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DO DZISIEJSZEGO NUMKtU naezego pisma dołącza sl«

60 podobizn kandydatek, ubiegających siej o tytuł Miss Polonii
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Wybory Miss Polonii

rozpoczęte!

Pierwsze głosy już padły do urn wyborczych

LlTOMŁAJtfW
WALOWNA;

Nastał już moment kulmlnacyj
ny wyborów Miss Polonjl na rok
1930-ty- diii rozpoczyna się ple
biscyt szerokiego ogółu, mający
i pośród 70- kandydatek (60 po
dajemy na oddzielnej wkładce
rotograwiurowej, 10 zaś, od nr.
61 do nr. 70, obok) drogą stop
niowej - eliminacji wybrać 15
gwiazd urody, i wdzięku.
Staną one przed Jury konkursowem 1 ono dopiero . orzeknie,
która z- nich Jest gwiazdą pierw
szej wielkości — Miss Polonja.
Wynik ostateczny wyborów
będzie owocem współpracy ogó
łu z mistrzami sztuki, tworzący
mi jury. - Przebieg kolejny czyn
noścL wyborczych, przedstawia
się tak: biuro konkursowe z po
śród, czterech zgórą tysięcy kan
dydatek? wybrało siedemdziesiąt,
ogół wskaże piętnaście najurodzlwszych, Jury mianuje' Miss
Polonję.
W tan sposób decyzja ostate
czna będzie zgodna z wolą ogó
łu. na . czem przedewszystkiem
zależy organizatorom konkursu.
JaWcbWcąnU-JfacznęHHłigrWl WJjMI
cjC'rozpoczynającego . sję dzii.
plFblscyju. i
Wybierać należy Jedną z 70
kandydatek, z których sześćdzie
siat zgrupowane jest na specjal
nym dodatku rotograwiurowym,
dołączonym do dzisiejszego nu
meru naszego pisma, a 10 (od
nr. 61 do nr. 70) na 1-ej stronie.
Do drugiego głosowania ści
ślejszego w .piątek stanie 45
kandydatek, które otrzymają w

Perwszi ftoUeta
dyplomacji
finladzfeiej
i RYGA, 21.1. Prezydent Finlandji mianował Elżbietę Llslcyn
na stanowisko urzędniczki dla
zleceń
nadzwyczajnej
wagi
w finlandzklem ministerstwie
spraw zagranicznych,
I Jest to pierwszy wypadek mla
; nowanla kobiety na tak wysokie
stanowisko w dyplomacji państw
bałtyckich. (Rys).

S

pierwszem największą ilość gło erze 15. najurodzlwszycn, I te
aną zgodnie z jego wolą przed
sów.
,
Następne głosowanie niedziel Jury konkursowem, mającem je
ne.dotyczyć będzie 30. kandyda dną z. nich obdarzyć zaszczyt
tek, z pośród których ogół wy- nym tytułem Miss Polonjl.

fgodziny

głosowania w Warszawie
WARSZAWA. 21.1. INr.
Ni 10 E. Chamska
26
Dzisiejszy dzień wyborów Nr. 11 H. Kalinowska
16
Miss Polonjl Już od samego rana Nr. 15 E.
33
e. Hemplówna
wzbudził wielkie zainteresowa
Nr. l i J. Karlewska
12
nie, co ujawniło się przedewszy Nr. 22 D. Bobowska
39
stkiem* w fakcie,' Iż do godziny Nr. 23 Z. bat. Zachert
46
10 m. 45 w trzech skrzynkach Nn 29 W. Radoszó.wna
38
redakcyjnych (Marszałkowska 3, Nr. 3$ J. Kaczyńska *
23
N. Świat 39 i Jasna 10) złożono Nr. 32 M. hr. Cetnerówna
13
około tysiąca głosów.
.Nr, 34 I. Zemłówna
17
12
Do godziny 11 i pół komisja Nr; 35 Z. Łukawska
57
skrutacyjna Biura konkursowe Nr. 36 M. Nowińska
Nr.
12
go zdołała zliczyć i posegrego n
r . 39
3 9 cZ.. Tarczyńska
larc
19
wać złożone kupony w liczbie Nr. 40 Z. Batycka
Bat
674.
' •
fr.'43 A.hr. Rzyszczewska 43
21
Rec
Ustalono, iż w pierwszych po Nr. 49 1. Reczko
18
Nr.
54
I.
Sikorska
rannych godzinach głosowania
11
nąstopującc kandydat actobyl)? Nr. | 7 M. Krzemińska

dńg&ś?* i
Nr.
Nr. 8« Kr-Jloęfllnierówna
K. Protassewjczówna
Nr. 9 Kr. hr. Skarbek

BJJf
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Zakończenie konferencji haskiej
po osta ectfftm przy etło planu Tonga

nTniiii irfn .trudu I kłopo

czy wfeM fcandydatelt. które nie
znalazły się w grupie 70-cłu, a ta
kich Jest zgórą 4.000, nie przeo
czono godnej tytułu Miss Polo
njl.
Wobec tego Biuro konkursowe
postanowiło przedstawić Jury fp
tografje tych kandydatek, które
w głosowaniu komisji balotującej
otrzymały dwie trzecie głosów.
O Ich udziale w ostatecznych
wyborach Miss Polonjl zadecy
duje Jury konkursowe. Odbędzie
się ono we wtorek d. 28-go b. m.

Strajk robotników w fabryce łódzkiej
H

z po * 0*0 obniżenia płac

Miss Rumun\a

na str. 2 - ei

Warszawa'

HAOA 21.1. — Teł. wl. — Po I państw składali swe podpisy w
18-dniowych wyczerpujących ob porządku alfabetycznym nazw
radach druga sesja konferencji swoich krajów. Pewne zastrze
haskiej zakończyła
wczoraj żenia przy podpisywaniu aktu zło
swoje prace podpisaniem aktu, żyli tylko przedstawiciele Cze
wyliczającego wszystkie zawar chosłowacji i Portugal]!. Podpi
PftffflER B1RTEL
te tu układy.
sywanie trwało 45 minut
Akt ten, liczący 119 stron. Jest
w Belwederze
Konferencję haską zamknął
ostatecznem przyjęciem planu Jaspar stwierdzeniem, że doko
WARSZAWA, 21.1.
Younga Jako kompletnego uregu nano wielkiego dzieła, które sta
Premier Bartel udał się wczo
lowanla odszkodowań wojen nie się jedną z brył fundamentu raj przed posiedzeniem Rady mi
nych.
wiecznego pokoju.
nistrów do Belwederu, gdzie od
Delegaci
poszczególnych
był przeszło godzinną naradę z
Marszałkiem Piłsudskim.

Korespondent nasz łódzki tele źenlu płac od 20 — 25 proc oraz
fonuje: W fabryce wyrobów przeciw zredukowaniu kilkunastu
gumowych „Gentleman" wybuchł robotników.
KATOWICE 21.1. Wiadomość
Większość strajkujących sta
o papuziej zarazie przyczyniła wczoraj strajk robotników.
750 robotników porzuciło pra nowią kobiety.
się do zupełnego zastoju handlu
cę na znak protestu przeciw obnlptakami.
Jedyny
na
śląsku
zakład
ho
ALICJA KOWALCZYKÓWNA
^ ^ ^ ^ ^ Łódź
^ ^ dowli ptaków zamorskich Cieszyngiera w Katowtcach stoi
przed bankructwem, bowiem w
cótta oererała. studentka uamroteta
ostatnich czterech tygodniach
Z Bukaresztu donoszą nam: uniwersytetu dr. flerote. gene
nie sprzedał ani jednej papugi, a
Dokonany pod protektoratem rał dr. Papiu, prezes syndykatu
Innych ptaków również nikt nie
największego . dziennika huka dziennikarzy red. Mamodi. poe
chce kupować. (K).
reszteńskiego „Unlyersu!" wy ta Pavelescu literat Rossettl. art
bór Miss Rumunjl na r. 1930 padł mai. Stereade, art. rzeźbiarz S
na pannę Zoe Dona. córkę ge Hurca. dyrektor teatru Narodo
nerała, studentkę uniwersytetu w wego V. Esilmlu. b. dyrektor tea
Bukareszcie.
Iru Narodowego C. Moldoyanu
Najpiękniejsza Rumunka w wy ijłówny reżyser Btimhestl, pre
władzie dziennikarskim oświad fekt policji stołecznej Nlcolanu.
czyła. I* po skończeniu uniwer przedstawiciel magistratu adw.
sytetu pragnie poświecić się służ loneseu. sekretarz min. sprawie
bie dyplomatycznej, w tvm ceto dliwości Popescu Necsestt. oraz
wydawnictwa
bowiem studiuje z zamiłowaniem przedstawiciele
nrawo międzynarodowe, ekimo- Unlversur".
mję I historię. Do konkursu pięy
Wybranka liczy lat 19. Ojciec
ności stanęła tylko dlatego, ft jej poza swą karierą wojskowa
organizował go wielki dziennik, znany Jest jako powleścioplsarz.
organ stronnictwa liberalnego. stryj był wybitnym poetą, a
Jury. które dokonało v.
dzl.id zasmżrirmn działaczem
Miss Rumunjl tworzy!!: profesor społecznym l ministrem.
URSZULA MASSŁÓWNA
fcHsz

Kupon

Nr.ts:
WŁADYSŁAWA ZAKRZEWSKA'

* * ta, asy ocena wypadła trafnie.

