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Gorgono

ą

, Staś Zaremba w końcowem zeznaniu oświadczył"
ie .,.,id~iol postał §oreonofl)~j 6r~pośr~dnio po OIorderst

Wpiątym dniu

'

j~

Kraków, 10 marca.

Piąty dzien procesu o zbrodnię brzuchowicką zelektryzował Kra,ków, Ta-

kich tłumów, zbierających się Już Od.
wczesnego ranka przed gmachem są
du, jeszcze nie było, Musiano uciec się
dO pomocy policji.
Co spOwOdOwało ten natłok? Wczo
rajsze załamanie się Stasia Zaremby.
Ma On dzisiaj w dalszym ciągU zezna.
wać. Po tem, co powiedział ,wczoraj,
gdy zaczął nieco plątać, gdy Oświad
czył, ż~ nie mOże kategorycznie uwa.
żać Oorgouowej za morderczynię Lusi,
gdy zaczął się nieco plątać, gdy ośwlad
nie - coż powie dzisiaj? Może powie
coś, bo będzie stanowić punkt zwrotny
.w tej sprawie?
Ody Staś zeznaie, Oorgonowa spo.
Kłąda na niegO uważnie. Patrzy tak,
jak gdyby chciała go natchnąć do mówienia teKo, co ona myśli. Czasem w
jej wyrazistych oczach maluje się ból,
czaselll rozpacz. Czy mOżna tak genjalnłe udawać?

Ale gdy zeznaje arch. Zaremba,
OorgonOWa nie ukrywa swej nleChęCI'1
NIe może mu daTOwać, że się jej ~

parł.

I

Przed sądem lwowskim OorgonOwa
Tu, w Krakowie, broni się doskonale. Ale nie mOżna z tego
wyciągać niekorzystnych dla niej wniOsków. Przecież ona musi tak się brOnić.
Przecież walczy o najwyższą stawkę:
o żYcIe! ..
Trzeba widzieć trybunał, prokuratorów i obrońców, by zrozumieć, jak
wczuwają się Oni w tę sprawę, z jakiem nateżeniem śledzą każde słówko,
starając się je pOwiązać lOgicznie z fak.
tam i, A wszak to nie oni będą bezpośrednio rozstrzygać o losie Oskarżonej
I dlatego Oczy wszystkIch od czasu do
czasu, zwłaszcza w emOcjonujących
mOmentach, zwracają się ku ławIe
przysięgłych. Oni to powiedzą jedno
słowo, które zadecyduje: "TAK" lub
broniła się nieźle.

