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OTTO HABSBURG,
syn cesarza Karola, wysu·
wany jest przez monarchls·
łów austrjacklch, jako lrJtn•
dydat do tronu.
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JERZY PESMAROGLU,
handlu,
minister
grecki
przybył do Warszawy w
celu zacieśnienia stosunków
a:ospodarczycb z Grecją.

która

matką,

miała

kochan.ka

Koledzy zmarłel us·r11owali dokonać samosądu nad matką podGzas pogrzebu

Ale perswazje jej nie tylko nie odno· ; jej ur'altować. I biedna dziewczyna
Lódt, 2 marca
dniami ·w rodzinie siły właściwego skutku, lecz przeciwnie l zmarła w siipita:lu.
W d.rniu wczorajszym odbył się jej
Wiaderkiewiczów przy ul. Marysińskiej j zarówno matka, Jak i · jej przyjaciel, j
73 rozegrała się niezwykła tragedja. 1 mścili się na nieJ; obrzydzając jej życie. pogrzeb. Zwłdki odprowadizały na miejW czasie nieobecności matki w domu i Robili Jej różne kawały, szykanowali Ją l sce wiecznego spoczyn1ku tłumy kole·
gów i koleżanek z fahryiki „Wierzibo'
targnęła się na życie, wypijając sPorą nawet bili.
Biedna dziewczyna nie mogła dlugo wianka''.
ilość ługu córka, 22-letnia Eugenia WiaOdy kondukt pogrzebowy zajechal
fabryki znosić· takich stosunków i przed kilku.
robotnica
derkiewiczówna,
na Doly i tlrumnę srousizczono do mogidniami targnęła się na życie.
„Wierzhowianka" w Lodzi.
Odwieziono ją do szipitala. Ale próż- ły, nagle rozległy się kMyki. Robotnicy
Tlo tego rozpaczliwego czynu było
bardzo interesujące. Matka robotnicy, 1ne były wysiłki lekarzy. Nie L?d!ołano i robotnice, nie mogąc przeboleć straty
Adela Wiaderkiewliczowa, po śmierci i
, · e_ • •
• • •
·
•
męża zaprzyjafoiła się z jakimś męż·; ,._.'f
c~yzną. Po ,krót~im czasie ~prowadzfll 1&1r•f!DI~ fi)
się on nawet do ich mieszkama. Córka I
:Kola 01ojsflo0Je domof!ojq Si«= ustqpienio
na ten ro·\
niechętnym okiem spoglądała fel
o6e~nef!o r~qdu
gorzkie
mans ma~ki. Często czyniła
skiemi. Gen. Araiki popiera kandydafal!I"ę
Londyn, 2 marca.
wymówki, twierd~ąc, że nie powinna!
Donos1zą z Tokjo, że wśród armji ja- Tirunamy.
tego czynić przedewszystkfem . przez
Obecny minister wojny · łludaschi
w~gląd na ojca. Wskazywała, ze fest poński~j panuje wirzenie. Część wojska
fuz ~oroslą panną i pobyt kocb~nka I domaga s~ ustąpienia obecnego rządu, ,z.inajduje się w stosun1lrnich przyjacielmatki w domu rzuca J>Owatny. cien nal Saito. Koła wojslklowe wysuwają na sta· s'kich z Tirunamą.
Stanowisko wyczekujące zajmuje
nowisko premje.ra zastępcę prezesa taj·
.
Jej opinfę.
nej raldy Tiruname. związanego ściśle jedynie gen. Saionti, którego rady sfuz organizacjami wojs;kowo-faszystow- cha zazwyczaj mikado,

(1g) Przed kilku
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3 kobiety zabite

w katastrofie samochodowej.

Kob ·et a w t ry bach maszyny
I b
d ._

koleźanld, zaczęli głośno oskarżać
kę i jej przyjaciela, obwiniając

mat·
ich
wprost o s1>0wodowanie śmierci córki.
I wreszcie zaczęły latać w powietrzu
kamienie. Postanowiono zlinazować za·
równo matkę jak i jej przyja!Ciela·
Na cmentarzu pO'W!Stał niieopisany
chaos, zaaJairmowano zairaz policję. Niewtaidomo, jaik Sikończyłby się ten samo·
sąd, gdyiby policja nie pr:zyibytla w porę
i nie rozgoniła obecnyc:p. Na ziemi leżała w kałuży krwi, obtizucona kamie·
niaml, matka ś. p. Właderklewiezówny.
Przyjaciel jej zdołał zbiec.

Ram1·sza
Poz·ar.wprzodzaln1·
't
Lódź, 2 marca.
(ig) Dziś nad ranem straż ogniową
zaalarmowano wieścią o pożarze w
przędzalni firmy Ramisch przy ul. Senatorskiej 14. Na miejsce pośpieszyły
ntychmiast III i .IV oddziały straży ogniowej. •
Jak się okazało, w przędzalni zapali·
ty się tygle. Ogień szerzył się szybko,
to też robotnicy, jeszcze Nzed przybyciem straży rozpoczęli akcję ratow-

a4
Madryt, 2 mairca.
'
niczą.
rg.:e
Cl
~aroszng ftgpa e - W
(t) W BiJ:bao miał mielłsce tragicznyl
Po upływie pól go-d ziny pożar uga·
cy us~yszeli nagle jalk1iś przeraźliwy szono. Straty są niebyt duże.
Lódź, 2 marca.
wypadek. Wskutek gololedlzi aurto oso·
(ig) W d1I1iu wczorajsiz1ym w zakla- kirzyik. Nim zdofano się zorjentować
bowe spadlro z mostu na tor kolejowy i
Helsingfors, 2 marca.'
zostail ZUPe~infe zdruzgotane. z sześciu drach przemysłowych Aa!airt, Roosseau skąd te1k k11Z1yk pochodzi, już rozległ się
W finlandji rozpocząl się obecnie
kobiet, jad,ąicych a'll'tem, trzy poniosly /i Oo. mial miejsce tragiczny, wstrząsa· sygnaił alarmowy: „Człowiek w maszy·
wielki proces szpiegowski. Na lawie o·
śmierć na miejscu a trzy zostały ranne. Jący wy:padek. W czasie pracy robotni· nieH.
Jak się oikazuj,e jedna z robotnic Zo- skarżonych zasiadła niejaka Antilla,
fja Cieślik-0wa, która obsługiwata jedną oraz Niemin i Maenta, którym zarzuca
z maszyn, zibliżyfa się zbyt blisiko do się uprawianie Śzpiegostwa i zdradę
rozpędlzonego kota, W ciągu sekundy stanu. Ponadto Antilla oskarżona jest o
koło porwało ją rzia włosy i wciągnęlo zabójstwo. Szajka ta od szeregu mieC:o zawiera „kompromisowg"
sięcy już uprawiała swą dzialalność,
głowę w tryby.
plan rozbroteniowg9
Maszynę naty~hmiast zatrzymano 1 pracując na usługach wywiadu sowiecstów S.A. i S.S. Pozatem nie zostało wyciągnięto
Pary:t, 2 mairoa..
Ulegfa ona kie'go. Antilla przyznala się do uprawiarobotnicę.
(Pat) Punlk:ty „m.inima!knego ipoiiiozu· udowodnione, że kootrola byłaiby istot· strnsz!iwemu okaleczeniu
l nia szpiegostwa i do zamordowania kie·
głowy
mienia", osiiąignlięt~o przez Edena w n~,e sikiutecma i że Niiemcy loija:lnie pod- wstrz<tsowi mózgu. W st.anie gmźnym rownika fabryki amunicji w Lappo, pulRzymie, w iprzedl&ta'Wlieniiiu „Jion.i.rlnal" róź daił-yiby się jaj.
odwieziono ia do szpitala kasy chorych. kownika Asplunda.
D.zieniruilk zaz1nia:CZJa w,res~aie, że nie·
nią się 111ieco od diotychczMo.wych infoT·
mac1'!i. Zdaniem tego diziiennika., porozu· witaidomo, aaik została zataitwOOin.a kwe·
mfonie nast~ifo w 111iastępującyoh J>'Ul!lk· stija lotnidwa wqjskowe~o, ·którego dotach: 1) czas itrwama kOIO.wieinoii wyin'osi mrugał się, Go.eritng.
~resroie, gdy siię wie do taikli.~o sto.p
7-8 lat, 2) państwa „~brOjone" U•
Komisjo śled.:za przg pro.:g
trzymują swe zbrojenia na dotychczas<>- niia dioskonafośoi N~emcy iposuwaqą dniem J
tym r. b. dyskutowała wczoraj nad wyParyż, 2 marca.
wym pOziomie, 3) Niemcy zOstaną upo. i nocą swe zbroiienia wszelkde dyskusje
Parlamentarna komisja śledcza dla padkami, które poprzedziły zaburzenia
ważnione do pOdwyższenia efektów. do n.a ten temat maqą chairalk.ter cz'Yl9to a.ka·
wyjaśnienia wypadków pliryskich w lu- w dniu 6-go lutego.
250,000 ż<>łnierza, za<>patrzonego w br06 dlemi·cld ii .retr~eikitywny.
Niektórzy deputowani domagali się
„defensywną", 4) wszyscy zgadq się na
dostarczenia przez policję materjałów,
kontrOlę, ld6ila rozciągałaby się w N"aem· 1r
dotyczących organizacyj o charakterze
czech tak.że i na formacje 1. a. ł 1. 1.1
.faszystowsk_im. Omawiano też szczegó·
.
5) w ,raz:ie naruszenia ikonwenoi~ lub .groź
ly wystąpień poszczególnych grup po„
by naruszenia, wsZISCy sNnaitatjiusze zbro ·
litycznych.
U,kazał się rtr. 9 popularnego
rą się, celem zdiecydlo.w.a.nia, t~e śl'IOoCłJri
Paryż, 2 marca.
tygodnika I zawiera m~ In.:
nwleżafoby przedlsięw.zii.ąć.
izbie 'deputowanycli
w
złożył
Rząa
Na1leży 1Przediews zysiil<iiem 1POdkre§Lit ~
projekt ustawy, ustalającej program
I„.
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- ipisze dzietrunillk - ż nie wymaga się
1
prac związanych z obroną narodową,
do1ek,v,,u:~a~f~,.w.M1tĄi1.~.liUt-- ,----Bensac 'ne w darzenia ~
już od Frą.tji zrdukowania jej armjl, pO· I
oraz projekt ustawy, dotyczącej wykÓA a:-Ji
ś- R
A
T A R
o·
mimo to plan, prOp<>n<>wany przz Edena, I
nania w czasie między 1-ym marca a
jest dla Fraocjti nie do przyijęc::ia, prudł'.-1
3'1'-ym grudnia r. b'. przypadającej na
wszystkim ze względów zasadniczych 1
1984 transzy programu morskiego.
rok
ULl~Y
NA
.__
CARLO"
„MONTE
nie'
chodziłoby b<>w1em o pOdpis Francji
Paryż, 2 marca.
Aktualny re orta:I;
na konwencji rozbrojeni<>wef, lecz na
Minister spraw zagranicznych Barn~~
.._- ....
' „ l • • ... ..-... __.,., ..... ,.. ;::
- -"'konwencji uzbrojeni<>wej. W rokiu 1932
tnou przyjął wczoraj delegacje komiteIColllelywalullll• az1tleaowskl•i
nie poto Frrunaja udała się dio Genewy,
'tu wykonaw~ego zbliżenla francusko• -------.:.:. ia;.;,;tó;...;;w;_;je·....
oi..;;;n;,ir_.:ś.w.;.;;
Nieznane karty z dziejów w.:.
.·
aby dojść do te1go TO'dlZariu rezu:Hatów.
włoskiego. w skład. 'd.ele·g acji wchodzizł.
Do tego należy jeszcze dorzuci>ć ki·~ka 1nli: sen. Beranger, ambasa'cior Besnaid
nych względów, a mianowicie stosunek
i de .'Jouv;enel i wielu innych wybitnycli
rramor. - Rozrywki umyslow6.
sił Francji i Niemiec ze>stałbv zmieniony
0sobistości. W 'dłuż.szej rozmowie omóna niekorzyść Francji bez udzielenia żad
projekty, ma:jące na celu wzmocwiono
nej nowej gwarancji bezpieczeństwa.
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zawisło tragiczne fatum.-Król Albert I nie przypuszczał, że zasiądzie kiedykolwiek ·Da tronie

.Romantyczne przygody i tragedje trzech córek króla Leopolda li

to bolesny wrzód, który ko•
niecznie trzeba usunąć

„Nieszczęśliwa miłość" i Katowic. Droga Pa.ni Hist Jej przeczytałam '
pr.awdziiwem wuuazeniem. - Tr•ieclJ1,
kt6rt Pan.l przeżywa, jeat niepomiernie
wielkl, mimo, że niewiele tvlko osób by
łoby ją w starnie zrozumieć. Z~ad?.am się
z Painią, te żrcie. w trójkę ies.t ntemotlł•
we. - DecyzJa Jednak zalezv. 0 d Pan~·
Nie wi·~m, a mo.że to. wpływ his'1.~ Pa?1,
ale me.bardzo dowierzam sz.czero„.::1
uczuć owego p:uia· Być mo.że, te na ~rę,
którą prowadzi, wpływa t ten fakt, ż~
zaipe":'11ilł: mu ona względny d?brO~yt. -\Yą~p1ę iedlnak . ażeby. zJlodz.ił stę c~ły
ciężar 1!-trz'YJllla:i1a wspolne~.o byt.u wz1~ć
n~ sw~1e barki. .Poz.a tern 1stme1·~ przeCl~ ,nuę~y WaiIIU, bądt co bądt, peW'rta
.
.
róznlCa wie~u„.
Może~y, 1edn.ak Pan11 zspróbował~ in·
nego wyJsCla. z sytłl:acfi. J!adiz.aan a1ę, te
mo~e Pan.1 nawet my§1eć o roz
tera.z
· Lk'1ie uc.zuci.e ma jednak
· Wte
, · niep wru
. .
SLam~.