Nr. W S WaWsdwWU- r , ' - .14
, Pozostałe 'kandydatki w tym
41
1S czasie otrzymały poniżej 10 gło
sów.
-i--

Na jedną z tych 70 kandyda
tek należy głosować w dniu dzi
siejszym przy pomocy kuponów,
umieszczonych na stronicy 2-ej
u góry.
Regulamin, glosowania
ustalono w sposób następujący:
Każda fotografia opatrzona Jest
kolejnym numerem.
Glosulący wypisuje na kuponie
numer lednel tylko wybranej
przez • siebie kandydata.
Składanie kuponów w redak
cji trwać będzie do godz. 7 wie
czorem, gdyż rezultat głosowa
nia Jeszcze dziś musimy podać
Biuru Konkursowemu w War
szawie.
#
Jak to Czytelnicy mieli moż
ność sami stwierdzić, z zamie
szczonych przez nas podobizn
kandydatek, dobór urodziwych
twarzyczek w konkursie bieżą
cym Jest Istotnie uderzający 1 ko
misja balotująca Biura konkurso
wego miała'niemało trudu z wy
borem 70-ciu kandydatek bezpo-

NOWY POSEŁ SOWIECKI
» Wartzew e
WARSZAWA, 21.1.
Do Warszawy
przyjechał
wczoraj nowomlanowany poseł
sowiecki w Warszawie Antonów
Owslejenko.
— Poselstwo boliwijskie w Buenos
Aires wydało oficjalny komunikat, w
którym twierdzi, łe 16 U. m. 60 żołnie
rzy paragwajskich przekroczyło grani
ce 1 zaatakowało boliwijski fort Bonneron, edzie znajdowało sio 15 żołnierzy
boliwijskich.

ŻOFJ'A"RZEWLSKA
Warszawa

KAZIMIERA CWIlóWttA

Wibdr Mw Hunoarji

Warszawa

Maloieknieisza Weo erka - tArka bohatera wiełk'eł wota*

Kupon

PAT w teclzramie z Budape West I7-Ictnla mieszkanka BudaŁztu
d^
o n^o^a^J^^^^^^^^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ s z t u . Marja Papsz. Jej ojciec
^^^
Odbvf$le ru wybór królowej ni oficerem maryouikl | zginął
•piękności na rok 1930. Wybranką V czasie wojny,

HANNA JANOWSKA
ftttlct)

na str* 2 - ej

'Bfo3i.g«frwfcl>30i

na rata Nfenlec. Austrii i kMtfcil

gljl I Włoch sprawę sptaTy sum.
obciążających Polski t tytułu ndzlsłu w kosztach utrzymania ofcupacyjnych armlj alianckich na
terytorium pleblscytowem ponie
mlecklem. (PAT).

> WARSZAWA, 21.1.
Pod przewodnictwem premiera
Bartla odbyto tle wczoraj posiedzą
nie Rady ministrów.
Na posiedzenia tom Rada miniitrów uchwalił m. in.: projekt usta
wy o skupie na rzecz skarbu pań
stwa kolei fabryczne • łódzkiej:
projłkt ustawy w sprawie potyczki
długoterminowej dla przedsiębior
stwa „Państwowe Zakłady Wodo
ciągowe na Górnym Ślisku" oraz
szereg projektów u t a w ratyflkacyj
nych. .
Ponadto postanowiono przedsta
wić Prezydentowi wnioski o miano
wanle: dotychczasowego posła w
Waszyngtonie p. Tytusa Filipowicza — ambasadorem R. P„ dotych
czasowego p. o. dyrektora departa
mentu M.S.Ż. Jedrzejewlcza — dy
rektorem departamentu, posła nad
zwyczajnego 1 min. pełnomocnego
IN ki. w Helsingforsie. Chorwata —
posłem nadzwyczajnym I min. peł
nomocnym II kU min. pełnomocne-

PntsłwJianli dztiilkarza 2ydo«skfeto

:
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robotnych

wych, uwzględnienia opstuUutó^/

r rodzinie, skhdająea! sle i « osób, zł., leżeli za* przełrrteztlł. to sepom o. świata pracy w Kodeksie cywfi'
go III U Schaetzla — min. pełno
otrzymuje tylko głowa rodziny w nym, wprowadzenia ustawy '•
mocnym II kL przy ambasadzie w otrzymają zapomogę 2 osoby w łącznej Ze
wysokości 45 zl.
suerit 65 i i :
Paryżu.
, •
W
rodzinie, tkltdaiąot] sle a 7 I wl« pracy pracowników umyst •
Poza tern Rada min. zmieniła o- w rodzinie. sMidafąeaJ tt» t 1 I wie cel osób, w które] urobki lub dochody wych w sensie uchwalenia 7-e>
bowlązuJace przepisy o pomocy dla cel osób, otrzymują zapomogę 3 osoby rasem nit przekraczają ISO zl. ajittites dzlnnego dnia pracy, nastep.bezrobotnych, które w e d l u obo w temit M a i I
ale, otrzymują zapnmoct 3 osoby w przyznania odpraw z tytułu'wy
wiązujących łnstrukcyl przedstawia Nttomlatt w rodtlntt, aWteałącti ale sumie SS zl., leżeli przekraczają, to za
ły sle następująco: leżeli w rodzinie s 3 do 3 osób, v której urobki poszczt pomogę otrzymuje tylko głowa rodzi sługi lat.
Żebrani przedstawiciele pra
prowadzącej wspólne gospodar lólnych człoaków rodziny razem nit ny w wysokości 45 zł.
stwo, prawo do zapomogi posiadało przekraczają SO t t aUttłtcwIt, zapo- " Następnie Rada ministrów nchwa cowników nmysfowych gorąco
most
w
wysokości
30
zł.
otrzymnje
tyl
kilku bezrobotnych jej członków, to ko Jeden członek rodziny. laieli zmł lita. Ze w instytucjach państwo zaprotestowali przeciwko w y l s zapomogę mógł otrzymywać tylko przekraczają, to zapomogę otrzymuje wych. Jak no. Państwowy Bank Roi crenln zabezpieczeń pracowni
Jeden członek rodziny, preyczem w tylko zlewa rodziny v wysokości 30 ny. Bank Gospodarstwa Krajowe
ków umysłowych na wypadek
wypadku, gdy chociażby Jeden z zł. miesięcznie.
go, P. K. O., monopole I t p., po bezrobocia z/ Zakłada ubezp'..
członków tej rodziny zarobkuje lab
bory służbowe, wypłacane obecnie.
posiada dochody w wysokości ró W rodzinie, składająca! ile z 4 o- nie beda podwyższone aż do czasu czert pracowników umysłov
wnej lub przewyższającej stawki sób, v które] zarobki lub dochody «o- rozstrzygnięcia sprawy podwyż
Ponadto postanowiono do
członków
rodzie lub
zapomogowe — nie może otrzymać szcatgainych
wszytrkk* rasem ale przekraczają 120 szenia uposażeń służbowych tnnk- ?ać sle wzmożenia dzlałaln
zapomogi żaden z członków te) ro zł.
miesięcznie, zapomogę otrzymują 2 cjonarjuszów państwowych wogó- orjranów Inspekcji pracy w
dziny.
osoby w tumit 50 zł. leżeli z i ł prze le.
sunku do pracowników urny
Rada ministrów przyjęła na wnlo kraczają, to zapomogę otrzymuje tylko
Władze nadzorcze nad wymlenlo wych, gdył dotychczas konfr- <
jeden
z
uprawnionych,
w
wysokości
30
sek ministra pracy I opieki społecz
neml Instytucjami beda miały obo la ta nie Jest przeprowadzaną n*
ne] następujące przepisy, zmieniają zł.
wiązek przeciwdziałania wszelkim
ce obowiązujące Instrukcje w ten W rodzinie, składające! sle z 3 r> pośrednim formom podnoszenia po raz postanowiono podjąć stara
sposób:
iób, w które! zarobki lob dochody po borów tych Instytucyj. w s z c z e l  nia o utworzenie katedr ustaw •
W rodzinie, prnwtdząct) wspólna «e szczególnych członków rodziny lub ności zaś przyznawaniu wyjątko dawstwa socjalnego na w s z e c i f
spodarstwo. składając*] sit i 2 do 3 o- wszystkich razem nit przekraczają ISO wych «rratvfikacH. oraz wygórowa nlcach polskich.
sób, z których żadna nit sarohki)«. zł. nrłesleezsle, otrzymują zapomogę nych bilansowych.
Zjazd zamknięto po północy.
ani nie posiada dochodów t Innych źró 2 osoby w tomlt 50 zl., a Jeżeli prze
•e«*>
deł, otrzymuje zapomogę tylko jeden kraczają. to zapomogę otrzymuje tylko
bezrobotny w wysokości 30 zł. mie Jedna w wysokości 45 zł.
sięcznie:
.
W rodzinie, składającej tle a 6 osób.
w rodzinie, składającej ale a 4—5 o- których zarobki lub dochody razem nie
sób, otrzymują zapomogę, 2 osoby w przekraczała 180 ił. miesięcznie, otrzy
olwarcip konfcr«Mtl norsklei « lot-rae
łącznej sumie 50 zł.:
mują zapomogę 2 osoby w tomie 65
LONDYN 21.1. - Tel. wł. — guracyjnem posiedzenia konferen
Wczoraj po pol. król Jerzy przy ej! król wygłosi
5-ctomlnutor*
jął 27 delegatów na konferencje mowę. Mac Donald zostanie obra
morską, których przedstawiał mu ny przewodniczącym konfererKii.
Mac Donald w porządku alfabety
Właściwe obrady rozpoczną;,:«
cznym nazwisk.
dopiero we czwartek.
^
Jutro — we wtorek — aa znan

Krach amerykański

> po drogiej stronie Oceanu $
Na rywlarach luino

I Niewykapionm

litycznego dziennika „Moment",
p. Marka Turkowa.
Redaktor Turków, Jak krata.
pogłoski w kołach dziennikar
skich. przesłuchiwany był dla ustaicnia w Jakich sferach dzienni
karskich obracał sle Seinfeld.