Staś

Zaremba podaje Gorgonowei iu tro, w kt6rem ją -

według

swych zeznań -

O godz. 9.25 rozlega się d'zwcmelk:.
Obr.: - Czy rozma'W~ał pan z KaNa salę wchodzą przysięgli, za nimi try mińskim, że sios,t ra niebosrozka chciała
bu~,ał. Zabiera glos prz.ewodniczący:
się Oorganowej pozbyć z domu?
Chcę zruz.nalCzyć, że od s~mego poŚw.: - Nie, nigdy o tern nikomu
czą~u staJratem się prowadzić rozpra- nie mówiłem.
wę w zlllPełnym spokoju. Ponieważ ze
Obr.: - A kiedy Bekerówna przestrony gal'erji rozlegają się glosy zad o- jęła list, adresowany do p. Gorgono\vej,
wolenia lub niezadowol>elnia, gorąco arpe- czy mówił pan o tern komuś?
lu'ię, by się tego wY'strzegać. Również
Św.: - Nie - nikomu nie mówiłem.
..NIE".
paJnlÓw przYlS'ięgłY'ch proszę, aby OOZ moA jakie jest nastawienie sędziów j~go pośrednktwa nie za dawruli pytań.
przysięgłych? Któż może to wiedzieĆ - Proszę wezw~ć Stanisława Zarembę.
i przewidzieć? Jeżeli PorÓwnYwać ich
Ody Staś staje, a racze1 sialda przed
Obr.: - W czyjej głowie zro-d\zila
według zawodów, skład ławy przysię- sądem, adw. dr. Wo in iakows ki zwraca się myśl inwiJigowania p. Gorgonowej
głych w Krakowie nie odbiega wiele od mu UW3Jgę, że obrona, zadając mu py- przez przejmowanie jej POC'lty?
Zespołu lwowskiego. Tam trzech sę- tania, nile ma zamiaru r,()Ibić z niego waŚw.: - Nie przypominam sobie.
dzi6w powiedziało •• nie", Ilu zgodZi się rjata lub wogóle czymić mu jakieś przyObr.: - Czy żaliliście się kiedyś oJz nimi w Krakowie'?
>krości.
cu, że krzywda się wam dzieje, w jeAtmosfera Zgęszcza Się. Nad brzuNa pytanilę adw. WoźniakowskLego dzeniu. ubraniu, że lesteści e przez Gorchowicka tra1!edją wciąż wiSi pomroka. świl adek QpowiruclJa, jak wyglądała wlHa gonową źle traktowani?
O godz. 9.05 PosterunkOwy wprowa i w jaJki SlPosóh ujrzal stojącą postać we
Św.: - NLe.
dza Gorgonową. Rzuca się w OCzy drzwtruch. ' Później widzi'al ślady na
Obr.: - Dlaczego?
fakt, iat{ dyskretnie pOlicja sprawuie ten śn1eg1k
Św.: - Nigdy się nikomu nie 'tilIiswói obowiązek. Posterunkowy nie sta
Adw. Woźniakowski: - Ozy śla'd'Y lem.
je za Gorgonową. usuwa Się zupełnie były z'u1pet'n!,e świle'że?
Obr.: - A kiedy p. Go,r gonowa powtył. pOd ści~nę. A ponieważ ława 0Św;: - Trochę s1ajały i wod'a Wbra- wiedziała panu "świnia", czy żaJ.ił się
dcarżonvch stoi PO środku sali. więc ta sl.ę tam.
pan prted ojcem?
złudzenie OdpOwiadania ąrzez Gorgono
Obr.: - A więc ślady były stajałe
Św.: - Nie, dlatego, że ojciec był
wą z woltlej stopy jest nIemal zupełne. i ty1
l ko vem się z,naczyły, - że było wgłę- przy tern.
Twarz Gorgonowej wskazuje na jej bienie?
Obr.: - A czy zareagował na to?
Św.: - Nie.
ch;r~:el1ie p~ychicznt;· ' Gdy się ją obse~ŚW.: - Tak.
.
Óbr.: - Przedtem aniżeli do wasze.Obr.; - J.a.lk pan wy'szedl, czy me
wuie cot!lj o rmcr', wl~!ać. Jak zmęczenIe
bierz/) ~6rę; z dni,", n3 dzień. t~arz iei I zauważył pan.' 'że śnieg- jeszcze padał? go domu przybyła p. Oorgonowa, ktoś
się wami ,również opiekował. Czy było
staie ~ię b1e<l.~za, jakby WYC 1 ąlln l ęta.
Św.: - Przestawał padać.

Inwigilacja liorgonowei

widział

po dokonanru Zbrodni.

wam wówczas lepiej czy gorzej?
Św.: Przed p. Gorgonową byto
gorzej.
Obr. - Czy p. Gorgonowa wylegi.
wała się całemi dniami na kanapie. Clytając książkę, czy też pracowała cięż
]{lo fhzycznie i dbała o was?
Św.: - Pracowała pilnie, dbała.
Obr, - Gdy nie było służącej, to
czy sama wszystko wbiła?
Św.: - Tak. robiła wszystko.
Obr. - Czy ojciec mówił kiedy oskar
żonej: daję ci piemądze, a ty nie dajesz
nic jeść?
Św. - Nie, ~igdy tego nie słyszałem.
Obr. - Czy ojciec mówił kiedy, by
Gorgonową śledzić?

Św.

- Nie.
Obr. - A więc to,
z waszej inicjatywy?
Św, - Tak.

co'ście

robili,

było

Dlaczego Romusia nie
che'iala spać z matką?

