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SPINOZA
24 listopada upłynęło 300
lat od chwili narodzin wielkiego filozofa.

GEN. SCHLEICHER KANCLERZEM RZESZY?
f>•iś po południu · pr~eDJid1JDJona jest de"IJ~io . pre~. Jllnden6urea.--JftoiliDJośł ponoDJneeo ro~DJiq~onia ~,fłf!i{,listoeu"

wspólpracę Nowe wybory, wbrew wyraźnym ::ii:ze- go kancle~za na pierwszem mdejscu ·vygwarantowało
.którebY
tych dwuch czynników, to w tym wy- pisoth konstytucji, odroczone zostalyby mi·eniają obecnie gen. S~hleichera, który na1p!.iawdopodobniiej otrzyma misie
'
pad•ku prezydent Hindenburg będzia mu aż do ~<JSTIY·
W szeregu kandY'datów na przyszłe- tSformowania rządu.
siał Po raz trzeci Reichstag rozwilłza.r.
dmne były w dalszym ciągu rokowa- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - . • • • • • • • • • • •
w sprawie utworzenia gabinetu pre
zyidjalinego,.
. Rokowaind.a te kontynuowane są rów
nłeż w dniu dizisdiejszym i dopiero po ich
również be.zpieczeństwo
ząikończiend.u, w goW:io:ach pOpOłudnio
wych sPodziewana iest decyzja PrezyUkład będzie
denta Hindenburga, który jednemu z de
W każdym razie gwarantuje pakt
towi obszerne artykuły, z których pod
Paryż, 28 listopada.
sygnowamych ka111dydat6w ostate;;z.nie
przyjęła kreślić. należy wstępny artykuł wieczo- nieagresji francusko - sowieckiej pośre
ministrów
Rada
francuska
Powierzy misję sformowania gabinetu.
dnie bezpieczeństwo Rumunji, uzyskapakt o nieagresji z Rosją sowiecką. rowego „Tempsa".
W dalszym ciągu aktualna iest spra- Pakt ma być we wtorek podpisany w
Dziennik francuski, stojący blisko tµ ła f rancja specjalną deklarację Rosji,
wa · zażegnania starć między Reichsta- Paryżu.
tejszego ministerstwa spraw zagranicz-1 na mocy której Sowiety zobowiązują
Równocześnie donoszą, że Rosja so- nych, podkreśla dobrą wolę i starania się nie używać siły przy załatwianiu Ja2'em a przyszłym rządem prezydfaJnym
Gdyby jedinaik Reiichstiag nie zechciał u- wiecka ma zobowiązać się wobec Fran Polski, ażeby doJ?rowadzić do ugody" kiegokolwlek konfliktu z Rumun)ą.
Po .zawarciu paktu nieagresji należy
cji do pokojowego uregulowania sporu między Rumunią a Sowietami. ,,,Temps'
dzielić przyszłemu J.iZądowi moratorjum besarabskiego z RumunJą.
podaje zkolei oficjalną wersję, wedle się ' spodziewać wznowienia stosunków
której sama Rumunia miała prosić Fran handlowych między dwoma państwami.
Paryż, 28 listopada.
Teplatem dnia w rozmowach polity- cję, ażeby już dalej nie zwlekano z pod- Zawarcie uktadu z Francją w żaden
apad rabunkowy cznyclt calego Paryta jest podpisanie pfsatti.em paktu z Rosią sowieckai, mł· sposób nie naru za niemiecko rosyjnie- mo zerwania tokowań mh:dzy Bukare„ skich stosunków.
paktu francusko - sowieckiego
pod Nowym 1argiem
~--••••••llliil••ililliiiiii
agresji. Cała prasa poświęca temu pak- sztem a Moskwą.
Kraków, 28 listopada.
.Straszna śmierć
Wiiecwrem trnech iZamask·o wanych
pod zwalami piasku
i uzbrojonych bamdytów napadło ua
Rzym, 28 liistopada.
dQm Kannengiissera w Ponicach, pow.
W pobliżu Capranica wydarzył się
nowotarskiego, P-0 wy1rwainiu okiennicy
Sqd w Drunświku odlosil wgrok
straszny. wypadek, który pociągnął za
bandyci wtargnęli do :mieszkania, gdzie
zomkni~fgc:h
drzwiac:h
przg
sobą śmierć 4 osób.
po steroryzowaniu domowników rewol
44-letnii rolnik, Andreotti, idący powerami. splądrowali cały dom.
czytanie aktu oskarżenia ii ogłoszenie
Berlin, 28 listopada.
zarządził przy lem ze swą żoną, córką i przyiaciel~m.
wyroku
Przed trybunałem dyscvol<inamvm motywów
Jest to już drugi wypadek rabunkozostał n.agle zaskoczony gwałtownem
wy w tych dniach w rej okolicy, gdyż sądu krajowego w Bmnświku toczyła drzwiach zamkniętych.
W wyniku rozprawy Z<>stał dr. oberwą.1]1eJp chmur~. Wszyscy czworo
25 b. m. prawdopodobnie ci sami zło się niezwykle tajemnicza sprawa h. rek
czyńcy w .biały dzi·eń obrabowali sklep tora politechniki brunświckiej dr· Schmi Schmitz skazany na pozbawienie stano- sch~n111 Się .Pod, śctanę góry. z której
wiska urzędowego, przyczem przyzna- wybierano piasek.
tza,
Kółek roln11czych w Rabie Niżnej.
Z powodu olbrzymiego . opadu deszno mu połowę poborów. ·
nietvlko
S<\d
prokuratora
wniosek
Na
f unkcjonarjusz.om ;I>dHcjti państwo...
Tajemnicza ta sprawa zaintrygowa- czu, ściana zawaliła się i masy piasku
weJ. do którego re.ioou należą Ponice, wYkluczyl jawność, nie dopusz.czając
zasypały stojących pod nią.
udało się ująć dwuch niewątpliwych na sprawę dzienn~kairzy, ale nawet od- la apinję publiczną Niemiec.
Zanim nadbiegła pomoc i wydobyla
sprawców napadu, których rysopis zgadza się z opisem Kannengisserowei. Kobieta błagając o darowaniie życia w cza
~ie napadu, głaskała bandytę oo twarzy
Ford po operacJ•
siraszng wgpadek pod Wenec:jq
1 zsunęła mu maskę.
New York, 28 listapada.
ludzie
d~trna„:!~
zwabieni
J<iedy
listoPada.
28
Rzym,
Bandy;ci ,,pracowalii" w dornu na·
Detroit, że znany fabryz
Donoszą
znaleźli
kat1$troly,
miejsce
na
przybyli
amuz
skrzyń
ładowania
czasie
W
padniętych przez 2 godz.iny, grożąc słu
Henryk Ford dostał
samochodów
kant
kadłub
eksplozji
miejsca
od
m.
30
o
Ceamunicyjnego
magazynu
do
nicją
żącej pozbawi·eni,em życia przy pomocy
ślepej kiszki. Ford musiał
ataku
nagle
zmasakrowany,
straswwle
Teresinlego
straszną
znalazł
Wenecją
pod
seat
noża.
zaś w odleg!0ki dalszych 100 m- .po- się natychmiast poddać operacji, która
śmierć 33·1etni urzędnik, Tereslnl.
s·lę udała. Stam pacjesta nie budzi
Mianowicie w czasie przeładunku szarpane odnóża i gł0wę.
Żelazne hczki, na k!~rych przeW<.\- Qlbaw.
dwu skrzyń, zawierających po 100
„
Noga ludzka pod
racen1e ,,weso ego granatów ręcznych! z nieznanych 1)0- żono · skrzynię, Z"~i:ały f)l'Sl!ręcane jak
Ołtarzem
jedna wióry.Wszystkie szyby okienne w pro
nagle
wodów ekSPlod<>wała
mordercy"
mieniu pół kilometra zostały wybite.
skrzynia wśród strasznej detonacji.
Lwów, 28 listopada.
Londyn, 28 listopada.
W czasie sprzątania kościoła SS.
~~.· ~11• Olli:.e_Or~aJ•
Na podwórzu więzienia w OxforKarmelitek we Lwowie, siostry zakonW1
W"!
i/fiil
'7ff
.Yi/fiil
dzie powieszono wczoraj jednego z
ne zauważyły wystającą z pod ołtarza
.Jlie•ll'UAłv pro.:es .., :JllosA111ie
E~~~~~~ziijutch~~~~~~nych morderców,
nogę ludzką.
Na wszczęty alarm przybyła policja
Proces odbywa się w trybie pokaMoskwa, 28 listopada.
Zabi) on swą kochankę, a na rozW Swierdłowsku na Uralu rozpo- zowym. Prasa sowiecka gloryfikuie za- która ustaliła, że w czasie nabożeńs- .
prawie sądowej nie tylik:o że nie okazywał wcale skruchy, lecz stale uśmie cząl się sensacyjny proces o zabóistwo mordowanych chłopców Jako ""ohate~ twa zakradł się pod ołtarz znany złodz.iej Jan Kozakiewicz. Chciał on praw
Irów walki klasowej".
·
2 ·chłopców 13 i 9-letnich
chał się.
dopodobnie okraść kościół.
Dwaj ci chłopcy, należący do t. zw.
Otrzymał on z tego powodu psell'"
h
Z
dionim „wesołego mordercy". ttutchin. juniorów (czerwonych harcerzy} denun
. Painleve chory
amac . na pociąg
son uśmiechat się nawet w chwili. gdy cjowali gospodarzy ze swej wsi, m. in.
Paryż, 28 listopada.
wstępował na szafot i z u5mie~hem na własnego ojca o ukrywanie zboża i 11 żolnierzy iapońskich zabitych
W czasie czwartkowej debaty w
broni.
ustach zawisł na szubienicy. (sb)
parlamencie , w sprawie towarzystwa
.P~ki~, 28 listopada..
Na rozprawie starszy chłopiec świad
Wed~ug don 1 es·:e~1·a ~ M~d~nu, ~Y· lotniczego Aero-Postale, minister Pain.
czyi przeciwko swemu ojcu, domagając
koleił s 1 ę koł·o Ktflitlu Japonski pociąg ·leve dostał nagle silnego ataku, talk że
się dlań surowej kary.
Oslo, 28 liistopada.
musiano go odwieść do szpitala.
.
. .
Ojca skazano na zesłanie. Oburzeni pancerny.
Komitet Pokojowej nagrody Nobla
Stan -· jego jest w dalszym ciągu poJe.denastu. zoł.nierzy zostało ziabirty'ch,
postanowił nie przyznawać nagrody w tern włościanie, między którymi znajdo
Dotychczas n~e zaszła żadna
ważny.
kataPrzyc~yną
rany.
od!n1~ło
wa.etu
a
zamor
chłopców,
krewni
starsi
się
wali
przyrok
na
ją
rezerwując
tym roku
·
poprawa.
strofy ma byc zamach na pociąg.
dowali ich w lesie za pomocą nożY.
szły.

Berlin, 28 l~s,topada.
:Arzesiilen~e rządow,e w Niemczech
w dalszym ciągu trwa. Wczoraj, }ak
wiadomo, w ciągu całego dnia p.riowa-

ma

Pakt sowiecko-francuski o·nieagresji
Rumunji. podpisany jutro

1warantuje

o

TaJemniczy proces b. rektora

I

Eksplozja skrzyni z granatami ~~~~ia:;ucs~·enie~szyscy poni.eśll śmierć
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nowoczesny Samson

Tajemnica
cara
Czy
ro
kl pr

w/osami

car
yj
e z dł n k tolicy m?~
Ko_respondencja z papieżem Piusem VII.-

rt

{m) Tajemnica zgonu cara rosyjskiego Aleksandra I po dziś dzień Jeszcze
nie Jest wyjaśniona całkowicie, a tymczasem Jest to historia tak niezwykła,
że mimo, iż od tego czasu upłynęło bardzo wiele lat, że wiele zmieniło się od
tego czasu na świecie, sprawa ta nie
przestaje budzić zainteresowania. I dopiero obecnie, gdy historycy rosyjscy,
przebywający na emigracji, zajęli się
zbadaniem tej sprawy, zac?.eły wychodzić na jąw rzeczy doprawdy niecod1lenne. które omal nie ainleniły losów

ł

nikn„ęci

wadził bardzo ożywioną koresponden· jego nie powiedzie się, postanowił zre-

:1:iE:~~~i~~~~~~~·~~1;:~~~j nie można
:;;~J~i~ośćh 01::twl~:~nd~~cą~t!~~~;ii

•

s rzyżować

Jako pustelnik na Syber}I. 18 hpca

grobnice cnra I wó~cz.as •. ku ogólnemu
z~umlenlu o~az~l? się, ze Jest ona ~usta.
Nie było naJmme1szego. śladu, że kiedyś
spoczywały tam zwłoki. T.en fakt polmdził hlstorrków do bar~~1eJ skrupulatnych ~ad~m. G~ner~ł Balmskł, który .badn! ks1ęg1 ang1cTsk1ego Lloydu stw1erdztł. że w roku 1825, 25 listopada, t J.
w trzy dnt po rzekomym zgonie cara,
z Taganrogu, gdzie spędzał czas. Alek·
sander I wypłynął Jacht, zablera1ąc na
swym pokładzie Jakiegoś taJe.mniczego
podróinego,
ozaczonego.. hterą. N.
A ·~vkró~ce ~otem w S~berJ1 pojawia się
jakiś taJemmczy czrow1ek, nazwlsk~em
Teodor Kuzmlcz, który podobny Jest
łil~ łudzą~o do cara Aleksandra, że ludzte oddaJą mu hołdy, a który Jednal<
zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego
z carem. Od tego czasu żyje samotnie i
uml7ra Vf roku 1863. Udało sie również
.stw1crdz1ć, że nadworny 1ekarz cara
Aleks.andra I: ~r. Tarasow, polecił odprawić nabozenstwo żałobne za dusze
cara nie w roku 1825, kiedy rzekomo
zmarł Aleksander J, lecz dopiero w roku 1863," idy zmarł na SyberJł Teodor
Kuzmlcz.
Nie .ulega wiec wątpliwości, te legeoda o dobrowolnem wyrzeczeniu sie
przez cara tronu opiera się na prawdzie
Ale dlaczego Aleksander I to uczynił?
Co go do tego skłoniło?
I oto obecnie historycy rosyjscy,
r>rzebywaj~cy w Paryżu, ogłaszają sensacyjne wProst dokumenty, z których
wynika, iż Aleksander I przeszedł na
katolicyzm I że Jego Jedynem niemal dątenłem było połączenie kościoła prawosławnego z katolickim. Gdy mu sie to
nie miało, postanowił opuścić Rosję.
Wersja ta jest istotnie sensacyjna.
Wctli,::i niej bowiem Aleksander zamierzal skłonić całą Rosle do przejścia na
katolicyzm, co miałoby dla losów Rosji
i całego nawet świata kolosalne znacze
nie i kto wie w jaki sposób mogłoby się
odbić na biegu historji.
Stwierdzono; że Aleksander I pro-

A w trzy dni po ogłoszeniu jego zgo
nu, tajemniczy podróżny opuścił Tagan
róg na jachci ąn§ieJs~iego Lloyd1J.