(x) Z związku z tragiczną śmiercią szerokiem echem po całym świecie. Naj dzięki której króla nazywano żartem
króla Belgów, Alberta I, prasa europej- popularniejszą z nich.była księżniczka 1 „Cleopold0 zamiast „Leopold".
ska poświęca wiele miejsca opisowi Ludwika, starsza z córek, która poślu-1 Opanowany chorobliwa obawą przed
wypadków, jakie w swoim czasie roze- bila księcia Filipa Koburskiego. W parę' przeziębieniem, król wynalazł sposób
graly się w brukselskim pałacu kró- lat potem księżna zamieszana była w zabezpieczenia swej ozdoby ~ pięknej,
wielki skandal romantyczny i opuściła pielęgnowanej urody - na wypadek
lewskim.
Na losie ostatnlcb władców łielgli· 1dotn męfa, wobec czego małżeństwo jej niepogody; układając ją do małego spe·
skicb cląty Jakieś tragiczne fatuąi. Nic zostało ogłoszone za rozwiązane. Dal- c)alnie skonstruowanego pudełeczka,
dziwnego, iż w chwili, gdy caty kraj z · sze dzieje księżny byty bardzo smutne i przymocowanego do jego głowy.
Król Albert I nigdy nie przypuszczał,
prawdziwym żalem odprówadzal swego 1pełne niepowodzeń: zmarła ona samotiż zasiądzie na tronie. Pędził on żywot
ukochanego monarchę na miejsce wiecz nie przed niespełna 10 laty.
Zdawało się, iż los uśmiechnął się zwykłego rentiera i gdyby nie tragicznego spoczynku, uwaga ogółu skiero- 1'
wata się jednocześnie na jego poprzed- I drugiej córce Leopolda, Stefanji, żonie ny zbieg okoliczności, pozostałby nhn
ników, panujących na tronie belg1Jsldt11. syna Franciszka Józefa, arcyksięcia Ru do końca życia.
Po śmierci jedynego syna Leopolda
· · k r ól dolfa Habsburga
J-k · domo zmar l y t rag1czme
.
. popeł- II-go
· . monarchii
. Arcyks1ązę·
. ' . następcy
następcą tronu został brat Jego.
· au5.tro - węg1crsk1eJ.
di d · ' t k
Alb at w1a
sw:~. kr~l~ :L~C:;oldz~rR~tygl~ o:O~~ nit jednak samobójs~wo i księżna '!I hr. Filip. W~bec_ prze'dw~zesnej śmier~I ~~p~ podkład ~e~ "iUt;i~ :1~~
Nt hż
. pr<>wpł ~ J .
ste Leopolda zakłócone było szeregiem 1909 r· wyszła zamąz za h_r. Lonnay: ze tego . oc;tatmcgo .. !r.on dz1~d.z!czyć m~al J
gnaJąc· tern samem wszelkie marzema o skolct syn hr. filipa, .ks1ązę Baldwm, rzy~tn~~ wb ..i~ą n.a e1 -~erwy. ietc t ke
ciężkich przeżyć rodzinnych
brat zmarłego króla Alberta I. Tego ~am. :ouo. ę~z.1 .e się ~wi.em n~ os a·L~
koronie.
·
. „
I wreszcie trzecia córka króla Leo- spotkał jednak tragiczny los. Będąc męż siilnei 'Yoli 1 ~·1ec~ ~Ml. 1 na pe~en czat
· . Patna glosiła, Iz król ~eopold II, posiadający. niezwykły Znt} Sł fłnan~owy poi da II, poślubiona księciu Wiktorowl czyzną o wybitnej urodzie, ml ody, bo wyjedzi~, WYU~d:u.e 1 na.e. stara się rny~leć
· szczególnie w związku ze swą polityk~ Napoleonowi, również nadaremnie ma- 22 lata liczący książę cieszył się wiei- a~,olumie. o n:i.c.z;e11n, a 1eszcze lepiej 0
nilctm. ~oze. Paatl nawet :tabrać ze sobĄ
ki em powodzeniem wśród kobiet.
_ kolonjalną, byt monarchą ~o.gatym 1 rzyła o karierze monarchistycznej.
Pewnego razu mąż Jednej z arysto- 'Y P°'!r<!z. ~tec~o, które napewno ,pou-•„
. Mimo, iż stary król potępiał romanszczęśliwym. W rzeczywlstosc1 jednak
Leopold boryka~ się nieustannie z trud· tyczne przygody swych córek, imię Je- kratek belgijskich zastał księcia oraz il ~~1asnlć ~am c~wile Jeł kur&cJl. Tak
go związane było z szerei;ciem awantur swą zonę w niedwuznacznej sytuacU. 1 bow;i.em po~mno stę to nazywać. ~t
.
nośctaml finansoweml.
Następca tronu zmarł w wieku lat miłosnych. Między innemi długoletnią Nieprzytomny z zazdrości ma lionek P~1, człowie~ nawskrO~ ideably zrOzu•
10·łu. Nadto romantyczne przy1ody przyjaciółką króla by la znana ze swej dobył rewolweru i strzelłł do ksłęcla. l ~e pobudkę 1 motywy 1 nie bęcizłe •ta•
kł
·
d
.
wiał oPOtu·
trzech córek królewskich przebrzmiały piękności tancerka Cleo de Merołe, kładąc go trupem na miejscu.
W samotności, ż a1a 00 zwy ego

~ u~m miwi1 na ~onf~rnn[ji[~ rnl~rni~niown~„. ~~~~~1?~~~~1
Rzeczoznawcy

twierdzą, łż.„

•
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(sb) Jak wiadomo, bez przerwy t0M na czas dłuższy.
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zwycięstwie w przyszłej
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Konferencje

rozbrojeniowe poświę-

czą się konferencje „rozbrojenło~''. maski pi:ieciwko gazom, ale w mas- caJą wiele uwagi sprawie motoryzacji

Trudno na nich osiągnąć jakiekolwiek kach tych nie można ani jeść ani pić. , przyszłej wojny. Znany rzeczoznawca
P.O~_ozu~lc.pie, albo'!łlem k:1żda . ~e str~r: 1 żołnierze będą wl.ęc .zmusze~i po 24 go- an.gie.Iski. pułkownik L~ddel-ttart przetw1erdz1, ze wlaśme ona Jest n1bardz1e1 dzinach do ustąp1ema z zaimowanych w1duJe, ze w przysztei wojnie decydu·
zagr?żona, wo?ec czego winna się do- pozycji. Rozumowanie to jest. zupełnie jącą rolę ode2rają tanki. 9pr~co:vał oą
słu.szne, to te~ Pr~ncja był~ p1erwszem ~iawet cały plan ~tworzenia n1ezhcz~n~J
zbroi~. Tak w1ę~
wyscig zbroien trwa bez przerwy. panstwem, ktore postanow1ro zabeipte· )!ości putk6w, ztozonych z tanków c1ęzSamą. dyskusja jednak, jak~ t?czy się czyć się przed tego rodzaju możllwo~ 4 kich i le~kich, a nawet całych sz~adronów pocmgów pancernyc.h. Tank1 ode·
w czasie konferencji rozbroJemowych, clą·
Obecnle już posiada Francja wybw graty wielką rolę w czasie wojny śwlajest niezwykle ciekawa. :Rzeczoznawcy
wszystkich państw wypowiadają się na dowane potężne schrony podziemne towcj i przcchylily szalę zwycięstwa
temat, jak będzie wyglądać przyszła wzdłuż całej granicy fra11cuskiej, w na stronę wojsk koalicyjnych, jednak
wojna ! które z rozlicznych rodzai bronr których można tygodni~ml przeczekać plan pułkownika ttarta przyjęlo wfeJu
ataki gazowe bez utycia masek gazo· rzec~oznawców z zastrzeżeniem, któodegraJą rolę decydującą.
. Tak 'o/ięc z~o!ennicy silnej fl.oty po· w~ch .. tak te żo?nierze będą mogli się rzy uwafaJą, it w .Praktyce nie da sie
on zastosować.
w1~trzne1 wyra~aJą po.gląd, że p1erw~ze odzyw1ać.
.
dm lu~ .tygodme W?JnY będą_ zalezeć
ł
calkow1c1e od przebiegu atakow lotni·
~zych. ~amoloty zostana. u~yte, przede·
\vszvstk1em .na po~zątku dzmtan. woje~1 dlatego ka.znno mu opuście! Londyn
ń'.VC~, albowiem meprzyjacielow1 będ~1e
lubił graf
zalezeć na zniszczeniu torów koteio·
n
U
1
11
wy~h. u~aremnlenl.u dostawy woJska
(z) „Sunday .Express" opisuje losy do ministerstwa spraw zap:ranłcznych.
nad gr~mcę. DopierQ potem samoloty
beda, mszczyć ośrodki przemysłowe, a pewnego chińczyka, którego prześlado- Nazwisko Jeko przybralo jut brzmienie
~i~c fa~ryki amunicji ł miasta nłe.c>rzy• wał pech, ponieważ„. tnial zbvt wiele Fłu-A-Yong. W dalszych instancjach
na~wisko chińczyka ulegało rozmaitym
. nazwisk.
1aciełs~ie.
Yong-A-Pu, zawsze uprzejmy, u- zniekształceniom. a~ wreszcie sprzy„
DoJd~ie ~wówczas prawdopodobnie
~ó stahc q..,znr chd ~skadlr lotdniczych, w śmiechnięty chlticzyk cieszył się wiei- krzylo ~lę to urzędnikom brY'łYJskhn.
<... ryc 1m~kpo 1e n ą ro ę 0 egrają za- kim mirem wśród ml~szkańców· dzielni- Uznall oni człowieka, posladaiacego tybtst ść
d1
.k
i kl
d k' j L' h
ruwno c ęz le maszyny, przewożące
o .
znaczną ilość bomb jak i lekkie maszy- cy 1on yńs ie . 1me ouse. zam esz • 1e nazw\s , za. po e rzaną oso
<?baw1aJąc s1e w~siedl~pia iako „nieny pościgowe, które będą te samoloty waneJ przewatnte pr~ez je~o zl~mkó'Y.
Young-A-Fu prowadz1l na Jedne1 z ulic poządanego cudzoziemca , Yon~ opuśstrącać ·
Tak· upłyną pierwsze kilka tygodni Limehouse niewlel~}· lecz dobrze .Pro „ cit pośpi~sznfo ~ond_vn, pozosta~lafąc
~;alki. a co potem? Tu zdania są Ju:t po- perufący sklep. Chmczyk ?Yt uczciwym sw~ rodzmę w c1ężk1en:i polożemu madzielone. Przedewszystklem panufe k?pcem i. pl~cił. punktualni~ ~we po~at„ ter1alnem .. Udało mu s1e stwo.rzyć na
przekonanie, ie nie będzie fu! więcef k1. Żona 1 dz1e~1 jeg? rówmez nie miały kontyn~~c1e znośn~ egzystenc.Je1 . lecz
mowy o utrzymaniu wojsk w Jcdnem po.wodu ~skarzać się· na YonR;-A-Pu.- ''! c~w1h, ~dy zam!erzal sorowadz1ć do
mfeJscu t1rret CZ88 dłuższy a włęc w Miał on Jednak pewną słabość: pasJa- s1eb1e rodzmę, wmieszał sie do sprawy
nkopach, Jak to było w ciasle wofny ml lubił grać w ,,puk·A·JJU'', chińską grę znany pisarz angielski, Towplav Seri,
hazardową, przypominająca nieco eu· który namówił Yong-A·Fu na. t>owrót
Swfatowef.
do Ahgllf. Pi~arz p~zvrzekł c.h1ńczW<o·
Pr~·~zyna tero będzie RH ttuJący. ropejską Rre w toto.
Wtadze angielskie zakazula udziału wi swą opiekę i mterwencie w fego
Obecnie już tno~na zagazowa~ tereny
- - - - - - - - - - - - · w tej grzej dlateio spisano Y'Ong·A-fu sprawie. Na tern nie skończyły się jednak przykrości chińczyka. Odv tylko
·
pro to kul.
f IIC
Od tej chwili rozpoczęły sie pery- wróclt do Londynu, doreczono mu mana W zec O•
rU
petje biednego chińczyka. W pierw- dat kamy na S funtów za udział w niesłowacJI
w Czechotłow1cf1 umłera C6r~k 11 21.llOo Mdh zym pt-Oto kule nazwisko 1ego podane by dozwolone) arze hazardowe). 1orai na·
na vaillcę. Og6l11a liczba chotych u grułllctt to prawidłowo. Następny urzędnik, kt6- kaz na opustczenle granic Wie.k1ef Bry„
_
• .
w iJ'lb kraju oee11łana fbt przez lekau:r 111 ry przeplsywnr ów protokut, orzypom- tanu.
_Dopiero. dzięki ~ner~1czne1 interwen.200.000. 'rrztcla część zachorowai1 powstałe na~ niat sobie, iż u chińczyków nazwisko
skutek zarażehia. W poradniach dla gruźlików winno figurować przed Imieniem. ChCl\C cj1 chińskiej orgamzacJI dobroczynneJ:
przewija się coro,znle, szukaJęc 111gt, SO.Ooo dogodzić chińczykowi, napisał w pro- zdołano wyświetlić niepopoznmfonie 1
016b. z tych danych wynllc•, te grułlioa fot w tokule Fu~A-Yong. Ponieważ Yong byt wówczas wtadze an~ielskie zostawiły
C11eheslowa0Jl do,6 rozpow111echntoa, chorob4o cudzoziemcem, papier jego PO)vędrowat biednego Yong-A-Fu w spokoju.
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DftZWIS

w puk·l·PUH

zlikVf1d?wani8: swf4j m1<111i~<»cl. To rue
p-rzY1Jdzte -Pani łatwo. w~em o tem. Bo·
lącl ząb jechnaik trzeba wy.rwać, a sama
Qperacja je&t i.edcz~ bardziej bo.leUl:t~
b:lf;.Wlllct.f.p~
l!lga Pf%c~a:~„ 0
kOnłec&nie
rzodem któ
:i~
trzeba':un~ć aż:by or7anlzm uzdto·
'
wić
Na.cl odpowi~ią moi~ ni-eC'h sit~ Part1
bardlzo· niie :r.aet.artawia. Prz dzisieist rrt
stanie ner ów Pani w da Ysi on.a
wykOnaln•~ Niecbż~ P~l naJ~erw ule•
cz siebie a óźnle' rz st i do ulecze
ni: 5 eh stlsullkd.} d~~ych Gd
Przyjd'iie Pani do rówuowalll zrozunti!
'Pani sama 'ak wielki b61 i kr~vwd wy·
nądziła p~~ iwemu mężowi, kt6r~ ~·
trafił 0 ni przei tny lata walczy6 ł iak
wielką kr:ywdę wyrządziłaby Pani d!iec
ku, ażeby romiaki „usłużni" ludzie nie
pamiętali Pani zbyt długo tej przykr~
przygody i niepotrzebnie nie p0wt6rtyl1
tego kiedyś dziecku, które przecież 40.
ruta i zaczyna pOWOJł wiele ueczy rozuinieć, Ra;z je,sż,cz.e a.p-eluilł do Panii roz·
Slłdlklll, do Pani kohlecetj iod.no~ci, uczci·
wości i uczuć matczynych. MU8i 1ię Pa•
n~ zdiOlbyć na silną wolę, gdyt tylko w
łen spo.sób morte Pll41i siebiie uraitować i
ocaLić diom od rozb,iicfa.
Paa Józef G, w Sanoku. - WY1?a•
d!ek. ~a.na ;est wyjątko.wy, albowiem w
chwhl1 1)r.zekl'l<>czM1a 65 roku iyda
cufe .aPu udał, przyczean i~dn.ak nie na·
brał Pan pr.awa dlo śwliaidczeń nie po.&ill•
Ml eh uataiW :ZOO t
dij ie za sob
g~ akł.A~g _!Ob : ~. dn :
sk :t ik o%-„ 1 .c ~ k ii •nie 1e pa '

:f::b.

ale.

pr•·

~nt~ ~ta~~r fili~c!k[ua'l~a~ 'p:ł!;!.t {:d~

łlaik taikich wy,padków w p.raktyce było
niewliele, sprawa Pana będrzie musiała
być potraMowana lndywklualnie, Dlaite·
fo tez ni·ech 51 ę Pa1I1 uda do Ubeizpieezalru do którei Pan tereinowo należy i

tam ~aieiia,~1t1ie dokładny.eh informacyj,
w.zi~lędni~ po:we.tm,te p~wne krok! w kie
runku p·rzy.z:rHi!t~a Panu reinty.

RadJo
w 1>0Lkii

08 usłuaenł

polłcjł

Pt

,- 1

a111g!elsk!ei u·tworzone zer

stały kaidiry „agentów radiowych'". t 1.
specjaJne grutpy poliicjant6w, taopatrzo-

nych w malutkie stacje radjowc.
~odczas j~,terwenicji

słrrżby bczpłe·

czenstwa puhlacznego. agenci rnd.iowi porozumiewajq się zapomocą swych aparatów z szefem, kie1rującym akcją I
otrzyn.mJa. od niego llnstdn.~kcje.

Nł 61!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1934

Dokąd pójść

€~.{lr/ł.€~~ 2.111 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Str. •

wi1czor1m?