Adw. Ettinger: - Czy Lusia chciała
do siebie na noc, a oskar
żona nie pozwoliła owego krytycznego
wieczora?
Św. - Tak.
wziąć Romusię

(Dalszy

ciąg

na str, 2-giej).

Adw. EttiDger: - Ale matka chdała
wówczas, żeby Romusia z nią spała, a
Romusia nde chciała?
św. Tak, p. Go~onowa chciała,
teby Romusia &pała tej n,o cy z nią, al
Musia nie chciała, sama nie chciała.
Przewodni(:zącemu wydaje .ię to niejame i jeezcze ra'.!: zadaje te same pytania,_ dodajl\c
Niech przytem:
pan się zastanowi dobrze
nad tern, co pan mówi. Niech pan sobie
Ch
· .
prze dtem (pomyś11, mm pan powie.
oć
tu padły słowa, że pan zezn.aje z prem~dytacją, mim<> to, niech pan się zasŁanowi, gdy pan mówi. Jeżelt pan nie parnięta, lepie3 m6wdć; "nie pamiętam", bo to
jest be1JPieczniej. - Więc pan mówi, że
Romusia nie chciała iść z p. GOl'\gonową
a dlacze~o? Dlaczego nie chciała spać
z matką te; nocy?
św. - Romusia bardzo kochała ojca,
chciała z nim spać.
Adw. Ettinger: - Gdy pan przechodzd.ł koło drzwi sYlPialni Gorgonowej, Ul
u",:"ażył pan, że ona leży w łóżku i czyta
kJslą.ż'kę. Czy leżała na boku czy na

orgonoVt!
i
przy tam, z· a
"ObsłaJ •
e

W'ZIllak?
Św.

- Na wznak.
Adw. Ettm.,er: - Czy kołdrą była
nakryta po e.a.me pachy?
Św. - Tak.
Obr. - A mimo to, zauważył pan
kolot jej kos'.!:u1i?
św. - Tak.
Ob r.. J a s k o ńCZyl em py tama,
· a le ch cę
zaznaczyć, powracajac do wczorajszegO dnia, że wczoraj mówiłem o trzech
śladach rąk na ściar1l'e, a p. prokura tor
,kwestionował te ślady. Oto tu na str.
145 sprawy mamy to wyraźnie zaznaCZOne· Proszę o stwierdzenie. że byłY
trzy ślady na ścianie.
PrzewodniczącY stwierdza.
PrzySięgłY Taraszkiewicz: Gdy PQbiegł pan do P?koju sios~ry i chc!ał Ją
ratować, CZy CIało było Jeszcze cIepłe.
CZY ostygł.e?
j

Św.: CIepłe.

PrZYsięgłY: A wiec śmierć nastąpila

to

była
ł

'!I

orgonow

l."

Przew.: Reasumując to wszystko,
pytam: gdy się pan zbudził. uirzal pan,
lak jakaś postać przeszła przez drzwi,
skrę-cila na lewo i pan poznał. że to jelt
Oorgonowa? CZy pan obstaje przy tent
pod przysięgą?
Św.: Ta, Urzy tem obstaję,
Pr<>f. Olbrycbt: Gdy pan biegł do pokoju siostry, ujrzał pan, że siostra przykryta jest poduszka, zdjął pan tę podl!sz
kę, _ w jakiej pozycii zastał pan SlOstre?
Św.: Otowa skręcona bYła w prawo Leżała ona nawznak.
Prof. Olbrycht: CZy prawa strona
głowy leżała na poduszce? Niech się
pan zastanowi. ja nie chcę pana sugero-

I wać

St~ś nie umie tego wyHuma:czyć, więc
t
Św.: Nie umiem na to odpowiedzieć. prof. Olbrycht demonstruie i py a, czy

bezpośrednio przedtem.