1

1

zmarł

chorobę zakaźną.

dość niezwykły
zięli miział Jicznd

konkurs, w
zawodnicy.
Chodziło mianowicie o to, czy znajdzie
się nowoczesny Samson, który potrafi
na włosach pcxlźwignąć l utrzymać w ·
ruchu auto osobowe.
I oto laur zwycfęstwa w postaci kił
kuset dolarów przypadł w udziale niejakiemu Palmerowi, który bez pomocy
i ko11czyn uczynił zadooć wszystkim
wymaganiom konkursu.
Nowoczesnemu Samsonowi należy
życzyć, aby nie natrafił na Dalilę, która poz ba wt go mocy wygrywania oryginalnych konkursów.
(z)
Angeles
którym

efę z papieżem Plusem Vll. W jednym zygno\Vać z tronu. Lekarz jego dr. Ta-

rasow, codziennie ogłaszał biuletyny o
zdrowiu cara, twierdząc, że mona_rcha
jest niebezpiecznie chory i umieraJący.
Ale ciekawe, że nikt zmarłego cara me
oglądał. Dr. Tarasow zabronił to kategorycznie, twierdząc, iż car zmarł na

auto

przynoszą żadnych korzyści ludzkości.
Przed kilku dniami odbył się w Los

ar

ze swych listów Aleksander pisał papieżowi, iż uznaje jego zwierzchnictwo duchowe nad Rosją; Do Rosji miał przybyć wówczas specjalny wysłannik papieża, który wraz z carem omawiał
plan połączenia obu kościołów.
Dlaczego to się rozbiło, kto stanął
na przeszkodzie, dotąd nie udało · się
stwierdzić. Paktein jest wszakże, że
g~y Aleksander l skonstatował, ii plan.

atwignąl

Amerykanie są niezwykle pomysto·
wł, gdy chodzi o konkursy, które nie

!

I
1·

człow eka

"'

i

z małpą!

Nieudany eksperyment rosyjskiej misji naukowej

(x) Wiadomość 0 v:yjeździe eft~pe-Jłaby się tak da:lece cofn;.ić w rozwoju? prafztyce takie skrzyżowanie Jest nledycjl naiukowej do krajów trop-i'kalnych l Wiadomo bowiem, że taki p6łtwór mał- możliwe.
w celu przeprowadzenia na miejscu eks- py i człowieka byłby czemś ba1rdzo nieTeraz dQJJiero 'W'Ychodzą na law
perymentu skrzyżowania małvy z czlo- dosikonałem, a pozatem przecież jest to wszY'stkie oszustwa, których dapu~zwiekiem wywołała wielką sensację.
zwykła sodomja.
czali się roz.maici spekulanci, po.pisujący
Niektórzy ucze•ni, zwolennicy teorii
Uczeni rosyjscy nie zważali na rurze się od czasu do czasu Posiadaruem takieDa·rwi.na, wierzyli święcie w powodizenie huczącą naid ich głowami, chcieH otrzy- 'go „małpoluda".
·
,
ekspedycji rosyjiS'kiej i oczcldwali z nie- Imać konieczniecnie potomka małpy. i
Ni1e dawno taki pół~ztowrek, pótmarcierpliiwością j1ej wyni·ków. Znalazła się I człowieka, ahy się przekonać naocznie pa, przywieziony został nawet do Euroje<lna!k SiPOra garść sceptyków. którzy ile racji mial Darwin, tworza,c swa slyn- py, Stworzeni.e to nazywało s~ Zizibanr
t1ie wierzyli w IPOWOdzienie podobnego na teorie. Jak się obecnie okazało, z bt11la, i obuidziło powsz~hną ciekawość.
e.ksperyimentu.
wielkiej chmuiry powstał małv deszcz. Nłektórzy twierdzili nawet, że ZizibamZnaleźli się ipozatem luldzie, u któ-1 Mimo wstlnych sta1rań ekspeidycji, uczo- bufa ;est„. marianinem', który niewiadorych wiadomość ta wywołała oburzenie
nie vowiodlo się otrzymać votomka mo Jakim sposobem <Wstał się z ,,sąs~
i bll'rze protestów. A wlec }oozkość mia- malpy i czlowiel~a. Okazało sie, że w niej" planety na ziemię.
Zizibambula byt obwożony IPO ~.m1' kich większych miastach Bll'ropy i og'lą1'1J dainy przez liczne rzesze ciekawYch,
którzv chcieli obejrzeć to monstrum. Ze.IJwad.ze Pi«:kngt:h poń!
wnętrzny wygląd potwora rzeczywiście
przy.pomiinał coś pośredniego pomiędzy
(Yes) Przed kilku dniami odbyła się : zmyć - czyli, ie elegantka może sobie mał,pą a człowiekiem. Twarz była z.uw . Ameryce wielka konferencja eksper· pozwolić na to, aby codziennie mieć in- pełnie małpia, kończyny dtugie. postać
Łów mody i piękności kobiecej. Konie- ny kolor włosów.
pochyła, tyilko ciało było zul)ełnie bez.
.renc}a ta miała rfa, celu podniesienie uroEkscentryczki będą miały duże pole wlose.
·
dy i elegancji kobiety współczesnej.
do popis~w, będąc wstanie ki11ąi razy
ZiziibambulJ klllrsowata nawet roZdaniem tych ekspertów modę ko· nawet dziennie, zmieniać kolor swego mantyczna historja. _ Podobno pewna
b.iecą ustana Wiać powinni, nie krawcy, owłosienia. Naprzykład, do teatru, kobie murzynka oddaliła się pewnego razu
czy też przemysłowcy, lecz same kobie- ta będzie miała włosy w kolorze ciem· zbyt daleko i w glcbi vuszczv została
ty. Inicjatywa w tej dziedzinie musi nym, poważnym, natomiast idąc po te· porwana vrzez wielkiego orangutanga,
przejść w ich ręce i piękna pani musi sa· atrze do . lokalu nocnego, zmieni ona któremu sic spodobała ••• uroda murzynki.
ma wypowiedzieć Się, jaki fason sukni swoil!l główkę na jasny, lekki i frywolny W rerultacie murzynce nic się nie stało,
1 1 l 1 1 U·ir/
lub kostjumu najlepiej będzie jej odpo- kolor.
tyliko po pew,nym czasie urodziła.„ Zizi•
wiadać.
.
.
.
Oczywiście, nie wyklucz.one jest, że bambulę.
~ksperoł poi::uszrh ró~eż 1 to, aby jakiejś darttle zechce się mieć głowę w
Według te/ gadki, o/cem dzlivaczne·
kobiety wypow1.ed~1ały s;ę, czy pr:igną dwuch kolorach, odpowiednich do kolo- !!o stworzenia była małpa, a matka muone, aby do kazdet sukni, lub kostiumu rów swojej sukni wieczorowej. Takie rzynka.
mie~ odpo~edni kolor włosów: Sztu~a kombinacje dadzą się również z łatwoTa naiwna historia cieszyła się nie. fryz1e~ska 1 kosmetyczna podniosła si~ ścią przeprowadzić. Próby na tem polu, zwykłem powodzeniem i była uważaina
<;>stalm.o. na ~ką wyżynę ?os.konałości, dały wspaniałe rezultaty i okazuje się, za ZUJpełnie możliwą. Ostatecznie ozyita
ze mo~liwe się st~o barwi~1e włosów że fryzura w kolorze czerwonym i sza- się tyile najrozmaitszych historyj.ek, 0
ńa kazdy kolor, me wrłącza1ąc nawet rym, lub czarno-białym, wygląda bar- porywaniu kobiet I dzieoi przez wielkie
kolorów tęczy. Farba iest przytem tak d.zo efektownie.
małpy, że w ·rez.u1tade zaCZY1tla się w to
c>rzyrządzona, że wieczorem, można ją
Na konferencj.i tej poruszono także wierzy.ć. Oczywiście, nie trzeba 'WYiaś
zmyć i uzyskać naturalny kolor włosów. wielce frapującą sprawę perfum. Eks· niać, żie Ziztbambula, nie był potomkiem
.Uzyskany z łatwością naturalny ko· pett w tej dziedzinie, p. George Sakles, „roma.n1ycznej" murzyinki. Była to ZWYlor włosów, można znów zmienić na inną oświadczył, ie odkrył on taJemnicę per· kła małpa z rodzaju małp wielkich, któ·
barwę, którą w odpowiednim momencie fum. Każda kobieta musi używać perfum rej z biegiem czasu, a także pod wj)typrzy minimum wysiłków znów mo:tna odpowied'nlo dostosowanych do jej cha- wem specjalnych specyfików wytleciały
.
„
,
.
.
,..
.„ ''
rakteru lub nastroju, Perfumy wywołują wszv1stkie włosy.
·
też odpowiedni nastrój, gdyż każdy spettistorJa o Z~ibambuH nie była wy.
cyficmy zapach wywołuje odpowiednią jątldem. Prz.etd pew.nym czasem prasa
reakl".ję humoru i usposobienia.
1.:ałego świata równieiż donosiła o sensaZastosowanie rodzaju perfum zależne cyjnem znalezi·eniu w głębi prastarej
ol01arta sosfalo li' fut:ft dnlot:ft 111 !1oruju
jest jednak nietylko od nastroju kobiety, vuszcz.v potomka małpy człowieka. (m) W Paryżu otwarto w tych dniach apoJltańskleJ. w karecie tej, zaprzężo- lJcz takte od jej urody. - Ekspert ten Stworzeinice to miało rzeczy·wtście tak
wielką wystawę poświęconą całkowi· nej w trzy specjalnie tresowane owiecz podzielił kobiety na siedem zasadni- u.iezwyikły .wygląd, że nawet uczeni dali
cie pamięci nieszczęśliwego syna Napo- ki, mały król Rzymski odbywał space- czyc~ typów ~ro~y i dla każdego typu s~ę nabrać l na łacmac~ fachowych czasoIeona Bonaparte, księcia Reichstadtu, ry w ogrodzie Tuillery.
ustahł ~dpowxe?n1. zapac.h, wydobyty ze msll! komentowano me~kły wY\Padełk.
zwanego popularnie Orlęciem.
Następnie w "'g ablotkach umieszcza- skompli.kowa~ef mi~szan1~y różnych .per ~iero po P,e""."Ym, cz~~1e, gidy zaczęto
Na wystawie skompletowano wszyst- ne są słynne miedziane żołnierzyki Or- fum. qczywi.sta, ze k~zdy zasa~1cz~
ać i . przeswietlac. sz~1elet. rzek~~?
kie rzeczy, które 1Jłegdyś stanowiły lecia o których pisał Rostand jego typ post.ad.a Jeszcze mncstwo odmian 1 małpoluda, okazało ~aę, Le. to Jest rowmez
własność Orlęcia. Ułożone są one w ga- dzie~ięce uzbrojenie - strzelba, 'szabla, odchyleń_. w rozró~ianitt ~tórych Sakles ~a,~ao· mz ~kłpa, ~t~reJ Je.wien ~mys~
blotkach w chronologicznym porządku buty z cholewami oraz odznaki które okazał się prawdziwym mistrzem.
JC Y· •. ZR lit. sz ~sć, obciał ogon '
i wedtug nich można nabrać dokładne- otrzymał syn Napoleona w ciąg~ krótNie bez znaczenia będzie rezolucja dok~nal kilku. chirurgiczno- kosmetyczgo pojęcia o całem życiu syna wielkie- kiego swego żywota - na pierwszem k~~erencji, aby ~ ins~ytutach piękno· nycN. operacj'1. .
go Napoleona. Przedmioty te zebrane miejscu widnieje order Legii Honoro- śct 1 salonach frvZJersk1ch, zatrudniać w k
i;cpo~o oome fOIJY~ski!Jb misji n<ruzostały z muzeów Wiednia Paryia i weJ.
charakterze manicurzystów męt· OW~], s~~a ; zasat
g ~ si:ego zi:ia1
Wersalu, jak również z kolekcji prywat
W dalszym ciągu specjalne zaintere- czydzn: - Tóda rerol~cja wywoł.a nieza- ~~~ ~waĆ 1~a~noz ~~~~~kl~~ mW:ia
nych.
sowanie wzbudzają przedmioty, odno- wo ?1e wś~
man~curzystek popłoch, do
. t} d ak . b d ·
·
1a!'rzedewszystkiem :Widz.imy . ~ięc szące ~ie do ostatnich lat księcia Reich- f:ku~~n t!J !o~i;~e znały one je~zcze żo::'"i!'S po~r~w~y~h ;~~~Ó~s~~~~~
d~1e. przep~szne kołyski, ob.1te meb1es- stadtu. br~nzow~ figurka Nap~leo~a, z
CJ. ę
! .
.
.. nile przy·nosi żadnego reznltatu a zatem
kim Jedwabiem, w .których meg~yś spę- którą syn Jego. me rozstawał. się mgdy,
Ek~erci o:zekh, z~ kobiety c.~ętruei niepowodzenie to nicz-em ni~ przec y
dzał pierwsze dm swego tycia mały kapelusz Orlęc1a, do złudzema podobny oddawa1ą sw01e rączki do operac11 męt- teorii Darwina
z
król Rzymski. Następnie ułożone są ze- do stosowanego kapelusza Napoleona, czyźnie, niż kohieci~. cze.go wybitnym ~iiiiliiimm'iiii·••••••••szyty, książki, ołówki i inne przybory fotel, w którym spędzał biedny chło- dowodem jest duża frekwencja w tych 1
uczniowskie. Następnie . widać zabawki ' piec swe smutne wieczory na tarasie zakładach, które inowację tę już zapro-1
Orlęcia, a w tej liczbie minjaturową ka-11 pałacu w Schonbrunn, szkatułka z klej- wad.ziły. Mężczyźni ociywi~cie d1w·1zą
1etę - prezent Je10 clotld królowej ne„ notami Marji Ludwiki, listy i t. cl..
· wolą - man.icurzystk.i.
.
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łaodzi R~;:~rar~:o::::lr: •
do
przybywa
cudzoziemców
mniei
Coraz
W ubiegłym roku miasto nasze odwierłziło 5.917 osób. zakł. „scheible~:dź~ ~~~~ ~~:~·
0

W.a rszawa

na.łl1·czn'1e1
·ł

2

odw1·edzana

Lódź, 28 listopada. kan i francuzów. Mafo natomiast przy- clą - 24.698 osób. Po niej idzie Kra·
.
. (o). Urząd statystyczny przeprowa- było do nas anglików, rumunów i wę- ków, Ka towice, a następnych miejscach
figurują: Lwów, Poznań, Bydgoszcz.
dz1ł ciek.awe _obliczenia, do.tyczą~e licz: grów:
Do miejscowości, które nie wy'ka·
Miastem, które gośet największą
by, z.w1edzaJącyc~ polskie miasta I
ilość cudzoziemców jest Warszawa.· zały nawet tysiąca cudzoziemców w
uzrowiska, cudzoziemców.
Statystyka ~a 'Yykazuj~, że stosun- W ubiegłym roku na ogólną liczbę cu-11932 roku należą nasze największe uzro
kowo duże zasllame ruchu turystycz- dzoziemców, którzy przybylł do Pol- wiska: Zakopane, (887), Krynica (512) I
(ak).
nego do Polski było Jedynie w r; 1929, . ski, Warszawa wykazuje Jedną trze- Gdynia (502).
kiedy 24 największych miast odwiedziło ogółem, w ciągu 7 miesięcy, 7Z.735
(ił04 1181 0rffO
osób. Atoli już w następnych latach
A
U
~
_..,.....,
l.m111
Jl
liczba ta uległa gwałtownemu zmnieJ·
1
'elitial sgll'c:en1 spoli t siostru.
nasz
w roku
1931
Po jednej z takich kłótni Abraham
Lublin, 28 listopada.
kraj Jedynie 79.341 osób co nam daje
We wsi Wołczesk (powiat Kowel, położył się na piecu I udając chorego,
przeciętną miesięczną 6.612 osoby '(w
roku 1929 przypadało miesięcznie - gmina· łfołoby) w rodzinie Lipców, skła obmyślał plan zemsty. Gdy rodzina po·
dającej się z matki staruszki, dwu sióstr lożyta się do snu, Abraham wszedł po9.092).
Łódź w ogólnem zestawteniu stały- i 25~letniego .brata, Abrahama, rozegra- cichu na strych, podpalił strzechę, a na·
stępnie zaryglował drzwi. Chcąc się
stycznem stoi na czwartem miejscu ta się tragedJa.
I(_odzina ta . ~ieszkał~ . w ~najętej jednak nasycić widokiem zemsty, scbo·
uhle~
pod względem ilościowym.
głYm roku miasto nasze odwiedziło chacie chł?psk1e1 o~ szescm l~t .1 utrzy wał się za budynkiem sąsiadów i ocze·
5.917 osób. Wśród liczby tej znajdowali mywała się z szycia starszeJ s10stry. kiwał z niecierpliwością, Jak to )ego
Nat~miast Ab~aham zupełpie nie pra siostry poczną się palić w domu.
sie studenci, którzy przybyli do Lodzi
Pożar jednak zauważył wczas sąw celu zbadania największych . fabryk cował 1 nawet me starał su~ o pracę,
włókienniczych, kupcy, przemysłowe}: żądając od sióstr nłetylko utrzymania, siad, który po wybiciu okien wyrato·
lecz i pieniędzy na rozrywki. Ponie- wał rodzinę z ognia.
J t. p.
Abraham widząc, że zemsta jego nie
Najwięcej odwiedziło nas niemców waż siostra mało stosunkowo zarabiała
austrjaków, czechosfowaków, amery~ i często bieda, zaglą~ała do chaty! nie o siągnęła celu, w dwie .,.godziny potem
mogła zadosćuczymć wymaganiom podpalił stodołę Szynkaruka, od której
·
spłonęło 6 innych stodół i dwie chaty
bra ta.
Dochodziło z tego powodu. do czę· gospodarskie. Zbrodniarza wkrótce poZłodziej skradł Hu- stych nieporozumień ł niesnasek ro· licja aresztowała.
·
bermanowi skrzypce dzinnycb.