Mlfora miliona łudzi może się wzbogacili
Wyonoacile aowei sani dalerawet

Po sześcicatodzlnnycb Obra*
dach komlsyj, które r w a ł y do
godz. 4 po pal., o a M o sle lebra.
nie plenarne, na którem przyj. w>
szereg wniosków, matacytn na
celu obronę pracowników urnysłowych.
M. In. uchwalono żądać p o w i . '
szenla ilości sndów pracy, nastąp
nie nowelizacji ustawy o u b t .
pieczeniu pracowników umysło*

Mtua titffa {itlil

ści 220 mtr. otrzyma * nazwę
-Król II".
•
Budowa nowego szyba spowo
dowana Jest możliwością szvbklero wyczerpania się pokładów wę
glowych w eksploatowanym obe
cnie szybie ..Król I".

W sprawie afery Seinfelda i
J*
WARSZAWA, 21.1.
^Apelacyjny sędzia śledczy dla
spraw wyjątkowego znaczenia,
p. Luzenburg, prowadzący spra
wę Seinfelda, przesłuchał w dniu
wczorajszym
w
charakterze
świadka znanego dziennikarza
....-zjrdowaktego, sprawozdawcę po-

Aitm-

na dorocznym kowrtsie ar słodcy

WARSZAWA, 21.1.
Wczoraj zakończył swe obra
dy dwudniowy kongres delega
tów związków pracowników umyślowych, zrzeszonych w or
ganizacji centralnej.

Imt* I nazwisko
ciotaJąctgo •—

Utk0Z«n!<

» M tirtile goratłslasklm

a

GŁOSUJĘ NA Nr.

DONIOSŁE UCHWAŁY RADY MINISTRÓW

JtiU r - M W f szyb nSkarnoferiBu",
* Koresponden! nasz katowicki te
lefofluje: Spółka akcyjna „SkarDoferm" przystępuje w tych
dniach do wiercenia nowego szywęglowego na terenach koło
Iszowlc. Szyb ten o głęboko

Doniosłe żądania pracowników umysłowy*

Wybory Miss Polonii

Zwolnienie Polski cd ciężarów wolenie*
HAOA 21.1. Wśród mnów, pod
Usznych u konferencji haskiej,
następujące dotyczą Interesów
Polski:
Polska, przystąpiwszy do pla
nu Yoimm, zawarta umowy
i
efównerał mocarstwami wtorejclelskleml, zwalniające Polskę od
wszelkich obciążeń.
wynlkąjących z traktatu wersalskiego w
przedmiocie zapłaty za państwo» e mieniła cedowane niemieckie.
położone na Pomorzu, Wielkopol
Bce 1 na Górnym Śląsku, oraz czę
«ci długu niemieckiego i pruskie
go, przypadającego na te teryto
ria, Sana. obciążająca hipotekę
Polski wynoalta około 2 1 pól
miliarda marek złotych.
Zwolniono dalej Rzeczpospolite
od zapłaty sum, obciążających z
(tytułu
mienia cedowanego au
striackiego, położonego na teryzorjum Małopolski I śląska Cle•zynskllego, a wynoszącego oko
ło półtora miliarda koron złotych
oraz od zapłaty t. zw. „Długu wy
zwolenia". przypadającego na
państwa, które otrzymały teryto
ria od b. monarchjl austro • wę
gierskiej. Dług ten wynosił 228
milionów franków złotych.
W związku z ocókiem uregulo
rwaniem rachunków, załatwiono
również miedzy delegacją polską.
a przedstawicielami Francji, An-

i II

strofę damthie

Ostatni krach giełdowy w
Nowym Jorku odbił się niezwy
kle silnie po europejskie] stronie
Oceanu. Riwiery francuska I
wioska świecą pustkami: dorocz
ni stall goście — Amerykanie —
nie zjawili się w luksusowych ho
telacli, wsiwniale apartamenty I
wilie stoją pustkami.
Równleł i wielkie ' magazyny
mód w Paryżu odczuły ten
krach: księżniczki dolarów nie

w Paryiu

V

są w stanie wykupić zadatkowa
nych toalet, a niektóre znowu
wyrzekają się swych zakupów i
powodu niemożności opłacenia
ceł.
Po raz pierwszy od dłuższego
czasu na rywjerach może się ukazać średnio zamożna publicz
ność tubylcza francuska . I wio
ska, korzystając z e spadku cen
hotelowych. ._~—
I

Strzelające korki szampana

miast huku dział obetewych

U r o c z y s t y b a n k i e t na otwaretm
konhrwnoH
monUe?
LONDYN. 2 1 . 1 . Wezoraj wie dego z poszczególnych czlcti
czorem, w wlellję otwarcia wlel ków delegacyj Mac Donalda n i
klej konferencji morskiej, rząd lazł słowa uznania, nazywa].^.
ln._Ęria^ąvdzJe_kaneinioJCfni
angielski wydal w hotelu Sav^v
wielki bankiet, w którym'wzięto'
iirwlbwyih.
udział 430 osób.
(Rftson pod
Premjer Mac Donald wyraził kreślił, l i główny cel kónfertnw toaście nadzieję, że wszyscy cJJ leży w ograniczenia zbroje >
uczestnicy konferencji sercem 1 morskich, przyczem przyznacduszą dążyć będą, by konferen trzeba każdemu państwu odpo
cja dala wynik pozytywny, w wiednią siłę zbrojną dla obrony
Kszim'erz Bartoswarici
świadomości błogosławieństwa, granic Jednak taką, by nie wąb:»
sklego w Krakowie zmarł oneg- jakie pomyślny przebieg konfe dzała ona trosk I nieufności u v
da] wieczorem Kazimierz Barto rencji przyniesie światu. Dla każ siadów.
szewicz, nestor dziennikarstwa
polskiego, ceniony literat, prze
żywszy 78 l a t
S. p. Bartoszewicz urodził się
w Krakowie Jako syn historyka
literatury i olsklej. Napisał sze
reg dzieł z zakresu historii lite
czkl Jovanny. Uroczyste zar
ratury. Popularne były swego
PARYŻ,
21. 1. Prasa
z Rzymu,
że w poranna
kolach czyny córki królewskiej z kró
czasu felietony Bartoszewicza. donosi
rozrzucone w różnych pismach tamtejszych przywiązuje się du lem Borysem odbyć sle mają w
żą wagę do pobytu króla Borysa lecie, ślub zaś w Jesieni bieżące
Przed rokiem 1 p. Bartosze
go roku.
wicz ofiarował swoje cenne zblo bułgarskiego w e Włoszech.
Król
Borys
zdaniem
tych
kół
ry muzeum miasta Łodzi.
stara się o rękę włoskiej księżni-