-~I

TEATR MIEJSKI -

~ godz. 8.45 ·wiec.z. „To-

·
waris~z"
TEATR POPULARNY (Ogrodowa nr. 18):
o iOdz. 8.45 „Milośnka z ekspressu·~

Działać zapobiegawczo t. zn. codziennie wieczorem natrzee twarz I ręce Kremem Nl v e a , żeby uodpornld
należycie skórę na ujemne wpłyWy ·ostrego powietrza.
. Zachowamy sobie wtedy delikatną· I dostatecznie elasty-

PILHARMONJA,
' „FILHARMONJA" - Występ A Dymszy.
KINA.
Reodez-votll.S w Wiedniu"
ORAND·KINO - „Sztuka żyda"
MUZA - „MJl1}oa na ull!>ey•'
ROXY - „Życie Jest piękne"

CASINO -

CAPITOL - „Zaułki życia"
CORSO -- „$1;i gani ludzie'
CZARY - „King-Kong"
. PRZEDWIOSNIE - „Nie będziesz kurtyzaną''
'RAKIET A - „Pocałunek przed lustrem"
SZTUKA - „Pod pręgierzem"
ZACHĘT A - I. Na rozkaz kobiety", Il. Pałac I
. '
na kółkach"
PALACf - „Hrabina Monte Carlo''
METRO - „Zabawka"
ADRIA - „Zabawka"
OSWIATOWY - „I. „Jero Bk:sceltmcla Sub·
lekt", II. „Po!ednanie"
L P. S. - PAQK SIENKIEWICZA - Wystawa
drzeworytów p. n. „Sowiety I Polska".

w

cznq c:erę ! A więe spróbujmy to .już dzisiaj Włeczor~m
KREM NIVEA kosztuJ• 'tylko :&ł. o.40 do zł. 2.60
Polski produkt fabryki: PEBECO, Spdłka Alccyjna w Poinanlu

królestwie brzrtew i noirc

Fryzjerzy przeżywają kryzys.· - Kobieta jest lepszym
. klijentem niż mężczyzna.-Znłżone ceny· ·
we wszystkich zakładach .

Lódt, 2 marca.
Zabieg fryzjerski - to pierwszy
krok dla wzmożenia siły wdzię~u i szyGóra obsuwa się
ku. Można się ubierać mniej elegancko
1 nosić wytarte ubranie, ale ogolonym
w RumunJł
i ostrz~żonym trzeba być zawsze. Dla'Zagrażając mieszkańcom
tego w mieście naszem wiele jest zakta
Bukareszt, 2 marea. dów fryzjerskich. Specjalnych z salo.
:. (t). Mie~~ość rumuńska Pairinesti nami dla pań - „ondulacją", „myciem
zaigir'?zona 1est Pd"zez zwały obsuwają- głowy", • „manicurem" na miejscu, w
cej się góry. Dotychczas rumowiSlk:o za- 'i których pan Franciszek lub pan Leon
.sypało 10 ~dy.IJ!kó"':, które ~tały zni- przyjmują ,,zamówione godziny" oraz
SZOZIO}le. Kil~a:naiśc1e osób zostało po- zakładów mniej eleganckich. a ciesząqych się szczególnem powodzeniem...
. .
wat.me rannych.
·
Wla~e ew0Jkuowały kMkadiz1es1ąt bo iest w nich tanio
·
·
naJbliższyeih bU!diyn!klów, zaigrożonych
W SALONIE 1'-tĘSKIM.
irównież PI1Ze'Z obsuwającą się górę.
Za oknem zakładu fryzjerskiego na
k ł
.
Ni ezwykła t ranza c,a Cegielnianej, poza wyszczególnieniem
zabie~ów fryzjerski.eh, ~okonywanych
handlowa
na miejscu, wystawiona Jest kartka następującej treści:
Budapeszt, 2 marca.
.
.
„Z powodu kryzysu ceny za gole(t) N1ezwy1kla trap.zał:cja fit11a11&0:Va
zawarta <lOStaillie między Węgrami a nie zniżone do 25 groszy strzyżenie 50
'
, A:?J:s~· Ab~ynja ,chce nabyć wina . groszy'.'
Przy pierwszym lustrze goli . klijeniw~gięl'Slkie, a ofiait·U'!ą za to s~óry lwów,
.mfysów, wężł'•: krotk:Qdyh, -SZ:akallr ta 1 wysoki i przeraź.Jiwie chudy jego-

I

I

mość. Rozrabiając mydło
wną pogawed:kę.

bardzo
ich wina tranzalk!cja ta dojdzie
Cl.iaży
prawdJapodJob:nie do slkurtaru.

rozmowę

- Co robić, proszę szanownego pana - kryzys„. Nie tak bywało dawniej. Kiedy miałem razurę na Piotrko·
wskiej.'.,
- Wyżej, wyżej mnie pan podprzerywa kliient. - Z tyłu
strzyż może pan zdjąć dużo, z przodu zostaw
pan 1 jak jest„.
Klijenci, czekając swej' „kolejki", niecierpliwią się. Jeden przegląda gazetę,
drugi zapatrzywszy się bezmyślnie w
sufit, bębni palcami po krześle. · Inny
wreszcie,. którego „kolejka" zaraz nadeidzie, przygotowuje się do zabiegu.
Już zdjąt ·sztywny kołnierzyk, zrzucił
marynarkę i zapowiada, że będzie i1POprawka".
Wchodzi nowy klijent. Widząc kilka
osób cofa się, oświadczając, że przyjdzie później. Wlaściciel zakfadu przerywa prace i podbiega doń.
- Dwie minuty najwyżei! Jeszcze
dwa „gol~nia" i pańska· kole.h„
. Kliient zostaje.
Korzystając z mniejszego ruchu w

.S Zk Oł a dlft Speak er Ó W

radjowych

_ (t)

W

Pairyiżu

Paryż,

2 marea.

otwarta zostanie w

najbliższym czasie sz!kola dJ!a speaker.ów rad}owycll. Kandydaci na speakerów mUiSIZą P<>Siadlać określony cenzus
. naukowy, :IJir:zed\elWS!Zystikiem ziaś gł·os
:rru:i\iof~,icZlny. Pornadito w nowym z.ar
lk~aK:lz.ie naulkowym będą siię odlbywać
ćwiczenia cihóróiw i OTkie·stry: !P'l'IZ'ed mii,
krotiooem.
1

,

:

•

fundus" stype· nd~alny dlil n~u"ZY"l·e11·
ja

~

P rzyznawane b ę d ą

U

U

U

i ZWrO łDe
·
zapomog

i bezzwrotne

Łódź, 2 marea.
Wiczor.aii dio Łodlzii n.adesizła wi·a·
cliomość o 1Pro1je~cie utwoirz.en>iia. P"ze,z
związ1ek nauczycieLsitwa polskiego.
funduszu· stripendjalneao dla nauczycieli
Funidluisz iten ma być uruchomiony
111a.raz.i1e w wysokości 100.000 złotych i
ma 111.os~ć n.ruzwę funidioo:ziu im. Xawe.re.go
Pratl61sa. Z 1un:diusziu stY1Pen1dlj!aim.eigo przy
mawane będą 111aucz111cdie1om dloikiszitafoa-

(k)

1ą-cym się

zawiodlorwo

~omo.gi

zwrotne

i be21Po:wrotne.
Je:dnorazo•w a zaipomo,ga bezzwrotna
wy.nieść rno1że maksymalnie 500 złotych
nrutomi1alS't za1pomogi zwrotne wyni<)'sJĆ
mają po 30 złotych miesięcznie.
Bandz,o na rę1kę Oi~ół-owi 111.aiuc·zyciel-

S!kitemu hę!dizie to, że zWirott ~8'l)O.móg
być diykfowany raroaimii rozł,oiiM1emi
diłuższy oikires cza.su.

ma
na

Zarąbał siekierą kobiet-=
Ucz1sfnik zbrodni jest umysłowo niedorozwinięty. ' - Besttalsay
·
zbrodniarza · staną przed sądem w łtowym Sączu

W SALONIE DAMSKIM.
Do wytwornego zakładu na Piotr·
kowskiej przychodzą eleganckie panie,
przeważnie stale klHentki. Każda z nich
ma „zamówioną godzinę", podczas której pan Leon będzie modelował głowę
na „b6stwo".
Fryzjer chętnie służy ra'dą niezdecydowanel kl!Jentce.
- Mote łaskawa pani kate zrobić
taki loczek na czole? Będzie bardzo do
twarzy„.
„Łaskawa pani" nie może sie zdecydować.
- Loczek?„. Niech pan zrobi grzy~
weczkę. To jest takie młode i świeie!„.

~nie~z~~ro$~ion~cz~

prynką i brwiami a la ;,Marlena" zawzię
cie piłuje pazurki wybredne] klljentki.
.- Kobiety przychodzą do nas dość
oświadcza właściciel zakła·
często du._ Są 0 wiele let>szym k!Uentem, bo
do strzyżenia CbęStO dochodzi czesanie,
ma.nikir, mycie głowy„. :Elegancka pani
nie czeka, aż jej włosy urosną. Met·
dodaje fryzjer czyźni, natomiast często przychodzą z taką brodą, Jakby
przygotowywali się do filmu ...
Są jeszcze inne zakłady fryzjerskie,
d1a pań,
posiadające również salony
gdzie ceny są o wiele niższe. Za zloty
pięćdziesiąt można się zrobić w nich na
„bóstwo".
W tych zakladach niema zamówio~
nych godzin, zawsze znajdzie się ktoś,
aby aby klijentkę obsłużyć . .
Właśnie jakaś szatynka chce rozia·
sobie włosy.

tyczy?

Besiija.Iekich ~hrodmiM'zy ba.daili pirol.
meijaikiiieigo Alo;z.ego Leśn.ia:ka. Pewne,f '
;Nawy Są.cz, 2 muea.
W świiniiM'ISlku pod N. Sa.c,z.em mie- n.ocy właimaiH się onł dJo illby, w które~ · dr. Waicholc i dr. JankO'WISlk·i·, którzy ostka Woijcieoh i Stanisław Gairgaisow:iie, ~ła MałgorZJata Kumo1r, pien·iędzy jed- rzekli, liż C,e.buta jest w zupełn·ośoi odnak nie Z111a'1eźli. Postainowriili więc wy· piowi~1dZlia1lny z.a swe cz-yny, natomi.ast
-których domy sąsiiiaduią z·e sobą.
1W lecie u:b.· r<llkiu SaJS~edzi udali się korzystać nie01becność domowników, któ Leśniak .dotknięty jest niedorozwoiem. u·
·na tairg, odlbywagący się w Nowym Sączu rry udali sriię na t'8J1'1g, Kumotowa rąhała mysłowym, ws1mtek ozeg.o mól!ł nie zdaW domu poizost.al.a jedynłe Małgorzata
Kumor i służący Ga1ngaisa, Jan Cebula.
Gdy WOl}ci.ech Gar,gas W\t"ócirł wd.eczo
rem z taflgit1 i z!!U·rzał eto domu sąs·Ladia,
oc~om iego przeidstaiwił się strMZiny wi·
doik. W, kuchni na ~odze leżały fką·
paue w krwi zwłoki Małgorzaty KwnOr.
Stojący obOk kufer denatki bvł otwarty,
a. zawartosć jego wyrzucona na podłogę.
Pirzer.ażooy Gall"~as za.wezwał Celiti·
lę, żąidaryą-c wyijl8JŚinieni:a, w j:aAci $J>OSÓb Z,O•

południowych, ws:;.czynamy
z wlaścicielem zakladu.
- Jak panu idzie?
- Niedobrze. Trzeba było obniżyć
ceny a tu podatki wYsokle, komorne
wysokie i mało gości przychodzi.„ Pozatem - dodaje fryzjer - mamy teraz
duto roboty z goleniem, bo przei ten
kryzys ludziom wydłutyly słę twa·
rze„.

ucina nleodzo godzinach

•••••••••••••·
~~i~~~~&~~~.na Poo~--·---••••••••••••
&przewari Węgrom za!leży

.

~ ..... NIVEA

.·'

TEATRY.

drzewio n1a podwórZl\1. ZbrocLniaru oze- wać S()lbie sprawy ze erwego p.ostę?ku.
.W dmu jutrzajs.z-yttrt mord&~y łltui4
kał~ na nią w domu. Gdy S1kończyła
pl'lacę i weszła do .kuclmi, Cebula wy- iprzed tryibunatem przyisięgł"Y'Oh w Nowym

'Am;it~at~~ier.s.~~~~~~~c p~a~

Jen~:nr~~~1:::b<l~;~yfhw;;~;gi;· de-

zupełnie jasn~ ·
Iduje- się.T~k1n~ odcień
jest modny - oświadcz~;
\Yłaśc1"'.1e wolała~ym n~ „platyno7"a.

się zrobić, ale mąz .wypędziłby mnie z

domu.„
KONKURENCJA NA STAREM
MIEŚCIE.

Nainitsze ceny w zakładach są na
rwał jej z ręki siekierę, p0wallł ją na Sącz,u. · Ro·ziprawde pr.zewodniiczyć bę· Starem Mieście. Zakładów jest tam
ziemię i tak długo zadawał fej ciosy, at dzde s. o. dr. Lestaik, oska:rita~ prok. dll'. w.prawdzie niewiele; ale mogą całkowi
wydoaęła duc:ha. P.oc.zem 7Jbrod.niiiair:,Ee De.ntkiiewiiez., brotn1:6 z urądu dlr. Tad'Wtz cle podołać „zapotrzebowaniu". Przed
.każdym wisi wielkie ogłoszenie:
przet"Z1U1cfili kufer den,aitlcl, jedl111ak i tym Fleis.
- „Strzytenłe 25 arC>szy, .roten.le 15
•
ra·z em pieniędzy nie malezli.
1roszy, mycie głowy 20 groszy''.
Wiele zakładów na Starem Mieście
mieści się w podwórzu, co się bardzie!
kalkuluje, bo komorne z.a takie lokale
stało popetniiione m~rstwo. Ce:bula o·
jest mniejsze.
1·
t
t ł
świactozył, chlebodawcy, .te nikt podczas
Tu klijent6w Jest więcej, ale przy.
OS a OO aresz OWany na U tCy
jeizo nie:Olbe·c.ności nie wohodiziił d!o domu
Gdy je.go sipirawka.mi zajęła się policja, chodzą· o wiele rzidzie!. Raz na„. mie·
Lwów, 2 marea.
i ż.e o :Qiiczem n1iic :nie wi·e.
wy&zły na Rohatyn uciiekł ze Lwowa, wobe.<: ozego S!Ąc. Przed kiilku mie·siącaimi
W trrukcie dochodzeń poliicy;j.nycli,
-- Trudno - oświedcza właściciel
Cebula, wz.ięty w ogi.eń krzyżowych _py- jaw liczne oszustwa ł spl'Zeni·ewi.erze.ni1a, roz.es·Iano za nim Hsty gończ.e. Tymeza•
tań, p11z_vZ111ał s~ę di? zamor4·ow.~ma Ku- do1ko :.1ane przez age;nta haindllowego, <?s- s.em. obeicni·e jedM. z. wywiadow~6w po·• zakładu ·- to jest nasza kalkulac!a i tt•
mo·wwe:i. DowiedZLawszy si1ę, ze denat- I kara Rohatyna, zamieszkałego pny uhcy j hcYJnych na pod,staw1e fot.ograffi rozpoz cy są nasi klijenci.
Ner._
ik:a pos~a•da gotówkę, postanowił ukr.aść j Słonecznej 20. Szkoda ,jaką wyrządził rnał Rohatyna na uli.cy i pr&ytrzymal
jej piie111aądize. Do pomocy wziął sobie 0111 rwowskim kupcom, wynosi 21.000 zł. !