'M6>IO«:tO

'--ra"'a

(łt) Dziś rano rozpoczęto rejestracfę
tych zredukowanych robotników finny
?cheiblera 1 Gro~mana, którzy nie maJa. praw~ do zas 1 łków z funduszu Bezroboc 1a_ t korzystać będą z pomoc~
grodzkiego. koml~etu dla spr~w bezro
s·ię w ZZZ.
bocla. Re!estracJa ?~bywa
1
1
64.
eJ
przy ul. P otrk_o~k
P.o wypełn1en 1 u wszy~tklch dekla·
do
.racji, bezro?otni zgtoszem z~staną
biura rozdzielczego komitetu 1 natychmiast zaczną korzystać z akcji pomocy
doratnej.

odwiedziło

szej ~;k

w

s

----

J<.rólewtec, 28 listopada.
(t) Znakomity skrzypek. Bron~sław
przybyt przed kilkoma dniami d<>. Król.ewca z koncertem. Koncert
b
k
S ·
teą miat się odbyć w gmachu miejWtęz1en1e
ski~J ppery. Gdy znalazł się 00 przed
1e,m do gi;nac~.u. podszedł do. niegłoszony został wyrok, mocą którego
Poznań, 28 listopada.
we1sc
Przed sądem okręgowym toczyła !Jagielski uznany zostal winnym zbrOd·
&'O wozny w llbeni ..kt~ry. poprostl o
skrzypce, celem zan 1e.s·en1a do pokoJu się w trybie doraźnym rozprawa o ni szpiegostwa i skazany na dożywot·
~rtyistó~. łfobe:rn~n nie prz~c~uwając, szpiegostwo przeciwko 19 - letnil!mu nie więzienie z utratą praw obywatel,
e ma -o czynienia ze złodzieiem, od- Giintherowi Jagielskiemu, pochodzące· skicb.
Jako okoliczności. łagodzące wzięto
~~~tojei s1j!dypkce. Przed koncert~m m~ z. Ba~dowa, pow. Tczew, narodowopod uwagę młody w iek oskar-ionego ona . że ,skrzypce znik-j śc1 t11em1eck 'ej.
o sę
ł
Rozprawa toczyła sie 12 godzin raz działani e wskutek namowy.
ne Y· . Hubermarn mus 1ał koncerto'Yać
n~d pozyczonych. skr.zypcach .. Policja ; przy drzwiach zamkniętych, poczem o„---so~-w rożyla PoSzu.k1wantta za n·ezwykle
sprytn~ złodziejem, iednak do tei
J>!lry n•e zdołała go ująć. Skrzypce pos.tadały wartość 15.000 dolarów.

ąd

H~berman.

doraz'ny W ChOJ·n'1cach

zpteg S azany, na

·
eztermtnowe

· · ·

omyłkę otruł dziecko
przez
tekarz
p
A
Straszny wypadek pod Drohiczynem
Aresztowanie oszusta

który przez pom y łkę, zamiast przapiWiino. 28 listopada.
W e w si Ogdemer„ gm. drohiczyń- sanej na re cepcie przez lekarza Kuros~iej , k~to Ba_ranowicz. Helena. fi,Iipo- 1p~twińskieg~ ocz yszczonej kredy (callicfę ftiBltu poń~'I...,
lw1cz, p: elęgnuJąca chorego 4-m1~ięcz- cium car~onicum) d~ł kwasu karbolod
li t
Berll
28
• (t) PoJicfa krymin~lna arse~it~~~ła n ego swego synka, dała rt?U łyzeczkę wego (ac · d~m carbohcum).
Grygas Jest. dyplomowanym f~rmadziś kupca Henryka Sz.klarza. który od kwasu karbolowego, zamiast lekarceutą, uprawni onym do samodZlelneJ
stwa..
b ł
dłuższego czasu poszukiwa
.
Pracy w aptece.
Dz1ecko w. parę ~odzin zxąarło.
nr d y ~rzez
władze wielu państw
Sprawę przekazano sędziemu §ledmi f rancji, W loch i E~i~tum j~k~v o~k~~: . Docho~zen1e ustaltł?• .że w~nę pon<>·
żony o szen~g oszt..stw i' szantażów. s1 P?moclllk aptekar.sk1, Antoni Grygas, czemu.
O~z?-St dla niep_oznania nosil brodę. ale
na1c1eka,wszym 1est fakt, że mieszkał on
naprzeciwko w:ęzienia w Moabicie od
dłuższego czasu i mitllQ to Policja nie
Jeden roboinik zobifg. drulii
· mogła go odnaleźć.
.:i~ako ronng
ły niszczycielskiej świadczyć moie fakt
28 listonada.
Bugiem.
n.
Brześć
Dwa wyroki śmierci
Wczoraj na bocznicy dworca kole- że tert.!n na przestrzeni 20 metrów zo.
rtiemczech
jowego w Brześciu nad Bug-iem około stał zntszczony. Spłonęło również ogrogodziny 3-ei nad ranem nastąpił wy- dzenie na wielkiej przestrzeni.
Berftn, 28 listopada.
P~żar zlokalizowano dopiero około
(t) W pobliżu miejscowości Issel- buch cysterny, wypełnionej benzyną,
horst trzej włamywacze dokonali zu- która znajdowała si ętuz przy sklada1:h godznny 5 rano.
•••••••••••••••
cbwałego napadu rewolwerowego na naftowych firmy Puiyc i Werbin.
Skutki wybuchu były straszne. Znajnadleśn~go ThielJlana. Nadleśniczy zostal zabity na miejscu. Jeden z bandy- dujący.. się w pobliżu robotnik, Abram
U
u
t6w z~stał w~rótce uięty zaś dwaj po- Miller z Brześcia, poniósł śmierć na
rzuci/ się z ruin Colosseum
zostah stanęh .wczoraj przed sądem miejscu, drugi zaś pracownik firmy. J\la
Rzym, 28 listopada.
d·oratnym Vf B,1lefeld, Sąd skazał ich · jer Mielnicki doznał tak cietkicb obra·
• ·
• · k'
ż • ·
·
r.a karę śmierci Prz fe
Długoletni korespondent „frankfurY rowaniu wy- en. ze w st!łn1e c 1 ęż im przewiez1ony
•
•
ter Ze int ung" w Rzymie Otto Kahn w
r~ku zastosowa.ne zostało rozporządze- zOstał do szpitala.
~yst~rna uleg~a komntetnemu znisz- , chwili depresji duchowe( popełnił sa~10me o zwalczaniu teroru.
czen1u, Jak równ : eż spłonął stofo~"r wlbójstwo, rzucając się Z ruin ColoSiSeum.
· ·
· · k'im (:!rzew1ez1p
• · b. ard zo cięz
w SLanie
pobliz· u wf agon towarow
D ~urektor W'1e1k•1e)"
, y. .
,,
chwtl
kilka
w
gdzie
szpitala,
do
go
no
przyze
ustalono,
dochodzen
toku
I
ryk
a
f b
czyną tego wybuchu •. było nieostrożue późn '. ei wyzionął ducha. Redaktor Kahn
aresaloD'onv .., Edonfi
obchOdzenie Slę z ogltlem. 0 gotędze si- 1Jiczyf 53 lat.
•
PJ.łłllll•
- •
nr •:v...Ry1a, 28 listopada.
M'7rl"ł\. _
.ł
rW'1
(t) Z Tallina donoszą, że na skurrk
""'&;.\.. W\I
11::11 '-"\~~
za-n<idzenia Prokuratora został arcsz'\..11zv
DD'TV
patuwany dyrektor wielki-ej fabryki
I I
WI
I\
rMJ"
pierosów Hans Kalio. A.rest to wany
bilansów
oskarżony jest o fałszowanie

W Berlinie
possuftill7oneeo prBes

po-I

I Wybuch cysterny

z benzyną

w.
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Łódź, 28 listopada.
(it) Jak wiadomo, każdy pracodawca obowiązany jest wpłacać co miesiąc
do funduszu Bezrobocia, 'kasy chorych
ZUPU itd· sumy za ubezpieczenie za·
Ponieważ
trudn ionych pracowników.
jednak opłaty te są dość WYSOkłe, duio
przedsiębiorców zalega z wpłacaniem
Ich do instytucji ubezpieczeniowych, a
wskutek kryzysu zaległości wzrastają
z dnia na dzień.
W związku z tem, jak się dowladujemy, Instytucje ubezpieczeń spo•tecznych zamierzają obecnie wy~orzystać
art. 58 noweito K. K. i ścląITTtąć należne
jej opłaty drogą przymusową.

Taiamnlcza samobólsfwo

lódź, 28 listopada.
(ig) Mieszkańcy domu przy ul. Kilińskiego 142, wracając wieczorem z
miasta, poczull na sc'1od':t~b silny za·
pach karbolu, wydvhvwający się z
Wywołało to podejt1.:rnir. i zaniepokojeni lokatorzy zapukali do drzwi. Nikt
Im nie odPOwied:zl.:it
Zawołano wówczas dozorcę i przy
Jego pomoc1' wvw .,. •Jno drzwi. Wów·
czas uJrzaM leża ·ei?J na łóZku Jawor·J\UWOlAZJd~!U UO łAH

3{oą0

·olf~~s

łóżka leżała butelka od karbolu.

Wezwano pogotowie ratunkowe, któ·
rego lekarz stwierdził zatrucie I zas~o.
st'>wał przepłukanie żołądka.
Przyczyny targnięcia sir na życie
nie zdołano ustalić.

Dwa

pożary

wfaodzi

Lódi, 28 listopada.
(ig) Wczoraj wieczorem straż ogniowa była dwukrotnie wzywana do po·
żarów.

Po raz pierwszy zawiadomiono straż
o pożarze przy ul. Narutowicza 9, w
domu mieszkalnym. Jak się okazało, w
jednem z mieszkań, wskutek zepsutych
drzwiczek pieca, wysypały się na PO·
dtogę zarzące się węgie. W mieszkaniu
nikogo nie byto i dlatego bez przeszkód
zapaliła się podłoga.
Pożar począł się szerzyć bardzo
szybko. Szczęśliwym zbiegiem okolicz·
ności, w tym momencie przybyli loka·
torzy, którzy czując dym, pośpiesznie

otworzyli drzwi. Zaalarmowano natych miast III oddział straży, który szybko
ugasił pożar.

Drugi, podobny wypac:łek, mia!
miejsce na ul. Mielczarskiego 5. Wskutek wadliwego przewodu kominowego
zapaliła się ściana. Straż ogniowa pożar zlikwidowała.

.Jlapod no prsec:ffodnio
Lódż, 26 listopada

(ig) .Wczoraj wieczorem przechodnie na ul.
S!ódmieis~iej, około nr. 24 usłyszeli nagle krz:rki 1 wołania o pomoc. Ody pośpieszono na mieisce, uirzaM leżącego na ziemi iakiegoś mę ż-

czyzne.

.

mo:!kleJto4_frjn.~1sz.ek 0Pkappel , zam. urzy

·

ul. PoPowracał do
o, gdy nieznajomych
aza trzech
niego

· a nasie
domu •. napadło.>
?Sobn!ków, którzy zranili go poważni e. Miedz'
mnem1 zadan? mu .tak mocny cios w glowe kpem l narz~ ztetn, ze Pappe padł n iep rzytomn~
na z em'&
Wj+
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Wyprawa Kubusia po
'U.:.ies~nu

9

rusunlioll'.8 film !leleeramu

Il/fi

śr64 zamorskich potentatów
Jacke Rcngtodyh rei dziś wodzi:
Nic : dziwnego - stać go na to,
Bo mu ·dobrze się powodzL

złote

Kaidy z n:m się . dzisiaj liczy,
gen:uszem go i chlubą,
Gdy na .sesjach przewodniczy
Miljarderskim różnym klubom.
Zwiąc

~32

runo
(RYs.

St.

Dobrzvń-;ki).
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i

~a -ptqjęćiach, rautach, balach,
·GclZ1e szampana płynie rzeka,
Admiruje cała sala
Wytwornego mister Jacke•a.

A że szykiem
nienaganny
- U płci pięknej też ma wzięcie
I najlepszych domów panny
Fokstrotu:ą z tUni zawzięci4::
(D11lszv c1ą.!ł jufrd.)

~!~n~Zp~!~ro~!'O~~tu
~!„~~!!c!~
~!;·
ła&left· ~•atu. ~t~~:d•ies.rQtf
-

.

.

~h1nń1efOll'J...,
(mk~

,„
·
Z, .
•

Wszystko tani·e~e. a owoco są ł c~ntcze 1 są naJzdrowszem PozywLc:n
us F
-4
dro~ie...
.
niem!
,
.
Zi.lan:e tak:~ sfyszy się wszędzie-:-Tyle .o)abłkach. ~Je warto równ·:ż
na rynku . na ulicy, w sklepach. że owo- , WiSJ>ornn1ec o owoca1..h z~gran.cz.ny:..~. 1 .
•
w~półczasnB
CC sprowadzane z zagrani-cy są drogie Je.dna - pomarańcza . kos.ztu Je V: skl~p:e . Pu1rwsze /1/my łtarotaa lloyaa.-:~
'!'
- niema sic czeg-o dziwić. Wszystko, : 1 :: zr. 20 groszy ..; Ów>erć kila w1ńo-/ .Smutny łukasz".-KonkurenCja
I.
co sprowadza się od ob~ych. musi bvć ·gron..;.;... ·· · · ·
ł
z Chaolinem. - „On"
M~yor ma stilcp manufaktury I Jednego ~rog! e : Bo obcy ·eh.cą zarobić i dochbd·~i
, ·· ' , ~ „. 89 lub .~o groszy...
.
nul - Harold Lloyd ni~ miał. szc~ę sprzeda-wco - Aronczrka.
Jeszcze cf o. a kup:ec · wszystko to wh· ·· Osta,mo -WJ"fTO\\ adzoąo u nas zm 1a- i ścia w początkowym okresie swe1 kar1e·
Pcwneco dnia f'n)·była do sllle12u dama. cza do swej kalkula~ji . .Ale ·
··
. :nę taryfy celneJ co ~o fllektórych owo- . ry. Teatr, w którym Harold występowai
Sprzeda'l\.ta zakrzątał sio koło nlef.
dlaczego· jabłka · k~~tują przesło · c~w. ·. · · „
splajtnął.
Nie\\olai1ta kUplla rótne towary. Aronczyk
złotówkę ktlo?....
· · · B~any, sprowadzone Prze1 , Porty
WLedy postanowił filmować. Zostać
:taba\~131 lą roimow11. Opowiadał o tcm, o
Przcc!ei na· jabfka byf w tvm roku p0tsk ego obszaru celnego oplacac b;:dą 1statystą, otrzymując dziennie trzy dola·
tanftcht.
wielki urod1,al!... Najgorszy ~atu11e'k :ła· · iJ ..200 ' dO.' IOQ. ,kilogramów. za pozwo· j ry - co było jego marzeniem. Nie więk·
Mas-·cr· · prznl~dal sio Im zdaleka. Zacierał blek kos,ztui·~ w· sklepach ztotów~ę. ·n.I~~ .' le.niem , zas m:.111st~1 sh.va skarbu ~ z.ł. szą gażę otrzymywał no~y przyjaciel
radutnłe rcce.
co leNze - 1 zł. 20 gr„ a są rów111ęz · 100„ Banany n-edoirzałe . w postaci sw 1e Harolda, Hal Roach, z ktorym zapoznał
Aronczylc ~o Pledry chłop.„ Oli umie uama·- jabl.ką krąjowe ~o . . ' _ .~ ·· , , · _· :; Jbch g~on '\\r stanie ". i~zdat. nym do na- ! się w, wyl~ótn.i. H~l .powtar~ał .m.u ~ią~le
wlać klllcnta !F61łora zfotego
·
l fychm a~towego uiyq1. ~rowadzorte 1że ma talent i obiecywał, ze 1ezeh kie1
Nagle· do uuu Jcco dolatufe cios srirzedawcy t i dfożsie. Oczywiście, że przv tak wy- r6wnież .przez P,orty pohk:ego obsz~uu ' dykolwiek będzie miał pieniądze, to
.~~te. las~wa :panl- Jut dawno nie ,P1aDIY· . śrub<>wa nycłf cenac~' nie mó'Ze fjyć ' mo-:ł ~elnego dla kra}uwych doirzewalni o- ~
nakręci z a:m film.
