą.pl przerwa, az do wtorku
nosza tvlko prz..,mi!aiąi.:ą u lgę,
Warszawsk~ego
rana, kiedy podjęte zo~tan4
Premiowa PDżyczka Budowlana sei. I ~.et..
Po zair:urz~mu w a.llmllclu etyio\vyrn spk·
normalne c~ial.
. Pr~n'lio~ a Pożyczka Inwestyc.:yjn1
~-98.zg,
Nowy
Zarzad Warsz. Ukr.
Na czele wvdziału spraw sedzio\v czonego miejsca
Blm·a poczty dla służby wewnetrzneJ to jest J>l'ZYJ 11·aństw Pożyi.:z;ka Konwersy~n a
1924 r. 41.00
n,owe.nta
prze:;włek.
I
t.
d.
czynne
bed&
w
wtg!lje
.
·
.
.
·
•
c;kich
stanał
dr.
Blachier.
na
czele
ko
ZWiazktt Lekkoatletvczne!Zo ukonból ustaje odrazo.
misii sportowej - o. \N. Troianow Przy cfężs.zych oparze1tjach lep.ej ~t m:er.;cc 2-• b. m. do god~lny lT, przyczem w tymte dniu od- Pozy:zka Oo.al'l"'Wa 1919-I9ZO r. !;4.50,
~tvtuował sic. iak nastenu ie:
łedzle sle doreczanle poczty dwa razy. W dniach czka „!:abihLacyJllll 1927 r. 5425--54.13„ Usty
Prezes - o. W. Forvś. wl·ce- c;ki. a komLsie ore-anizacvina prov:a- oparzone przykryć kawalkiem \vaty, zamrn.:zc-- :i;;
l 26 b. m. biura pocztowe zupełnie nie bede czyn- Zastawne 1:3anku Rotne11:11 H.25, Listy Zastawne
preze~i:
Btachier. W. 'rroianow- <lzi n. T. Kowalewski.
ne~ w alkvholu.
nt., Doroezenle pnesyłek ekspresowych, parzek -tyw. l3amkl• Rolnego 04.00, Usty Zast. Banku ("IC)Sl).
R~ferrntetn spr'1w kobiccvch zo_skl i
t\:owa1ewski. S<'kretarz Przy zaS>tosowani.u al!koholu !llie poZ(ll~tają i:i.·śelowych odbywać !!Io bedzle w te dni normalnie v j Il
.83 ?- LI ty Zast Bankiu Oos1t
nadesłania.
"re. ·
eim.
··",
s
•
Burzvński. Skarbnlk - B. Zakrzrw c;tała p, Macieiewska. a snr:ł'w tre- pęcherze, a poza tem, dziękii dobrej dcz','ll· I 1, chWlllł
Ponadto w dniu 26. b. m. "' godzinach ml~dzy !<raj, r em. \,1400, ObEg-.acj<: Komunalne Samu
sf,-i.
nerskfch - p. Walenty Forvś.
fckoil, rana goi sfę daleko szybciej. N1Le l:.!st J 9-11 odbędzie się wydawanie korespondencji ze 3kry- Gosp. Kraj. Il eau. ~.25 . Obligacje Kottiunt!M
w tym wypadku wyma::ana wysoka kn.r~en· tek pocztowych I gazet.
eainku Ou<;p, Kraj. I em. 94.00, Listy za.st. Tow1
t.racja alkoholu, wystairozy ~ do 40 P'rvcC111Telegra.! I telefony czynne bodą noramlnle Mz i<r.
w Warszawie 1928 r. ~.OO, Usty 1Ast.
tow y alkohol·
todnej przerwy.
Tow. Kred. z:emsk. w Warszawie 35.25-35.Slł.
:BANXI
Szk0dllwem test natomiast utywamie na rany
zarówno pailstwowe, jak Bank Polski, Bank Go· Usty Za.st. fow. Kred. m. Warszawy 44.8&z oparze.1]i'a spiryt:usu do valenta. (skażonego,
spodarstwa KraJoweco I P. K. o. Jak I prywatne 45 50-45,25. Listy Zast. Tow. Kred. m. ŁMll
denaturowanel.':o).
czynne bedfł w sobotę tylko do itodz. 12-ej. Po '!4.00,
Przed paroma tvP'odniami zdvObecnie wviaśniło sie. że firma
Jako śmd~k w podr~cmie! apteczce dl·1110 tej godzinie urzędowanie będzie przerwane l wznoskwalifikowana została fako amator :iutomobilowa wvzvskała imie lek- wej poleca s;ę alkubcl etylowy 96-procen~c wy 1''1one
dopiero we wtorek 27 b. m.
Kl IRSV Al<CVJ.
ka za niewła~ciwa reklama pewne1 koatletki dla celów swoici reklamv z I gramem !<'dotormu !\a 1 litr pl~u Di:a
Weksle. płatne w dniu 26 b. m. bedlł do wykupie
Btnk Polski 86 00, Starachow1foe 7.3!i.
flrmv automohilowei - słvntia
bez ze-odv nedrikson. wobec czeg-o mniejszeń ilości przepis wyglą,da.lby nasr~p..: · nla w kasa<:h bankowych w dniu Z1 b. m.
lekkoatletka amervkańska.
amervkańskiei zawodniczr<' przyz.rn jąco: iodoformu - O.I
ad.Iooholu % prt.ic.
Al'TlllCI PBYWA'!'lnl
OIELDA ZB020WA.
podwóirta mistrzvni otimoliska w no nanowo prawa amatorskie.
- 100.0.
czynne q !lormalnle we wazyatk.!e dni lhv11lt Bote.