Fotogra.,.Ja zdra d ZI.,a oszust a
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są

nasi przyjaciele?
Utonęli w wodzie chyb~
Albo mOże dali nurka,
Przy spotkaniu wieloryba?....
Odzie
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Prawa

dziewi~la

śmierci radcy Prince'a
Tajemnica
W atmosferze wzajemnych

~

Obraza

Kuglarz i Flflarz to cłwaf konkuread. Pa6&two ich Jut pewnie znaję. .Kuglarz - ~ysold
szc.zupły z podłutn11 twarz11. FilłUirz - ti.iskł,

Sprawa zamordowania radcy Alberta Franic aise" jailmaijdalej i wskazu.je fakktórego ciało znaleziono na ty:czny<::h - według niego - winowajtor~e kole,jowym pod Diijoo wywołało ców zbrodni. Są nimi - wedt.wg niego
wziburzenie w całej Framcji. Powstała - były premje.r Chautemps i jego szwa·
p .ress.ard .
.
. , gier,
_.r
. ka artm.0~1era
D 1,
pro k ura t or Republ.'k'
wLa.i•emny-c h po deir.cen
cię.ii
go,
wsz)'6tkie.
do
z.dolny
jest
! „Chautemps"
i oskarżeń.
W każ,dym razie istnieje z.godność "a Pressard to jego cień" - tak piisze
1 Daudet.
W konsekwenc~i tych z.ar.zu·
powszechna co do powodów zibro.:1ni.
Dzienn~ki wszelki<::h odłamów, od le· tów Pressard został usunięty ze swego
wkowych „Oeuvre" i „Ere Nouvelle", i sit anowiska.
Dokładne szczegóły tej z.b rodni
od socjalistyc:miego „P.opulaire" aż d<> 1·
prawdiziwyoh „Echo de Pa.r is" i „Action rosłed dokoła afery Stawiskiego poda.je
Francaise" - wsizyscy stwierdzają, że! nowy, 9-ty numer „Panoramy·• w arty·
Prince zo.s~a.ł siprzątn:ięty w celu ukrycia f kule „Mafia działa". Numer ten groma·
pewnych jeszcze niez.n.any<:h Stzer.szej 1 dzi na swych 16-tu stronica~h. same sen·
- i sa·cje. Do nabycia wszędzie .. - Cena
puhliicznośoi,· nazwisk.
SoL
Leon Dltud~t pdSuwa się W' ,,1\:e:t16tf ~tmneru tylko 8 g.re>Szy.
Pil'~mce'a,

J

ego życie duchawe mo~e osi•gn•ć
„ "' wysoki
rozwój, Przejawia wówczas miłosierdzie, spra.
1
0

:;~ ::::e':ar:7e7;!ńd~~;: ~~~.okojawość,

krępy, otyły, pucołowaty.

_._ pa•--~
-'e _....,....,
Pi-·y
Dwal wrogo""'•·
~
- "- m
"'
na drugiego i druai na pierwszetio.
okull,
przy
C
zasem nawet pn:y P erwaz•J·~..,.
Różnie bywa.
Zdarzyło się dnia pewnel!o, le ltqlarz I
Figlarz spotkali się w urzędzie uarbowym. Spofrzeli na siebie z ukON 1 stanęli w ~ P"1
kasie, Kuglarz pierwszy, :ra nim ~.
- Nie pchaj Ilię pan tak," - zwr6dł awa·
gę Kuglarz z lekcewai'°' tidn'-'
- Kto się pcha?... PłlnuJ p6ll awqo noeał
· -· ~Zil'tnknłrf>asi ~lętiU&łęl:,. 'Yaif łeet ~
- A pan dure6f„.
_ A pan siemię lniane!;.,

Kłócą się

I

l.OJalny . .w . stosunku do swych przyj;cl'ól ·P<>piera ich czy w dobrem czy w ziem, Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, któ
re kocha i zbytnio wierzy ich słow<>m i obietn~com - stanowi t~ nawet do pewneg-0 stopnia
uiemn11 cechę jego charakteru.
"'lnf~res1ife' i<r nietylko stron~ zewnętrzna
życia ale również i treść wewnętrina oraz prze·
życia duchowe. Pragnie on zjawiska .życiowe
przeniknąć f 'odkryć ich treść istotną, doszukując się dzfa_łania sił psychicznych f przyczyn z„

1

~

oskarżeń

KTO URODZIŁ SIĘ DNIA 2 MARCA.
Pokojowy, m1łosierny _ je!łt zwolennikiem
. ideałów.

„

I w żołądku mórz potwora
Po minionych tarapatach,
Ujrzał Kubuś, że przy stole
Siedział loli biedny tata.
(Dalszy ciąg Jutro).

Nikt opisać nie jest w stanie,
(Autor wiersza tego zwłaszcza}
Jaką trwogą ich przejęła
WielOryba wielka paszcza!

Kiedy Kubuś ujrzał bestję,
Nad swą dolą załkał biedną.
Lecz uciekać już nie myślał,
Bo mu było wszystko jedno-~

auto~kie za5lrzeżone

wy·j

Kolosalny .ro·zwo·1· 6dyn1· -Już

Pierw~J l~ej

1

się

pan
znam ten kawallm Wypcha!
!. ' te przy tem wszystkiem wy.
sadniczyc'b,·
z nim razem!„.
. T.rzel>a dodać,
_ Co?„. Mnie pm będde tłlk m6włl?.„
kc.zuje doskon11'ie zdolności do interesów oraz
Mnie?,u dfotal„. Rogaczf,",
ł
ł
ł
łki
•
zamiłowania kolekc}onerskie.
Figlarz dmlechn!lf się zło9llwie.
U
O
ązą
SWJ8
8
C
WSZYS
Jego niezwykła giętkość psychiczna i umieJa festem rogaczem?„.->dparł z afmt.pasażerskie
jętność dostosówywania się do warunków chem, - Jeże!! faż 0 tem m6włmy, to powiem
.
pazwala mu Dia,. zrozumienie i· odczucie wewnęO zinaczeniu Gdyl1li, jedynego portu i ku ubiegłym. Dmgie miejsce pod wzglę- panu wszystko, co myślę„. Wlęc wiedz pm, pe.
.
łrzne wszelkich przefawów życia.
· · Należy jednak zastrzec; żs wszystkie powyż-1 naszego dla Polsk!i, nie trzeba chyba dem Uczebności zajmuje bandera nie- nie Kuglarz:, że nie tylko pan !eden typfa
· miecka - 849 statków, trzecie - duń· swoi• żon11...
sze określenia odnoszą się cło typów wyższych, rozpisywać się.
Kuglarz zapienił się l mdygotal z włelldel
ska (593), czwarte - norweska (350),
Każdy to doskonale roziUJmie.
t, J. bardziej rozwiniętych Jednostek.
Ale Gdyi.nia odgrywa równdeż kolo· piąte - finlandzka (165). Struny Zjedino- złośd:
Typ nierozwinięty - jest również wrażliwy
- Co?I.„ Jak pan śmie?!„. Czeka, pant ...
I przejmuf11cy się wszystkiem, co dzieje się do. salną rolę w .dziediz.Lni·e komuruiQrncH to' czone reprezentowało 56 oik·rętów. Popasaż.ersk:iei w skalii mię9z~- zatem p~rt nasz ~oścq stańk! angielskie, Pan mi za io odpowie!„•• Jeżeli pan mil nie przedokola: ale .ne .int~resuje. się sprawami ogólao wairC?wej
Sw1adczy o tern dobittue francuskie, greckie, lztewskl, łotewskie stawi na to świadków, to pan.a zam1m1t w włtt·
ludzk1emi 1 nie wykazu1e szerszych zainteres<>; 1 narodoweJ.
zieniu - nachalnik
i t. p.
ł podróżnych.
statków
ruch
da.,
biezne,
dość
tycie
prowadzi
raczej
wań
I rzeczywiśde douło cło 9Pl'•WJ sitef.owef.
W 1932 roiku zawimęto do Qd:yirń · O ŻY'WOtności IlaiS'Zego porfJu świadlęc się unosłć namiętnościom i okazując w tyciu
stanął w obronie honoru sweJ małżonki.
Kuglarz
paruch
wzrastający
stale
również
czy
statifość
rdku
1933
w
stat'ków,
3.610
chwiejność i' niezdecydowanie.
Taki człowiek pierwotny przejawia czasami 'j ków wzrosła do 4.355. W ciągu jednego sażersiki. W rOiku 1931 przyjechały do Sędzia zwraca się do Flgtarzar
- Więc strona przeciwna oskarża pana o
Gdiynri 7.873 osoby, a w roku 1933 niezwykły upór, niedostępny żadnym argumen-, mlm więc ruch zwLę'kszyl siię
10.638. Postęp ogromny l Wyjechało obrazę słowną. Czy JtOCZUWa się pm do winy?
o pokaźna, liczbę 745 statków.
tom logicznym i nie da sobie wówczas nic wy-1
- Do żadneJ 'W'iny się nie poczuwam i za·
tłumaczyć. In\ więceJ go prze~onywać, tem Odipowiednfo e.vzrósł również ład1.11nek w 1931 ir. - 7.603, a w 1933 - 9.999. t
że Kuglarz nie jest żadna strona prze•
1naczam,
Newdostarcza
pasażerów
Najwięcej
ok1rętowy.
dodać,
Trzeba
większą nieustępliwość okazuje,
•
A więc w 1933 roku w porcie gdyń- York - w 1933 roku przyibyło z New- 1 ciwna, tylko zwyczajny cham!
że . w sprawa~h umysłowych nie wykazuje wów- Jakto?„. Przecie pan obraził małżonkę
sk!im za,rzucilo kootwiicę 4.355 statków. Yorku do Qdynr 1805 osób, ze Sztok·
cz;i.s zbytniej konsekwencji. Gdy przyswoi
bie wreszcie jakiś 1 pogląd, który uprzednio zwal W tej biczbie . statlk ów reprezentwane holmu 1.021, z Londy1I11U - 884 osoby. tego pana!
- Nie wiem„. Nie obr&iałem •••
Ponadto przybywają do Odiynd pasażeciał zaciekle - odrazu poczyna twierdzić, że były
_ Powiedział pan, że nie tylko on feden
RotHullu,
lfelsingforsu,
Havru,
z
rowie
świata.
bandery
wszystkie
zawsze w to właśnie wierzył Jaknajgłębiej.
sypia ze swołll żon1t„. A więc kto jeszcze?Rozpa<flrzmy je pdkoled wedle il.oś~ terdamu i t. p.
Co mu grozi: "Ma OD wielkie asplracte ży·
Cyfry powyiżs.ze, napawając dltlllTlą Czy ma pan na to dowody?„.
ci~we i przeważnie udaje mu się ł()Siągn11ć fakid statików.
Na to Figlarz uśmiechnął się i odparł:
pola'ka, świadczą o kolosalnym
każdego
reprezentowana
naj:I:icrołej
whęc
A
wzniesie
jut
jednakie
Gdy
lepsze stanowisko.
- Proszę wysokiego s11duu. Jakie dowody?
się wysoko:-- mote. się o~azać, :te właśnie wów była ba~dera sz.wed_zka. 1245 stat!ków rozwoju pie·r wszego naszego portu!
Kto myślał obratać małżonkę Kuglarza?.;. Czy
T!.,_n.
czas zagrozi mu mebezp1eczeństwo katastrofy, szwedzdcich odrw1ed:z,ifo naiSz port w r~
wysoki sąd naprawdę uważa, że ja festem taki
a w życiu jego mog4 występować wtedy za.
frajer?.„ Ja powiedziałem, że nietylko Kuglarz
mieszki i przykrości.
Jeden SypUa ze SWO)ll żoną, bo fa tri SJl>iam
DJlfa 2 marca urodzili się: papież Leon xm,
mofą.„
z
Przemysłowo-HuiIzby
Komunikat
15.30-15.40:
ramie
„Kiedy
p'iieś4
i
czuu
S~
7.00-7.05:
,
&
Magllonł,
nuncjusz
Pacellł,
staau
kardynał
· = ::!=========== ====
dLcnvei w ł..odzil.
wsbają zorze•'.
muel Houston - bohaterski generał ameryk.ańre9Pondencję omówi red. Ja.n Pi<>trowski,
15.40-16.20: Komem <llI1kńiesitry dętej ZwU!ądtu
7.05-7.20: Gimnastyka.
.t: l ld
Bodl
• Th
19.05-19.10: Odczyt.anie programu na dzid
1k i, su
Zaw. Muz. pod d)'II'• .Aoctrze;a Bromke.
ey - uczony anh'e s 1 za• 7.20-7.3.5: Muzyka :i; płyt.
omas
na.stępny.
16.20-16.40: Recitał śpiewiaiozy !re.ny Cywińłotyciel słynnej Bodleian ~ibrtty w Oxfordzie; 7.35-7.40: Dmeaoik poramiy,
119.10-19.25: RO<Zmaitoki.
5ik.ieij.
·
Suchet - marszałek Napoleona; Franz "· Si. 7.40-7.55: M.uzyika z płyt.
j 19.~19.40: Odozyit rukwaJny.
\ S.40-16.55: „Przegląd Wyda.wruoliw".
wojak niemiecki; 7.55-8.00: Chwiłk.a gospodarstwa domowego.
ckingen _ średniowieczny
spQńowe.
...~mund Schulthesz _ b, pr"""'cMat „~...t...n-c,, 8.00-8.05: Odczyt. progi-. 111a dzieli bieżący. 16.55-17.20: A.tije i pieśni w wy1k. J~ • 19.40-19.47: Wiadom<>śoio/ieczomy.
19.47-19.55: Dziennik
Goebla • TaJI'D.aiwy (ba&).
8.05-11.40. Pmerwa.
~"„,_.,.
-,
a:.-u
wybrane".
„Myśli
20.00-20.02:
Camille De~oulins - łri:\llcuskii poeta rewolu· 11.40-11.50: Cod.z.ieamy przegląd prasy po~. 17.20-17.5(): Tńo kiasmeirailne: Wyilooca<W>Cy: M.a.r
ge1'ilba Tll"IJdllbiind • K.arruro, Ta.deus.z Oehlew· 20.02-20.15: Pogactamika mw:yiC'llalla
aonista; Inr Kreu~er _ nleucłany twórca mo- 11.50-11.55: Wiad~ bież2'ce.
p!'Of. Stainf&taw Niewiadomsiki.
ski i MieetZyiSłaiw Sweski,
......,.lu zapałczanego; Fram Smetana _ popu· !1.55-12.05: Sypł cza.su z Wut11.z.awy. He}nał
17.50-18.00: Reperluair teallrów i komunilkaity 20.15-22.40: T11amsmisjia z Fiillhairm<i111ji Wuz Krakowa.
--rSZ>arwslme<j koncertu symf. Wykonawcy: ot1k.
.
łódllkie.
larny kompozytor czeski; Karl Schurz - ame- 12.05-12.30: Koncert Lespołu sailomowego Niny
fiilh. poo dyir. Emila Co0tpera Olraiz Malt'.ja
18.00-18.20: Odczyt p. t. „Nowe sitaituity ~oły
Mańskiej.
rykański mąż stanu i boj()wnik o niepi>dległość
Dońska (fontepiain).
p<YWmechneij i ~lll!IIKleiiuim" - wygł. n:aiotl.
oraz Mulłatuli (E. Dekker) - znany pisarz h°' 12.30-12.33: Wiiado-mości mete«-0fo.g.ic1U1e,
22.40-23.()(): Mu.zy>ka tan z damc. 11 Adria".
Sylwester Klechan-OWiSihl.
12.33-12.55· D. c. 1DUJZ)'\ki sailooowie.j.
l d kt.
23.()0-23.05: Wfadomości meteorologtiiczne dla
18.2()-18.50: PweOOjie wt. Dama w 'l't}'\k.
114.~14.05; Da:ie.DlIIJilk południowy.
en en
lromunrkac;i lotniozei i kom. policyjny.
I cziyałiaswa. Foua.
14.05-15.J!S: Pneriwa..
Jn Starża DAedlikłd,
15.25-15.1': Wiadomc>:łcG o óepoiroie polakńm. 18.50-19.05: ~a pOO'Dflotw.a ł6dzłr& - Jao.. 2105-28.301 D. c. llMlląłd 4-. z bw. ,,A.dra„~
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SENSACYJNA POWIESC WSPOŁCZESNA
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STR.ESZCZf.Nlf POCZATKLJ POWif.SCL
Cisza panowała na sali. Busch cisltał
. J6~ef Chudzik był bezrobo-tnym. Pew· złośliwe spojrzenia pod adresem Jana,
nego dnia, gdy sieCW.ał przed dworcem, łe- który ciągnął dalej:

Busch je~cze bardz.i'ej poczerwieniał.
A ty?„. - ZWlrÓCi! się dozorca do
Oczy o malo nie wylazły mu na wierzoh. felika.
- Co?.·. Pan ma mi coś do zarzucef elek wsunął mu również dziesięć
:~;!;t:~ ł,~~.ś, JaN~~:i~ :;~
- Robotnik domaga sie 'wiekszego nlia... Pain... Pam, oo którym gazety pi- groszy do łapy i swój dowód·
kw~tu Chudzik odbieM waliz.kę, w kt6rei bezpieczeństwa przy pracy, nie chce sały, że...
- Na górę... - odbwrlknął dozorca.
.ztl!liduje poćwiaJl'tow11a1e części zwłok lud.z- być w każdej chwili narażony na śmierć
- ZamUaz pank.
- Sala O... Nr. 41 i 42„· Nie gadać, ·z.a~c~ię, r:! 0 ;:s.ia.m:~e~hri~:~~ gda;;-~~ bo. wie, ż~ po jego śmierci żona i dzieci
- ... że
jest syinem morder.·.
raz się położyć i spać .. laik mi kito słowo
ni.e.mawlę zamiemony zoet.ał w klinice nie póJdą na zebry!... Czy za to mamy go
Nie odkończyJ, gidtyiż Jam zm.alazł się piśnie, pójdlzie. spać na śnieg...
może i~aik nuaziie wyd06lać n.aa:w.iska skazywać na głód ?:„
tuż 1Przy ndim z podndesioną ~ą. Kifill.1<u
Żebrak już nie sluchaL. Pomknął po
9We.go
o,ca
·
Sł
·
l
'
·
·
odiżenrteLmetJJbów
pospiesizyło
z
pomocą
schoda<::h
na górę.„ .Fe1ek •Podążyt za
Chcą.c ~ię poabyć upi.ornej walizki, Chu·
uszme... - roz eg1y się poJedzik podrzuca ją, lecz mi.mo to posą.dz.ają dyń cze glosy. ·
struch'lalemu prezesowii, który wy.m!Jmął njm.
go o zamoordow~e· hrabiego Burstk.~g-0, ieBusch podniósł się z mieisca. Był s'ię n1iezwloczmdie z sa:H.
I
Sail.a „O" mieś<:ila się na pierwszem
~o rzelrom!'go. oica. Sproa.~. o~ 111ę sąd czerwony jak burak.
Posiedzeillie pl'\zerwano. Wszyscy się pięt[lre. Byl to nieduży pokój, zapchainy
1 tylko dzięki pomocy ta.1emmczeg.o Garbup
ó
.
.
rooesiZiłi·
lóż.kami dosłownie aż pod sufit, były w
eka Chudz~k z<Hitał zwo.Iniony. Po wyjściu
roszę pan w o chw11ę spoko1u...
Jan, słaintlaJ'ąc sd"" na nogach, rn1'17e- nim bowiem dwa pokład"'' legowisk na wol.n.o§ć Chu&ik dowiedział się, że oj- - rzekł wzburzonym głosem.
"
li"•~
·:r
cem jego ie&t hrabia Strzyga-To-po.rski, kt6Na sa1i zapanowała qisza.
szedł .do swego gaibi1n®u. Sekretarz ogólny i gęrny.
1
ry uwata.ł dotychczas za swego syna K.a·
przy;ru!ósł mu szlkfanlkę wody. fan U!SPQ'
Żebraik i feiek
otrzymali ostatnie
rola Zawidzkiego. wielkiego awa.ntumika i
- Proszę panów-l{)Owtórzyl Busch, koił się.
diwa wolne łóż.ka w końcu sali· żebrak
huJtaia. Między Zaiwidzikim a Chudzikiem ciislkaj·ąc ciąigle na Ja:na złowrogie bły-Ozy przygotować aiuto ?- zapy... na dole, felek na górze.
::-·- ~k~~:;~yt~ęi ~~~ę1b~~~;:~ką. zi~:. ~~ł. - Nde wien_i,bczy.pano~ zdadią ~o- tał cl'oho sekretarz.
Na sali było zupełnie ciemno, tylko
·'" · kietm1 pomaga w Wj walce jeg.o kochanka ~~ sprawę z me ezp~czen.,,~wa, 0 JaJan ski!nął głową. Sekiretarz WY'SZe.dl. przy wejściu ])a!lila się · mala,' c~er'wona
Jana Sołowere-ck.a, zwana Księmiioz.ką Cy. lki1ego pcha na:s hrabia Strzyga-Toporfag sichwyicit sł·UJchaiwlkę. Poła.·czył s1ę lampka, jak w kinie nad zapasowem
la~ą. słynącą ze swej niepoepolitej ~rody. Siki ..• Rozumiem doskonale jaikie ilrltencje szyiłJko z mieszkainiem Ksirężn1i,CZJ1<:1i. T~le-- wyjściem. Gęste, duszne powietrze -moż.ardz.o w1eLu mętcz~n .odebraŁo . 9?b1~ ty. :kierują panem hra'bią ... Pozwolę sobie na f,on J'iuiz' bY'l CZY"""Y.o
na było noz· em krajać.
cie l~b złamało swą kal")e.rę ... W JeJ
mister- t
· j· ,
, • Ć
ł ~Ć
„„
ne sudła wp111dł r6wniet Chudz~, kt6ry za· em m~e ~cu; przY'pomn11e
przesz os
-- łfaUo!.·. Czy zastałem parną So· · Gdy Pelek wszedł na' salę, bylo cikochał &ię w niei do sza.!eMtwa, poświęca- pana hrabiego:
łowereaką-Kieferową?„. ,
cho. Zdawaiło się, że wszyscy śpią. że~ dla niej awą naNecroną - Stełcię„.
- To ze sprawą mema tJJic wspól·
_ Pa:ni niema„. _ odparł kobiecy braik pl'lzysiaic:Lł na swem łóżku i począł
ężnczka odtrąca go jednak od sebie.
nego! - zawołał <YbUtrzony Jam.
głos, prawdopodobnjie poko'óWikif.
bn.bć nogami. felek zbliżył sio> nie·
Po wielu pl'Zygodach Chudzik ~yskufe
p h :i..· •
• J . d Ś l..(l
·~
J
,.,....
·Y
w koiicu tytuł hNMowsiki, lecz tego same·
:in rnrvia .się my11...
e no c~ e
- Wyiszła?„·
śmiało.
go dnia zn.a;dują go m111rtwego w pokoju ho- łączy się z drug11em... Tylko człow1e'k,
-Nie wliemy, proszę pana. Wypro- Pierwszy ra:L tu jesteś? - zagadtelowym.
który wydarł si~ z szarego motłochu iro- wadziła się dz.iiś w połu1din~ie„. .
nął go •
•*„
botiniczego, może w ten SIPOSó!b rozu'lllo- WyiJ)rowaidzHa s:ię?.„ Dolkąd7 .. ,
felek kiwnąl głową.
. ~inęło 15 !~. Jaiś po tafemn~oezej śmier. wać.·. Ojciec pańSk!i był przecie zwy- Wyijechała?.„
- To mamy twój los. .•
0
0
! . 1c~ został 1edynym 51pa&obiercą wLel~ kłym rrobociairzem ... Pain nde jest naszym
- Nic niie wiemy ... Odeszła·„ Ure- Dlaczego?.„
kiei fort.u.ny. Jeet w doda1tku pmystojny
1
ł
. n.·
• h 11.i·
I
•zdobył r6wniet tytuł inżyniera. Na mas.ka- cz OWle'l\.~e~, pairn~ ra-u100„..
gułowała wszystktie sprawy, ja'k.grdlyby
- Sam zobaczysz„. Rypaj na g'órę„.
radzi~\lotyk;a niespoooew.~ zawsze ies-z- I niie chcę nim zostać-odparł Jan, już n1ie miała wróoitć...
SiU!p!„,
. cze pię ną 1 kus~ą7ą K5ię~czkę. Naza· skoro obó'Z przedwny reprezentować
Jan westchnął ciężlko. Słulchaw1ka
felek gral tym rai.em rolę p0tu1neg.)
,„ ~, łutrzSiedzi
ne. moJe o me1 zaopnlQUl;Jeć.
.
l .t.-: • k
·
ł
•
,.n,.·
j
· ·
be z sizemrama
· wwrnpa
..1.
ł ·
w swym gabinecie, w którym 00 ma~ą
tacy UU'ue, Ja: pa;n, paroe pre- wysuinę a mu s1ę z rvn.1„.
agmęc1a,
_ s1e
1
chwll.e rozlegaht się dzwonki telefoniczne 1 zes1e.
więc na górę. Łóżko byki wą.;kie i król·
my~li ciule o Ksleżniczce... Nagle wzrok
kie. Po~ciel składała si<ę z siennika, z
jego pada na fotografję ojca... Przyctskaia.c
Rozdział stq sledęmdzie$iąty czwarty
podUS'bki i szarego, postri~pjone_gy, ~n~a.
la. do ust, r.ieldt -o~"i/iW :>li-:t ;{
•
- f"q? "'
~
~ - - - • • -~
., ' . '"'
"'T ~~,
-r
Te! - odezwał się gło~ z dolu " 'r·Siągiem
'"- -Olcze...
Nad
twym
grobem
poprzyB
b
j es te~1 ?...
u_mstę!z-tKsJ§in~~ ~<a:i'iU\s.kiej...
M
,..,_
, .
<;
, ezro otny
. · .„ „ . „ ,
Dodaj ml sil efo wytrwania„. Oto spotkałem
- oz
- _..::.. Nie„. MilJoner„. -- odpa•rł Felek.
la. Po tylu latach„.
Nłe pojechał do domu. Miał jesizcze
Pelek 'lllie z.rezyg1111owal jed·nak tak
- Nie maisz się czego rz.ucać„ . . RóżI Jan, mimo
iż nie może zapomnieć o k.llk
+...·
•
• ś ·
ne lutdzie tu nr
""''Jesz.? „. S ą
cudownych
oczach
piękne! Księżniczki. Po· ·r a spraw do z.al atw'fenia
na m1e
01c. l at wo.
..,, zychod'Lą, k arl.4
stanawla pomścić wszystkie krzywdy swe- Do strejlku 111ie doszło. Zgodzono się na
- Idź dlo domw! - S!Zepnął Janowt, taikie, co i troSIZa żałują.„ forsę ma
10 ojca l tych. którzy musieli przez nią komisję rozjemczą, /która miała zna1eźć a sam w-yibiegł na ullwcę za tajemniczym gdzieś pod kosiz,ulą, a boi się wydać, to
umrzeć.
wyjście z syibuacji
żebrak~em.
tu na spanie przychodzi„.
Postanowienie to uspokof!o go odrazu.
Nairaizie wię<:: zażeg'!l.OOO strejik na
Ufrzał jego zn1ilkającą sy:J.weitlkę na
- Ja nie taki.„
Zawezwał swego sekretarza I kazał mu Okres dwóch tygodnli.
roglll. Puścil się w tamtą s·tronę. Na r~
- A co w dzień robisz?.„
przysłać stenotypistke. którei zamierzał
O
- z~ci·a .,.,.„.~-am... Paczki' d
podyktować kilka handlowych li&tów.
OP!iero późnym wieczorem fan zwol- g:u zatrzymał się. Ze'lik:nął z poza węgła
~~....
o;u;Wl\.
o noPo · chwili do gabinetu wchodzi onle- nił się od zajęć. Byił zmęczony. Myiśl <ll(,ltnrU. Żebraik, dyisząc cięż&o, zatrzymał SZię.„
śmielona dziewczyna. Jan poznaje ia.„. Jest o fanie nie dawała mu s·pokoju. Co się się pod :mtlliretn.
Żebraik przewirócil się na drugi bok.
to Wład~a Łapińska. córka biednej :wdowy, mogło stać? ... Ucielkła? ... Dokądv...
Rozejirzał się trwoż.nli'e. W'fld2ąc jeid- Mimo starnń Pel/ka znowu nie m6gł doj~~:~~ni:/le;;~i~.a.C:~ ·~11 !~~1~z~~~~~
Tera2, wraicając au~em do domu, naik:, że 11łilkt go '111ie gi<J!tlji, usPolkoft si~ i r.zeć w mr~u jego obatuchanej twanzy.
magała mu. gdy był głodny...
rmał czas zastan()IW'ić się nad tern„. Noc pos· zedł daJlej wolnym kirokiem.
l -:: Ja~ się nazyWasz? - padło :z doChciał sle czemś oowdzlęczyć Wla- była jasna, śnież.na. Auto zatrzyQlało S'i,
Teraz Pelek udał silę za t1llm Nosłł u pyt:Jainie .
. dz! ' L zaprasza i~ na .kolacie. lee.z Władzia przed pałacyk:iem.
swój zwYlkły, amdrusowSki strÓj, czuł
- feile'k. A ty?„.
.
I
.
odpowiada ·mu. 1ż wieczorem Jest ~ajeta„.
Jan wY'Skoczył otworzył bramę i 1 wł
j-"·
11..
d ł- >Ja Anteik.„ Dobrze ci tam na góZabolalo to mocno Ja.na. lecz pozorme zbad·, .t,
d• W
_„n.
Sę
ęc, Cl1l\. TYua W WO Zli~.
rze?
gatellzował ten drobiazg.
. wsze 11 u? ogro u.
. 0 1.nym k•rUl\1em
żeibrallc oddalał się coraiz bairdzd~j Od:
••• ,
·
.
Okazuje ~ie ..ż~ ~ladzla ma narzeczo- pl'!Zechodził przez zaś~1ezoną ~oteżlkę. . śródmieścia. Opierał się m SWY1Ill sęka- Stk - OryLie cholemie.·. Pewme , plunego w.o.sobie 01e1ak1ego Lucjana.
. Nagle - cz~ mu stę JYI'ZYWI?Zlllało?-· 1tym llcliju jalk,gdy(by bolała go noga. Pewy..•N.
Ks!eżniczika również nie przestaje my- m1g1I1ęło coś między drzewairrn?...
. '
~ 1e, 1lo pchły.„ Pluskwy gryzą
śleć o pierws~em spotkani~ z Janem. Po-1 Przyistainął... Rozejrzał się... Okna kleik "~~ie spwszczałal.
ob:z dkaj • ~~l1t1ym dopiero nad ranem.•• Ale PrZyzwyeziaisz
stanawla do mego za<lzwontć.
;i..,.,n,.
•
1..'
tu b ł
ś . tl
rol\.tem J>OSiWW ~ się
a naiprz\N.
się brachu.
Jednaikte J11a1 zrywa z ~ oHoja.tnie, 0~ Jego g~~ ' Y Y. 0 wie on~„.·
Zegair na wieży raitiuiszowej wyd.z.wo'
· „
.
J><?mną~ cierpieniia, ja.kie Księtnkz.ka spra· Felelk ?Ył u ~eb1e w pokoJ•U ... ~\óż więc 1nił <lii!iesiątą gadZiltlę.
. W C1'Chej ~I. w której, zdawało się,
wiała 1 e~o o1cu.
pęta s~ o teJ porze po ogrodue
Kto~
Wreszcie żebraczyna ·mtrzymał się te wszyscy śpią. zasze~ralo coś nagle,
Ja.n wyjeżdża w SoJ>rawach hand1o- ze sł'll!żlby?:·· C~emu go imlika?··· Dlacze· przed wielką, szairą kamienicą. felek 1Ja:kgdyby gdzieś w pobhżu pr~eplyw~
wych do Lon<lynu, gdzie spotyka Garbuska go sikirył snę mnędzy drzewami?„.
znal ten dom. Byl ilo „Dom Noclegowy". strumyk„. Z barłogów podmo~y się
naJlepszego przyjaciedit lego olea. GarbuWyclą.gmął elelktfYC1.II1ą ~afar1k:ę BuB
b ł
mk . t
że'---·1 •
rozcizochirane głowy„, Rooległy s·ię sysek nieraz Jut ratował go z opresji. Jan t.-~ł
• ·
•
rama Y a za mę a.
vn11A. za- C"„Ce głos •
• zwraca s!e doli z J)rośba.. aby wyJmrł mor· Cuu.....o światło ... Elelct!ryc~na plama peł- d1Jwoniil. Ki1k!a razy pociągnął rąc11ką '"""
Y·
·
-dercę ofiary, znalezione! w 4-ch walizkach zała po ziemi, wd·raipywala się oo drze- dzwanka lecz nikt nie otwiera1. WresL- NOW!oJusz Jest?„. Co za jeden?•..
przed 15-tu laty...
wa, przeświie'tilała gąszcza ... Oi'eń ludl?Jki cie ukaz~ta się głowa dozorcy:
Jak się ~~ie?.„ forsę ma?„
. '
Grubasek zga<lza si~, lecz !>Od warun- naa>róż.:no smiika 'lllk:irycia.„ Ni:e U!legalo
_ Co to?! Pałac jest czy 00 ?... Do
Pytania
szły z , najdalS'zych klrańców
klem, ~ nikt nie be<izie wiedział 0 Jego J'utż wąrtpldwośai, • że ktoś przed mm ucie- ósme.J t YJ!l\.O
11..
:"
• uJ 't
Tu nie ho- poprzez wsizystkie łózka do An"ka
1· z
przybyciu.
Się PrzYJm e ...
u
Tymczasem J)Odczas oieobecnośel Ja- kal...
.
.
. tel, żeiby w nocy zajeżdżać.„
powm-otem
.
'
' '
na, sekretairz wyirzuca Wamdę I na iel
Jam cofnął się kill bramie, chcąc oo_ Niech mnie pan wpuści„ - prosił - Znasz się na ludziach w tych stromleJsce przyjmule swą przyJadólke. Mary- ciąć od'Wlrót tajemtJJiczemu osobnllkowi i żebrak. _ 11-zecie ja tu nte' pietrWSZy naich? ... - zapytał nagle Antek, zniżaja,c
chnę Przecławską.
·· · tk. ·
""'brać
'
Jan przyjmuje w chairakterze osobiste- jedlnocześniie 'krzY!k'nął z całych sR:
raz.„ Dz1esią
i me ~ł em U"""'
.„ głos.
10 sc.krctarza • swego stare1<> pnvJaciela
- .Felek!. .. Na pomoc!...
Slwaira ro.tszemyła się. Wraz za tenam„. Bo co?.„
.
fef'ka.
.
W pdkojiu: Fellka mignął oleń. · Ktoś bratkiem wsooąl się równiet Pel~
- Bo ja tu mam na oku Jeden intePewne1<> dni~ Ja.n otrzymuje list odnte- biiegł jlUJŻ po schodach. Rooległ silę :>rze- Co to?... Ty też?„. - zd,zirwił się ires„._ M<>:te-ś sfys!Alł co o tym synie
znanego przyJac1ela. k!6ry, prosi ~o o przy ~gły 'gwizd .
·
dozorca mien.ą,c Pelka pod.:ej~liwym hraibiowsknn, krtóry dawniej się Chudz.l:k
1
~ci~~~~~1:\r:i~ li!t1%:k~l~: e wr~y
- Ha!lfo!. - zawołał .Felek. - Kto W7lroki~.
~ywaił?.„ Słyszale.ś co o nim, albo o
Jan wybiera si. do owe! cukierenki mlli'e woła?!...
_
Żebralk teraz dopiero -spostrzegł, te Jego o:icu?.„ "
.
wraz z Pelkiem.
' · - Till'! - odpad Jan. - Ohodt do ktoś za nim wsz.edlł dob ramy. Nie przy· . fet~ 'Prizechyhł głowę„. Na to właśOka~je się, że .oWY'lłl „nieznanym przy.I mni'e...
wią'Lywal jednak do tego wielkiej wagi, me czekał„„
·
laelelem by.ta księżniczka, która w t~n i
W tej ohWll'll'i z rpoz.a' drzew WY'ClhYM- Zaipomnial już o 'Pl1ZIY'&'Odizie w hr.aibiow- O lrogo pytasz? ... O Chudizika?...
sposób
zwabiła Jana do swego m!eszka.ma.11
. ;sl\.'lllrczona
..n.
.
I ach· ;:mim
n1." ogrod:zie.
.
Słyiszałem o nim
_ :Jednakże
Jan ucieka od nie!, 1>0zosta-' a s1ę
pos ta ć z·ebr-R·i:ll1l.C1 w
.
i
.„ Teraz wielk'1 pan z
wiala.c ją w wlefilcim smutku.
j manach.
- Dawajta po 10 g'roszy.„ - bUir1k- n ego„.r<
Rohotcicy za.mieru.ją przyetSJPić d-0
- To on! - krzyilmął przerażony nął dozorca. - dowody.„ Jazda...
- _vjca jego ·małeś?...
ebrn}ku. P~ez.eos ~ąaiku prae~~Cl'wców · hrabia. - Żebrak z s~atym kijem!„.
Żebrak wyciągnął z głębi ·swych·
- Znaiłem„. Józef byfo mu na imię.,.
wy,głaisz.a aint'Y'I'o~otnruoze przem?"?eme.
Trzymać go'
przepaścistych spodni dziesięć pojedyń- Dobry chłop byt..
~~ Ttę~e ~ro· ~rzeo:z~1 ;r:i~~
Zanim Felek przybiegł żebrnk prze- czych grosiaików i zatłuszC'zony papie-ł
Dals
·
· ł
i~ r~~C:i~ Jl\C e U
ę
SkOCZył zręczmie 1}aJI1k:a:n i znailazł Sie na rek, będący prawdziwym llirągo~zy ciąg Ju ro
llloJI.
skiem ś.wiaidectwla urodzaULh
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Piotrkowem'
pod
bandycki
napad
~olejowego
Bandyci zw1aza11 S\VB ofiarv •. zn•Ga11· s1·a nad nl1m1· okruinv sposób