fl"2

WARSZAWA, 21.1.
waznlając Jednocześnie ministra
Sejmowa komisja budżetowa skarbu do udzielenia z zapasów
zajmowała sle wczoraj sprawą kasowych Bankowi Rolnemu zaW 78 ralii l w a zmarł
wypracowanla nowej, trzeciej z liczek na kredyt dla rolników.
Korespondent nasz krakowski
rzędu, serji pożyczki dolarowej Zaliczki te będą zwracane
(O) telefonuje: W klinice urolo
w kwocie 7.500 tys. doi. Z tej su wpływów pożyczki >
gicznej Uniwersytetu Jagiellonm y 5 mllj. na konwersje dawniej
•
szej dolarówkl, a 2.500 tys. przed
<-tstawia sle Jako nowe źródło do
chodu, przyczem możliwe Jest,
Jte do kasy wpłynie więcej, niż
2.500 tys. zależnie od kursu, po
którym dolarówka bodzie emi
Korespondent nasz katowicki żąc się na niepowodzenia życio
towana.
telefonuje:
we, rozpłatał sobie
brzytwą
Tę nadwyżkę rząd zamierza
Do zamieszkałego w Cbropało
użyć na cele kredytu rolnego wie w powicie śwlętocbtowicklm. brzuch.
• przez kupno listów zastawnych Karola Bombki przyjechał w od Samobójcę odwieziono do szpl
tala. gdzie mimo natychmiasto
Banku Rolnego,
wledziny Jego starszy brat Teo
Potyczka oprocentowana bę fil. 44-lefnl robotnik, który skar wej pomocy, zmarł w strasznych
męczarniach.
dzie na 4 proc (dotychczas 5),
premie wynosić mają 300.000 (do
tychczas 250.000). Tym, którzy
nie zgodzą sic na konwersje da
wnej dolarówkl, skarb wypłaci
w dniu 31 stycznia 1931 r. pełne
n
45 zł.
ttuaAtićtych
zmian
WARSZAWA, 21.1.
• P o dittknsjl, w której b r a l u granice w otoczeniu całego dwo
raz pierwszy rząd wystąpił z chodzić się bez funduszu "dyspozy
Sejmowa komisja budżetowa w ru". Poczem przeciwstawia się wy Po
nim
przynimtim
dział toin. Matuszewski, projekt
ustawa przed dokonaniem wydat. cyjnego. Ja tego nie rozumiem, cały
ustawy o wypuszczeniu trzeciej obecności premiera Bartla 1 mini datkom na centr. Instytut wychowa ków. Ten moment powinien ode aparat jest trzymany
WARSZAWA.2LU
emisji dolarówkl przyjęto w dru- stra skarbu Matuszewskiego rozpa nia fizycznego. „Pozycja ta — po grać tu wielką rolę.
Pierwszy w tym rrjlm „Tłzlen*
o
głodzę
I
chłodzie
bez
środków.
trywała wczoraj prolekt ustawy o wiada — musi budzić w tak cięż
fclem 1 trzeclem czytaniu, upo- dodatkowych
Co sle tyczy Instytutu wychowa nlk Personalny M.-S. Wojsk",
Premier Bartel: W sprawie fun
kredytach na bieżący kich czasach zgorszenie. Dla ludzi
rok budżetowy w kwocie 37 milj. najedzonych może jest pożyteczne, duszu propagandowego nie mogę się nia fizycznego, to p. Dabski miałby wydany z datą 20-go bieżącego
mles^ zosta? wczoraj, w par?.
Do sumy tej wchodzą m. in. 2 mi aby biegali, rzucali dyskiem, ska zgodzić na wywody p. Dąbskiego. racje, gdyby powiedział, że
WINSZUJEMY
nie omie sle robić kosztorysu.
liony na dokończenie budowy centr. kali; kto pęka od dolarów I funtów gdyż fundusz ten Jest kontrolowany.
godzin po wydaniu, wycofany.
Nikt bardziej ode mnie nie boleje
Dzlś: Wincentemu,
Instytutu wychowania fizycznego i szterlingów, niech sobie zakłada pla
Obecnie dowiadujemy ale, tp. Czapiński: Czy każda pozy. nad tern. że niemal każda rzecz, do
Jutro: Ildefonsowi, i
2 mllj. na fabrykę w Mośclcach.
ce i instytucje sportowe, ale a nas da?
której przystępuję. Jest żle oblicza powodem wycofania było o m , ! •
Minister skarbi Matuszewski wygląda to humorystycznie, jeże
Min. skarbu Matuszewski: Każda na I później ule wie się, czy się z ta kowe umieszczenie nazwisk flfern
Wyjaśnia, że na całą te sumę jest li np. w małej miejscowości Skwasumą wystarczy, czy nie. Nie Jest oficerów w rubryce, odchodzą
rzewie powstaje stadion sportowy pozycja podlega kontroli N. I. K.
pokrycie budżetowe,
to jednak winą rządu, lecz winą te
Premier Bartel prosi o uzupełnie l stoi pustką.
Premjer Bartel: Co się tyczy hm go. że nasz aparat wykonawczy cych w stan spoczynku.
Następne wydanie „Dziennika
P. Hołyrlskl (B.B.) wyjaśnia za duszu dyspozycyjnego M.S.W., to Jeszcze nie Jest dobrze dostrojo
WARSZAWA, (Diugcee lali MUS nie tej ustawy jeszcze milionem na
doraźną pomoc
sadniczą różnice miedzy kredytami p. Kornecki tylko Jako żart obliczył ny. Dziś aparat państwowy funkcjo Personalnego" zmian żadnych,
tatr.).
dJo
robotników
łódzkich.
dodatkowemi. o które w tej chwili 500.000 na dwa miesiące. Kiedy te
Oodz. UJ8: Sygnał esato. Hejnał z
poza poprawieniem błędów, z a 
P. CsapuUkl (P.P.S.) nadmienia, chodzi, a pozostałem!. Tu rząd za raz obejmowałem szefostwo rządu, nuje nieskończenie lepiej.
WteZy Mariackiej w Krakowie. Oodz.
Mnie się zdaje, że wychowanie II wierać nie będzie; ukaże się ono
12.05: Muzyka z płyt gramofonowych. że poza rozpatrywaneml kredytami, stosował się I do litery prawa
zainteresowałem się sprawą, w ja zyczne
prawdopodobnie dziś po południu
O. 13.10: Komunikat meteriologiciny. które potrzebne są na czas przyszły
I ao ducha życzeń Sejmu.
ki sposób M.S.W. może wogóle oblub iutro rano.
O, 15: Komunikat gospodarczy. Oodz. do końca roku budżetowego, istnie
18.45: Komunikat harcerski, a 16.15: je jeszcze 16 przedłożę* rządowych
gdyż tylko ono może doprowadzić
Program dla dzieci z Krakowa. Poga
d0
, '««J\** w niedalekiej przyszło
danką pod tyt 3 a i n dziecka dtulłklc- o kredyty dodatkowe jnź wydatkowaae
wbrew
zakazowi
ustawy.
O
ści będziemy mogił pomyśleć o skro
go" t ilustracją muzyczną. Oodz. 16.45:
to
oskarża
rząd
p.
Swltalsklego.
centa czaso służby wojskowej.
Najpltknlelizy głos twiata — MJtton
o Cąruaie Ilustrowany płytami — wygł.
MUL Małaszewicz: I mnie osobi
WARSZAWA. 2UL
P. Dąbskl: Ja tych instruktorów
Dzień dzisiejszy konlUktu uciydow mogą sit przela- widzę
p. Feliks LubintklTO. 17.15: JL dzie ście.
Banknoty.
przy robocie 1 wiem. co oni
przynosi
zwiększo
wlfi od samego rana — co również robią.
jów powstania styczniowego" — wygł. f• CzapjrlsIrJj Będziemy o tern
Doi. St ZJedn. 848.
ną
zainteresowa
gerze]
sle
mole
odbić
na
współpracy
proł. Htnryk Mofcicki. a 1745: Uk- mówili później. Co do obecnie roz
Dewizy.
, Premjer Bartel: Właśnie niema
nie rzeczami skry- amnyml.
ka muzyka wiedeńska w wyk. orkie patrywanych. to kwestionuje po
Berlin 213.05, Gdańsk 173.4, BtUrJ;
temi I tajemnica Jądnakza tt wnływ» ujemne btdą u- jeszcze centralnego Instytutu I do- 134.15,
stry P. R. a 18.49: Rozmaitości. O. większenie funduszu propagando
Holandia
3S8J. Londyn 4Ł35\
mi, co łączy sit t słoować stopniowo, a w godz. 10 — 14 brych Instruktorów państwo dotych N.-York &89.S. Paryż
19.10: .skrzynka pocztowa rolnicza"
35.02, Praga JE&
spoląiowaną rital- nvzna Jvi z wiekuem powodzeniem czas nie ma. albo ma bardzo mało. Srwakarla !72.?3, Wlfded
a 19.58: Sygnał czaim. a 20: Felieton wego M.S.Z. oraz 2 I pół milj. na
mielą I nieustep- złarwlać Intires? handlowe, bankowe P Rataj (Piast) prosi, aby z fun- chy 46.67, Czerwonrec 14^.125.41, Wit
D.Ł nMoi« wipomnlwm t> Metejee" — fundusz dyspozycyjny Min. Spr.
rwoiclą. To teł It I lotyczaoe p.-acy uniyilowpj,
yygt. prdt W. Wotu
.'. n. 2 0 » : Wewn.
dyspozycyjnego M.S.W. 2.5001
Piłpi^-y lokacyjne.
i I sp irtu- •- Po godz. 14-ai zaznaczy sie znowy ausz*
Kcticcrt wieczorny. R.-c:...u Han,a NetP. K . . ' (K. Nar.) proponnje pii i i kać Jzii
tys. wydzielono kwotę, która sle od I. Dolarówka 77. 4 rr. p^t. !nw. i;i s,
yv,^ć w niifc znyi- nswne
Żdyi m
zrinlt
rndusza
dyspozycyjpogorszenl«,
co
Jfdnok
szytko
nosi do wydatków Już wykona- [41 pól pr. L. Z. 7 49.S. t w. uhl. m. W.
uza na IntnL O. :
iStąpI pćtnicisztj akiywna.:!, ruchti- ; nych. Pozostała część może być to S15, 4 i pól Pr. L. Z. m. W. 4!>.33, 5 pr,
• do pół mll.'ona i ktve nią zaciętość.
•-• wat i JM)*ii i^i Marii R
Mniej nadałe il« rAwnlet do tizeł- mii i peieoflttiorctiiUL •
stjonaj
t na budów; centr,
u. p. r. „Ulo l«wc+ !i"iz". ;.
'dyskutowana,
jako odnosząca się L Z. m. W. 53, J pr. L. Ł in. W. 7a75,
powych wzinaii i spraw tupea- tizircko dziś aron'io/14) — dość dum
h 'ryii
Koncert popularni- » w;,|;. P. I
bowinia fizycznego kich
Akclt.
iiro futuro.
rz>"zkicli
oraz
audłencyl,
Pozatem
m»ie,
wfadcze,
zatlcle.
sMonne
do
szorst
^1: Felieton p. St Mir>-ow.'i(<e«i. n. t. R. Dąb>>\; 5tr. CM.) w ostrych
B. PołsW 182. a Dyskontowy las,
ze zaz'iac7..vć tle przez Jakiet sytuac]« Ttlch odezwań — okaże praktvs:.noic,
Ret
Krzyżanowski
przyjmuje
1..Wi*4 chittka-. O, IV b.
słowac
B
Handlowy
117,
Siła i Swiatt,, <Xi,
i o .,rozrzutnemu .\i ''.
zamieszane, płatny n'ezor-j3umicu:ioJi, i zdouicfcl do interetow.
nklatywe P- Rataja.
<>. »J: Muayk? tanecnia sviajl Mnil. S. Z. j
f/lriey 34, Weiclel 50. :'H*eł II. Lilpoii
4 n wschndnw. i ia-l».in:
'\ybpcby
zazdrotcl,
po.)
•
/.
S.
O.
UtwW .,3«'Utor'. .^~
\ Uta p
Głosowanie nad całym projektem 35.75, Modrzejów 15JS, Norollr. $t, Rqd/
' Zaleski w J c J J i / w dajnUwote) it.o. Jednera alonern —
kredytów dodatkowych odroczono. ki 23.5, Slaraclwwicp 20, Urjus