Konkurs domowego wyrobu nart„

Święta, a szare życie.

14 Pan'SfW

Da

hokeJ•OWJCh

mJSfrZOSłWaCh

domo~r.i bieżące

Sp1ryłus

koi ból.

I

ZARZĄD
Zw. Lekkoatretycznego.

NOWY

Po!".

"r.

or.

Ofiara

niewlaściwei

z.

reklamy.

Babe Dedrikson przywrócona do praw amatorskich.

I

+

Los Anl?'eles. Babe Dedrikson.

Boks budzi najgorf.ze instynkty.
Komunikat Kat. Agencji Prasowej.
Tra~icznv fakt śmierci w Białvm iako za usiłowanie zabójstwa lub za
rin~u

bokserskim młode~(·
Zdanowicza znalazł omówienie w komunikacie Katolickiei Agencji Prasowe i. Otó, co olsze ona:
Niektore dzienniki poda iac w1adomość o trag'icznei śmierci Zdanowicza opatrzvłv to na..{?'łówkiem „w,
padek". Za taki sam ••wvpadek" dokónanv tvlko na in nem mieiscu, na
w~t w uniesieniu lub z oowodu <lri
znanci obrazv, sadv karza wiezie-

Nie

A ;>el do

-pięściarza

Po 5„ym. stycznia ...
Uchwała Z. Z. w

sprawie Pol. Zw. Bokserskiego.

Wobc'C po iawiania sie coraz innvr h wersvi na temat docho<łzeń
71. w sprawie ostatnich pocią.e-meć
n1rn1du Pot. Zw. Bokserskiee-o. ctowia1t1iir.mv się, 7.e mervtorvc:me za-

ryb!

n&etlłlll

i silne·
g·o ruchu w handlu rybami, Liga Ochro.
ny ,zwierząt podaje do wiadomości PU·
blicznej, ż.e za nieludzkie obchodzenie !.ię
z rybamt (jak krajanie żywych ryb, WV•
ciąganie ryb z wody za oczy i t. d.) hę.
dą karani nietylko handlarze ryb, ale
i ku;>ujące panie i s!Użące, które pozwalaja na ta.kie okrucieństwo. Liga Ochr.:>·
ny· Zwierzat apeluje do publ.czności. b.'
w takich wypadkach sprowadziła po•<t"runkowego, któryby pociągnął winnych
dręczenia ryb do cxlpowiedzialności
\\·
myśl rrt'Jporządzenia Prezydenta Rtp':
tej o O<'hronie zw.erząt.
Apel jest słuszny i n.a czasie. Bo s:p!
tykamy u nas pod tym względem iak.

Co na; po pracy rozweseli?
Teatr Mlelskl - Krzyczcie Chiny.
Teatr Knmeralny - Medor.
Teatr Poflularny - Nlewmnle skazany.
Adria -· Dzielni wojacy,
Cap'tol - Wyrok n1orz.a.
Casino -

wschodniego

·cl1

cen gie?dowych: tyto stamidaird I 700 &Jr. (t I• f)
15.25-15.50; tyto staaidaro li 15.00-15,25; ~

n!ca czerwona, Jara s.zldlsta f75 P'· (1~ I
ZMO-Zó.50: pszenica Jedoo1Jita 743 P' (t1f, f)
z.5.50-Zó.OO; pszenica zbierana 731 gr. Ct~ f)
24.~-Z5.00: groch potny z work Z3.~~;
Wiktoria z work. 25.(Yl-30.00: maka ~

pła.n

Król Knn1ta.

Pan -

Plnm\Ce serca.

CzłO'W!ek

"rvlowy -

Sztuh Zal!h~·ta -

OSOBISTE.
Dn?a 26 grudo~ b. r. pohlo~osła'l\ńoti}

• mafpa

Przdwlośnle - t<slde RoubouJe.
Splendid - Zem~ta I onu

Do nich należy sprzedawanie tywej ry
by na kawałki, zanurzanie żywego lin
w ukropie, wb janie palców w oe:z:odoły ż;
wyciągnięcia

I Szata.fiski

P:iface: -

bar~,rzyństwa.

inne wprost niewiarogodne

Nttiita.