l\1aycr , marsz(:zy brwi. Skandal!._ Sprzedaw . wy 0 koriysta'niu ·z owoców przez sze- płacać bę4a
•
I trzeba trafu, ż.e umarł daleki k~ew·
ca nl::dy nic powinien przemawia~ w ten spo- rok'c masy. ·
·
·
złotych 50 od 100 kilogramów.
ny Roacha, zapisuiąc mu mały ma1ątesóh do lillJenta!- Co znaczy - nic mamy?_,
Jabłko, bę<lrice dotychczas najtań50 zfot'yLh od 1(10 kilogramów. a czek. I oto założyli obaj wytwórnię. Ato motemy młe~! ... l\\ot.na 5l'rowadzl1Hszym i najdost~pn i d~z:vm owocem dla. więc 50 groszy od kilogramu - to nle Roach był kierownikiem produkcji, a
.~l:J>·cr Podchodzi do kllJentlll. kłania słę szerokich mas . dziś fost
· ·. \\riele. ...... ,
.
Harold grał role główne. Biuro Pa the
grzecT.nle ł riowtadar
j
prze<Imiotem luksusu. · '
.
~ Czemu w~ę.c owoce sa tak dro- kupowało każdy ich film płacąc 1590 do·
"'!'.'" > Bąrdzo pani. przepraszam. aJo to była
A przecież ':.._ fak tw 1 erdża lekarże-,,- gie?.„
·
larów. Harold stworzył typ, który naomylh- Sprzedawca pani nie zrotumlałowoce pO,sladaja -specjalne wtasności le-l -·- , · , ·
zwał
„Smulaym ł.ukaszem 0
- Uwszem. mamy•• Zaraz pani pokatei dlatego zarzucano mu, że naśladuje
Parna spolrzała zdziwiona na A\ayera I czem
.
.
Chaplina. I wtedy postanowił stworzyć
prf<~lC) uciekła.
.
11„ł'
zupełnie odrębny typ, niczem nie przy- C1.~s:n o"3 chciała? - pyta .Mayer, nic
"11!!.;...; _
·•
~ --.. Jl;
o••
pominający Chaplina. Bal Postanowił
łut . nic .rozumlelac.
PROGRAM tónZKlł'.1 R07,0ł.OśNI
AUD"iCJE ZAGRANICZNE.
:ostać jeg~„. kontrastem. Chaplin i.est
~ Nic." Ona b·lko mh·lła. to odawna NIE
.POLSKIEGO R.40.1 \".
·· ·
• •
,
mulny, niezaradny - Harold przec1wMA1\1Y Jliż LADN\'CH POOODPONIEDZtALt.K•. is lislQPc~da 19aa_,. . .. 17..30 .RZYM. _ Ko~.~e t .k\\~rtetu rzym· aie - wesoły, przedsiębiorczy. Prawda,
·
U.40 ·::-11 .50: Codzienny Przerlad Prasv Pot. . sk 1ego. Tr. Z fiiharm~~nJI.
· że z wielką trudnością przychodzi mu
l.
<1k1el. .
·
,
19.QO PRAG~ ..• I~usalka • op. Oworza- zdobycie celu, , ale zdobywa go zawsze.
Kapn~cldskl miał sle pobra" z Ama1Ją, lecz I 11.sn -11 .55. Komunikat Meteor. Ol. Wotsk. St.
ka. Tr. z Teatru Narodowego.
N
t . . tr . b i· k t t
.
Metenr, dla knmun. lntn.
··
l - , •
K ,
, f
awe zewnę zme, Y 1 on ras em. w ostatnie! chwlll stchórzył. I dlatego też, gdy • 11.58 -1.!05: Svvn1I cza"u
War.,.zawv. Hel- Z030 BUilAI f.SZL OTH.:ert s:vm on.
Chaplin ma zawsze ubranie za obszerne,
ksiądz z:ipytał co w dccyduJacym momencie,
nal z wil"i v M:iriac.kiei w Krakowie.
30.30 BARI. , Mignon". op. Thomasa.
buty za duże; ' melonik opadający 11a
czy zgadu sle zostać mężem AmaJJI Dllk, bo· IZ.05.-12.10: Odczvtame oro:zramu na dzlet\ 21.00 PAJ~YŻ ••• Wesoła wdówka", ope- uszy. Harold miał ubranie za ciasne,
hat~r · nasz odparł stanowczoa
tz. 1 ~~~~?ci: Muzvka z płyt ~ramofo11vch.
.retka I:ehara.
.
spodnie i maryna.rkę za krótką, płytki
....... Nie':
ł 13.?o-13.?.S: Komun~kat meteorolig:cmy.
31.30 qPSK. K.~mcert ~~mfontczny. Tr. słomko~ kapelusz l~dwie trzymał mu
·Nastc:pne:o dnia Ama1Ja przysł:ila mu lłst. 1325-15-!~: Przerwa.
z P1lh~rmonu dr"·".Je11sk ·ej.
się na głowie. Podóbrue, jak Chaplin, Hado,V.odząc, te nn hl •kompromitował I te ona 15.15-11.55 ;;,: Kpomuln·•dkafk g~~arc:r.
.
rold miał też znak szczególny"
.
1515„o:
rzeg
ą
omun1„aeYJny.
,
• "
•
1 1s:30-o15.SO: Płyty gra·mofonowe.
żąda wo~cc tego rewant.u. Jeszcze raz ma se
o,brzynue ameryka6sk1e okulary.
1
odb.yć "ub, tęraz ona powie ..nlcl'• I bedzlc ts.s0-16.ZS: Plrtv; g~amofonn-we.
.
Początkowo nagrywał jeclnoaklówki,
kwita.
16.25-16.40: Le.cc1a 1ęzv~a frant"1!skiego (kure
~
.
polem dwuaktówki, a nakręcił ich sporą
li ł
obo)e o tómle
E:lemnit.) . T.ektor Luc1et1 Roqu11!nv}.
.
'l „ć bo
ł d . „ .
W 1·1
h
Kapu Ścl„ckl
„. 1.„""d
•• z s o
pw
16.40-17.00: Odcrvt P. t. „S.vmbol'ka i alttuat- k . t . bilet wstoou na wystawo 1 o„
przesz o Wl~.-,cie. . I mac
stanęU ptzed księdzem.
noość. Wyzwolenia'' - wygł. prof. Soluław os~ U?tl .
"'
"' tych nosił nazwę „Oą . Pamiętamy je- •• czy zgadza sle pan zostać mętem
Pochma•t19ki.
.
Siemińskiego.
szcze niektóre filmy Harólda, które do~
AmalJI Bąk?.„
17-00-17.55: 'Kon::er) · sobst6 w. ~vkon.awcT:
'
tarły w tym czasie do Polski jak OnHelena Cew ńska (farl.) . Jadwiga Lende.
W· t
t t
1
M'
b
k „ O · k h " ·
"
- ·Tak.
równa (sopr.) i prOl. L. Urstei!ft (akotttP..).
ys awa .pra~. ar_ ys y-ma arza • ie- o ser , " .n się oc ~ l t. d.
- -czy z~adzir sle pani zostać ton• Tma· 17.55-18.00 Odczytanie programu. na dzieft na· .czysława S1cm111s~1ego, w salona1.:h b.
Stał się sławnym 1 popularnym. Podeusza Kiipuśclńsklego?stcpny.
·
·:
· l'M pałacu ,Qeycra przy ul. Piotrkowskie) tem nastąpiłJ )ego duże filmy, jak „Nie·
.._ ·Tak!
ts.oo-19.00 : Muzyka lekkaki tp3 neczna s ~el nr„.: 74, cieszy .;ię niezwvkłcm wprost dorosfek"
eszcze wyże1·" i t d
, Ha!i.:J" - ork Henry a owznera.
· ·
··
N'1c d ·
t
' '!
•
' · •
To. była straszna zemsta Amafll Bąk, która 19 oo....
' powo~zemem.
Z}Wn~)!O ~rcsz ą, . Re-woluc1~ dtw1ękowców bynaimniej
19 20 Ro;:maitnści.
w ten sposób została to~ Kapu~clńsklcgo.
t9.3rJ-19.4."i: „Na widn_o~rei~··.
. albowiem wystawa ta Jest 1sto!nte ewe- nie zaszk?dz1ła. :8ar?ldowi. Wystarczy
Zebrał - Stop.
19.45-2!1 00 Pra~!'IWV r.11.1enn,tk Radjnwy.
• ncmcntem artystycznym Łodzi.
przypommeć sobie 1ego ostatnie filmy:
2000-2>00:
cy• - operetka
w ~ ,.
Ró żnoro d no ŚĆ matcna
• ł
• b ezpiecz
• . enstwa
•
" , „ct.:J aro ld
---· kl;ch F~ ,Ks1Bźe
Lehara Nan°
w reżyserii
i radJofonliza·
u I· t CC JInt'k'1 ,. Roz k osze me
• ~~
tj; Mó<h•i~v M•kow'eok«i.
daje publlcznośd możność poznania lr•vm•i się", które w zupełności nie uslę
/(Qlf'łt.C(9.,l",ł(
W przerwach: w,ad~t>mnki aportowe -przebogatej kolekcji f1łócicn p. Sicmill- pują niemym. ,
„ „ . _.._ „ ---or:al7. Dodatek do Pras. Dzsen .. Radl-.
· lskiego . Utalentowany ten artysta wyHarold lubi wspominać te czasy kie·
.2 2.Qn-22.15: „Skrzynka pocz.towa techn!<'zn.a"l ' ·
ł
1h
t t Ż d
'
'ł
·
TEATR KAJ\tERALNY.
· k?respondenc.ię bietącl\ om6.W'I .i !'?rad · t~c~ staw a przesz O sto swo c prac, ~ e , Y ws~yscy od ra.d zali m~, a b y porzu~1
·w · d · t k wt rek 1 środo wiecz
n:~znvch udz.1cli p. Wadaw · Ft'enkreł. · · zalnt~resować · może Jaknajszersze rzc· komediowe role 1 wystąpił w dramacie.
wielki ~~~~c~~net ·d~a omelomanów~ występy 122.tS-22 55: M~zvka z dain~. -„Adria•'. O~ee: sie 'J)UbtlC!DO~CI.
- ·r:rie m~sz, wcale śmiesznej twarzy
słynnei Reduty. która zaprez~ntuie wyborni\· 2 , 5 ;tra, 3G~l.dau' PdtersbuK;~e,;:„ Patt1;tw Inst : Ostatnio. ulegając prośbom ze strony pytał się go 1eden ze sławnych d ~ iś '1ro·
ko medie K. R. M.arx·a ":Jak . ~wie k.ropl_e "".ody' I - · J\\;łe~!'Oio 11 r~\~~!nikar poiitv'r.v. · - · miłośników sztuki. a pragnąc zarazem • ducentów ~ wi~c dlaczego pchasz się
1
z udzialeR!t! ,ni~{rowna5j~tM 1 ~/::b'~~~~e!iu~ A~ 23.00-:-2<!.00 : Muz.vka tanec:z.na r da.ncin.ku „.Ad· 1 umożl~wić zw!ed~enie wv~tawy: . P-, Sie- na ekran. Lepiej zostań aktorem drama·
~:.niego ozy.c iego.
y
l
r .a " d als.zv c · ~IJ.
.
.i miński postanowił zna.;zme obrnzy<: ce- . tyc:znytn.
.
, „s!e
!liiilJiih!A!....W
,I ny WeJSCla.
•• •
B'lI et w51,ępu
•
kOSZ tować
Al
· · -po k aża łO, że naJS
· ł awnteJSl
•·
W pezamawiań.
łny ch próbach w~•borna k<'med!a .auto.ra I
, ··~
zt·•
. e zyc1e
powod zen iowe~o „Powrotu do irzcd1u' Kie:
T t DZIS „PRJl\~·!ERA tw :;_.l"wR dni~ dzlslcl) będzie tvlko 20 groszy, a dla wycieczek i aktorzy i producenci mylili się. Harold
~.z·J~~~~e~~J_ „Szcz:;ście od Jutra" w rdy~eni szyme-~:w~l~~~in<l~few~Y~--a~:.H1p,: tlłp, Hurra".· zbiorowych ,...., po 15 .groszy.
.
. : . &.ZO$lał 'VieU<li:n ~omi~ie~
.

. lk•11go koml'ka
zyc1a WIE

balPClki
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POWIEśCl
'Jakże smutno było umie.r.ać bez PQ:Stefan nie mógł jeszcze zrozumieć 'i zamordować, jak zamordował tego niePrwneJ dżdiys.teJ nocv dokonano ,nie· żegnania z synem... żeby ckoć Jagusia co się stało. Wzrok jego padł w tej winnego człowieka.
·
·
.
sam,)w1tt'i zbrodni na i:iod1111eiskiei„„..szos1c: wstafo...
'"'""
chW,Hi na liścik pozostawiony na noc- 1 Wezwano policję. Na miejsce zbrodni
Ohara 11icz~·yldc1:0
zabójstwa
z~.nstanaw:aia
· J_ się,
•
•
lcszoe
i lad na ·lmrhma
\Vilska·p~dta
: ~tórafułm13
tM·
czy nie
zadzwoni'ć nym stoliku. ·
przy by ł przed·ewszys tk"iem k"1erowm"k · polezmno na~:i pr iywnizaną uo konia llrabin.t' na, 111ą„.
Prżeb : cgł oczyma po literkach, zła- bliskieg.o. komtsarjatu, który z~be~pie
\Y•I!>ka była uduszona . w reku ·ie.i zna!~;·
Nie. -ieszcze zechce ią ratowa~ ... Nic pał się za 2'łówę i ryknął:
czył r:ineisce przestępstwa. W kdkanaś
~~'ł,''.'~1~rrzeiH:k hstu. pisanc10 do Leny· Po• . trzeba„. Jak boli.„ Jak strasznie piecze.
...:- Mamo!!!.„ Coś ty zrobiła?!„. Coś cie minut potem przybyły władze sąde>:Por~hshka ftst biedna. lecz uczciwa
N'.a~!e - - - rozległy się iaki~ś. ty zrobila ?!...
we. Przysta.piono do normalnego śledzdz1cwcz\ na Na nia pada poczatkou•o po- krokt. Ktoś wszedł. Otworzyły - s-ę , Jak opętany biegał po pokoju. Schwy twa.
„ .
.
.
deJucnie Il' uJzi:il w tt'J 1)(1tworneJ zbrodni -drzwi.
cił rurkę. leżącą na ziemi. Zawołał JaOc~yw1sc1 e, te n~Jwaz~iejsze. byty
\y1a<l111t10 bou: ie11~. że hr.abin_a pr~cd śniierNa pro,.,u stanat Stefan~
gusie i kazał Jei szybko dzwonić po po- zeznan~a SerdakoweJ. Ona w1dz1ala
c1:i m•ala wnaw1ć Jakas ta1emn1~-ę•. dot}'•
J-> •·1 "'·
• , ·
•
•
czi„-11 h"cia Leny. l aiemnicę tę zabrała ied·
,zuc ł si eni.ih;e na szyie.
gotowie. Na razie sam starał się
pomóc zb ro.dn·ar~a.
. . .
. .
.
nak ze ~oha do itrnhn...
- Ma111u!. .. Jestem wolny! .... To wca· matce iak mógł.
Nikt ,nie wątp 1.t. ze o~obn1kiem. · któLena 111" narzcczonero - d1,11to.ta Ste- le nic trndc myśleli! ... Kogo innego!.„
Ale trucizna coraz bardziej wżerała ry wybiegł z mieszkania zamordowafana 1.a"e~kie~o. kt,iry Il\ porzu.;:a. gdyt Nt' e. w :~1.n Ja<
· I · tą s1·ę ~ t a I O:··i
t.
Al
· w
· organizm.
·
~ · ć
· f
ł
nego . mógł być
•ylko
morderca
z1lkndial sie w l>lc;knef artystce fihnowei
e n1·e S1ę
~mier tr:um owa a...
.
~
.
· Ale
\\'ic"r1e Juc:hol-;kiei. pracuiącei w-;a.·nwl'>rni mnie!.. C:cszysz się, naJ<lrozsza?...
Jui roz1><>częła swój niszczycielski po- Serdakowa n:e mogła sob·e przy1><>m„R1>:i-l'itm" . \\'la~dl."ielem tej wytwó1ni Jc:~t
Pani Lasecka nic nie rozumiała. SpoJ- chód... .
nieć jak z~rodniarz. wygląd?ł·
·
~\ue!ler. sz~•r;.: n:crmcc:ki..
rzafa na syna gorcjąccmi oczyma i WY·
Twarz pani Laseckiej stawała się ~o.- . Stra,ch Ją og~rn_iat .na sam.ą. f!1Yśl o
t:a:a w} '•\·or111a lci-t in1azdem smfe~?w·
•
raz· bledsza. ·Serce b ' ło •'<)raz
\\'OlnteJ. nim. M.1ała. wr.azen1e.• ze grozi 1e1 jesz..
skicm. a do tl'i bJndy prócz l\luellcra oraz szcpta 1a.
...
\Vicrv I udwl~kici nale.ty Jeucze "reźl-.
Jakże.„ Przecie gazetę czytałam ... Nie pomogły rozpaczliwe zabiegi syna. c~e. wieJk·e n:ebezp 1 :czeńs~wo. Prze·
ser" I t"l1111an.
.
·
Are-sztow.ali;.,
..
_._ .: ,:
~ Mama. jak mogl<fś uczynić coś Ctez tafy łatwo m~gł Ją zab:ć!...
•
l.lzicki 1111ust-:o•Jwł Mueller wcl'l\n L~ni:
·1· ak . a1e n1e
• mnie:..
•
·
Stwierdzono
do w1 iwńrni. cllcac z niej r6wni~t uczy11.i!
. ' · pod
. obnci;ro... T w ój · syn Jest
wo Iny, a t y
. . . ze zbrodnia' nnpetn10
„v . ~
sm"<.'s:a LL'11a _ nie 111,Jcirzewalac nic złe·