.zuc~w~ły
„

ID
W

~

'i
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Ul wyniku pośalgu sprawców napadu aresztowano

. Pi~ków, 1 muca.
.
Ni.e przeibrzmuały 1es~ze echa zuch·
wałego napa.idu bandyo~ego na d<_>m J:>·
zefa Sei:vr w Pr-01SZe.ti.u1 ipod f1otrikowem, a Już mamy do zanotow.ama nowy
Da(p&d rahundcowy, · dokoilliany wczoraj
wii.eczor~ w tej. s·amej mieiscow.ości..
Do ~~ Wł.advs.ława La.sk1.ego
~nęh dwaD zaanaskowam.i band,,.:i,
ktor.zy. po~ g:otbą rewo~werów zażądali
wydaaua p1en:1ędzy. W u.bie znajdo.wali
sdę małżonkowie Łascy i pewien włóczę

rami i gdy kilkakrotnie powrt:arzali swe
groźby zrobieiniia użytku z broni, Łaska
w oba.wie o swe życie, wyda.la im całą
posia.daną gotówkę w sumie p.neszło 700
zł. Zaibrawszy łup, b81Ildyici !ij)Okojn:ie odes!ili.
• ~y pod ~ótkiem włóczęga 11wol·
Ddil Łaskióh z waęzów, poczeim wszyscy
~częli pościig za oprysdcami. W cza
s.ie pośoiig~ do którego przyłączyli się
p<>częli się
również sąsiediz,i, bandyci
żali za grOźnego, kazali skryć się p<>d łóż
ko
ga.
'Nutę:pn.ie bandyci poczęlii w brutalny
. Kii~y ~~tScy stawi!li opór bEl!ldytom,
iednak
Cl zwtąza.li ich, włóczędze zaś 'Jl.Je uw•· gęsto Ostrzeliwać, na szczęście
·
iSiJ>OSób męca~ s.ię nad związanemi ofia- wszystkie strzały chybiły.

przy niec.zynnej kopaltoru
• ni „Piast" w Nowych Ha1dukach, nie-

I

ct~f:~ys~~b~1cre1~1~~i~~~:?~t::c1nykri~:

Korzystając z ciemno.łcf nocy, bandy· metrów przewodów telefonicznych.

ci zdołali uiść.
Na miej$ce· zuchwateao

napadu ra·
bunkow~o pmybyły władze beZ!Pieczeó
sitw.a z Piotrkowa i pr.zy \Wpófudziale
pOIS'łeronJlw poilicyjnego
mlefsicowego
wdro.żyły energiczne poszwkiwacia.
~ wyinlku do<:hodzeń ujęto jut na
osobników,
terenie P~otl"kowa dwuch
przy któryoh maJeziono po ldlki8$et zło
tych. Z pochodzenia tych pieruę.&y iatrzymam nie mogli &ię wylegitymować.
Za.rządzon·o nafyohmiast konfrontacię
w czasie któreg poszkod:oW>ani rozpc>znal1
·
w nich sprawc6w napadu.
Okaz.aill się nimi n:Ueszk.ań1:y Pfotclto•
wa, 26-letni A.ndl'lz·ed ldizdk.oW'l6lki (Wo l•
bol'ISlka 74) i 24-letni B.roniisła.w Mysler
(Rzemieślnicza 2). Oba,4 pr.zekazani zo·
staili do dyspozyQji właidz s~dowych.
Dochodzeniie prz.ectwko nim prowodzo
ne jest w trybie do1"aźn:vm.

Ponadto przecięli oni kabel wysokiego napięcia o sile 6000 volt, dostarczający prąd dla Wielkich Hajduk 1 Nowych Hajduk, wskutek czego dostawa
elektryczności została przerwan.a.Ogólne· szkody wyrządzone Sląskim Zakła·
dorn Elektrycznym w Katowicach wynoszą 400 zł.

LEKARZ-DENTYSTA

F. KOPCIOWSKA
przyJmufe:
od 9-3 w domu t>rzy ulicy

Odaflsklej 37

1

Prąd uniósł
Dwaj

mężczyźni

przed

go na

środek Wisły

z trudem uratowali chłopca

niechybną śmierc;ią

Tonńł, 1 marca
.
~Ce) Na lewym brzegu Wisły w Torumu, na wysokości Winnicy, kilku
chlopców skakało po lodzie nadbrzetnym.
W pewnej chwili kawal lodu oderwał
się .i nim jeden Z chł<>pców zdołał się
zor1entować - prąd porwał krę I uniósł
razem z nim na środek Wisły.
P rzerażony chłopiec począł wzywać

od 4-7

tel. 232-55.
w lecznicy

Piotrkowska 294
{przy 06rnYm Rynku).

Il-g! film o wybitnej wartości artystycznej be;·
o~w1Arowvu
D:Ewl~kowy
d14cym prawd~iwym triumfem europejskiej awan
i':t
Kino-Teatr H
gardy filmowej
Do.jazd tramwaj ami 6110
Wodny Rynek 44,

Chłopiec prawdopodobnie utonąłby,

gdyby wreszcie nie zjawiła się pomoc.
Borowski Bronisław, zamieszkały.przy
ul· nybaki, i Drai't'nlewski Jan, zamieszJ.'
kały przy ul. Ciasne« nr. 7, ·znajdujący
się w pobilżu portu zimowego, zdecydowaili się na czyn. Zepchnęli oni na
wodę, leżące na brzegu czółno.
Przy pomocy wyrwanych z płotu
sztachet, służących im za wiosła, z. wiei-

Od wtorku, dnia 27 b. m. i dni następnych,
wiel1ci 1>0dwójny program 1-s:zy
Jedna z naJlepszych komedia ;polska p. t.;

f enr1a. u1e tPOJEDNANIE
1 1

J~110
w

~

~- ~

~le

W rolach

.

głównych: ~~~I Clare,

John Batten

Początek przedstawie1i w dni Powszednie o g.
3, w soboty o i. 1-eJ, niedziele l świeta o g. lZ

głóWlllych .K, TOM, M. CWIKLIN- w p0l. _

rota.eh

iKiA~,i~iA~BjO~Nl~TiA~l~~~B~OjD~O~.--~----S·~·a·d·o·b·n·e·o·~-za·n·~---P~.L~~~ero~.~U~~~~~~~~~~~ih~llj·-~S
dza.Jący się po bulwaTach, byli beZll'adni, nieszczęśliwego chłopca do łodzi.

---- - -

1

Po chwili wszyscy
gdyż nie mogli nigdzie maletć łodzi.
Kra tymczasem ptynęła wdół rzeki szczęśliwie do brzegu
1

trzej dopłynęli ł-----------'"!.•

pr~;;;j~~6;f;tiv 1ł:OSgpani

1

PIO

Sosnowiec, 1' marca. l boda poniósł śmierć na miejscu. 2-ch
W dniu wczorajszym wYdarzyl się Jpozostałych przewieziono do szpitala
w kamieniołomach w. Ujejścu nieszczę- w Ząbkowicach, gdzie w kilka godzin
potem Solipowko zrnarl.
śliwy wypadek.
Wylężek, po udzieleniu pierwszej
Wskutek oberwania sie zwałów ka~
mieni, zasypani z.ostali trze) robotnicy: pomocy, odstawiony został do szpitala
l(azimierz Swoboda, Władysław Soli· w Dąbrowie Górniczej.
riwko I Aleksander Wylętek. Swo·

Bydgoszcz, 1 marca
(srn) Dwaj zapaleni zwolennicv sportu kajakowego, korzystając z pięknego
dnia, wyruszyli kajakiem na Brdę. Byli to pp. Józef Kłodziński (Nowodworska 16) i Władysław Urbaniak (Grudziądzka 38).
Płynąc małym, dwuosobowvrn ka·
jakiem, napotkali przy moście Królowej
Jadwigi łódź wyścigową 8-osobową
Bydgoskiego Towarzystwa Wioślar-

f'tary SpOr

U

c

An
L Bl!RM
11J
eny eczn cowe.

CENY

ra-1

M'KD.

Gdanska 37
232-55. i>rzyfmuJe 7-8 wieczór.

p.ocałunek
pre>gramy:

mnie pragniesz
gl6wnel:

Jaką

na Lid9
Przygoda
PICCA VER.
roli

muzykanci
Bezdomni
Pat I Patachon
rolach

w roli

Walter, Man·
gł.: Dymsza,
ldewlczówaa, Słelaóskl.

Dziś

DArtCIHG
1110-eą, 1łS4-80.

w

Od godz. 5 pp.

do 9-ej wiecz!

przesiąknięty pożądaniem„.

przed lustrem

ranot fran~ Moman, moria ~tuart i 'anl lnrat

Parada Razarwistów
w rolach

następnych!

Pełen na.mi~tności„.

,,ZABAWK A''
głównej:

Tel.

I dni

tajniki duszy ludzki ej.

Następne

narutowicza 20.

KLINGER

LECZNICOWE.

or.

•
CHOROB~ WEWNĘTRZNE

iió~~a.ch~ ttan[y

Tel. 141·22.