Ole..,

Warszawa• .?3, 12. Urzędowa ceduła
Zbmowo • Towarowe}. ceny za 100 ks Patr·
tet wagon Warszawa. w handlu hurtowym, fa·
dunek wagon.: kursy
ustafone na pod.st•wł•

Il On I M10 sb- lukSl\lsowa wym. 40-50 proc. 43,00-48.00: 911
ka pszemia 0000 wym. 50--60 proc. ;E.~.flll
C7.arv - I l't>fór Parvta. n Ciam:v Dan - mąka żytnia pyt1. I rat. 6.5-55 proC. 25.M-trach cowhovów
17.00; mąka tytll{a s!.tk. n IQIŁ. 1>0 55 pr(e.
Orand Kino - Pod fałszywa flal{•·
razowa 9-"5 9l'CW:.
Ludowy - Prawdziwa mllość awantumlcy. zo.00-21 .SO; mąka tytnia.
20.00-Zt,SO.
Luna - Wiktorta I leJ huzar.
1~etro Dzlelnd wojacy.
''śwhtowy - Dla dorosł. Zew ueml; dla

Corso tra.

iście

wej ryby dla

przerwa, do wtorku, dnia 27 b. m.

pub1.ic1.oości.

Wob~ 11b!iiających się św'ąt

dokonane morderstwo, rozg-rze!lza
zaś oieść Judzka. która może stać sie
takiem samem narzedziem śmierci.
Rzuca tu sie w oczv strona murai na tvch wvczvnów. przvpraw:aiacvch nieraz o fo1icrć lub kalectwo.
wvczvnów, zaliczanvch do rzc<l11
sp{)rtów.
W Hiszpan ii usta ia 1uz walki
bvków. u nas worow<łdza sie stokro~ -E"orsze walki onbliczne parnie
ti1t'un.
cłzv ludźmi. któr~ nic nie ma ia wsoó!
Za poiedvnek na szable lub pisto ne~o z praw<b:iwvm snortem i !!im·
le.ty obecnv kbrlt-ks ka.tnv
\ „astvka. a budz~ naig-orsze instvn- ty
t>r?.ewłduie kare wlezienia
ktv.

stoku na

dręczyć

go Narodzenia. Sklepy, zakłady llandlowe czynne
ht:d4 w dniu 24 b. m. jedynie do godziny 18, ~em

Oeh~nna

knhlety,

Dobra:n<X: Wied~u..

l W zahmecie lekaru. ll Białe

z„

ZMlani.e W kaplicy W Ja11zczurówoe k~
kopnnegn m11zek mali11ńilki snanej.?n pn•
my11łowł'.a p. Jerzef!:o ~typułknw;iki'!!P
s p. dr. med. Hałint Sk.wamzew•k1 '.I! Wa!"

u.wy.

jej 1 w9dy i
()krucieńs•wa,

WINSZUJEMY.

pi dopiero po otrzvmaniu dodat1<o- jakich dopuszczają się porządni skądi- ,
wvch wyjaśnień ze strony PZB.
nąd kupcy łub f)a.nie domu i ich służące. l
Na dostarczenie tvch wviaśnicti
Są to fakty oburzaiące. faktv Rwł'!d- 1
Polski z~:iazek Bokserski nzvskał cz~ce o nii.raceniu wszelkiego f)OC'l'lCia
jako termin ostateczny - dzień .~1 luiłzkic:>g-0, wszelkich <lobrych i.n.'SŁYnktów
łat"..:<nlt tei sprawy przez: ZZ nasta stycznia IQJJ roku.
lud.z;kich.

I

I utrt>: Irminie.
WM!hód 11łońca 7.40
Zachód - 1!l.28
Dłnizo-~ rłn'tt 7.4~
Przybyło dnia 0.02

Tiwe.D 52.

'

zamkn. 29.15. pa.
ryź, zloty (za 100 zlotych) 287.00. Praga, w;:.faty na Warszawę (za 100 zJotyl!h) 377.IŻ I r~f.

Co zgnłowa6 .intro na C)biad?

r

Z11pa

łliwkowa

~Jed ź

-

s Jdusbuni.

kartnnP_

Nale9niki z f!erf'-" " .

OSTATNI SKOK LWA.

Sezon narciarski w Zakopanem

Miłość

już się rozpoczął.

Barbarzyńskie metody zdjęć filmowych.