.._ A kapelusz? ..• Przecie '.tam były opuszczasz .go teraz.„ Mamo.„
na została m·ęd~~ s~óstą ~ s16d!1'1ą :wiego - 7.aufala mu i wvatlla w spr)"tnie za. two~e inicjały .. ,
Nie wiedział co czvnić„.
czorem, a \Vłasc ; w1e mniej WlęCeJ na
sta~ '.1111 ~ stdl~.
· .
. - Wlaśn:e .... N:c z .teio nie roz11~ · 1 .PanFLasecka sapała dężko„.
kwa~rans Przed siódmą.
. .
cu~1..\~~·? z~h~{a2 L~a11 !~1 1 ed:.c~~k~;~:~~. f~~:. '!11,cm .•• {)jabh w1edt:\··: Może ta.m. 'bY~Y :· W ~ądkach ust ukazały się czarne
N:e trud~o też byto ustalić ~aką dr?'"
kratl.iiac lcdnoeze~nie . z biurka walne do- o~va kapelusze.! w kazd.ym raz1e mnte Qparzehny...
.
gą d?st~ł się morderca do f!1 1 es.z~an.a
ku~~~~111v. Ws~y.;t~o . to 1. 11ial~ b.·1 yć g,_r_a. fil nte aresztowah .... Nikt tre w1.e~ ~e tam·! ~~
. : ' ;Stefa~k. u •••-szepnęła. - ~ie. gnie- Sare~ski~g.o.. -~rzys.zedł d!z~1am1 1 tę
mi„va. lee~ ok.alalo s1e. rzeczJw st':l~c!a._„
bytem! ... Mamo Jak bardz~ Slę cieszę'!„. wars1.ę„-. . N1e mo~1am ..-. Przysun się blt- dy rown1ez uc1-ekf, zapom1na1ąc w pośl.e11a nie może s!e iut wyzwolić z tvcl " l •?
·
'
„
.
•
j N
. 1e
· ".1"'~ s ił m1n~1
~ 'ć
: h u zam k ną ć z~ so b ą d.rz.Vfi •
o1\ru111~
d1 sitlet. l\\ucll.er uc:irnlł z nie• n. ~ ··~
•
· . . ,
z_e „.
.•.
•
p.ec
gw1azde fi!mow:i - lne l~l'Y _a illv ~p~tPani Lasecka 1111ata łzy w oczach-1 ,, Nae_h-yiltt,,,s1ę natl mą. Łzv c1-ektv mu
Prawdopocfobn:e Sarensk1 sam mu
n;ta Ju! sw11 . rnlę s;oien. zwln:il orzed~ie Nazh:vt si1; pośp1eszyła... Trzeba byto z :ioczu. Całowat jej gorące dłonie.
drzwi· otworzył. M0ie nawet byt z mor
~ Or$fWO ·' u!r~fllll sie wr.az z Leh1113111ltfn I zacznka ,(
.
. - . . . ' '."" ,......,,., MQie tle zrobiłam. że ... że nie po.: dercą w. dobrych stosunkach _ "'dyi za·
inn~ 1111 "''! c1;11:'e Jeszcze rna Jq na 'oku _j
.
:·
't.;. •
· .
·
·
, " „., '· ·
· gd~1e
• "'· !'łato•
ui.e 1irzeo,taie iri ~. 7.. :int;itować.
.
1c~az JU~ przepadło..• Trucizna. ,za_.• zwni. tłall) cl -słę ,f?oqr. ać 'Z tamtą ... z Le~ą prosił· go ~o swego t?Ok01U,
Wvkndrn1 tri Haiki i;iple1:owskleJ !al częln rui dz1afoć.„
,. , - .• -. , Porebską.,., Mo:i:e matce nie wolno s1e . biurko. Us1adł przy biurku - ntew1adomuia \ie. trze! d~tl'ktywi: - Jan żegota
Och iak piecze„ Coraz silnle.i•. AV.y• wtrąca~ do .tak.kh spraw ... To Jest oso- mo w jak:m celu. Moie chciał coś napi;.Jani•z1 (iran_t,, ! 't\~lac1a.w, l\alet~. ,, '"i· ._.; , -krzyki~ała twarz i jęczała ,cicho., ·· . · .J .J~sfe szczeście K<lidCR'O człowi~ka ... .•sać.„.aibo wyjąć Z ·szuflady, ,
""eta tll"<Yc 1a ~~ w. Wrt!ie. tucluil ··
·
•
"
; '"' ·· N1cch kai<lv sam !;Ohą rozporządza MO- · W t
·
dl
!~I-el ·I od '"'"~ cż'as1,1 mnfeJ· sumlf:nirie speł·
Słef?n przyjrzał się Jcł uwa!we. ·" ·
· • · · .
. • • ·
, ... ym momenc 1 ~: Pa Y dwa· s tqąnia swe ubuw.iąikt; ~.,._ ·:: _f-, .:.,,-. ;.,-._.,.,.J<. „ ·~ ·Mamrr! .. Co Ci jest?•.. Bledniesz!'::. fi~ .t.ie.-zro~1tam. Chc13fab~ Ją- przep.r~ ły. ~c~na k~la prz.eo.ra g~'Ye .w okoh_•„•, - ~ ··.- .., , „ CzY.ci . n'lc1.fohnc?.:~ · '·· - ·· -, .. ,„, "'ć·~-..Al~~ittte.... mog~.... Uc~~rn to?-~ "'!J1Ie:·· : CY ' ~Ó-zgu· t-'utk~la. ·~ .. : sc1an1e dru~
trn:t l)fl nfet!dan't·m'' zamacł1u samoMI·
Prz,:lożvł ucho do matczvriego
Po~i.e,dz„ ż~ \V o~tatm~] gocl!tnhte zy~1.a ,pr.zeszyla serc~. Sm1erc nastąpiła . pratZ\111 1n;1la7.la ~IC w t>3łacu h&ron:J Re2cna. .
.
nrosze ją o przeh<1czenie..• N1ec prz~ J- w·e momentalnie.
.
kl6'v J(•J11ociefoit' . Je~t właścicielem wlrt- ca .•. l '' nrz mu z1_1 1 erucbomiała.~
dzie kied~"Ś na m<'li gróh...
p d k
· ·b d~ ·
d.
•
ku:I f;1b• ~·Id. w lahr..-ct tti zr'edukowann
- Mamo. co ci...
. S f j ·t . ł ·h ł S l 1 I toś . o o onamu z r<> nt ~or erca u
~·~·lu 111lmt11ik6w. mieitl, 111~emi równid
Chwycił jej rękę.
· · .· · „. ' l<~e pn u mel~ż~ a· z oc ia g • ciekł. Na schod.ach zetknął s1ę z Se:.d~Kota1:1ka ,. który 11n~· t>.~- 1 d" Leny, by po.
_
nog-a ... _ ieknąt. Mamo.„ dla-- no, K eoścząc r;_~zy hl • ł •
kową. która nie mogła go ociyw1sc1e
sl.a rh ć s-e ua swó1 c'ci.~t los. . .
: , .
. -~„:; ~·
t . J!o :J\.lieix: ną:
zatrzymać.
f.L·na uJaJe s!e ·11.- olfwicdi:tn:v na ulicę .czego c1 puls tak słabn.e .• „
: _,
Lekarz i dwaJ .samtarjusre.
T k ni .. . . . .. ł
d t ..
.
Gap 1.:ar,k.i. 2<lLie · m,ts7.ka Kołac.zek.
- Bąd.t zdrów, m6i dro~i synu .•;__; ". ·stet<ln sty~zał tylko dwa słowa:.
~ t ..n,uJ ~ęce , pbze ds .avra ~tęi
N.1 p• ~tcrk~ w .~vm ninvm <tomu inieszka odparła c\:ho bicle'ąccmi wargami.
- ~ - 1\T"fe flic' .
spra\\a e1 ,zaga owe1 z ro m w OPlUJ
ch(lty robotnik Ro:na.a Ż.:bcr • i<>Dll f córk11
•
J
.„
władz sądowych.
J„nk~; lcilh m~c•ię.::.y potem . odbv~• •ię
Rozdział .sześćd,ziesiąty pierwszy
' .Pozostała jcszc~e ied~ą niezwykle
fcl ,,,,h , huor11, 111 _
•
\\a zna sprawa, a m1anow1c1e - pawód
ł.ena nie c:tufe i!ę .:c:ęil!w11 w poty.
d~
mordcr~twa.
c·•i m•t.t.eń„kie111.; O_ka.zui• się, t• baron . iffł
Z iakc.go powodu Sareński został
~lic.whb„·~m Jh111k!Cm.
. . . .
•
zam
rd • „,.,
T f
tł
rewn~g., .wi.ecioru Lena rodpatnyta iak
.
•
· .
.
.
•
.
. O o~an} · .„
r~ ne wy umaczc1m1>n uda.I 1ic . do P!>kciu Zą.ii, pokoj~wki .
A ~dy prz~stało b·ć łatem 1 tcsk~~tą 1 r11: .J)O Śf11ł~-rcf. pani l~seck:ej czesto ~d- n:c przy~zyny .zbrodni m~że czasem na
palacowei...
·
·
' przepo1one biedne se1.ce meszcześhweJ w1edzała Stefana w Je.go dawnem m1e- prowadzić na siad zbrodniarza. Starano
·. ·: · · •: · ·
· ·
· matki, cisza wielka zapanowi'.lła w po-· szkiiniu„
·.
'
się więc wykryć tę. pr.zyczvnę na zaJ:ink~ że~r~wn~ · praC'UJe Jatco 1mJerka koju .. ! Słychać bvło tylko poclt!ipyw:inie
N.ie 1nńgł r6wnież rozwiązać tej za- sadzie znalezionych poszlak.
~klt:pie.Zmieszka1ae n~dal przr _111. Oarn- Stefana. który klęczał przv łóżku, przy- gadki Relski, choć głowił się nad nią barPrzedewszystkiem zbadano wszystca rsk •eł.
„ akochał. sle' ·W
• k · , d
·
dł ~
·
dzo dł wgo . N.
· k·~h
' lok~torów do mu- Przy ul. Ciemnej
·
nituui1
c11iec
- J•:rzv Sarcl\skl.nicJ
. którypew1e'1
chcf cis.
aJą1.. o war~ zimną
011..ma t·•··
'l\t.
. awet Szyp wzruszl-· ł rannood ~ i cJ w:nl<·~_•ać ostarn)e o!lzczedności ·;
Prżybyty nowe troski w zwlązłm. z• nami I orzekł:
.
7 i okoh~znych domów. Sareński był
łuJzi la ohlctmcaml rnJli1:ńskh:mt ·
„ogrzebem I pośmtertnenu formalnoś- B~·łohv .wielką nlespraWledltwoś '1aogół mało znany wśród lokatorów +ej
.
~an ka urz~d:r.~ w \awianli "t>~tkam Le-. :iami. \Vyręcz~·ll ~o przyjaciele. . ·. efą, gdybv cicl:>ie aresztowali na zasa· '.lJicy. Nie widziano go prawie -nigdy ::_
nl·
I ~i~ń~kt~o k~ena rr_
nd!e wł
Minęło kilka dni. Nastapił okres tę- d:zfe znalezionego ka-f)e!US7.a z twojem' N"kt nie mógł dokładnie powiedzieć. ia
5
i 6~l,:. 1 · :r.ie c•. · . ' ' 0 wi" :r.a cf po 0 • l'l~i rezygnacji. Stefan nie myślał Jut o in!ciałaml..: A!e stokroć w1~kszą n.iespra~ ki tryb życia prowadził denat.
Jan.ka. nie tr11c-~ dol\ u11fe11la. · odd.1ła ! mcze-tn. .
\\'ted·liwośc1ą Jest. że na łeJ sameJ zasaMord rabunkowy? „ Przez krótki
mu, •w! ou..ędn~ści „i SareńA.l<i ul.o-tnil. 1ię.
Nie op1us.zczał matcz~~o pokoju. dzie .. aresztowano kO!?O ir.·nego...
czas śledztwo szło w "tym łaś i.e ki •
~~~;~;~~ąc 05 talot• Airoue bie~c1 _·cluew., ·Ale o Jed~eJ .rzeczy nie 7:apomlnał: - • A tymcz~sem snrawa była prosta i runku.
w n
e
Len~ u,hta alę do ~areńskie)!o, ·t,y :~om6- o Sąre! 15h~im. ~ nkio~tlerst.tie. io. tel c.ałeJ. ·J<IS~a„ Prz":""ajmnlei w ooj.nj! czynmków,
Ale w szufladach znaleziono pienią~
wić a_ n:m w •r••i':wie ~a".ki • . l~cz ~are~~i pon~IT~l T:"~ont. t r~ sta a s ę J>rZ}"CZY· kierujących tern za wiłem śledztwem.
d.ze · Nikt ich nie tknął Wię, kón p ·
zaj!ro11ł Id Sll!;lll.!l/.elll, 1•śh b~dz e .dale.i m1e•- ną sm1e ret Jego ma tkt.
.' - .
c
ł " kJ
T
ł
.
.
c
ce cia
szala .•ię d" 1„1 w~ar-'Y. Oka~a1~,~1ę. '*! ~~
Ku ował codziennie ~azety. Tntercsoa a a c a znowu spocz:i, wa a w rę-. rabunku OdJ?adła..
.
.
reń.9k1 za flOŚ~e.Jn~ctwe~ . Mar~.~-:·P~ko,r6wlu wał sf t, spraw
I z katd}'-n\ dn1eti1 kach :entzla. że~otv I Oranta. Ale tym
Zastanaw1ano Się więc nad IJ1ną spraLeny. skraJł 1e1. l~tv. p1'a.ne przez. S_tęfana.
.e ą
ą.
„
k :
ł . ra_zeTI\ nikt nie ~yt Ż.<tdrte~O podstępu. wą. A może Sareński popełnił samoNa~1~1111r~o dnia Stc!an wzywą_ ·tetclo- ~armato .1ro .coraz "ię sze zdt?tttletl ę~,t.Nakaz airesztowama Kai.im1erza Jurec- bó"stwo?.
nkrn ie L~·ne 1 oświadcza JeJ, te Sarcńs\! ~ka;ał? ~ię, ze aireszk•wanym był n1 efa~ ki~ó wv.Uał ·sam pmknratnr na podstaTJ
t. • • · t
ł -· dł
p
Jut uie ł.\ le...
.
·
„.
,, k1 Kaz11merz JurcCJkł, pośre'(tnfk handle>--' ,
dr· . :
.
·
eza a 11~e u rzyma .a ~tę ugo. rze- .
_ Ko.:ha11a pani. nkch-~e sic paiii. usJ>O· wy
· ·
· · , :;- · .·.~ 1e prze ożonych mu wymków śledz- dewszystkrem badan·a lekarsld·e wyko!... t'Hc.:i~. nic s!~.11ie · s,1al~- Cn· . niałii ..
blacie:::o na nle~o padło· l)O(feJrze- :.t\\"a.
,
•
kazały, że samobójstwo w tym wypad·
Jmltl 111ot.e b,ć 1m„.~1ri?n~c.h .... _ Mnie 1.11<
?
Kl.
rś 1 b ·ł ód bno k ··
A
śled7.ł\
\o„·to
mrnło
przcble~ dla Ste- ku byto wykluczone. Lekarz sąd wv
samu 1110·.!ą 1111J_e1rzcwać„, Któt mote się me· ··· uczcm ~~ J. c a ~ . P 0 •
a fana rzeczvwiście nieoczekiwany
t .- d ·r ·
·
1° · ·.
od k1·11 111.:lin111iU„.
·
· pe!i:l'sz. pozostawL0111y w m1esz1<amu ·Sa· •·
.
·
. ,§ \~ 1cr z1 . ze pierwszy strzał by JUZ ·
Steiau twierdzi fcdnalc„ te nie zabił Sa- rcńskic~o.„
. · _
K?rowoc.I tych ~1ezwykłych komph- sm1~rtelny. Kula. która przeb:ta głowę.
reń-k1c1:0.
. ,
.
Ten sam kapelusz który tyle: ·zma.r-· kacyJ rozp?Czqł s1e owciro fatalnego musiała w każdym razie spowodować
tfastepnr;i;o dnfa w pra!:le ukazule się
. • .przyCZY'fll.1 Ste t' anow.1 Jak to si~- -6
wieczoru
nuędzy godziną
· z~n 'k
· ·
• ·.. Jak~"1adomość 0 arcs~towa~iu mordercy.
Pani tw1en
-t
.7_. .me<lzieloogo
. , ,·
}TIOmcn t a lintoe
· sw1ad~mosc1
Lasl.-cka na wieś-.!· o !Łcm zatywa 1 truclznę. ·istało.
· ·. : . ·
. -~ a. t'l')ą , '\\}~~.~orem.
ze w. tym stanie samobo~ca mogłby
- ·
,
·
„ . · · · ·:·
Przecież na Jei?o ka~htSZU · były·. fn-: ' Sąsfad·ka Sarcnskł~o wszczeła alann. strzelić do siebie poraz drugi mierząc
Nicwhlnczny -- o~ic1' t·rnwlf· JeJ ciało. ne inicjały? .•.•.S. L.'• - Stefan'. Lasecki...- ~Zhi~~ll się ~zechodnie oraz lokatorzy w serce?.„
'
.Skóra paliła. Jt.:zyk wysechł i zcsztyw- Jeśh więc p1.11n:ktem wyj~cia dla śledztwa sąs,1edni~h domów.
Zresztą przeciwko koncepcji o saniat. Jak kawał drewna;
'był pozostawionv w mieszkaniu Sareń- Sare1isk1 -nie żyje.„ - hiadała sta- mnbóistw:e Przemawiał równi.eż inny
Pani .Lasc_cka. w~ła ·się Jak wąt. · skie~o. kapelusz t? czemu. aresz.to.w.ano rustka •. -;- Drz~i . od mies~kania ?twar- fak~. a ~ian~w~Ć~e zeznanie SerdakoBudz:lo s·ę zyc1e za oknem. Wsta- Kaz1m1erza Juireck1e~o. ktorego 1mqały te ... W1dz1ałam Jak zbrodmarz uciekał... weJ. która w1dz1ała przecie uciekaiącewał szary dzień pracy. i znoju. Skrzy.p- były przecie mpełnie inne...
·
· Był bez kapelusza... O mal.o nie prze- go mężczyznę.
nętv l{d 7 ~cś .otwierane · drzw.i.-_
: ł Stefan ni mógł. t_;g~ z~o~nm1eć. Nie wr~dł .mnie. na cie.mnych schodach...
(D I
. .
.
Pani L~_§C~ka-.W-~~J.dlllela„ctę,iko. .. : .• mogła tel!O zrozunmec IOwmez Le'1a. któ-_.MOJ Boze, mogł mnie przecie t&k samo
. a szy . ciąg JUłro )„
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Wstrząsa·ące . szczegóły