(Dalszy
ciąg)

tak. Świadek potwierdza, że rzeczywjście prawa strona twarzy leżała na PQduszce.
Proł. OIbrycht: Pan mówi, że ciało
bYło jestcze ciepłe. A krew CZy
krew była zastYl!ła?
Św.: Tak, zastygła.
Prof. OIbrycht: Pros ze powiedzieĆ
bez ienady. To jest wazug rzecz. niech
pan się nie wstydzi i powie: czy zdarzylo się kiedyś, ze gdy były zepsute ubikacie i trzeba było wychodzić na 'lewnątrz, bYło zimno, wiec czy nie
bYło wypadku, by oddal pan ekskramenty w mieszkaniu?
Św.: Nie, nigdy.
Prof. Olbrvcht: Czy pan pamięta. te
pan zeznaje pod przysięgą?
Św.: Tak.
PrzewodniczącY zarządza koniec
przesłuchiwania Stasia Zaremby i każe
wezwać arch. Zarembę na salę· Gdy
Zaremba wchodzi, powstaje wielkie poruszenie.

architekta
Zaremby
Ze nania
PrzysiAga W
Pme'WlOd.nkzący

pyta, czy strony
~ądaJą 'laprzysiężenia §w1adka. Prokurator domaga się znpr.zysię:!enła. Następuje złożenie przysięgi przez
arch.
Zarembę.

Przew'Odnkzący uprzedza świadka,
jakIe skutki może pociągnąć za SIObą
mówdenie nieprawdy i pros!, aby opowledizłał życiorys Gorgonowe"j.
Arch. Zaremba: Wiem tyle, co sły
szalem od niej samej. M6w-iła mi, te
pochodd IZ Da1macjl , oJclec był 1eJkarzem okrętow;ym. Poznała się tam z
Gorgonem. Gdy mąż wyjechał. zostala
SaJIIla· Nie mogła wytrzymać w domu ze
względu na teścia, który jej podobno
za'i:ruwał życie. Szukała pracy. Dostała się dla szpitala. Po skońc'leniu kursu
pielęgniarsl{.wa wystano ją do jakichś
państwa dla piel~gnowania dzieci. Ody
tę posadę straciła, zatrudniona była w
sklepie z cułkierkam 1 , - ale to by1a bar.
dzo marna posada I szukała czegoś odpowiednlejszeg'O. Wówczas poznałem
ją przypadkowo za poSrednictwem 'znajomych.
Przew.: - Ja:kLe bylo pa'ńs'k1e pot ycle z żooą?

Pożycia

z żoną

Św.: -' Z żOIIlą tyłem do 1924 roku. Gdy żona zachorowała. myślałem
począ'ikowo, że to jest tyllro histeria,
rule gdy stan się pogorszył, zaprowadziłem ją do lekana. profesora psychjatry, Iktóry orzekł, że jest chora umyslowo i trze!ba ją oddać do zakładu.
Ja się temu sprzeciwiałem. ale rodz,lna
ją umieścIla sama. BY'łem kuratorem
żony, ale zrzekłem się tego obowiązku,
który przejęła moja szwag~erka. Po
z--"3-<:h miesiącach P9'bytu żooy w zakładzie stwterdwno, ~e nie jest 'Ona tak
chora. by musiała przebywać w odosobnieniu; wróciła wówczas do domu.
Ale stan jej się pogorSlZyl i znowu musiała wr Ócić do zakła'd1L
Przew.: - Czy WTIa miara manję

prześladowczą?
Św.: -. Tak.

,

Przew.: - PaJD poznał GorgO11ową
prze'z znajomą Bał!k.inową?
k
4-T..t. l'ś
. kI1~~
Ś w .•• -, T a,
spo~Yl\.a I my SIę
l\a
razy. Mówlla mi, ze szum posady a ponieważ sk'Ończyła kurs pielęgniarski.
zapropcmowałem jej by zajęh się opleką moich dz 1eci .
.
Przew.: - Czy była między wami
mowa o wynagrodzeniu?
,
.
Św.: - Początkowo nle, to miała
być prcba.
Prze~.: - Gf-Y pa:n występował
W'ob~c ~lej z !ak,emlś Int~mneml z~jeTzenlam l?
6 W .: _ O ile sobte przYIPominąm, t,o
.,
było za trzecim razem.
Przew.: - No takie rz,e czy mogą
być i za pierws~ym razem. jeśli się
ktoś iJroll11UŚ podoba. (Smiech na sali).
O&y pan obiecy:wa~ Qor&,onowej maIteństwp.~
"
.
'I

...

kościele

Sw.: - Początkowo nIe.
Przew.: - Więc na !począi!ku zacho-

że

d2.ieci sq krnąBrne i nie chcą słuchać.