Ulobio'Dym tematem filmowym Italo sit
w ostatnich czap.ach życie zwierztt drapie&nych w Arry""- Niełatwa to wszakie epra
wa chwycić aparatem CiJmowym lwa afry·
J.ańskieiro. Trzeba nieraz odbyć tysią~
lim. przez la11y i dżungle. trzeba tygodnie
a na~ mie11iąoe cierpliwie pośwł~ć na to
by uzyskać odpowiednu zd,jęcie
pierzch/i.wej ::wienyny,
ł.owiem tylko tm obl'az p·08iada i!ltotn4
WRrtOŚĆ, który p!'Zll'ldtitawia swienęta w
ich naturalnych warunkach
życiowych.
ten ~polłńb pow~tt1h piel"Wllt.e filmy afry
kań kiP wyhilnych podróżników. Szcze~ól
nif' polowa'nia afrvkań11kie Amlłrykauina
Snow ~11nowią ohl'a7:V w na.fwybzvm stop
r;in i.nterf",~11iaM" i potłnłPcniąr.e. Polnwanie
ti.kic- bimlzo rłAnlf"TWltiąrp opi•nie następują
co T1f"Wit>n podl'óźnik afrvkań„ki:
'Polownni~ nato7.e yu"7.vgotowafi wvnaięci
do t('~o mt11'ZV111i, któny wvtropiw~fl'V lwy
,~ <iłf'JJie, pęd:r.m irh w~pólni·e z mvtliwvmi
w ldrnmkn opt>ratora. ktlirv ukrył się wraz
ze 1!\~'11'1 apal'atf'!m w l!~~tvrh z11r~arh .
'f wf.w hvl'o pj'p,': czv ~ze_q~. 7.lohło •ię llZ<"1f'"
!'iw;e. 7A'I tnz T'"*'ił llflaratf"m filmowvm
ort11łn sie zarzuri~ ff''1'n4'tnm z lwów pętli·
r~ na 1:11.tyję, po~r'7a!I adv i'l"tn~ lwy

w

z,rlnlnlv !i~ rtf<>tnić.

Tak pl'zvnaimnie; '7Nnwato nam -i~. lf't"Z
nirh'lwf'm pnPł<rmn lHmv •il," ku nlł87~mu
11rzPraroffl'li11. 7JI, łwło inaczei. kiedv4my nR

od rasy i koloru. skóry.

ob11e~ [IO pn:y t~ j czynno.łcl.

Okazuje si~ to l\lkże w zachowaniu sit
rwierzyny wobec Iw.a po wschodziie ełońca.
Wyżej wymieniony po<lróżraik afrykwki
opowiada, te kilkakrotnie widział za dnia
lwy tuż obok pasących się t11t1d ant)lop i
lr.6z nie zwracających na nie najmniej"ztj
uwagi.
PolO'W1111ia na lwy rtały 1i~ nłeraz oku-

i ~'""*'.,.·

nir i·PflZMP wiPrPi 1ntpreczniarvm
wnią('vm. dr:i~il wijącego si~

w bólach

•wie-rza kamieni11mi
aż dn ~lrt.
T.Pw podr:irnionv dn n11 iwd11!!f'l?I) lltftl'nia
P.f'h„nł w~Prlcir ~ ~nv rłn

Im ;

otttetni""'!?O @ko

bł-7'lifn~~!!'O ro•n!!r11fa.
AmPrvkAń c1d„ towan;••.twa rnmowe 1111·
l'1:elv (!lhT'•kowa~ na l'Wńi fl'Po'\Óh nhl'azv
a('l"Vb'ń•l,if' na włellci, !llcale. Niehnw"1'!
"vn1~łv do Ar..vk; w•p11nialt> WTI'tt..,.ł.on„
N)?;C7'!11"1'Hl't

l11rawanv

11amo('hrnlńw,

s

coł11

połn'Rhnl'

11p11r:„tnrA r.lmu rł7•~ekl'w>e!!o z ~isl'-thmi

r

ll"'.,,.; ... „.if·o „nmi

57':m;n\:R

i r11"tb~,

mm~t
li

Il

rmł!V'!m .

f'MNłew•7.Vfltli;TiMn

Z

). h~ami l'lf'łTteml z„~Pn;Rt nfrvkn~~ldch.
nro•h:rlnvrh w owroif!łrh ir.nolorr•romvcli
N:>~·el'lnie w 'J)T'awdT-iwvm kl'aiohraziP
e(rvlcaTiaHm wvpe1ł:r.m1n '1.11lełmfone zwi·P'1"7'f'
tt:t z irh klatek, hv pn:Ptł a.fu1r11t~m Cilmo
wvm oift>f!rałv'
nf'-ł"'"-tJ .c1JV1 rn1ę,
j n.-1...!!'lv z l'rki UR7:m1n\.nw•ftlfÓl!n ·hohfltt.el'a
(ilmoWPJ?O, k•ól"M?O 7'W\•kle W'Vl'Pmlftł ;flilr
er.~ w .tna lf' ukmy wtyle strrelee. SClf'nV
łel!o rodz11in nakręca'l'lo 7.f'! ~erz...,t.am; ęfrv
kań!!'ki:emi także w krajobrazie amerykań·
~kim.