* Zgon nestora literatów krakowskich

Okratoe harakfri
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Król Borys w konkurach
Sfora mą o rąhą

drugie! ksi^łniakl włośktoi

NOWE WYDANIE

Spór o dodatkowe kredyty 37 miljonów
» aejmowel komisji budtetowel

onetfaiuetjo
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u.«. wwar
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Kroiła, 23 stycznia 1930 f.

Na która
głosować?

Parowce wiślane na zimowiska

M.fłW<i
c i v labrykantka amtołhótc

Śmierć dziecka
w kuble z woda

Oto fest pytanie

KRAKÓW 21.1. W mieszkaniu
ZołJl Wleczorkówny priy ulicy
Królowej Jadwigi 21 wpadła do
kubła dziewczynka
Stefania
Nyczkówna I utonęła.
Dziewczynka pozostawała pod
opieką Wleczorkówny. która
przyjmowała dzieci na wycho
wanie. Opiekunkę aresztowano
za brak dozoru, Jednocześnie to
czy ala przeciw niej śledztwo o
„fabrykowanie aniołków" ( 0 ) -

przed wyborem
Miss Polonii
, ,
,
WARSZAWA. 21.1.
' Dodatek u n i kilkudileiltclu glówttairi uroczych kandydatek do tytułu
Mlaa Padali wywołał powszechna za
interesowanie wiródnajsierszych itcr
;,iabllciooSclwarszawskiej.
Rano w tramwajach I autobusach
MąMa prawie osoba trzymała w raka
f*łM)rIc" priclHcinych dtiewczaŁ
i f
Konduktorzy, zaglądali pasazarom
tmai ramia I chwilami pochłonięci adotowaniem piękna, zapominali o
awych czynnościach. mylili sił, wydala
>ając po kilka biletów aamlait Jednego.
— Ja glosuję na tę allczną (lluterną
Uandynka— A Ja aa te roskostną azatynke i
tonami oczyma- Jaka raaowalPrawdziwie polaki typl— Mnie ile najbardziej podoba ta
tzarmmkal_
— Kłady' niewiadomo którą wybrićlTyla pleknycht
Jakieś dwie panienki kopiły sobie reUan numer „Esprenu Porannego" I wy
dzlerają sobie teraz wzajemnie InlereWARSZAWA. 21.1.
aułącą kartę a czaruiaceml główkami.
Dziwną drogą kroczy nieraz
Pokaz milsprawiedliwość losu. Kroniki są
I la lakła chcą widziadle.
dowe notują niezwykły fakt,
Ala ia te*!.związany z wyznaczonym na
teinie nieznajomi ludzie wszczy dzień dzisiejszy procesem o za
nają rozmowy na temat glosowania. bójstwo murarza, Józefa TroeliiDochodzi czasem do gorących apize- mlaka.
Budowa domu
W rożnych Morach I matytacjaeh po. Nr. 1 przy ul. Nowy Zjazd, gdzie
hmrzyły sl« stronnictwa, która ale acle prowadził roboty majster Antoni
raj« zapalczywie.
Stryjkowski, była widownią cią
— A Ja oanu mowie. ta to Jest wy głych awantur. Jednego dnia bili
marzona Miss Polonia!- W Paryżu sle murarze, drugiego posadzka
obiorą Ją Miss Europą.
rze.
— Pan sle nla zna_ żądna dzlewKiedyś przyszli tam zwolnieni
tzyna, ala naprawdę piękna — to tal- z zajęcia murarze
Stanisław
Co za wyrazi- • Jakie oezyl.
Stryjkowski brat majstra, Józef
— Ja al* nie znam I- to pan ale nie Trochlmlak I Świecki.
snalWywołali oni bójkę w czasie
Odzie spojrzeć1 — tam uśmiechają której awanturników poturbowa
alt bsjhkl najpilniejszych dziewcząt no. Najwięcej dostało sle TrochlpoJaWob I rozbrzmiewa zapytanie:
mlakowl, pobitemu przez majstra
* r- Na którą glosować?Stryjkowsklego I Jego pomocnika
Stefana Drzewieckiego.
Jeden z nich kopnął Trochlmla•— Wyrokiem aądn handlowego ko- ka w brzuch tak nieszczęśliwie,
tnunlstycany Bask robotniczo włościan te poszkodowany doznał'
ki zostania zlikwidowany z powodu
pęknięcia dwunastnicy
roisyalcanla szeregu przepisów praw- 1 zmarł.
njafc
Zarówno Antoni Stryjkowski

W obawie choroby
mieszkańcy stolicy

pozbywała sie papui
Dosyć Jest chorób na świecie,
to teł gdy zaczęto być głośno a
grypie papuziej, ludzie ale nastraszyli.
Najlepszym sprawdzianem, Iż hi
dność stolicy żyje w obawie przed
tą chorobą, to fakt, te miejski ogrńd Zoologiczny otrzymuje wciąż
w darze — papugi.
Wczora] znowu .wpłynęły" dwa
takie kolorowa dary,

Tak wygląda w okresie zimowym port wiślany w Warszawie.

Serce domniemanego zabójcy
Tajemnicze samobójstwo w lodzi
nie zniosło wezwania do sadu OKcer-larmaceuta wystrzałem w głowę
Proces
Proces o zabójstwo
murarza
potołył
ktes
swemu
łyciu
rieźnikow-łruckieli
Jak 1 Drzewiecki do winy sle nie

t

I*-

przyznawali.
Po przeprowadzeniu śledztwa
przeciw nim wyznaczono na
dzień dzisiejszy termin rozpra
wy. Ody jednak woźny sądowy
przyniósł Antoniemu Stryjkowsklemu wezwanie na sprawę, ten
zachwiał sit l upadł.
Zmarł na udar sercowy z wra
żenia.
Dziś wlec na ławie oskarżo
nych zasiada tylko Drzewiecki.

Nie odrywając

ŁÓDŹ. 21. 1. W dniu wczoraj
szym w późnych godzinach wie
czornych mieszkańcy domu przy
ul. Północnej 29 zostali zaalarmo
watti krzykiem: Zabił sle, zabił
sle! Na schodach ujrzeli biegną
cego z przerażeniem w oczach or
dynansa podpułkownika Mleczy
sława Kamlcnlobrocklego.
Ody lokatorzy weszli do mlesz
kania, oczom Ich przedstawił sle

ołówka

mrożący krew w żyłach widok.
Na podłodze leżał w mundurze
podpułkownik, a z małe] ranki w
głowie sączyła sle wąskim itru
mieniem krew. Denat dogory
wał. Obok leżał mały rewolwer
kalibru 635.
Ppłk. Kamleniobrockl, klerów
nlk składnicy sanitarnej IV woj
skowego szpitala okręgowego w
Łodzi od kilku dni mieszkał sam.
gdyż żona Jego wyjechała do
Przemyśla. Od czasu wyjazdu
żony zdradzał on zarówno w
szpitalu Jak 1 w domu dziwne
zdenerwowanie.
Krytycznego wieczoru powró
clwszy do domu kazał ordynansowl udać sie do kuchni I w tym
czasie strzelił sobie w głowę. Or
dynans wyważywszy zamknięte
drzwi zaalarmował sąsiadów.
.Powiadomione o samobójstwie
władze wojskowe wszczęły na
tychmiastowe śledztwo w celu
wyjaśnienia zagadkowej tUnlcrcl
ppłk. Kamlenlobrocklego I są Już
na właściwym tropie. (Ro).

o zatrucia
zepsułem mięsem
300 łołnlerzy
oarni onu tomisk ego
TORUŃ 21.1. Wczoraj rozprjH
czął sle przed sądem okręgo
wym w Toruniu wielki proces
przeciwko dwu miejscowym do
stawcom mięsa dla wojaka, Pa*
włowi I Julianowi Katarzyńskim,
oskarżonym o zatrucie zepsutem
mięsem przeszło 300 żołnierzy.
Proces potrwa około 2 tygo
dni. Akt oskarżenia zawiera 25
stron druku. Do sprawy powo->
tano licznych świadków. (K). /
NlUT.(il'«

w roli

WARSZAWA. 21.1. '
Ministerstwo poczt I talagrafów
przystąpiło do poruczenla . agend
pocztowych w* wałach o itabym
naogół ruchu, kierownikom szkól
powizechnych w danych miejsco
wościach, za specjalnera wynagro*
dzenlem.