,, TAB A R I N''

DOKTOR

na1 Kopc1·owsk1·

ul. Sle11klewlcz• r,o

VARIETE -

!~i~: tvd~ ~ref!
r~':'d~1 :1
świeta od 10-1. 1

149 07
Przyjmuje od 8-11 rano i od 4-8
wiecz., w niedz i święta od 9-1-eJ.

powstały

to

P1zotazd I

Piotrkowska 70, tel. 181·83.

. d

15.
Cegielniana
• ,
TELEP.

przejeżdżającej łodzi wyścigowej,

Niezgłębione

••••„ .........„„

J1
zapisu:
~

DOKT6R
łaagunowsk' 1•

s:~t,~;~;t·!;~;'~~~ycb, „Hr;;ii Mi;ka:. CH:::~~~~=c~~~:.ZN•

Dziś

'Dziś

\U.

M~tk1· !

U

· k Owego
k aja

Fale, jakie

telef. 146·10

i

I

s~~~~~: :1~~fRvczNE

Sienkiewicza Sit .

DR.- MED.

wskutek
prze·
wróciły kajak i dwaj niefortunni spor·
towcy znaleźli się w wodzie.
Wioślarze, widząc, że obaj młodzieńcy nei umieją pływać, pośpieszyli natychrniast tonącym z pornoca. Po krótkiej chwili wyciągnięto obydwuch z wo
dy i - po zastosowaniu zabiegów
towniczych -. przywrócono im przy·Tel.
.,.
tornność.

skiego.

cuoR.

godz. przyJeć od 10.30-12 I od 3-4
po pol., w niedziele 1 święta od 3-4.

56

tel. 148• 62
od 1 1 pól_ 4, 6-9 wlecz, w niedziele 1 święta od 10-1

~a l-[~ ~Y~ll 01,i [~ 1~ ortOW[ ÓW
o
„Mo,,a" ~flJll
t
t
0

TwRKenOe\Vr„SczKnRe

--------

S. KrJftSka

choroby •k6rne

Straszna katastrofa w kamieniołomach w Ujejścu

.
PIerwsze
egorOCzne

DR Mf.D

ORETA OARBO

głównych

w roli gł.

• •.• ,• • • .• .• ·•.· i
.

Eugeniusz Bodo

Polski tytuł nieustalony
w

rołach złównyclr:

F'LIP I PLAP.

Szturmowa Brygada
artyści

wytwómi

SOWKINO.

.

,·'<

',°,

.

ADRIA
.
.
.. '. .·.
I I I I I .I I I I
. •.

:

_\~

'

.

.

Główna

t

10 atrakcyjnych numerow.
od 10 w. kabaret-dancing
Pełny program atrakcyjny -

I· codziennie progra•y.

FIVE. ''

'' .

Ceny konkurencyjne.

·

kons. BO gr. z obsługą.

do rana

ko~ 1 sł. -

GABINET.,._

'

/

,' /

,/

'"

~~]

.

k•
.
I
•
ZaIarg PZLA z B11 rms1o iem : 7:::z:=::!: ::::::·w
11 drużyn startuje

w

ośwłet.lenłu
··

Kira!kowie mistrzostwa Pol~i w tenisie
stołowYm. Są to ipierwsze mistrzostwa
piinig-pongowe Polski, iktóre zgromadzą
in a star·cie tak zawodników. Ogółem z
całego kraje staje 11 driuiżyn do konk_uki do inne.go miasta?
W~dzi Pan więc, że naog6ł zar.ieAze· rencjd zes.połowej i 23 czołowych irak1et
.nia.mi PZLA nie kierują ż&Jdne linne wz.glę do konlku1rencj:I jednostkowej.
Mistrzostwa oolbyWają się pod prO'·
dy, prócz interesu sportu - kończy
tektoratem ge:n· Moruda. Prezydent miaswój wywiad red. Szenaich.
sta dr. Kapldiciki uiimdował 4 nagrody
(RM).
·
dla zwyclięzców.

najwy·ższełtł magistratury
ZarzAdU
--i
lekkoatletyczneJ•

Inajlepsze zawodniczki, przed meczem z
się tydzień
I
Związku Lekkoatletycz.nego, zamącił ,zia- po mi&trzostwa.ch Polski, tutai też będą
Warszawa, w marcu.

~astrój Walnego Zgromadzenia Polsk. Niemcami, który odbędzie

tara międ~y Białymstokiem, a Zarządem, tre.f1.ować pr.z:ed wyjazdem do Londynu.
·Czy jest wobec tego rzeczą celową
Chodz1ło o kwestję przydziału mi·
strzostw Polski, wyznaczonych przez Za przenosić w taktm momencie zawodnic2;

I

rząd PZLA do Poznania i o rzekome po-

Lo"'· zPN • u
Votum n1·eufnos'c1· dt:a z::arz'adu
'I

z
krzp:d<ltu~i:hB~:~laocl!~1:;.chodzeniach
sali i t. d., idecydowano wreszcie oddać I

sprawę do ~ozstrzygnięcia powtórnie Za
rządowi PZLA. Decyzja jego poszła jed·

d

mo!aa1(t~c:);ęp~~~~~g~t~~~t~~~
ttaik·o ah (Radomsko), Kadiimah

ł:.

U

wa),

kl bó
b d •
Omaga Ć 8ł ę ę Złe pewna grupa U W

(Będzfn){ łfakoaih (Kraków),

(TrumówJ

Mallrnbf (Lwów),

Samson
ttaikoSJh

Powstały na styczniowem walnem I nego zebrania okręgu. Jako pierwszy (Będzill1).'
Tytułu mistrza brom !fasmonea 1wowzebraniu Łódzkiego Okręgowego Związ 1 punkt porządku dziennego figurować
ku Pitki Nożnej konflikt pomiędzy pew· ma winosek o wotum nieufności dla za- ska.
•
nem ugrupowaniem klubów a władzami rządu i wydziału gier.
W
Dla zwołania nadzwyczajnego zebra
związkowemi nie został jeszcze zlikwi.
kl bó
d ·
b
. ·
.
Otwarcie sezonu rpilkarskiego w Pa·
. i ma P?trze ne są po pisy u. w! repre
•
.
dawany.
Coprawda decyzJa walnego zebrama i zentuJących ~Ol. ~losów .. Em1sanu~zo~ bjanicach nas~ąpi w najbli.żs,zą niedzielę
P. Z: P. N. przesądza catą sprawę w ; bloku udało się JUZ skup~ć ~oto s1eb1e t. i· dn. 4 marca. Jako pierwszy z ze·
sensie przy_chylnym dla zarządu Ł. 9. ; l~l~by dyspo?uJące 480 głosami, ale wła- 161połów rpaibjani~ki<:h wychod:zi na boL:iko
Z..P .. N.-u, Jednak kluby opozyc~jne n!e ! sme zdobyc~e ty~h pozo.stałyc_h 20 gł.o- PKS. „Burza", którego go·ściem i prze·
daJą Jeszcze ~a wygraną. staraJąc. s1~ ! sów nat~a~1a mespod~1~wame na me- ciwni.ki~m będzie I. drużyn.a Slrze•leckiie
. go Klubu Sporl()!Wego z Łodzi.
przeprowadzlc swe postulatr na mneJ . przczwyc1ęzone trudnosc1.
Mecz towarzyski SKtS. - PKS .. ,Bu·
Na zebrane. 480 gJosów skład~ s~ę
.
,
drodze. .
Obec.me grupa klubow mezadowo~o- 1 prze9ewszystk1em 200 głosów p1ęcm rza", który .zaipewne wzbudiii zaintereso·
nych z !_isty władz Ł. O. P. z.. N.-u zb1e- 1 klub?w. A k_l_asowych, przewodzących wan~e. o~ędzie się 0 godz. 11 n.a boisku
Sokoła.
~a po~p1sy klub~w pod petycJą domaga całeJ teJ akc11.
Jącą się zwołama nadzwyczajnego wal·

n~k w

tym samyk. kierunku, zawody 0
mis·t~zostwo Pdols i. 'd:·znaczonB.dl Pok
~~f:s\~· 0 s.~ P.owie kl n~ to, id ys·t ?'
i zrde' .się. bu~zą zama,
r lzieio~ e
0
d ekgło dm~ ziesię~io ł 1 ll:.
P zyCch,
o 3. me p.oznac ca osc spr a·
ąc
wy z oświetlenia PZLA, zwróciliśmy się
do .referenta prasowe~o ·1 sekretarza Zw.
red. Szenajcha, z prośbą 0 informacje.
· Otrzymaliśmy ie w formie zupełnie
wyczerpującej, ta.kiei, jak może to zrobić
dziennikarz tej miary, co p. Szenajch.
Oto jaik one wyglądają: Kwestią przydzia
łu kalendarzyka dysponuje na mocy s<tatutu, wyłącznie Zarząd PZLA, który
władny jest przydzielać mistrzostwa według własnego sitdu.
Zarząd PZLA kieruje się w tych spra

I

wach stanem orgarnizacji

1'

lI

;7

dane~o okręgu,
ilo".ści,.wykwaliHkowanych sędz~ów, ?~-

U

PabJan1CaC

SKS gra

h

I

I

przym usn1w\VB badu~ .lia

w
z~ Ili

I \V
Odn·ko"

nowa

li

władze

Pollcy)nego Klubu Sportowego
Q
dalentem danego ośrodka od na1ważnie1·
Na odlbytem w dlniu 24 lute.sto r. b.
ŁOZPN
szych ~entr, i.lością zawodników A-klaso Uchwała Wydziału
Doro.cmem Wa.In.em Z~romadzeiniru człon·
wych 1 t. d.
W środę wieczorem odbyło się posie-' zawodnikami. tak ze strony poszczegól· ków PKS·u w Lc1dzi, wybrano następu·
Okrę~ bialostoc.ki nal_eżv do najmłod·
szych, wybił się od lat dwu i, t<> foiśle dzenie Wydziału Gier i Dyscypliny Ł. nych klubów, jak też i samych zawod- jące władze:
ZARZĄD:
ntówiąc nie okręg, a jeden klub (Jagie· O. Z. P. N., poświęcone, obok losowania tików.
1) podkomisarz Kurzawińsiki Leooard
Treściwe przemów_ienie dra P~yd·
1011.ja), był więc brany pod uwagę. oba- rozgrywek mistrzowskich klasy A. spra
wialiśmy się jednak, że powierzenie . mu :vie opieki lekarskiej nad zawodnikami. mana spowo~owało, ze . postanowiono _prezes. 2) podkomisarz Babski Stefan
W zebraniu powyższem obok człon· przeprowadzić . w roku b1e~ącym prz~- _ wiceprezes. 3) st. przod. Kartasiński
w le) chwili or~anizacii mistrz·.>stw, jest
uczestniczył' też dr. musowe badanie wszystkich. zawod_m- Henryk _ dozór techniczny, 4) st. postr.
za wczesne i dlatego pragnęliśmy odłoży'- l ków ~ydziału
to ewenli.alnie do roku przvszłe~c\ tym· frychman, kiexownik Miejskiej Poradni ków zrzeszonych w kluba~h p1łkarsk1ch Wolniak Władysław _ sekretarz . i. 5)
. Na tern samem ze~ranm poruszana poste.r. Nowak Roma.n _ .gospodarz.
czasem zaś, prz)'dzielihśmy mu dzi1::s!ę· Sportowo · Lekarskiej i przedstawiclele
KOMISJA REWIZYJNA:
tez była sprawa cen biletów na zawody
wszystkich klubów A klasowych·
ciobó1
1) ko.mffiarz Frankowski Jan - prz.e·
.
Sprawę powyższą zreferowal wice- mistrzowskie.
Tymr neeim BiałOZLt\ zupełnie nie·
Na propono.waną ~;zez przewodm- wodiniczący, 2) st. IP'rzod. Słu1Piński Miprezes Ł. O. Z. P. N.-u mgr. Kalenbach,
słus7.nie obraz.ił się na Zarząd.
Byliśmy zawisze usposobieni wobec zgodnie z dyrektywami ostatniego wal- czącego Wydziału obmzkę cen przedsta chał, 3) 8 ,t. :przo.d. Lena.rtowicz Karol,
niego iaknajżycżliwiej, teraz jednak mo- nego zebrania P. Z. P. N.·u w Warsza· · wiciele klubó.w nie zg.odzi_li się, tak ~e Zais1ępcy: 4) st. p-rzod. KlLilcman Stanł·
będą one takie same, Jak l w roku ub1e- sław i 5) st. przod. Pawlicki Stani1Slaw.
żerny łatwo przy takiem pojmowaniu wie.
SĄD ROZJEMCZY
.
.
Zkolei dr. Frydman przedstawił ze- gtym
WSit:Jółpraoy zniechęcić się. Przecież nie j
1) Komendant PP. m. todzi, pod.in·
Jedynie w Kahszu ~a ~~wodach tt.
rn.oźna odTazu zbierać wszystkich za· branvm doktadny obraz dotychczasoszczytów, a dzie~ięcioboju nie mo?na wej ·OJ)ieki, wskazując it poradnia na- K. _S. ~e~y będą znaczme mzsze, poczy- spdtŁor Elsesser Anatoljusz - iprzevłod
nfozący, 2) komiisarz Cieślak Antoni, 3)
znowu uwazać za „ochłapy", jest to bo· trafia jeszcze wciąż na brak zrozumie- naJąc JUZ od SO groszy.
st. przod. Stasińsiki Stanisław, Za•stę:p. :
•
wiem klasyczna .konkurencja, która w tiia dla potrzeb opieki lekarskiej nad
4) aspirant Cis.r:ewsiki Władysław, ! 5)
połqczeniu z innemi konkurencjami, rno·
s.t. przod. Mikulski Józef.
że stworzyć w sumie baridzo intereSLtjące zawody.
Czy uważa Pa.n h~n stan rzeczy, aiby
\Dziś początek
w misirao•iwoc:h pią_d-pon110- ·
Zarząd miał p-ełne praw<> decydowanh o
inieiscu zawodów, za słu..s.zny, pytamy.
bokserskich Polski.
WU~h PolsJhi•
Na.jz.upe!niej, pada odpowiedź. Czy
.
.
W din"1 d . . .
Okręg częstochowski reprezentować
Do zawodów o mistrzostwo Polski
? zLsie,]sizym. mzpoczyna1ą 6~1~
można sobie bowiem wyobrazić zosta· w tenisie stołowym staje ogółem 11 dru- będzie drużyna Gwizdy oraz Halkoahu
wienie tej &praWy Walnemu Zebrarniu, żyn oraz 23 zawodników do konkuren· (Radomsiko). Do konkurencji jednostko· w Pozn~nJJU w~lki 0 mtstrzost.wo. Pols~i
ciągu cał;&o ~ia .z.1ad~ s)ę.
wej staną: Miska 1 ttelman, Frankielberg w boksie.
gdzie trzeba dwie imp•r ezy rozdzielić mię cjl jednostkowej.
do Poznan~a eiksipedyc1e pięśc 1 arskie z
Lwów reprezentować będzie Has- (Makkabi - Częstochowa).
dz:y jedenaście okręgów. W ta.kich wa~un
.
W okręgu wileńskim nie zaJk, ończo- całe~o k 11a111.
kach, zawsze te dziewięć pozostałych, monea, !która bronić będzie tytułu miz.głoszonych
Do zawodów zostało
uwatać się będą z.a pokrzywdzone
strzowsklego z 1933 r. oraz druga cbru- no jeszcze drużynowych mistrzostw
.
Jak będzie załatwiona siprawa zrze• iyna - Maikkabł. Do konkurencji jed- wobec czego okręg ten reprezentowany przeszło 70 pięścia:zv·
P~ed za~odianu, .któ;e rOtJ?o;zną się
czenia się przez Białysfok urządunia no1Sitlkowej stanie czwórka „hasmonej· bę.dzle PI'!Zez jednego zawod1t1ika o ~odz. 2?-~ odbędzie. st~ badan·te lek:ir
czyków": Loewenberg, fiukr, Peder i Weksleja.
dziesięcioboju?
Okrę~i pomorski oraz stanlstawow- s.Hile, wazenie .zawo·dinlikow . orazrozlo~o
Będziemy się nad tem zastanawiać w Kcihe.
prz)T5ztym ty!!odniu, nie z$!odzii1my się
Łódź, wysyla mistrza Polski IZ roku siki nie zgfosily u<Lziału do mistrzostw, wanf.e ~ar. Gł?wną kwate~ą wsz)".stk1ch
Warszawa zgtosila zespoly Hasmo· zawodmków .biorących udział ';":' mLstrz?'jednak na bojkotowanie zarządzeń PZLA 1932 - Malklkabl oraz wicemistrza ogdz11e
Przy sposobno.ści porusza.my $f>rawę ~ręgu - Sztern. W kolllkurencjl jednost· nei oraz Makikabi, Jednalkite nie została stwaieh będz.1e _ho.tel 11Hooe1p el '·
pomfo1ięcia Łodzi przy urz.ącliz.aniu mi· kowej wystąpi Winsche <Orlę), Josko· doPusizczona do rozgrywek g'dyż okręi .r~ni!.e.t odib~~c się bę· ~ą waiżerua, ba~~
tamtejszy nie jest jeszcze oficjalnie nt~ !e~arslcie 1 looowan'le wadk; W dn~u
Wiener (Sztern).
strzostw kobiecych.
drlsiieg~zym roze.gr:anyoh .z°6:taime 10. ~al;k
Okiręg kirakowSkii reprezent~e Ha- członkiem p. Z. T.
Dwa lata temu - oświadcz.& nau !IO!•
Ogótem będzie rozegranych ponad pod~~ w wadze mus;Zi:;.1 •. ~tórikowei 1 poł
mówca, Łódi zawody takie organltowała koah oraz Samson z Tarnowa. W indyś~e&i:~· t.rzy w lelkk1eg 1 1edlna. w p6ł·
wystąpij: trzysta spotkań.
W tvm roku niema mowy .o faw.otyzowa· widuadnyich · spotk!aniach
.
,
Obecne mistrzostwo bę<llz.ie Je<hto- ciężkreg. .
niu Warszawy, a .mi.strzo-stwa urz.Ądtamy SchiUt, Kleln (obaf Samson Tarnów ,
Zawody octbywać się będą w sali r·e ·
tu jedy111o ze względów o~z·czędinościo• Maie•rciziyk (Haikoah), Stefaniuk (Wisła . aześnie prizeklądem sił przed ipi~rw·
Z Poznania przybędzie tytko druży~ szym oflclsfoym meczem Polska-Cze- preizen1tacytjnej targów poZ1I1ańs:k~ch. ·
wych . Tu będą 1.grupowane na Biela·n a·ch
na Cegielsklegoo J)Odc.zais gdy wicemistrz choslowacJa, ·k tóry ma dojść do .skutku
AZS nie stanie do !konkurencji mistrzow w maircu. Przeprowadzone bed,ą rów·
eżdia
Pogoń
, Sklej. W konikurencji Jednost~owej wal· nież eliminacje za~nlkl6w, których
zaproszeni do Palestyny
czyć b~dzle Marciniaik (Cegielski), wy!Z111aczy kapitan zwtą1Zlkow1y p. Hen·
do Francji I BelgJI
.r'ailestyński Związek Leldcoaflety.cz. _.
.
Polski Związeik Piłki Noż:neJ ~e Orzechcrwf.ak (AZS) oraz Nowak (Mon· ryk Apsel.
Przed zawodami oo15e<tzle się po· ny Z'\Vlrócłł się do Polsikliego Zwi·ąz1ku
Francji zakontraktował definlitywnie 11J01 Tyton - Strzelec).·
Z ok!ręgiu iiagłębia dąbrowskiego siedzenie P. Z. ,T- S. z U!dzia«em dele· Lekfkoait'letyczinego z ;propoz vcją wysła
dwa mecze lwowskiej Pogoni nia dzień
5 1i 6 m'1ja. Pog-01i walczyć będzie z dir~ zjezdźają zespoły Kadimahu oraz Hako- gatów poszczego!nych okręgów, na któ- r.;ia kii!~ zawodniików pol si-dch na mię
ah'u (Będzin). W konkurencji jednostko- rem to posiedzeniu m. in· nastą1Pi podział dzy~radowe zawody, które się odbędą
żynami cmic;racyjnemi we P1rnncj'i.
Z Francji Pogoń udaje sie do Bruk- wej startować będą: Puki et, Nowarski ł funkcyj na zawody dirużY'tlowe i ieduost- w Tel-Avlv w dnht 16 i 17 maa r. b. z
okazj1i 25-lecla mlasta.
selL zdzie gra 10 maja z k1iulbem Da~ (Makkabi - Sosnowiec). Stochlitz (tta- kowe o mistrzostwo Polsiki
koah - Będzn), f szel (Sta).
ring C. Bruxelles.
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W londyńskiej lotniczej szkole wojsko. wej wprowadzone są wykłady miota[ nia bomb. Na zdjęciu nauczyciel-lotnik
bada za pomocą lunety rzuty, dokonane przez ucznia przy użyciu małyc:h
·
modeli miotaczy bomb.