W ten 8PORób pnw„t.alr owe niemożliwe
biji, w bezy swą
ni.e.,%:C!:PJrn§r1" i t{fop<>tą.
Jei*IH howif'lm pnb:t.nit> !!i~. jak lew za
ł:.iałf"!?'n dnia ye>ni n"brę. albo jak 'hieny 'nr>
ri.e1'11 ii, na umiel'a jąc('J!.'O z !!łorlu la:rnpąrtR.
wy~arc11ą Fkromne wiatlomości inoloe;inne.
hv zdema~lcować te!!'o rorłzain zdjęcia. L~w
bowif'm fłOluje tvlko w nor.y, i nie wielu
fJOOl'ÓŻników m1ało spo11obnoAÓ
'Wpro!!ł ohl'a1~. k1ńTe

Słvnna

artystka chińska Mav
O sobie:
Uro<lzitam się na wschodzie, WV
rosłam tam, a teraz na każdym kro
ku stykam sie z zachodem.
Kiedy sie zakocham. to znaide
może drol?'e do teg-o mostu, którv
pozwala czesto wschodowi stvkać

W OnJ?" pisze

I

IJł lmrbarzyń"kich okrucieństJW.

I

Tern si„ też: tłumaczy, że nąd angteJ.
t1ki wła.4nie w stoirunku do ekspedycyj filmo

wyrh wykonu.ie ja1' 'llajo:rtrzej11zą kontro}~
Ror.porządzf'niem z 5 kwietnia zakaz&O'<l
polowania IS "Bmochodów, -cmołotów j et~
rnwców powietrznych, używania re'1ckto·
rów do z.aśl-.>piania zwierzyny, &trzelania z
podą!!ów i parowców. pędzenia lłtpomoeę Na rycinie rekordzi1tka Polski p. Bronka
cimia i używanie materjałów wybucho ~ta8Zel • Polankówna, najlep11ai narciarka
wrch.
Europy. -

I

Amerykanie

jedzą

sie z zachodem i złaczvć sie na całe
iycf e.
Małżeństwa mieszane w włelu
wvoadkach. szczee-ólnie kiedy brak
wiezów konwencionalizmu. sa bardzo szcześliwe. Ale musza to być ie
cłno~tki

wv;atkow~.

a

żvefe

ich

nie śmie bvć po<lobne do żveia tvrh

STANY ZJEDNOCZONE -

Rewelacje
W Paryiu wyszła w tych dniach k,o;;ą:ż·
ka. która już zdążyła narobić wiele h;i_
łasu. Autorem jest P. P. B. Gheusi; przy
nosi oo niezwykłe rewelacje odn0024ce się
do śmierci WieUciego Gambetty. Dowiadujemy się, w jak barbarzyński ~~ób
obeszli się lekarze ze szczą.tkarnj f><l-

towarzvsz-

szczeWwie

z

mandżurska. c;kim. Kie~vś w

żona ki;ieŻT1iC'7?(a
na oo~wvsoie Malaj
Chinach

za szybko.

KROLESTWEM RAKA.

I

niż ognisko.

głowy W

malowaniu. Nowa iee-o

ka, to czaru iaca. loialna I niewinna
kobieta z iednee-o z tubylczn:h
szczepów. Kochankovvie uwielL·a·
iia sie Wla km nie.
Znam i·ednee-o Ane-lika. 7.viaci>Q"O