Przew.: -

Byto tu takle twierdze-

Najwięcej skarżyła się na Lu"ię. Powie- nLe, że to dlatego pan się miał prz'enl' eść
działa jej wówczas, że dzieci musi sobie do Lwowa ponieważ obawiał się egze-

czemś ująć.

kucH.
Przew. - Czy pan zauważył, że Lu$w.: - Nie. to jest wykluczone. Lusi zresztą podobało stę, te jej koleian·
wywal się pan w stosun!ku do niej obo- sh jest niechętna Gorgonowej?
jętnie, i kiledy za'częło się to wa'sze cieka ma ładny pokój I chciab mieć r6wpLejsze współżycie.
mnłel
nież własne mieszkanie i willyt6wkę na
Sw.: - Po kiHm miesiąca:ch.
drzwiach.
Przew.: - A jClJk w było w Kralkozdradzałal"
Dalej świadek wyjaśnia, te dawał
wite. Jalkąś ,pl'ZYlsięgę pan od n!,ej uzy-.
ł. Gorgon'Owej na łączne utrzymanie oko·
Sw. - Tak, to było z pow;ldu tego, ło 20 zł. dliennie, a gdy ona sama była
s,kal w kościele?
G'OI1gQnowa 'Podnosi się gwałtownie z że Gorgonowa mnie zdradzała.
w Brzuchowicach, otrzymywała 10 zł.
~sca i woła:
Przew. - Czy to była przyc~yna, że dziell'nie. WiadomoŚć o przeniesieniu Się
- To było w koścłele Marjackłm. pan wysła~ Lusię do Szwajcarji?
Zaremby 'z dziećmł do Lwowa wywo·
Ja to tu przysięgałam.
Św. - Częśoiowo.
lala na oskarżonej początkowo nlemn~
, Św.: - Tak.
Prze.w. - A jak było z wyjazdem wrażenie, ale potem wydawało się, te
Przew.: - Kiedy zaczęły slIę 'P'SUIĆ te do Rymanowa? To było po jakiejś wieI- Gorgonowa z tern się pogodziła.
stosusnkl?
k:ej awanturze.
Przew.: - Niech mi pan pow~ .. , Jak
Św.: - Po urqdzeni'u Romusi Gorgośw. - Myśmy się urządzil~ w ten spo s'Pędziilś~ie święta.
nowa stała się bar,dzo nerwowa.
sób, te pół tygoania byla Musia z nami ' Sw.: -2. Pojechaliśmy do Br.luchbPrzew.: - A czy pan nne dal do tego we Lwewie. a pół tygodnia z matką w wic. Wilię spędzitem na serdecznytn naBrzuchowicach, Musia jednak bardzo stroju Z dziećmi. Podarunków nie byl'O,
powodu, \p<\In jaJko mężczyzna?
. Św.: - Podejr,z,ewała, że mam sto- płakał'a i nje chciała zostać z maJką , _.~' a Q opłatek Oorgonowa nie po~~arata
S'UItlek ze swą biurali.stką, ale to dla1tego. Wródliśmy do Brzuchowic. Tam Gorgo- się. Życzeń nie było, bo fa nie chclałe;m
re ja wogó'le do personel'!! odlnoszę się nowa zaczęh krzyczeć na Lusie, więc. 'kiłamac.(
jillk dlo pI1zyjadół. a nie jaik do obcych. wysłałem dzieci do pensjonatu; do Ry.