"Królową mody

P. Prezydent Rzplitef w Mościcach

WltłW

poczlmUtrzów

na 1930 rok

pomieszali
z „Miss Polonią"

Krakowski „II. Kurjer Codz."
donosi, że prasa niemiecka poplą
tawszy wybór „Królowej mody"
w Warszawie z wyborem „Miss
W miejscu, wskazane™ przez strzał Jest to Ł zw. figura onlkursazoa. Dro
kę, weMć do labiryntu I, nie odrywa El mogą sle krzyżować.
jąc ołówka, obejść wszystkie drogL
ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNIA
i w kolkach na wierzchołkach gwia
zdy.
7 STYCZNIA b. r.
Często pióro ostrzel mlecza razL
ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNU
14
STYCZNIA
b. r.
ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNU
• STYCZNIA b. r.
Na Nowy Rok przybywa dala za karzą
stopę, aut barani skok.
ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNIA
10 STYCZNIA b. r.
Karta, kartel, kartacz, kartolai Karta.
flaa.
ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNIA
U STYCZNIA b. r.

!

Polonji" podaje wiadomość Jako
by tegoroczną „Miss Poland" zo
stała znana gwiazda filmowa p.
Helena Makowska.

Z pobytu v. Prezydenta w Mościcach

• Pi! ' i

1
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Palto, palta, pasta, pasza, kasza, kusza.

,

P. Prezydent podczas bytności w Mościcach ogląda
tyczne, łączące azot z wodorem.

ROZWIĄZANIE ZADANIA Z DNU
* 13 STYCZNIA b. r.
piece' katall- Cytry I, 2. 3. 4, 5 nalały rozmlescK
w wewnętrznym pledoboku, pozosta-

J ą , r » % o n l tjaająą. ras aay Aasacl
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ROMANS FILMOWY
<- Nie; mówiła mi n'gdy — za-mnle o Jej szczęście chodzi. Ja nie
tzął I ocal zawstydzony, że zwie mogę dłużej patrzeć na jej serdec*
rza sie wobec rywala.
na mękę, więc wbrew jej woli po
— Nie mówiła panu nigdy—pod wiedz alem- prawdę czystą praw
chwycił Frank skwapl w'e — bo li dę!... I pan. pan:e Złotowski, śme
towała si« nad panem. Ileż to razy jeszcze tw erdzić, że nie Jesteś enamawiałem ją, by postawiła spra- go:s:ą, przebąkujesz o pojedynku.
' 1 otwarć e, by zażądała rozwo wiedząc że ona nie przeżyłaby
j u - Napró/no! — Ne mogę, Fran- pańskiej śmierci, a tem więcej mo
J a mój najdroższy — odpowiadała jej!
stereotypowo; — zrozum, musze
Ryszard zw:estł głowę tak n'sko.
mieć Htość nad nim 1 nad matką. że zdawał sle nią kolan dotykać.
Oil by tego ne zrczurrieM/ta) ta-' Tnk. ietr.z Jaż i:'c mai wnlplwod* e starej d?ty, ni^j Franku. - - A 5cri. To było podobne do Basi, że
•wefmy dziś ełszy tacydtmt •: iau- go pragnęła oszc.cd.: i, że litowa
Mrażyl pan chyba, że nie odeiwa- ła sle n?d ;i'in.
łem s'e ani słowem z poc^iku
— W ęc co ia mam zrób ć? —
•Wtedy ona, wicliąc pańska triplą wyrąbał wreszce głosem tak zmie
h!»dość powodowana litoScIa i eh nionym. że. Frank spojrzał nań z
glote serce ma to i: ed.-ctwo)./pt)- niepokojem.
daszla dc pattt>, a potem ?ql:»ta, — Co? fest bardzo prosta rada-.
bym /trtrzeczyt. W:tlta»e,Ti c[t:n- Zwrócić żonie wolność, usunąć s ę
atal to pan chvh.-i zauwał.i iłiiv- iej z oczo. wyjechać natychm ast,
bym w ed*'nr. ie kocha parr. za-le;zcze Jzis'aj 1 Je<li panu zależy
przeczyłbym bez ;vahaniH. Alena jej życiu, Jeśli nie chce pan, aby

doszło do prawdziwej tragedjl, nn knąć przed wyjazdem spotkania
z nią.. Ha, gdyby pan był czło
wiekiem kuturalnym. gentlemanem
czystej wody, to„ ech, szkoda ga
dać.
— To co, panie Racht? Dla niej
zrobię wszystko.
— Hm, taki .Itrnlzm tdtiwlby
mnie mile, wdać ż e pana sądzili
śmy oboje z Ba ą.„ Hm, hm. A'o
przedewszystk e u musi pau zmie0 ć tę groteskom i pozycje.
Podszedł do Ryszarda, podnosi
go z podłogi, poradził na otomanie
1 sam przysunął .-, ę z fotelem. ,
— Jak już panu wspomtii.ileni—
zaczął, przycinając cygaro'— za
marzałem Basię poślubić, :zemu
na przeszkodzie stanął upfc jej
matki. Dzisiaj, skoro zdecyjowal
s-ę pan defin tywnle zwrócić jej
wolnośO—te stówa wy mówił.z na
ciskiem -r- nic ne Mol na prKMkbdzie temu. by ona wróć • a do
"iinie, mc, pow adam. prócz róż
nych biurokratycznych formalno
ści- Otó* clic-dzl
o to. aby pan tAt
zatrzymywał s:ę wpół drogł. ale
odegrał role kn'tura nego. szlactjetteRO meia aż do końca, to znaczy
jby pan nam ułatwił to, do czeto
Od tak dawna dążymy. Bo rozt-.

f'

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w elektrowni Moście, dającej śwta*
tło 1 siłę całej fabryce,
mie pan, ona po dz siejszym Incy
dencie będzie starała sie naprawić
krzywdę Jaką panu wyrządziłaOczyw.Scie ani pan, ani Ja. nie nazw:emy tego krzywdą- Tak zzzatem?_
Ryszard potrząsnął głową na
znak że nic nie rozumie z całej
iej racji.
— Mów pan Jaśniej, co wlnlenen> uCzynć dla niell
— Słusznie pan zaznaczył: dla
niej! Otóż powinien pan do niej
napisać
I st. taki niby pożegna ny
1
st w którym zwraca jej pan wolooSĆ wyraża swą zgodę na roz
wód l— to będzie gest naprawdę
nspąnałomyślny.- życzy Jej pan
uczęśca ze mną I Ten Hst może
pan tutaj zaraz napisać—
— Czemu tutaj?
— Czyż nie mówiłem, że musi
oan wniknąć spotkana z n:ą. jeśli
oanu zaieży na Jej życiu? Do sweco mteszkan'B wróci pan tytko na
kiik? nrnttt. aby ZMMMĆ walizkę z
tinh' rzełMUofwemi manatkami i
dok enty. któru m- pan wręczy.•enty. to znaczy waszą me
try ..: -;lubu. Jej metrykę 1 t. p. iwlstk' tóre przy pańsk ei wypromoga łatwo zaginąć—
1
achiliesową Jfrszaraa by'o

obecnie wmówione mn przez Fran
ka ..przeświadczeni", że stanął na
drodze szczęśc'a Ba»'.. że lei wy
rządził potworną krzywdę I że dla
napraw enla lej nie worno ma sle
cofnąć przed żadna ofiarą.
Wygrywając zręczne ten atut.
doprowadził Racht do tego, że Ry
szard napisał pożegnalny list do
Basi nemal pod Jego dyktandem.
Na własną rękę dopisał jedno tylko
zdanie, w którem porównując to
warzyską pozycje rozwódki i mę
żatki. prosi Basie usilne aby o
nim zapomnala I iaknajrych ej po
ślub ła pana Rachta, „człowieka
naprawdę zacnego 1 w zupełności
zasługującego
na je; nrłoSĆ".
Oczyw;ście Frank nie protesto
wał przeciwko dodatkowi I tylko
w myśli znrenł nadany Ryszardo
wi epitet na „poczciwa z koścami
idjota". Nie trzeba też dodawać.
że Frankowi ani s'ę n e śn lo o ma•rymonjalnvch zamterach wobec
Basi; pożądał Ja od dawna a dzi
siejsza „sielanka", przerwana w
tak krytycznym tnomenc e rozpa
liła w nim żadzt do tych gran:e
orzy których mężczyzna n'e cofa
SB przed niczem, bv'e zdobyć unragniona kobietę Z dru«'ej stro
ny saś rozumiał, i* jeśU pozosta

wić sprawę jej zwykłemu tokowi,
to straci Basie bezpowrotne, ab
strahując od tego,-czy osa osadzie
na lodzę, czy. co bardzej prawdo
podobne. rozbroi swego „sahndn•ę" przy pierwszej sposobności I
wróci do niego.
Na'eżało więc Ich
'ozlączyć. n;e dopnśclć do spotka
n i do wzajemnych zwerzeń. czy
:hoćby tak zwanel „stanowczej
rozmowy", naieżalo przekonać Ba
się, że Ryszard rezygnuje z niej na
rzecz rywala!
To byłoby nie do Ostągnięc'a,
*dyby Ryszard nte był takim do
brodusznym. łatwow ernym cz1o-«
wlek:em, tak'm szlachetnym safan.
duła w ca>em tego słowa znaczenu. I d'atego
właśnie Frank po
stanowił n!e -wyonsiczać cagll a
rak ant na chw'lę dooókl nie do
pnie swego. dh*esm ^ontnwmwał

li.ljke O ; l'h n-pc-.