I

spodvni rnu~i sama zajmować sie kuch
Zar(,wno w domu prvwatnvm. fa'k w nią. Wreszcie ostatnią przyczyną jest
rfstaura.1.:j1 kudmia Jest ra<..-zcj oodobm1 aicsłvchanv roz.roc;·t orzemvslu konserdo sklepu <lehkatcsów. w którvm wszy wowe~o w latach ostatnich.
!'.tkie ~rouki z~w11o~i uo.orządkowane
Produkcja konserw musiała odpowied„~ .alfa be-i vczrne w roz1i:a1tycb pudeł· nio wpłynąć na amerykańską sztukę ku
ku~h 0d zuov sel~rowei do makaronu j chenuą. Jnż twierdzenie, znajdującP się
kelnerzv i kuc.:harze
w s?s1e o-om1dorowvm. od salaty do na niektórych puszkach, że aromat odnośclesza sł1: dobra oplują,
~maw11v\:h kartofli wszvstk1e~o do- I nej potrawy
a ich ~ztuce ~astrunumicznej uda.to sic starczaia wielkie fabrvki w ousZJkach
i ulatnia 8 i
otlrbra~ meprzyjt>mnv zapach b:iram- konscrwowvch. a ootrawv te dla ostan e
~
nie. która w Chh.:ago jest równie chet teczne~o przyg-otowania potrzebują co świadczy. że mimo troskliwego doboru
uie hdana. jak w Korvncie.
najwyiej krótkie~o oobvtu w R"Orącej surowego materjału wskutek zabiegów
Na pvtanie 0 specyficzne właściwa- wod2ie. oocze:m ousz.ke ~ie otwiera i - fabrycznych ulega zmian1e smak i za.
ki kuclrni am~rvkańskiej i jej wvtwoprosze do stołu!
pac.h potraw. A dalej ?Otrawy konserrów trudno dać stanowczą odpowiedź ~„awet jaja. któnch sie w dnbrvch re- wowe doprowadziły do tego, że prawie
Prze~ setki lat emigranci z najrozmait · staunicja<.:b użvwa do soorządzarnia roz wszystkie środki żywności spożywa się
szvch krajl'.vw ortywozili ze sobą nie· maitvch urzvsmaków,
przypominają zimne, łub oo najwyżej ciepłe, a nigdy
tylko włai:ną relig-je I własny jęzvk .:zasern swoim wiekiem epoke dyluwjal prawie dookonale gorące.
Wyrażenie
lecz również upodobanie do ootraw na r;ą.
„jeść z dymiącego ta.lerza" stanowczo nie
rodowych. które utrzvmuie sie możl
Jakież sa przvczvnv tak rozoowszech odnosi się do kuchni amerykańskiej.
11ajwvtrwalei. [)late~o trudno z.definjo r:ionego w Ameryce uPO<iobania do
Zwyczajne śniadanie ameryka.ń&kie
wać pnjede kuchni amervkańskiej. Je - 1~onserw?
sklłada się z surowych seler6w, konser4:li sic jednak rvzumie przez to miejsce
Przedewszvstkiem jest to zabvtek wowanych w wodzie oliwek, i chleba, ma
w którem przvrzudza sie porrawv. to ;eszcz.e z cz.asów 01onierskich. !!dv tmd sła, i szk.la111eczki soku pomidorowego
kuchnia Jest czvściutka. niewielka ubi· ne warunki życia zmuszalv Amerv- Głównem daniem w czasie lunchu albo
kacią z dosyć skomplikowaną aoairatu- f..<-nów do odpowiednich zabiegów w obiadu jest drób,
rą i rozmaitemi przyrzadami rnechainici' zakresie
przeważnie indyk,
11t"mi. ktore Euroocjczvkowi wydaja sit;
zaopatrywnnla sle w prowianty.
ra bkie~ laboratorium. Jeśli ledn>tk sło- ;nną prz~ ..:zyną jest ustawtczny Po· a 11.aleey zau\\oażyć" ie smak unery.
wo .• kuch ma„ ma nasil'"' ić czynność ~pieeh. w którvm kohieta amervk.aii!:ka kański w f)l'zeciwieństw,e do a.ngiels.kiegutowania. to należy dudać. że w Arne- pozbv w-a ~ie obowi:izków g-ospod-air- go, uwielbiającegv - mięso czerwone, ceni
ryce
sl<idi aby mieć czas nu zvcle towarzy- zn.aczr\.ie wyżej mięso białe. Na deser je
lodownia ma znacznie wł~ksze
3 kie. na rozmaite zakcia i rozrvwki. Do się torty i roomaite owoce. surowe, lub
1 mlejsce,
tt~o dodać należv. że w Amervce ~o- w postaci kompotów, Temperaturze po~---------=----ma_.,._a11Z'!IBR::--.--m:ii=-mm-------- traw odpowiada ciepłota napojów, któremi są zwyUcle herbata lub kawa• .Alko
...
holu używa Amerykanin

Trup bez

Przez wiele lat słvnnv malari.
francuski Gaug-u,in ~dz.i życie W\-ZU
te z miłości przv boku swej ?onv.
N a2'le buntu ie sie. Takt o? „li.la u:nruć nie żviac"..• T.e,zo fantazia każe
mu iechać nad morze południa, na
Tahiti, J?dzie reszte życia poświeca

uratował ia oodc?.as rewolucil.
ludzf, którzv żvia i umieraia bt>Z
która
s-powo<lowala detronizac ie dv·
orzve-ód. którzv pozosta ia wiecznvnastii
mandżurskid.
\V···. tkowv
mi nkwolnikami „n-ozorńw".
takt I uczciwość pieknei k~dt"Żnic1kl
wscho<lniei usunetv w!'zdkic tarcia I
kłoootv ... Nie pra!!TIPła zaszczvtów.
Bvła s·z-cześłiwa kocha i~c człowieka,
który ia uratował.