katastrofy
w koJJalni .,D2łbruck-Schachte" na Sląsku Opolskim
liDrnik za ypmny PDHWnie na chwilę przed uratowaniem go

PVISKIE TOW. PRlVJACIÓt KSIĄŻKI
-·~
SUNIS~wBAł.
.-.
,s.~=========-:.:.---~-.-;;:

--fi(

dopodobnie wraz z pozostałymi górnikami stracił już życie. Winę. iak uważa
ją górnicy, ponoszą właściciele kopalni,
wskutek niedostatecznego jej zabezpteczenia.

Katowice, 28 listopada. już zabrać na powierzchnię. Niezwykle
Ze ~lą~ka Opolskiego dono~zą: W tragiczny los jaki spotkał rebacza wy.
dalszym c 1 ągu katastrofy górniczej, ia- 1 wołał wśród górników wielkie wrażenie. Wojtkowski był już bliski wydostaka miała miejsce w kopalni Delbrilck
Schachte w Zabrzu, dowiadujemy się 1nia się z niebezpieczeństwa jednak praw+• H!i1fPi!!lHM!iUW
następujących wstrząsających szczegó- w
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Wczoraj odw1edz.1ł Ją adwokat dr. Wozniakowskt
lum?a ratunkowa dotarła do miejsca
•
.
·
gdzie był zasypany Ludwik Wojtkowtutejszy obro~1ca.
p0 raz plerwsz:r Jej
Kraków, 28 I:stopada.
.
ski. Nieszczęśliwy jeszcze' żył. Miał on
.Tak Juz wczoraj donoslllsmy. przy- adw. dr. Wozn 1akowski. Gor2~n wa
przygniecioną nogę belką na której leżal ciężki głaz. Gdy kolu~na ratunkowa wieziona do Krakowa wraz z dzieckiem wygląda bardzo ml~ernle I skari;y się
dotarła do niego był on przytomny i Gor~on,owa, została osa.dzona w wię- na wielkie zmęczen•e I wyczerpanie..

poprotsił .o1_fadjkę ~ btr.to~iem.. 1Rk~towniłcy I~~~~~e s;;k~~:~~inaa wn•~,!~~eni~o:z~i~ 1trz!?~rt~a:vdby!a to~a rzy~:i~z~~~~~=
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przys ąp1 1 -0 roz 'Jama wie e~o g a- t 1
asa zero~
po CJ.
pos erun. owyc
zu, który przygniatał nogę Wojtkow- a nem.
iW3FP'M'M h
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W cell swej przebywa Gor2onowa cisnęli s1e clą2le do drzwi _iel przed1•a· ,
sklego. Praca ta trwała około 20 godzi·'1.
„
Jednocześnie dochodziły do uszu ra- wraz z Inną Jeszcze kobl~tą, którą .oso· łu. a wa~on w którym jech~ł..i, w cz~-:=
lsle postOJU na staciach by1 forrualnte Proces szpiegowski
towników jęki Innego rębacza, Widucha. dZO!!Q tam Jeszcze wczesniej.
,
Wczoraj o god:z. 8.Jo rano odw'~r'lł oble2any orzez tłumy.
co wskazywało na to, że żyje on jeW Rownem
· .
szcze. Wczoraj około ~odz. 8 wieczorem Oorgonową w więzien 1u krakowsk em ·
.w sądzie okręgowym w Równem za•plonS»tłO
alLP
odczuto nagle ·n.owe ~strząsy. Kolumna Cltl:.
padł wyrok, skazującf mieszkańca wsi
~
~
WW
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ratunkowa musiała się ratować uc1ecz- ló;-.,,
Ji.orodnica (Rosja sow.), Nusyna Zylberd S
G
ką.
ga na 8 lat ciężkie-go więzienia z p<>zbaarna mi
roźny pożar po
WOJTKOWSKI KTÓRY LEŻAL
8I t
·
·
CIEGLE POD BELKĄ ZOST Al PO·
_
a :„.
wi·emem praw na
Jpów sąsiednich..
Wilno, 28 listopada.
NOWNIE ZASYPANY. Nie zdążono go
szp1>:gost~o był r~;o
oskarżonym
..
ogień!
że
stwlerd~iło.
Dochodzenie
W pracowni kapeluszniczej Jachnii1ka. w Dąbrowicy, pow. Sarny, wvbu.:!1ł powstał z powodu zbvtnicgo na~rza'l·::t 1 m~z .Izak Bryczko, którego 1edmak Ul
..€ 6
"'
':f, d d
oro•nu 111 u linie pożar. który z wielką szybkością prze-, piecv.ka żelaznego w sklepie Jachniuk<i. jwmmono.
q
stra ty wynoszą ponad 20 t ys Ie;::y Aresztowanie admini·
- d · kl
·, ł ·
Lublin, 28 listopada.
w Lu·i-11·n1··e, roz- nios Się na sąsie nie s ~py.
w sądz1·e okręrrowytn
W krótkim czasie spal1f o się 25 skl~· złotych.
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W:.;~iprzec1wko n:ehezpi·ecznemu bandycie,

zbrodn1·a pod

Chałmnam
u
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stratora

majątku

Oborniki, 28 listopada.
Duża, sensację wy~wołało aresztowaKazimierzowi Różańskiemu, oskarżone·
nie administratora majątku Uchorowo
Bandyci zamordowali staruszkę~:
mu n usilou·anie zabójstwa fJOlicianta.
niejakiego Stanisława Radzickiego, któ
Wy'J)adek ten miał miejsce w dniu 14
w mieszkaniu wskazuje na mord rabun- ry jak wykazafy dochodzenia kradł i
Chełmno, 28 listopada.
październ;•ka b. r. we wsi Bobrowniki,
W Granicy pow. Chefmno wykryto kowy. Kiedy mord został dokonany i wywoził zboże z majątku przez się adpowiatu pułaskiego, gdzie zatrzyma·n y
przez posterunkowego Wójcika, bandy- I straszny mord rabunkowy a mianowi- jak długo trup leżał w mieszkaniu tru- ministrowanego do Murowanej Gośliny
wzgl. Obornik i tam je sprzedawał.
ta wystrzeli! do niego, lecz na szczęście cie w własnym mieszkaniu znaleziono dno narazie ustalić.
W ten sposób Radzicki dopuścił sir;r
Wtadze śledcze wdrożyły natychtrupa wdowy 83-letniej Henniny Ryn.
nie t·rafit.
f miast dochodzenie, celem wykrycia sprzeniewierzenia około 200 ctr. zboża
W p-owstałem zami·eszamu opryszka- kowskiej.
Mordercy zabili staruszkę uderze- sprawców ohydnego mordu. Bliżstychł ogólnel wartości okooło 5 tysięcy zł•.
w~ udato się zbiec, w dwa dni późni·ej I
Nieuczciwego administratora osadzo
jednak schwytano go i osadzono w wię- 1 niem w głowę, która jest w okropny li szczegófów wobec toczącego się śledzno w więzieniu śledczym w Poznaniu.
sposób zmasakrowana. Niefad panujący twa ujawnić nie możemy.
zieniu.