dlatego da' '^y^rardowi s'pwo. żo
ożeni się z Basa. skoro tylko zwy
kle formalności wymacane oraea
urząd «ann cj^ilnego ca to poz
wolą...
— Prosie chwileczkę zacz
Priebiorę s e 1 po^de z partu,
Nie mogę erzeciei dnonicć- aby
m ędzy wami doszło do Jak e;i
gwałtowna) sceny
(!X :. n V.

broda 22 KlycMńa 19W r.
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Szukajmy w Polsce najpilniejszej kobiety E u r o p y \ * * ^ " 2 & "
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Dzisiejszy plebiscyt—etapem doradczym dla Sąda Konkursowego.

We wsi Bagienica, gna Przy awanturę, Aleksander Swrłder
tuła. na uczcie weselnejW Piot ski 7amlni|l sn, wewnątrz loka
Dziś w Białymstoku pierwszy istotnie najpiękniejszą kobietę, I numer najpiękniejszej i wrzuci przy ul. Rynek Kościuszki Ni. 1. ra Swiderskiego pnimęd/y Alek lu. 1'i.zosUU Wlsdrslaw • i in
dzień wyborów Miss Polonii wyposażoną w szlachetność ry- do skrzynki redakcyjnej, która
I specjalnie w tym celu ustawio- naszych pięknych niewiast kon sandrem Swiderskim, Janem tMieczko*lk.WAntoni Kotafow1931) r. Podajemy fotografie sów, czar i wdzięk kobiecy.
Niech kałdy wytnie kupon, na została obok lokalu Redak- kursem jest m. 1. zgłoszenie się Mieczkowskim, Władysławem aki, A n t o * Wlodkowski
kandydatek.
kilku białostoczanek, z których Mieczkowskim i Antonina Ko Stnniurskr, gluobonipmy, asił<
wypeloi go, wpisując na nim|cji „Dziennika Białostocki'
Konkurs na najpiękniejsze
jednn dopuszdzona została na łakowskim na tle dyrygowania wali wtargnąć do lokalu. Ki«-I\
dtiewMlę polskie zgromadził
wynikła
sprzeczka. ~w międzycakMc nadszedł brat
wet do dzisiejszego powszech tańcami
juz tyle urody i tri* czaru koSprzeczka szybko przerodzili Piotra, Stanislliw Swiderski z
nego plebiscytu.
rzucili af|_ » •
hucego • całego kraju, ze najfrftc,
Wynik głosowania Czytelni sic w bójkę, w czasie której matką, wszyscy
wybridnlejsi esteci świata byli
tczeni pr:
przez Wl.i
Starostwa Grodzkiego.
ków „Dziennika'' podany w Aleksander Swiderski skaleczył niego, poduszośeni
by tym widokiem olśnieni. I te
nożem w rękę Józefa Miecz dysława Mieszswwskiego,
Ilkowskiego, kt«'>i
kti.i v
N-rze jutrzejszym,
lokalu
urzędu
starościńnie
W
d.
23
bm.
o
g.
l
l
e
j
z
«*raz chodzi tylko o to, by z tego
kowskiego.
Kiedy
zncze- go pierwszy uderzył orczykiem
Głosy
te
następnie
będą
su
w
Białymstoku
przy
ul.
skiego
cji
otwarcia
Starostwa
Grodz
wspaniałego materiału wydobyć
w głowę. J.ini Ml*£zk»w«i.*>>
mowane z glosami Warszawy. lo z a n o s i ć się na większą
wartość najcenniejsza, tę pięk kiego odbędzie się poświęce Sienkiewicza.
lii Stanisławai Świderek lego z. r
ność, która przedstawia naj
dzią, wyłamaną z płotu. Po.,'
większe szanse triumfu w Pa
stali napastnicy bili nteetciw
ryżu. u d a n i e istotnie ciężkie,
śliwego sprężyną i nożeea. fiuMc
lecz całkowici* do pokonania,
ka pobitego została z»!ruch*tanii
gdy- na walę decyzji rzucimy
— Czas już rozwiać iluzję o gdyż nie wyrobiło jeszcze w rażą dziecko i zadaje mu ból.miarę trwanie odczytu cztowie na 27 części i mózg wyeJfii*t
autorytet jak najszerszego ogółu. beztroskliwem dzieciństwie — sobie tego uodpornienia, jakie
Dużo pięknych i prawdzi kiem w tym samym stopniu z czaszki.
Sprawców ujęto.
Wzywamy więc Czytelników oświadczył na wstępie wczo posiadają dorośli ludzie.
wych rzeczy o dziecku wypo cennym, jak i człowiek dorosły.
i;—
„Dziennika
do współudziału rajszego odczytu dr. Jamesz
Ileż trosk poważnych na swój wiedział ten pierwszorzędny
w wyszukaniu tej przedstawi Korczak.
wiek ma dziecko uczuciowe znawca duszy dziecięcej.
Życie dziecka jest pełne trosk, lub dziecko, ambitne, czy też
cielki urody polskiej, byśmy
Trzeba dziecko zrozumieć,
na
które
reaguje
ono
silniej,
mogli wysiać do stolicy Europy
W fabryce dykt bracia Kono Jan Zotaierleiewicr, ulja-ając
t. zw. „rogata dusza", albo trzeba wczuć się w jego psy
dziecko stałe, brzydkie czy też chikę, poznać jego troski, zmart packich w Mostach podczas ogólnemu poparzeniu ciała Po
wyciągania
z parnika kloca
niezdolne?
zenieskeniu do szpital W
wienia i radości ora* postarać drzewa wskutek nieostrożności
się o umilenie i ułatwienie ży wpadł do takowego robotnik z c z u c z y n i c robotni)
Że
troski
dziecka
aą
poważ
zmarł.
Ponieważ w ciągu roku bud wstawione do budżetu zasad ne i sprawiają mu dotkliwy cia tej przyszłości naszej.
żetowego 1929-30 ujawnił aię niczego, Wydział Finansowo* ból świadczy tak częsty plącz
Przepełniona
sala
teatru
„Pa
cały szereg niezbędnych po Podatkowy Magistratu przystą dziecka.
lące" w ciszy i skupieniu otrzeb w gospodarce miejskiej, pił obecnie do opracowania
Sielskie—anielskie dziecińst gromnem słuchała tych prostych
które nie mogły z przyczyn nie dodatkowego budżetu za wspo
wo jest coraz rzadszem zjawis i jasnych, a jakże często za
zależnych od Magistratu być mniany okres budżetowy.
za zaginięcie Edwarda Piskorza.
kiem. Brutalne życie z jego poznawanych wywodów prele
twardą rzeczywistością zakłóca genta Lekceważone
nieraz
W związku ze wzmianka na
na- nika" z dni* 18 b. m., • u v v
Min. Wyzn. Relig. i Oświeć. Podania należy składać do 10 świat! marzeń dziecięcych i dziecko nabierało coraz więk szą p. t. „Gdzie jesteś synku?' maliśmy następujące w y j a ś 
napełnia
go
troską,
która
przeszej wartości, stawało się w zamieszczoną w nr. 18 .Dzień nię od matki zaginionego
Ed
imi
Publicznego ogłaaza konkurs lutego r.b.
warda Piskorza.
na jedno wakujące stypend
ium im. Adama Sławińskiego
— Syna swego Edwardo
dlo ucznia państwowego lub
oświadczyła p. Helena Pisko
prywatnego gimnazjum w War
rzowa—odprowadziłam w1 dni"
szawie wyznania rzymsko-ka
W pewien wieczór czerwco znany jej mężczyzna, który Apelacyjnego Kowalewski zło o uwzględnienie podania Ko 9 atycznia rb. do męża, i któ
tolickiego, pochodzącego z wo wy 1928 r. gościńcem ze wsi rozpoczął z nią rozmowę to żył podanie do Prezydenta Rze walewskiego, w której pisze, że rym nie żyję, a 13-go ejfcvie
jewództwa białostockiego, z pra Wyszki do wsi Pulne przecho warzyską. Kiedy znaleźli aię na czypospolitej o ułaskawienie. w swoim czasie Kowalewski działam się o jego z a ginie;
wem pierwszeństwa dla krew dziła Rozalja Warpachowska. drodze w lesie, mężczyzna za- Powołał aię on aa to, że jest tylko usiłował przyczynić jej c i u.
nego fundatora, noszącego naz W pewnym momencie dopędził ciągnął Warpachowska do krza jedynym żywicielem rodziny i krzywdę i obecnie obiecuje
Ponieważ dziecko znajdowa
wisko Sławiński lub Strawiński. ją idący w tymże kierunku nie- ków w zamiarze popełnienia udowodnił, że dobrze się spra eżenićfsię z nią.
gwałtu. Warpachowska stawiała wował w wojsku oraz ł e po
Wczoraj Sąd Okręgowy w ło się w tym czasie pod opu
energiczny opór, wobec czego siada 18 morgów ziemi, które Białymstoku otrzymał z Minis ka męża, spada więc naś) cał
nie udało mu się urzeczywist musi uprawiać. D o podania terstwa Sprawiedliwości zawia kowita odpowiedzialność t a l u *
została
rów domienie, że reskryptem z dnia syna.
Fretydent Rzplitej nadał po w Białymstoku, za zasługi oko nić swego zamiaru. Spostrzegłszy z a ł ą c z o n a
nadchodzących
włościan
na
nież
prośba
Warpachowskiej
4 atycznia r. b. Pan Prezydent
Gdy prosiłam męża, by poraz pierwszy Złoty Krzyż Za ło podniesienia przemysłu i rze
Rzeczypospolitej postanowił zła wiadział, co się siato z. Ino im
sługi inż. Mieczysławowi Mali miosła oraz usprawnienia ad pastnik uciekł.
godzić w drodze łaski karę Ko synem, to zamiast odpowiedzi
nowskiemu, naczelnikowi Wydz. ministracji przemysłowej w oPolicja wdrożyła dochodze
walewskiemu do 6 miesięcy i zostałam zwymyślaną i pnhii \
Przemysłowego Urzędu Wojew. kręgu białostockim.
nie i na podstawie wywiadów
wykonanie zawiesić na 5 lat. przez niego.
aresztowała 25-letniego KazJr
mierzą Kowalewskiego.
Nie mogąc z powodu prze
Wydział karny Sądu Okręgo prowadzanej kuracji (niedomaIzba Skarbowa w Białymstoku
Magistrat przesłał już odnoś wego' w Białymstoku na sesji ?'anią nerkowe) bywać n e bazażądała od Magistratu wykazu ny wykaz do Izby Skarbowej, wyjazdowej w Bielaku-Podlas- ach, odbywających aię zazwy
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legających z podatkiem od nie specjalne środki egzekucyjne mimo nieprzyznania się Kowa doniosłe cele takich organiza- su skalonego zatruli siej 75-let- dniu zmarł, a Arendt umu •ruchomości powyżej 1.000 zl.przeciwko tym płatnikom.
lewskiego, skazał go na rok cyj, jak „Przystań" i „Z.O.K.Z ni Franciszek Zacharko i 56-1 czony został w Szpitalu Żyd
więzienia, zasł. dom poprawy. prezydent miasta p. Wincenty
Sąd Apelacyjny po rozpatrze Hermanowski składa po 35 zło
niu założonej apelacji wyrok tych na „Przystań" i Związek
W dniu 19 b. nL na szosie cha, który odniósł nieznaczne zatwierdził. Oskarżony znajdo Obrony Kresów Zachodnich.
wał się przez cały czas na wol
Osowiec-Goniądz taksówka nie uszkodzenia ciała.
ności za kaucją.
— Adwokat Aleksander Piat'
wiadomego właściciela najecha
li! ua n e r . 42 p.p. Jana PeloJuż po wytoczeniu oskarże kowski wpłaca 10 złotych na
Komunikat
nia przeciwko Kowalewskiemu cele kulturalno-oświatowe „Ro
dziny Wojskowej", z powodu
Polski Biały Krzyż na zasile żona jego chorująca od dłuż' niemożności przybycia w dniu
nie swych funduszów, potrzeb szego czasu, zmarła. Po upra 19 bm. na dancing-bridge.
nych na oświatę w wojsku u- womocnieniu się wyroku Sądu
rządza w tym roku w salonach
lako
Resursy Obywatelskiej w dniu
2 lutego—dancing i w dniu 4
marca—„Siedź tradycyjny".
Ministerstwo Komunikacji za wania różnych wozów motoro
Z a r z ą d ma nadzieję, że mierza w szerokim zakresie u- wych' uruchomiono dwa wago
wezyscy sympatycy Wojskowi ruchomić na polskich kolejach ny różnych firm, jeden na linji
-w sobotę 25 I w aiedz. 26bm. i Cywilni zapamiętają te obie państwowych większą ilość wa Tarnów — Szczucin, dyrekcja
daty i w dniach oznaczonyci gonów motorowych, które za krakowska, drugi zaś na linji
ed 11 do 3 popołudniu
wypełnią salę, by tern dać dostosowane będą na tych lin Warszawa—Błonie. W razie po
po cenach
w
wód, że wszyscy myślimy o iach, gdzie konieczne jest czę myślnego wyniku prób Min.
podniesieniu kultury i oświaty ste kursowanie pociągów o ma Komunikacji poczyni azereg za
o d 6 0 atr.
APOLLO
wśród żołnierzy.
łym składzie. Celem wypróbo mówień na wagony motorowe.
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P o ś w i ę c e n i e loRalu