la~oratorjum?

u hnia czy

Jeżeli się obecnie w Stanach Zjed
noczonvch
szuka jadłodajni. zdaria sic:,
Pft'!!'O onc-ratora filmOWP!!O malPili :ihrnl'7'Al
spostrze~a afisz.
ł'l<'l?O krwię i bP.,, żvria . Miał on JlT?:f''!'M'- ie przv wejściu oko
1\ionv kaT'lc. tak c~a!łZJiwie, że Wl'zelkf ra donoc;zący, że nie jest tam z:aktv oersonet f{rec.:ki. a restauracja posiada ku tun„ł.; hvl nif'możHwy.
Ten
l\l'lf"Cl'ff'tv i?nni+wn "li !l'en1111ri!I T1nlnułz11l• ~hnię nrawdiziwie amervkariska
pMni,,.j TilP'lT'llWiillnwvrh mvmwvrh 1fo niP rys jest f{Odnv uwa~. ~dvż Grecy jak\ i
)JO~T'71"hnvrh nl.-mr~P.,;ctw. T t91< „;.-<} ''"""
łMntl nPWlf'n An!'l;k filmował '7h1;oka rMI·
łl""n ~milf'TtP1 n>P 1'\vll: a d1rar oh.,.11'1. '1Cf!~

jest silniejsza

• e.

t rU mnI

paryżanina.

jak wldizicle.. triumfu ie
kie

dv ia wv~d~ zamaż. Ohdar.ze m1ło
ścia tvłko cztowieka nelneg-o odwui.?1
i serc-a. cztowieka, którv
potrafi mnie kochać ł brc"'i~ !„.

Teśli ie.dnal{ n~wet n0śJuhle uiałe.~o zawsze poz.o stane Chinka. n;e
cenie bowiem lu<lzi, którzv ~·rzeka

ia sie swoiei

naro<lowości...

\Vii'r-

no~ć wobec oiczvznv noteguie miłość pomiedzv meżczvzna i kobieta.

·
z odmlennvch ras.
Otóż rlwoie osób może oołaczv~
sfe na całe żvcle, lecz narzucanie sobie nawzaiem swoich ooP-l<tclów i uczuć nie nowinno mieć mir>1s-ca. Jn1
bardziei kobieta jest „indvwiduali-

stvczna" tt>m <lłużei trwa zafntt>resowanie sic nia meża. Przez eałv
czas Ich pożvcia mał7eństkictro ma.
bvć ta iemnicza. abv e-o 7.aintere~o

wać ... Powinien interesować sie tern,

co ona mówi i mvśli... A ieżeli tak
nie f.est. to naoewno rest to iei. a.
nie iee-o wina.
.

sąd

Nieste.ty ciae-le ieszc.ze "żvie

'P1'Z9

małżeństw.
Kiedv uczeszczałam do ch i ńsk ti
szko~v w Los Ane-elos. miałam tak
ki]ka przviaciółek Chinek które podobnie iak i ia znalazłv sie dl'!!eko od

eo do mieszanvch

oiczvznv. Tedna z nich iest obecnl'e
szcześliwa małżonka jedneS?"O Amervkanina. Naturalnie rodzice bvli nie
zadowoleni i chcieli 2"0 odwieźć od
żamłaru z.aśłubienia

tej

wschodniej

f)iekności, 'on iednak nie słuch.•ł 'eh.
opuścił swói krai. abv mór · · ć we·
dle swo iel!o „widzimisie". PostatJił
bardzo mą.drze.
Mieszane małżeństwo zawsze be.
dzle nieszcześliwe, iieśli dwoie parw domu bardzo rzadko.
tnerów żvciowvch nie powie sobie
w
chwili zareczvn: Nas ie~t tvlko
Pozwala on sobie na niego w towany _

stwie, a wówczas alkohol

śmiertnemi

Miłość.

nad wszvstkiem. I tak be<lzie -

odgrywa

środka podniecającego.
Przy stole
~i być zawsze woda zimna, jak lód.