"liorgonowl

Awanłura \V

hotelu

PrZew.: - A jak t'O byto z

tą awan-

furą w hotclJu. Ona zostala przez Ipillna

mapr;::.r~z~:~eg~d~~a~~i~)~~C~or_ liorgonowa proponule aby
gonS:~i2. Ja o tern nic nie wiem.
IPrZynieŚĆ ~O sądu dzlBCko
Przew. Czy Gorgonowa mogła urodzona \II \V le AZl 8n'
lu
czuć jakąś UTazę do Lusi, uważając ją za
...
e

czy,nnLe znieważona?
Sw.: - Nie, to ja od niej o'berwa- przyczynę rozdźwięku między nią a
tem.
panem?
Na sar! Ślnrech. Oorgonowa ileż się
Św. - Mogła mieć, ponieważ Lusia
uŚlnrecha.
prowadziła we Lwowie g<?S1?odarslwo i
Przew.: - Jak silę 7,achowywała Oor dYlSPonowała słuźbą, kiedy Gorgonowa
gonowa ? Czy IZ!nata je:s.z,cze Lnnych męż- była w Brzuchowicach, a ona chciała
cZY'~n? Czy Lusl1a d<l'wała pailliU listy, przez cały czas być panią domu. Nie mo
ilctóre lPI1Zychodzlły do .niej od obcych głem jednak tego ZIlllienić, bo nie chciamęż'czym?
łem córce robić przykrości.
Św.: - NiJe LusI'a, ale służąca dała
Przew. - Czy pan. s~yszał.' by Gorm! Hst. w którym 'ktoś wyznaczał Oor- go?owa kupowała tamej, a hczyła drogonowe!j randkę.
żeJ?
..
Przew.: - A pan C'O na to?
Św. - Tak opowtadał mI Std.
,
P~zew. -:- ~a~ ~owstała myśl osobne
ngOy?mleszkan1a 1 Jakle były tego przyczyeŚ
ł
ś w. - M'lesz k ame,
. kt6 re }aJmo~a
.
ł'ś
,
lmy było za dute, a stosunk1 materJałne
Sw.: - ChcIałem z nią zerwillć, <\Ile pogo,~zyły się· Ni~ było I?~ie sta~ na to.
chdalem "ZaJbrać RIomusię. GOI'Ig'OIłowa P?st.anoW1łem wz.tąć m~leJs~e mleszka"
'nLe chciała się na to iZlgodz,ić Pewn~go n!1e, a wtedy Lusla pOWiedZiała, że stad i . d aIk
l 'd
'L d b'
nowczo nie chce mieszkać z Gorgonową
n:a Je -n
przYlSZ a o mn e I() lura Poszedłem więc z córką.
łzażądała
D
Przew,' 10.000
_ Ozydolaraw.
było t'O na serjo czy
~a~tem? .
,
II
'
.
Wynajęliśmy
razem mieszkanie I
Św.: - Myśle, ~ na seno. ~O.OOO wstawiliśnry mehle, które były włas'<!olarów oczyWlśde me moglem j~J dać, nością Lusi. Te meble były kU'Pione za
włęc szły między :namI ta,r,g'l.
. i d
. . .
t' . L
Przew: _ lalki był stosunek Oorgo- p,len
ą ~ mOJeJ zony, a po em la 1e u. d 'd' .?
sl,odk,uPlłem. ~ówczas G<?rgonowa ponoW1~ Q ZleCI.
wJedzJała że nLe chce mJeszkać sama
Sw.: - GiOr~onowa QpDekowala się w, BrzuchowLca,ch. W'Obec tego Lusia
lepDej Stasfieim arrrilżeli L:UJsią. M6wil~ do powiedziała, by Gorognowa zam1eszkaniej w tonIe o~trym, ze zadruje Sl'ę z ła w bocznym pdkJofu, który nie będlie
chłQPcann!. MI~dzy lIlią a. cónką .byłY się łączyć z mieszkani'em. Gorgonowa
sCYlsje. Ze StCl'silem zaś me, gldy\z był chciała jednak, alby dzieci zamieszkały
Slpokojnileszy I młodszy.
w boczn'1'n'I pokoJ·u. a ona chce być naJ'"
Przew. - Skąd pan wiedział, że by- da'l goSpodynią. Skończyło się jednak
ły scysje z córką· Czy dzieci r:· auu opo- na tern, że Gorgonowa miała zostać w
wia~lały O ten::?, . ,
,
. ~r~uchowicach, a myśmy ie1i się pr~eSw. - .DZlec~ mI m~dy me ?pOWla- nJesć do, n.owego mles,zkapla., Tam 1!lladFl.ły. bo nH! chclały mme martw\~, Sam la. r6wn l ez na drLwlach WISIeć wlzylQ :widziałem. Gorg~oy.;a. oą?~~~",d~~a mi tówka Lusi.
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Zakłopotanie świadka wywołuje pytanie co do ówczesne'g o ponownego '
Zlbłiżenia się do Gorgonowef i stosunki
między nimi, którego owocem było
dzIecko urodzone w wręzleniu~
Przew.: - Czy pan się wog6le do
tego puyznaje? Może się pan uchylić
od odpowLedz1alności? '
W tej chwili wstaje Oorgonowa i
prosi o przyniesien1e dziecka celem
stwierdzenia pOdobieństwa do Zaremby.
Świadek odpowiada, Że wówcz,as przyszła do pokoi u sama Gorgonowa.
Oskarżona: Po takie rzeczy zawsze
chodziło sle do tego. pokoju.
W
l ś"
l
eso O ~ na sa l'