Troska dziecka i troska o dziecko.

Okropna śmierć robotnika.
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Budiif dodatkowy miasta na r. 19Z9-30.

Ojciec ponosi całkowitą odpowiedzialność

Wakujące stypendium.

ECHO PIĘKNEGO WIECZORU CZERWCOWEGO.

Zloty

JSrzyt Zasługi.

Ofiary.

Ściąganie p o d a t k ó w .

Zatrucie spirytusem skażonym

Taksówka wpadła na żołnierza.

Pierwszy europejski arcyfilm
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Pat i Paiacbon

po powrocie z Ameryki

K o l e j o w e w a g o n y motorowe.
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PONADTO

Czarująca, rasowa i pełna temperamentu ulubienica

JENNY JUGO
w wzruszającym dramacie o miłości pierwszej i... ostatniej
p. t.
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UCIECZKA OD MIŁOŚCITAJEMNICE EKRANU
„MODERN
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Wazelkie PASSE - PARTOUT I bilety
ulgowe bezwzględnie nieważne

Powiększona orkiestra pod batutą & P O M E R A N C A

Najpotężniejszy film (wiata, oezałamiający potęgą treści, wielkością iucenlzacji. artyzm* gry i technika

A R K A NQEGO
Rewelacyjny dramat miłości wipółczeencj i mitotci biblijnej, na tle wielkiej wojny iwiat. i rozszalałych wód potopu

GEORGE 0 BRIEN — DOLORES C O S T E b b O
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JAFET

M I R I A M tona JAFETA
N I E F I L / I M k r ó l poganek.miaeta

w podw. roli: tancerki kabaret, i MIR1AM zony JAFETA
T O M oficer wojek emerykaneklch
M A R Y kobieta szpieg
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I W A N O W pułkownik roty jak i
wenołoicen.
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Dramat wielkomle|ikl iluatrający ciernie i bkaki egayaten
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Realizacja największego europejskiego reżysera:
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Czytelnikom
.Dziennika Bialoitockiego lOccnnycb,
pożytecznych katątek tylko aa 5 zł.
1) Dr, Jozan: .Zy
cie płciowe kobie
ty". Poradnik lekar•ki. 2) Dr. Werner:
Lekarz domowy—maaaz
Leczenia
wazelkich chorób. 3). Dr. Mieiewicz:
met'caran—kobiet". 4) Dr.
eininger: -Tai
.Tajemnice kobiet 1 męż
czyzn". S) Dr.
Korabiewlcz: .Choroby
weneryczne-. Dodajemy 5 innych, po
żytecznych katąiek. raaem 10 luląlek
tylko za 5 tłotycn.
Wysyłamy za gotówka lub zaliczką
pocztowa. n» wydatki włączyć zł. t 50.
—(można znaczki pocztowe.) Ogkieaenję załączyć. Weraaawa. Redakcja
„Świt". Nowowiei»l» 32 6.
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WAJWMKI
w ~ « « ^ r N ąPRMIIIEiiATYi
i B i U H U ( A l T i Miejscowa r- dostarczaniem do domu - Zl J. - aemiielecowa wraz « przesyłka
Zl 5 gr 5 , — zagrań cana — Zl 9.
^ w i u t ^ o n n , M wiersz ealimetrowT--seeroko»f- szpalty rodaka, w tetttose na 4 f*ronie-70
|
ru groszy
swyoraiaa potowa «palty redake,—25 i?., drobne z» wyraz 30 gr. Układ oftł.reji!
w kronice podlegała oulajł^ągyjtoww. Z . łerrwinowy druk ogłoszeń AdzrŁeistraci. nie odpowiada. Na zasadzie -chwał Z l a ^ r S a s f K r o w tarwszystkto komnatkałT iWyhscyj pryWał. i tpoł
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