rolę

dwoje f zawsze poz-0stanie nas tvlko

mu· dwoie" ... i nie postanowią. zii:moro-

Ka· wać opinii otoC'J!~nia.
Cl wiec, którzv nie potra:fia u ia~
który był duszą obrony Paryża i Fran. wa nie jest tak ciemno palona jak · w
cji w wojn:e z Niemcamj w 187) roku.
Eur<Y;>ie, ale zawierająca więcej ko. miłości ł żvcia w ten sposób, nie powinni srrać .z magicznym oe-nicm
Ciało Gambetty ogołocono z głowy, ser feinY.
ca i innych organów. Gdy trumnę ze
Europejskie podniebienie odnosi się z zwia7ku d'WU ras.
Co sie tvezy mnłe. ·;e5u t'okozwłokami przewieziomo do Nicei i tam wielką niechęcią do kuchiru amerykań
otwarto, stwierdzono z ";>rzerażen 1 eirn. brak skiej, która jest rui.der monotonna. Z cham, nll!'dv nie Z"at'vtam świata -głowy. Przy wkładaniu ciała Gambetty drugiej strony należy
podkreślić,
że o ie~o 7dan;e,
d-0 trumny obecni byli tylko leka~e i potrawy amerykańskie
tylko oni mogli popełnić tę profana.!ję.
odzna.c7.a.j4 się wielką czystością.
J eden wziął głowę, drugi prawe ram :ę.
DOBROCZYNNA LIOA.
Sympatyczną jest również rzeczą w kuchtrzeci serce, czwarty wnętrzności. W
Dług-i, w podkowe ustawiony niż trzy mowy i bv każd'a z nicli nie trumnie pooootaly tylko jakieś ochla- ni ameryikańskiej, że gospodyni n.ie jest
INTELIGENCJA.
niewolnicą swych zajęć
gospodarskich,
stół, olśniewa ją.ca biel obrusa i ser- tr\l\oa.ła dłużej, niż ro minut.
PY.
lecz ma mn6stwo czasu wolnego dla sie- ChciałdJJl kupić ksiiJźke.
wet. t>ołvsk porcelanv blask kryszbie.
Coś lekkiego)
tałów, barwy kwiatów przy nakrvKuchnia
amerykańska, a
kuchnia
Niekon:ecmie.
mam taks6wkł
ciach. - Oto obraz uroczvście zasta
europejska, to właściwie
przed drzwiami.
wioneg-o stołu na tvlu bankjdach i
dwa Odrębne poglądy na świat.
uroczystych obiadach, j1ednakowvch
·,.
na całvm świecie.
:wYWI.AD HANDLO"'Y.
My, Europejczycy jesteśmy mano wszyst
Zg-i~ta w uklonach służba bezko smakoszami, a jedzenie staje się dla . - D~zujcie jak stoi firma He.
,%,.,,_,,,,.„,.,_
,,,,,„„,
szelestnie
nas samoistnym celem. Amerykanie na.
roznosi potrawy,
tom.ast uważają jedzenie tylko za kooieci noch Kuperman i
- Wspomniana firma nie ato!, leci
na półmiskach znakomite p-rzvsmaność, za środek, zapewniający sprawność
.,,,, \ Pośrodku osuszonych Błot fizycmą i umysłową. Jest w tem stano- już siedzi.
ki. w kieliszkach perli s.ie wino.
Wszystko bvłobv doprawdy, przvNAGROD~
•
Pontyjskich wybudo· Wi.Slou niewątpliwie dużo racji. Lecz
iernn~. f!dvby nie...
Jankesa posuwają się w tern za dalek-0,
- Masr eem'Uirt pod psem. Obiecane.
w a n o na rozkaz Musso jedzą bowiem szybko i byle co, wskutek go roweru nie otrzymasz. ·C.O robiłeś •
Gdvbv nie ieden drobny szczeczego ogromnie są tam roaJp<>WSzeohnio- ciągu całego półroeia 1 . .
e-ół! Mowv ! Biesiadnik co chwila
liniego nowe miasto Lit- ne
choroby f.ołądika., a rak nigdzie nie
- .Uczyłem się jetdzi~ na rowene.
musi przerywać iedzenie, patrzeć,
szerzy tak straszliwych spustoszeń, j &k
! toria. Poświ((cenie mias
iak potrawy stv2'na na talerzach i
wła.śnie w Ameryce.
CHEMIK.
słuchać prumówień.
ta odbyło . się w obce·
My, Europejczycy moglibyśmy sio
- Szanowni słuchacze. I tv, czci
- JózelC, co rohi!z na tem zimntei
od Amerykanów nauczyć tych rozma.ih·ch
ności M u s s o li n i e g o
l?'o<lnv jubilacie!
- Robię wócłkę z węgla.
urządzeń kuchemych, które
moszcz~
Mowv ciag-na sie w nieskończo
- Znasz 1!ę na gorzelnietwfe)
(w
czarnej czapce).
d7.ają tamtejs.zym kobietom czasu i cz1.
ność. Przeważnie nudne, nabrzmiaCo :znaczy gorze-lnictwic) Kra""
ni4
je
paniami
swoich
myśli
i
s.woich
łe frazesami, bezmvś lne.
węgiel. spn.edaję, • potem kupuję w6dr
czynów.
sławnego męża

stanu,

Nudne mowy przy smacznych potrawach.

Podsłuchane.

~~W!.o~l~!!.

IYD'

Przeciwko tei pladze zaorot~sto
wano. Gdzie? Oczvwi ście w mieście,

kę.
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