I

1

Dziś

Po raz ple1wszy w t.odztr

Niebywałe prżezycia

n211iwese sza premiera!

ooo

dwóch lowelasów w stolicy filmu .

Bomby Humoru I Sm ie eh do łez t

Arcykomlczne sytuacje l

Wszvscw bez WYliilku -do- •• Naira i •drii~'
Nad program farsa p. t.• ,C:ODT BTaO OOIDY....".
xxxxxxxxxn1
...
••1W1a1„•mlll'llm11„„11111„„„„...„„„„„...
PRZEJAZD 2

Cil.6WNA 1

xxxxxxxxxx

„„„„„„„„„„aalilllc„111a1„„„„„„„„„.„n•~~t1~

„„„~„•••a„„„„„

I~ ~ł!?;q „ ~f~~~!.~I~~~'!~~}'! t!~~~f~:~~~~~ ~~~e~I~~~t~~i
.·
Pl. li1azer ZiOmkOWSki L
CKI
•
I

lecz wyraźnie PREZERWATYWY „O L L A"
winien Pan żadać, rzekomo tak samo d1bre
NAśLADOWN!CTWA jak nalener .• iczniei odrzucać.
Prawdziwe, jedynie z nazwą „o L L A"
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telefon Ull-26.
choroby skórne, weneryczne
i kobiece.

N2 15

o tel. 149·07
Przyjmuje od 8-11 I od 4-8,
w niedziele i święta od 9- .
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CiDANSKĄ 93, tel. 208-~5
.:!0-2

przyjmuie od 4-7 popoł.

f

choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe
przeprowadził si~ na ul.

8

Telefon 179-89
rauguu~
przyimuie do 10 rano 1 od 4--8 ppol
oiedl'-. I świeta od 11 do 2 po poi.

•

telefon 141-32
?rzyimuie od I! 8-10 12-2, 5-8 w
niedziele i święta od9-11

•
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P C. CHORÓB SKORNVCH WENE30 2
RvcZNYcn 1 Mocz0Ptc1owvc11
90
NAWROT 32, Tel. 21a.1s
przyjmuje do 8.30 rano. od 2-4. po poi przyimuJe od 8- IO rano I o.i 4-8
1 od 8-9 w. w ntedz. I śwteta od wieczór. w niedz. I św1eta od 9-13
--·---IO·-l-el.
2"0
-·v
cbor.

~lfK~A~RZ1·1DflNTMYST~Ąw
.
przyfmuie od 3-7 po pot.

Ploł1kowska

telef• 121·23

30-2

telefon 216-90.
SpecJallsta chorób wenerYcznych
moczopłciowych I skórnych
PRZYJMUJE OD GODZ. 8--Z, 5-9
W NIEDZIELE i ~WIĘlA OD GO·
DZINY 9-1.

Nolr.TmeEd.

Pustel
Nr. tel. 194.03.
Choroby skórne I weneryczne
przyjmuje wyłącznie kobiety 1 dzieci
od 1 do 3 1 od 7 do S-el

or. HELLER I
aport
.
St Pr

Od 9- 1 i 5-9. Niedz. od 10-1.

-

DOKTOR

SOMMER~!~.~.~... W BALICKA
Ul. 6-go Sierpnia I,

Ceg1eln1ana N,o 7

P~~:~Jc~~nervczn~o-2

Choroby
Zlelona 6, tel. 185-49•
przylmui·e o d 1„2 I od 7-830 w1·e,..,.
....„.
""
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ul. ANDRZEJA 17, hl. 207·91.
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,,Czystość"

Piotrkowska_ 4.&. telefon 167-.&5 ..
orzv1mUJe . cvklmowame. drutowanie.
lrotcrowame or::z sorzata.v1e b1u1. ooKni. C7V!:7.t'7enie C7Vb.

Lekarzy • specjalistów
1.

z~:,~~~w~~-

czynna od 8 rano do 9 wieczór.
11-1 l przyjmuje
Z-3 ) kob1eta·lekarz
w niedziele I śwteta od 9-2 pp.
leczenie chorób

~eoi~~~r~llUll~~~i;~ .~~~~~t~~~h~~~~:

laklad 1ubilersk1 L Fuałko. P10trkowO(I
ska 7_

MŁODY człowiek poszukuje jakiejMoge złożyć 300 z!.
kolwiek pracy.
-~
kaucji. Oferty pod .• aoo··.
WYKWALIFIKOWANA nauczycielka
WEN"R\'CZN\'CH 1 SKORNVCH.
Ozr.) dyplom Państwowego PedagogL
ium poszukuie kondycii może być wy
zł.
'Z7
- - - - - - - - - - - - iazd. Tel. 164-03 od godz. 4-&

St

Porada J

Polonja warszawska w klasie A
\V ostatnim dniu rozgryw1k li owych
D\VIB niespodzianki
Ostateczna tabela Jli,?owa
w
wa dla

ruPa:;:~!~~;!a~ "!~~~=n
Łod~ ~:i~oi~k: ~:~~a. fr~~~i s~~c;:
0

0

przedst„. du~ący mecz o wejści~ do klasy B okręWisły pierwszą bramkę, :Zaś
gu łódzki.ego w piłce nożnei, mi1;dzy pa
15 min. drugiej poł·owy Reyman - dru- wla się następująco:
Gier: Pkt.: Sts. br.: bjanick'.em Turem a łódzkim liuragagą. Wskutek tej porażki Polonia 7jnaj- Klub:
nem.
55:30
29
22
duje się na ostatuiem mieiscu w tabeli 1) Cracovia
Mecz zakończy? ~lę n~s?Odzilewa34:24
28
22
i wypada z Ligi. Sędziowa dobrze p, 2) Po!!oń
nem zwycięstwem Turu ·w stosunku
55:37
27
22
Wardęszkiewicz z Łodzi. Widzów 3 ty- 3} Warta
2:1 (1:1), gdyż ogólnym faworytem był
50:32
26
22
4) Ł.K.S.
sięcy.
Huragan. W pierwszei połowie łodzia37:25
23
22
Siedlce: 22 pp, - Garbarnia 2:1 (0:1. 5) Legja
n:e grają z wiatJrem i narzucają ostre
37:42
22
22
Mecz niezwykle zażarty, prowadzony 6) Wisła
tempo.
33:45
20 ·
22
w ży\vem tempie zakończył się zwycię- 7) Ruch
Z niebezpiecznych sytuacyj ratuje
27:47
20
stwem wytrzymaiłego 22 pp. W pierw- 8) Warszawianka 22
Tur doskonała para obrońców - Ko36:47
19
22
szej po-l'owie prowadzi Garbarnia ze 9) 22 P·P·
złowski i DobrowaliSki. Dopiero w 33 m,
39:43
18
22
strzału Riesnera, zaś po przerwie dla 10) Garbarnia
pada pierwsza bramka. Strzela ją dla
24:41
16
22
22 pp. bramki zdobyli Sr· eczyński i Ko- 11) Czarni
Huraganu - Nowicki.
27:51
16
22
12) Polonia
bo}ek.
W dwie mtnuty później goście wyrównują p1rzez Gremana. W drugiej poi.owie Tur z mieisca inicjuje kilka grotnych ataków, z których jeden zakoń•
WW
. • • 1fłJ
•
•
czyt. się drugą bramką dla Turu (zdoPółlinołowe spodkanie o
.
.
był 1ą znów Gre~man).
we misirzosiwo Polski
W da~sz:rm. ciągu me~u wy01k nte
d . ki
i kl
. K
.
.
W dQ 1n cz'()pfsz;YJP odpyl s1<; V! sali rund~i~ orzen c ego na ·e,~. • fl w ulega zmianie i kończy stę zasłużonem
tea~ru „Scala'' me~z bokserski między t~tiecleJ wygrywą a łfltwo&@l!ł przez zwycięstwem b. ambiinej drużyiny pa.bianickiej.
.
.
IKP, a krakowsk1m Wawelem o tytuł k. o.
Sędz1owa dobrze p. Andrzejak. Dzię
śred.nia.: Chmlelew~ki OKf').--:.
mistrza drużynowego Polski w boksie.
Mecz zakończył się pewnem i łatwem 1 ~iec~ysławski (W.). "Chmtelew• ski Jes_t ki temu zwycię. stwu Tur awansu1'e do
zwycięstwem pięścierzy łód2'.!kich w sto- pięściarze~ ~ klasę lepsz~m 1 pocz.ąt klasy B.
sunku 12:4, przycz,em W.awel okazał się kowo bawi się z przeclwnikem, daJąc
•
J
służyli. .
pokaz pięknego b()lksu. W III-ej rundzie
.
p1eTW1SzeJ połowie Le~a ~doby1
Chmielewski zasypuje przeciwnika gra
wa p1erws~ą bramkę w 25 m~n. ze strza druzyną naogół b. prym tywiną.
W poszczególnych ~potkaniach WY11 1• dem ciosów, posyłając przeciwnika do
.
tu Przddz~k1ego..
na meczu w Bytomiu
Po prz.erwte LegJa ma znaczną prze- kl walk były następuJące: w. musza: 8-lu na deski a w czwartej sędzia przeW Bytomiu ,bawiła drużyna ligowagę ~ zdo~y~a d.alsze t_rzy bramki w I ~a:vla1k (II~P)-Juszczyk (W.). Zw_Y· 1rywa walkę, ogłaszając zwycięstwo
11, 15 1 ~5-e1 młnu~t.e ~olemo przez yYy- i c 1 ęza pewnie na punkty Pawlak, maJąc Chmielewsk~e~o przez. techniczne k. o. wa Ruch, która z tamtejszą najlepsz~
W. półcięzka: Żbik (W.) - Stahl drużyną Beuten uzyskała zaszczytny
pijewskliego (d'\\>"le) 1 Nowakowskiego. \Przewagę we wszystkch rundach.
W. kogucia: Sworzeniowslki (W) - OKP). Przebieg walki dramatyczny. wyn ik remisowy 3:3 (1 :2). Mecz był nie
. Honorową. br~mkę dla ŁKS-u sti:ze-t
ht w 20:eJ m1nuc1·e g'łów~ą Herbs~re1ch. I Spodenkiewicz (!KP). Zwycięstwo nie- W pierwszych rundach Stahl jest 1~gre I zwykle ciekawy i zgromadził bHslw 10
Sędz1-0wał p.. Scbne·i<ler. Widzów zasłużenie zostaje przyznane S~orze- sywniejs:w i celuje w żołądelk ?b ka. ty.sięcy widzów.
Pod koniec II-ei nadziewa s1 ę zuni-Owskiemu, gorszemu technl·czn1e, lecz
2,000.
zarząd
W drużynie zwycięskiej wyiróżni~i b. zażartemu i wytrzymałemu. Walka pełnie przypadkowo na P'tęść krakowianina i w III-e.i i IV·ej walczy mato
si9: Rajdek, Wypijewski. Cebulak i Zie- nieciekawa.
"'KS
k
W. piórkowa: Taborek (IKP)-Chro· skutecznie tnkasując szereg sierpowych
mian.
se ·cii gier zimowJ;ch " • ·u
Taborek znacznie lepszy i przegrywając walkę na punkty.
Kraków: Wisła - Polooja 2;0 (1:0). stek (\V.).
W wadze ciętkiej punkty przyp~- 1 Onegdaj odbyło się walne zebranie
Mecz o weiście do Ligi rozegrar,y . w technik przeważa przez cały czas wal·
ć:tniu wczorajszym w Krakowie, zakoń- ki, cho.ciaż pod Q<ionlec Jest wyczerpa- dły IKP walkowerem, gdyż Wawel nie sekcji gier z~mowych ŁKS-u. które wy.
; brało następujący nowy zarząd: przeposiada w tej wadze repre~entanta.
czyt się zwycięstwem Wisty w stosun- ny. Zwycięża na punkty Taborek.
1
wodniczący p. Lange, wiceprzewodniI
Kon~em"
„towarzysk
spottkaniu
W
(IKP)-Studnlc.
W. lekka: Banasiak
ku 2:0. Polonia pomimo ambitnej gry
1
ki (W.). Wygrywa na punkty Banasiak rzewski - Wocka ogłoszono wyn k I' czący inż. Domaszewski, sekretarz p.
byla zespołem ~labszym.
Wolnic, gospodarze pp. Wróblewski i
Już w .Pi.a.tej minucie Balcer z<loby- bardziej agresywny i celniejszy w cło· nierostrzygnięty.
Sędziował· w ringu dobrze p. Koś- j Czerniak, kr, 1'karz p. Wiśniewski, ka·
sach.
W. półśrednia: Garnczarek - Ko· clelski z Poznania. Punktowa.li: p. Lan- pi tan p, Król, , złonek zarządu p, Urba~
.
rzenicki (W.). Garnczarek po kilku cel- deck z Łodzi i p. Kupferstem z War- nowicz.
owe władze
W sezonie bieżącym sekcja uruchanych prawych sierpach posyła w IIJej szawy.
mia n aukę jazdy figurowej pod kierunPolskiPgo Związku SzermierczBgo
l kic!11 pp. Król.a i liayka. Zapi6y przyjW dniu wczoraiszym odbyło się w
mme sekreta ·:1t klubu.
Wąrszawie walne zebranie Pdlskicgo
Wom-szowEe
w
Wario-Polonło
którym
w
Z~~ku .szermierc~ego.
ł
G 1
W dniu wczorajszym odbył się w chrzych.1emu, który miał nad. ex-ł· odziawz1ęlt udzt~ł delegaet drużyt~ łódzkich,
r~ Spor OWe
warszawskich, lwowskich itd. Prze· Warszawie pólfinatowy mecz 0 tytuł ninem lekką prz,ewagę techniczną.
w. półciężka:. Olesman (W) -: Bo- W dniu wczoraiszym zostały zaP~owadzop~ wybory n~weg? zarządu mistrza drużynowego w ooksie, mięzdecydowanie na ko(tczone ostat~iC: rozgrywki .-w koszyi!~~~n1ts~~st:~~~~· ~:e~r~ -Bgf;i~ dzy poz.nańą.ką Wart~ a Poionią, który jars.ki (P). Z~yc1ęża
. kówkę męską 1 zeńską o mistrzostwo
~ a zakończył si~ spodz1ewanem zwyc1~- punkty zna·czn 1e lepszy Ol~sman.
i· ż z
:lee
•
ba:n
W .. ciężka: Tomaszewski. (W) - fy\1- 1łódzkiej klasy B i C. Wyniki były na·
s~ re1 stwem Warty w stosunku 10:6.
: ... ' •. 11 - "' pr. n · 5 z~·
Wyni.ki poszczególnych walk były zersk1 (P). Walka przynosi sensacY'}ne stępujące: Ko.szyikówka męska klasy
.:1.ppc, skaJn
„i~z.Pp. ~e~da, i{t..
Sztern 28:5
zwycięstwo T~masrew.skiemu iuż w I .. c·•: ..Kościuszko" n !(. ź& ~Y.}~Lsd c)z ~n ~w:e., }?rz<j .u naistępujące:
vV. musza: Małecki (Pol.) - Iwań· pierwszej rundzie J?rzez k. o. Tomasze- (10:3), SKS (Zgierz) - Jutrznia 72:6.
ź • - 1 ·-~• 0 N„h.i 1 \\ QJ~P· ń ~młc~ ·
ski (W). Zwycięża znacznie lepszy Ma- wski musiał opuś01ć salę pod ochroną .,Kościu-,zko" - Resursa 26:10 (10:6)~
.
.
czy s · .
1
0
• łeck_i przez techniczne k. o. w ll·ej run- Po!1cji, . gdyż szowin~ty~zna P1łblicz· Koszykówka żeńska kl. B: Wlma dzi~e:~~~t~ ~ll~p~J~w !~ ~razić
nosć usiłowała dopuścić się nad n1m rę- Sztern 7 :3. Ostatecznie do k.lru;y B w
za g ne dz:ie:
Z) o. .
•
·
• ...
męskiej „wchodzi"
koszykówce
koczynów.
zdoby(Pol.)
Zbierski
kogucia:
reprez~ntor'1!nie ~arw panstwa w tego·
Sędziował w ringu P· Kordasz z Ło- „Kościusz.ko", zaś do kl. A w kosz.
rocz~~J 0 J mpjdd~e oraz ustępującemu wa punkty walkowerem wsikutek nad„
żei1skiej Sztern, które to kluby zdodzi.
wagi Polusa (W.).
zarz~owi za o onaną prace.
były mistrzostwa w swych klasach.
W spotkaniu towa•rZY!Ski·em wygryZ gier sportowych o mistrzostwo po:.
.
wa na punkty Polus.
lllf
zostały jeszcze do rozegrania zawody
bałach
w. piórk.: Kazimierski (P) - Rogal~
kl. B i C w siatkówce męskiej i żeń~
ski. Zwyciężył na punkty Kazimierski,
•
•
'r
Wczoraj dokończono mistrzostwa zi skiei, które roopoczną się ·:rkrótce na
który obchodiz~l jubileusz 50-ej walki.
Miquzypaństwowy mecz
_
Początkowo iprzeważał Rogalski, w 2 mowe Szwajcarji. Tytuł mistrza pa- \.salach.
pi/karski
nów zdobył Brugnon, bijąc w finale
W dniu wczorajszym rozegrany z.o- ostatnich rundach Kazimierski.
W. lekka: Sipiński (W) - ZZieJ.iń- swego rodaka Genticna 9:7, 6:1, 62.
stal w Medjolani,e międzypaństwowy
Sląsku
mecz piłkarski ,Włochy - Węg-ry za· s~i (.r). Zwyciężył PO ładnej walce Si- Brugnon .- Gentien wygrali razem i
grę podómą panów w finale z .Elmer _ 1 111
'·. 1 ~ I 1 r I .
kończony zwycięstwem drużyny włos- piński.
meczach pitkarskich rozegranych
. . W. półśrednia: .A~~ - Wo1S'.1d. Ar- Plsher (Szwajcaria) 9:7, 6:2, 7:5.
kaej w stosunku 4:2 (2:1). •
At trzy tytuły zdobyła panna Payot, w dntu wczorajszym na ~ląsku, zostaGra była bardzo zacięta. Włos1 skt górował techin'tk!\ ~ taktyik" i zwyzwyciężając finał gry pojedyńczej pań , ły osiągnięie następujące wy;n~ki: Na;Jrzeważa.li niemal przez cafy czas ciężyl zasłużenie na pwnkty.
przód - BBS V. 4:2 IFC - Siemiano·
średnia: Majchrzycki - SeJdel z p. Barbler 6:2, 6:0,
:;potkania a od większej porażki uchroTilden wygrał wczoraj w Berlinie z 1wice 4:0, Orzeł - Sląsk 2:1 i AKS ni drużynę węgierską doskonały bram (P). Walka b. emocjonująca i żywa
1Slovian 3:2.
przyniosła punktowe ZwYcięstwo Mai- Nusleinem 3:6, 6:4, 6:4, 6:1.
.
karz Schabo.