Z okazji swej podróży do Afryki młod- :
szy syn króla angielskiego, książę Je- :
rzy, zabawił parę dni. w Kapsztacie. Na 1
zdjęciu ks. Jerzy .w towarzystwie gen.
Hertzoga w drodze do ratusza.

I

•mm

Przed kilku dniami odbyła sie w Hydeparku londyńskim olbrzymia demon- •
1111 1 I' li
iii l!lllllllil111L11 Iii !1111111 lll~ll 1lllllllllllllllllllllJlllllllJllllllllllllllllllllU, stracja bezrobotnych, w której wzięło udział przeszło 100.000 osób. .Tak wia-1
domo, masy bezrobotnych ściągają z całego kraju, protestując przeciwko
wprowadzeniu nowych przepiSów z dziedziny pracy i świadczeń socjalnych.
•
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Na Głodówce kolo Bukowiny w Zako-!
panem odbyło się w obecności Pana I
Prezydenta Rzeczypospolitej otwarcie /
Domu Artystów im. ~· Stryjeńskiego.
Podczas odbytych niedawno w okolicy Kairu zawodów sportowych. uczestniZgromadzona publiczność
cy rozegrali partię gry w polo na wielbłądach.
przyglądała !$ię wesołej rozgrywce z wielką przyjemnością. Sędzia Jechał na
ośle, który nie ustępował wielbłądom pod względem uporu.

Na zdjęciu projekt gigantycznego pomnika wielkiego wynalazcy Tomasza
A. Edisona, który ma powstać w stanie
New Yersey (USA)„ U stóp 120-metro·
wego obelisku umieszczona bedzie w
pozycji siedzącej olbrzymia figura Edisona. Koszt budowy pomnika ma wynieść 2 milj. dolarów.

manio go na u.l~cy. J'l.l!Ż w god)ziJnę póź- kitóry w i!llilkim nle piowimen wzbudzać I'i~
111dej, gidif go Przesł1w0Mwal sędzia ś1ed- tośoi! Zdiradlzilem ojczytZnę i zdradziiczy, Geiraird zdawal sOOie sprawę, że łem ciebie. Ty chyba ·'!JJi.e wiesz wcale,
właid!ze są doSlkooade J;>Ollnformowal!lJe o że wszyisfilciernu jest wimma pewna lkojego całej rolbocie i że niie może l!i(:Jz.yić l:fteta ! Przez :r11ią to wszystko się sitat.o.
- Wdlem 0 wszys·fildem _ odpowie,
na żaidlne Oikolkzoości łaigod:z;ące.
- Czy pain ozego nJie pobrzebuJje?
Sąd wojisjkiowy od d;Vtuoh drnli rozwa1
mil!, płacząc· - Wiedzdialam, że~
dz.iała
wJęcelii
w
j1uiż
pófoiej,
dTJti
:Parę
W
0
d
mu
Gerarld T1U1chem glowy dawał
żal 1Przy dirzwiach zarrnUmidętyoh seln!S\1!<
cyij1ruy proces szpiiegowSlkn. Na ławde zrowmiel!llia, że nii1c mu j1UJż n1iie jes1t p<r zi~mnej, dowiiedziail się prziypadlkiowo, że się zalk'CJ<Chał, że się z inlią S/POtykałeś.
os.'kairżoniyc1h zasiadł młOldiy poruczruilk trze'hne. Najwy1żej choiałby jesz;cze tyil- Lru1cy wyjechała zagrnndcę. WMIOCzrne Nne chciałam jed1rualk ci 0 tern mówić,
obawialia siię, że i ją mogą aresztować w . myś1.a1lam, że to jesit ty!Urn przelome u·
ko Piożeginać si.ę z wini.
a11ty.lerj1i, Jeriiy Gemrd.
czuclie, które nJe Pioizostawi żadnego śla·
Ale na to ma jeszcize czas. Ody go zwrą;ziku z wyjkirytą afera..
W1Dna rnfodego oficera niie ullegała
- To wszys~kio trwało trzy mteek:i;- d'U:,
żaidtnej wątp!l.iwości. Wlaidlze /.D06dadail'Y zawiad<Y!llią, że proślba o 'lllłaSlkawiiende
- A więc wiedziałaś o wszysbkiem
Jesizc.ze
1110Zl!llyślał Gerard. niezbite dowody, że Geraird spnz.edlał !!dl- zostało odrziucan.a, wówozais ją zawez- ce przed trzema miesdiącam~ bylem ulezcir l mimo to przyis:zlaś do rrmie? - krzy:kka ważn'Ych p1aI11/Ów wojsikowyiah aigenr- wie do s1i1ebie· '
Geraird był Z.111Peł'Illie sipolkioj1ny. R.ow-1 wym oficerem i mogłem GrnżJcfum1.11 pa- nąl Geiraird.
towi jedlnego z. ofotemycii mocairstw.
·- Truk _ szepnięta.
dloslkonale, że me l>OZ-06talo mlUI jluż 1 trzeć .PrOls.to w oczyi!
miał
Zdawał
nawet.
sdię
Geraird IIlliie brondł
Oeraird dl'Ugo tuan ż'°'nę w raimńoO.koło godziDn.y Jedooastej wieczorem
sobie d.okładlll!Ie spi'awę, że mru to injlC nde lfll~ na świecie, że beztel"lTlłil~owe wiięz,ie•
naoh.
nagile otworiz.'Y'łY slię drzwl ce11.
me, to może gorsze, nlilż śmierć.
pomOIŻe. .
Teraz JIUlż II'OZIUl!lliliat, że to była jedyUlkazal sli~ w ndch Obrioń.ca slka:zalflle-.
Właściwie skońCJZIYll sii~ jl!llŻ przed
Druglliegio dł!11!1a, 0 godzJinlie ~ej po
na ~obteta, lkitóra go praw&iwi•e lkopołuidinliiUJ, tryftmnał wojskowy ogłosił WIYI trzema miesiącaimi. Wówczas właś:nlle, go,
'
- Ozy jest odlpowlieaź? - 1J.'1ZltldR p~ obala.„
gdy w jedniym z TI:oatlJYICIJ:l ldka1~i z<łwairł
.
ziolk:
O. giodlzD.'ie trzeciej niaid ranem otwo_ Poruiczindlk Geraird został slkazainiy zina:jomość z rnłodziiluJtlką tamceliką, LJuicy tarniłe silrntzalIJJYi'
- Nieah pa:n ndie łlraoi <Oldlwagit" - OO.- rizyiły się zinów drzwi celi.
Duisset. Zalkochat sdę w ndiej, jaik s.zltlu!na ikarę śmJi1erci.
Pa'Il!i.ą Gerard wY1Pr01Wadzono p.rze·
Skaizainy :nJi1e wYtcfu.t ze s1iellire żad.n~ bak. Zapomndał o s.~h dOOwiliązikalch 'P?Wiedzrał mru. - Podainde o daislkawiedkirzy!ku. Obrońca, oocąc ,go ipooieszY)Ć, wobec ?Jczytzmy, o ronae, o wszySitilctch n11e zo$tało od!rznroone. Naid ranem wy- mocą na k1U1ryitarrz.
Zanosząc siię o'd płaczu dł'ULl?:O sitała
rak zos~111de wykonal1lfY. Czy chclałlby\
.
pd.Jdepał go pOUJfa1e IPO ll"aimieniilu i wy- swych i1 de.ałach. . . .
IJ)rzed gmaohem w:ięziennym, nie w-ieLu!cy z.ąidlała . PlleJlit~dzy: l.Jubifa s1ę pan się Jeszcze z kllm :zooaczYĆ?
szeptał:
- Z żoną - odlPomedz!Jat mu: alclio d\ząc, co ma począć ze soibą·
- Nie nafoży jeszoz.e tracić mdziieii! bawiić, ?hicliala mieć mJlcilrowze furora, ik°'
Nieisziczęś1IDwa lkobieta 'Dlie pow1·ecłzia,
T.Jczię na to, że prezYident 1Pama llllłaskai- c~crła. siię w ~amach. Gdyiby nlf.e speł Oerar1d. .
W god!ZIL'ln.ię późndej w ce11 zjaw.Ra S(llę ła wsz:ytsi1kn:egio mężowi: ZataHa przed
nlfl jeJ zacihc::1iain$, mai!aizlaiby ilniruyoh,
.
W!il!
ntewy>siolka, dUł111IlO ulbra1111a llrobfleta, o n~rn na1Jwaiżtniiejsze, m1a:nowicle to, że
.
. - Nile zaileży rm wcale na tern_--. ibogatszyich 1Jwc?a1~6w.
Geraird w1edZdlail o tern doSllroniaa.e i bardzo sympatyiciz1111ych ~saoh twarzy. właś1nile Lwcy zdeimasikowała go przed
odpowi~dz~ał mu Geraird, Well'IUS~ąc ra
Byrła trup!Do blada ł ledwo trzymała: wla!d!zarrrl, SP!1zectiająic kocha1!11ka za gn.udlla teg-o ml!llS.ll<l'l weJść w kontalkt ze Si1.U)ie
milOlnamł.
be [Jlienlłiąidlze.
Po pruru ohwlllaoh safa są'dowa opur garnd. Spr.z.eJdal ittn kiiJlka dd.lrulrne'Illtów· się m nogaioh.
PaJllli Gerard prag!11ęła 00\viern za10-GeralJ.'XII ohiwyclił ją w ramkma ~ IPO"
L'UICY talk szybko roztl"W'Otldfa pil'en'iądze,
·
stoszala.
SlflCzęid~ić mu tego oSitatniego rozczaroczął olbsypYWać pooałwnlkamł.
Gerairda zaiprowaJdlzono mów dlo cell, które mu wręczono.
·
- Wybacz mf, W)lbaiaz mi wszyistjko wainfa.
Gerard miał j1uiż zamiar q,wróciić się
w iktórej spędził osilaiJTilie kdUlka tyigod:nti.
Przed drzwtiaml' w-ysitawtlono s~lltlJY po- z.nOWIU do aigeintów po gioióWkę, gidiy m~ - bełlkotał,. sta1raj,ąc &!ę daremnde IPatnO- [ O giodz!inte Piątej nad ra.nem riorp1czwai6 . naid ~~ ~erwam~. - Jesitem ruilk. Jerzyi Gerard już nie żył.
.
sterunelk. Dozorca co pairę mi'l1lllit otw;ile, l gie zostat zdemaskowll:''Th'Y·
D.
W nocy, po wesołeJ zalbawie. zaibrz.y zdra1 1cą, szpl1'egiem, Jesitem człowndk1Leim,
I
rał ak,ienlko i rzucał rp'ylta1111ie:
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