W dni.u wczorajszym wstały zakońcrone rozgryWki l~gowe w kraju, które
wy}aśni.ły ostateczn~e sytuację w Udze. ŁKS Pozostał wskutek porażki na
czwartem mi·eiscu, zaś los degradacji
spotkał warszawską Polonie.
Wyniki wcwraiszych spotkań były
następujące:
Warstiawa: Leg.ta - ŁKS 4:1 )1:03.
Rozegrany wczoraj na boisku mecz L~gja - ŁKS zakończył sdę niespodziewa
porażką łodzian. Niespodziewaną dla
tego, że Legja wystąpiła bez dwuch czo
towycll graczy, zdyskwalifikowanych:
Nawrota i Marty1I1y, zaś ŁKS został poprzed'Zony sławą ostatnich wartośc10wych ~wycięstw i ~ansami z.dobycia
,
Wlcesm1-strz-0Stwa.
Tymczasem todzian1·e zawiedli w zupełności. Wyjątkowo .słabo grała zwtasz
czia Jinja pomocy ~ środkowa trójka na~
padu.
Le~a natomiast grała doskonale,
przyczem SzaUer i Nowakowski z po~ Pi'
„k
•t
mocy gra11 ym razem w fi. a lł za'! łij!f'QW§}d n 3 ql?poąię. Na WYSokie zwyetestwo aospodar~ą w zupełności za-
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Proces
o 50 miljon6w franków przeciwko rządowi memieckiemu.
Paryi:, 28 listopada.
Przed mieszanym trybunatem francusko-niemieckim rozpatrywany będzie
ciekawy proces o spadek w wysokości 50 miljonów. franków z pow6dztwa
obywatela francuskiego, de Thun, prz~
ciwko r:a,dowi niemieckiemu.
\V 1775 ro1m testator, którym był
pewien baron i>zwedzki, zapisał sv,ym
spadkobiercom olbrzymi majątek, leżą
cy na obszarze niemieckiego Pomnrza.
W1916 r. rząd niemiecki przywła
SZl:ZYł
ów majątek, przedstawiający
warto:';ć 50 miljonów franków.
Du Thun domaga się zw.rotu mflJo- W Madrycie rozpoczął się proces przeciwko generałom zmarłego dyktatora
nowych dóbr. stanowiących przypada- Hłszpauji, Primo deRivera. Zdjęcie na-sze wskazuje ławę oskarżonych, na Poczta belgijsb, pragnąc uczcić
lot
jący mu spadek po testatorze. Natoktórych siedzą wszyscy współoskarżeni generałowie i urzędnicy.
prof.
Piccarda
do
stratosfery,
wypuści·
m~~ nąd n~m~c~ wychodzi ~ ~o-łf1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ła specjalną serję znaczków poczto·
żenia, iż du Thun nie ma żadnego prawycb.
wa do tego spadku, ponieważ pochoC
dzi z kobiecej linji szwedzkiego barona. (z)
.

f

Dlfcarowla

hiszpańscy

wiqzieni przez szczep
maurytański

Madryt, 28 listopada.
„lmparcial"
o
oraz oficerów i szeregowych wojska hiszpańskie
go przez szczep maurytański, wzbudzila wielką sensację.
Do redakcji dziennika zgłasza się
wiele członków rodzin zaginionych
wojskowych, którzy opowiadają szcze
góły o swych bliskich. Dziennik zapowiada opublikowanie tych szczegółów,
~tóre winn.y
przyczynić się do wyświetlenia sprawy i skłonienia władz
do zajęcia się nią.
Dowiadujemy się, iż lotnik hiszpań
ski, Navamuel, zapronowal zorganizowanie ekspedycji powietrznej, celem
odnalezienia i uwolnienia więźniów. (z)
Wiadomość
dziennika
więzieniu gen. Silvestra

nieście pomoc

· b. d · ·

naJ le nleJSZym

!

I

Iw

pierwsze) amsterdamskie) Imprez.le
„six day'' zwyciężyła para holendets·
Na stan dróg I ulic w ~nglJI zwraca się wielką uwagę. Na zdjęciu widzimy kich kolarzy Piet van l(empen I PiJnenspecjalną maszynę, która wyjeżdża natychmiast, gdy utworzy się w Jezdni
burg.
asfaltowej jakaś wYrwa czy szczelina I naprawia szkodę.

Codzienna nowelka

a a..
Wgc:iec:zho ZO IDl• eJ•"9„
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Luiza, znalazłszy się w iedinej z na.je!ega111tszy.ch kawi.ami pairyskich, szybkim kwkiem zil>liżyła się do s·tolika,
przy którym si·edziała jej Pirzyjació'foka,
J.r·ena.
- Bairdizo cię prz.epraszam - rze~ta - ż,e się trochę spóźniłam. Mus:ialam odwiedzić pewną krewną mego mę
ża. Chóalłam odłożyć tę wizy.tę, ale
mi się nie udało. Wiesz prze-c:ież, że
nie lubię i ziresztą nie umiiem przeciwstawiać się memu małiJon.kowi.
- Ależ nie szkodzi - odparła przyjaciótka. - Nie nudziłam isię wca1le. -Myślałam cały czas o moim nowym samochodz.ie.
- Więc kupifaś sobie auto?
- Tak, piękną maszynę - rzekl'a
Irena, uśmiecha1ąc się. - Jutro po)edziemy w dwójkę za miasto. dobrze?
iyle mi ostatnio mówi·ono o pewnej zamiejskiej kawiarni, że pos'tianowiłam ią
zobaczyć. Wyjedziemy z Paryża o pia,tej popołudni.u i najpóź.niej o ósmej będziemy w domu.
Luiza J.ekko westchnęła. Wycieczka
bardzo iej przypadła do gustu. alie nie
wiedziała. czy moż.e wziąć w niej udzkt't
J ~i małżonek, Piryderyk, niiigdy nie
byt zwolenniikiem podobnych eskapad.
Nie lubił w.ogóle, gdy Luiza bez niego wyjeżdżała za miasto. a szczegó\ni.e,
gdy miał~ je.t towarz}'.szyć ~rena , rozwódka n~e cies ząca się, w Jego mniemainiiu. ·zbyt dobirą op.il'I,\<\.

Pry.deryk byl cz.lQwiiekiem surowych
zasad.
Żądał, by Lwi·za bez szemrania spełniala jego rozkazy i nie to1erowa1ł żadnych jej kapry.,sów. Zaiimował on wysoikde stanowiisko spałeazne, był stalle zajęty iilllteresami, aile mimo to chciał być
poiinfurmowa!lly o każd'ym kroku swej

małż.on.ki.

Luiiza baita się gio. Nie ulegało żadinej
wątlPliirwiości. Jednocześrui.e j'ed!nalk ko·
chata g-0 rówiDież i dJLCł!tego prawd'Oipodobnie nie porzuciła gio, choć nieraz Już
chóata to urczY\Dić.
Zdawało rej się ziłW\Sze, że f .rydieryk
woa1le jej ndie kiodm. Byt prawie zawsze
1
sztywny. i. opcjal~ny, nie z.najdo~ał nigdy d:l.a n~eJ c1ePl.e1sz·ego s~ówka 1 to miłodą nlew:iastę ~aies,łyc~~unte _upakairz-alo.
PrayJ;<liClÓ~ s,ied•ttia.ty .l'esz.cze dość
długio w kawuam1 •
.
llI"enai nie choiiała zirezygnować z
Przejażdżki i tak dAu:go pros~ła. Lutzę,
by jej towarzyisizyła, aż wireszCle uzyskała ieJ zgodę.
- Nie powi1em mu nic o tej wycieczce - postanowiła Luiza. - On wraca
clio domu dopiero po ósmej. Zdążę więc
prz·ed )ego przybyciem wrócić eto dl()mu.
Wycieczkę wyz,nacwno na następny dzień. O godizii.nie piątej popołudniu
prz yjaóółld w y ruszyły w drogę piękną blado - niebie ską limuzyną.
i.rena sama prowad zi ła maszync;.. Nie
,zabrała sz<>fora, gdyż uw.ażata. że jest

on zupełnie z.bybecz.ny.
- Pójdię z to1la. na górę -. oświadW zami·ejsikiej kawiarni było bardzo czyta jej przyjac1ótka,. - Powiem Fr~we.soli(). Luiza chętn~e została1by w tym derykowi całą prawdę i postaTam Stę
l-0kailu dD późnego wiecwra. aile pa- uchronic oię przed awantura.!
.
.
mięta-la doskona:Ie, że o ósmej musi być
Irena n:i.e zoaprO'tesfuwała pneciwko
w domu i dJa1:ego ciąg1e p:riosita przyja- temu, chać byta pewna, że obecność
ciórkę, by iuż wyszyły w powrotną przyjaciółki bynajmniej nie poJepszy jej
dr:ogę.
.
sytuacji.
.·
godiziimiie ósmej au1:o zdążało już w
fryderyk, sam im otworzył drzwa.
kierunku Pa1ryża. Luiza była w świet- Ku ni·ezmiernemu zdz:iwien1u Lui'zynym humorze.
chwycia ją w ramiona, wołają-c radoś- ·
_ Będę w domu prz.ed ósmą _ m6- niie:
·
wila, tuląc się dio przyijaciólilci - i mój
- Nruroozdie jeste~, moja nadu~-otyran 0 ndiczem się nie dowie!
chańsz.a, najdroższa Luizo! Byiłem Już
_ Oazyviiście! Będz:iemy częs.to u- taki niespokojny! Nie wiedziałem, gdzie
r.ządzaly podiohne wycieczki! - odpo- mam cię szukać.
wi· edz~ała jej lrerna.
Ta.kiich słów Luiza nie słyszał.a od
w tej chwili jednak w masz'YIIJ.~·e roz- niego od okresu narzeczeństwa.
legł się jakiś suchy iflrzask.
Irena w paru słrowach opowiedziała
Auro się zepsuło.
o całej PTZygodzie.
Luiza załamała ręce.
- Bardzo się cieszę - odparł jei
- Co teraz bę@ie? Jak my· wróci- f'ryderyk - że pani opiekuie si'ę moją
my do dmnu? - z;awo.fiala.
żoneczką. Prze~eż ja jestem człowielr:ena dairemnlie sama próbowała na- kiem bardzo zajętym i doskonale rozuprawić maszynę. Gdy wreszcie postino-1 miem. że Lwi.zie potrzebne są pewne awila wezwać mechanika, okazafo się, trakcje!
.
że w pobliżu trudno go znaletć.
I -tegio Irena nigdy jeszcze nie styDĆ>piero po godziiinie faad·ś posłaniec, szata od I"ryderyika. p,rziecież do tej pona którego natknęły się przyjaieiólki, ry był bardzo niezadowolony, że ona
sprowadiził im ś'1usa•rza.
sipO'Vyika siię z Luizą.
Na'Prawa trwała praw~e ca1łą goGdy przyijaciółki zostały na chwiię
dl!inę. ·
.
same, Luiza szepnęła:
Luiza była nd, esły·chan:ie zdener\Vio- A więc okazuje si·ę, że twói Prywana i nie od:zyWała się wde do przy- deryk w rzeczywistości bardzo cię kojaciółki.
cha. Dzisie'isza wycieczka całkowicie
- Jaik się teraz wy<kręce? - mv- wyfaśnita sytuację. Teraz. moja droga,
ś'lalia. - To pachnie grnbym ska,nda- nie on będzi·e tyranem, ale ty będziesz
Iem!
rządzi~!
.
Gdy wraz z Ireną podjeidżała do doLu~za uśmiechnęła się radośn:ie. Tak,
mu, na wieży ratuszowej bita iuż go- teraz ona będziie rządzić!
dzina 11-ta.
Tłum. D.
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