Kry tycznBQOnUI
. d·

Przew.: Jak to było PO świętach krY
.
tycz,negod Ula.
Św. Przyiechałem do Brzuchowic.
Kry'ycznego dn'a bawl·tem Sl'ę na śnl'e~u
l
l
I
b
potem wrócHem do domu na kolacię. Wysłałem syna na stację po Lusię. Potem WSZyscy jedli kolację, tylko nie Gor
gonowa. Ona siedziała Przy stole. ale
czytał k' i '1
a s az {ę.
Przew,: CZy Gorgonowa często nie
jadała kolacji.
Św.: Bardzo czesto.
Przew.: A jak było z Musią? Chciała
pójść do Lusi czy do pana?
. Św.: Chciała pójść do Lusi, ale Oor.
gonowa Dowiedziała, że. Musia PÓJdzie
do mamy. Skończyło S1ę na tern, te
Musia miała spać u mnie. Oorgonowa
WYSzła do swego pokoiu, zabrała książkę i położyła sie spać. W 10 minut PÓt-

Zrzuc·'y
NAdr.
(
ALI,
LE
A
l BZ
ciemny
na Gorgo
cleń

Ilal1Di." ·a

nie~ poszedłem do swego pokoju. Dzieci Lusi? Pan jest architektem, może nam nim pokoju?
mnie odprowadziły. l1ylO bardzo ~(J- to dokładnie poWiedzieć.
Św.: - Wykluczone.
I ; rl ~ ~~~
rąco. więc Lusia kazała otworzyć okno.
Św. - Z wewnątrz było do parapetu
Przew.: - Jak się· zachowywała
~q
X:or:~
Po chw!1i S~aś je zamkną.. Uzieci poże- 80 c., ~ z zewnątrz dochodziło jeszcze 60 w6wczas Gorgonowa?
I z kOłnierzem. podnles'ony do górY•. W
gnaty Się ze mną i wysztv.
cm., WięC było razem metr 40 cm. Samo l'
Św.:- Trząsłem się z zdenerwowa- tym momencIe Zaremba. który byt lak.
Przew.: Czy pan wyszedł przedtem okno na wysokości metr 20 cm.
nia. więc radziła mi, abym się położył by zmartwiały i zwracaj ą c sie w kierun
na dwór?
"
Św. - Tak, gdyż był gzyms pod ok-. do łóżka I uspokoił.
Oorgonowei Powiedział:
ŚW.: Tak. przez małą werendę. Gor. nem, ale myśmy patrzeli na gzyms i tadPrzew.: - Czy zwrócił pan uwagę, ..Trzeba zobaczyć CO robi dziecko".
~onowa leiala wtedy w łóżku.
nych śladów nie było..
że Gorgol1owa trzymała wówczas ręce Mial na myśli Musię. Oskarżona I)de·
,Przew,' - Czy padało ŚWiatło do po- w rękawach.
Iszła. Nie bvło ki pół godziny. W czasie
ko)~ LUS11.
..
Św.: - Nie, Gorgonowa stale trzy- jej nieobecności wszczęliśmy dalsze do.
.
mvsły. Zastanawialiśmy się nad tem.
Sw. -.Ta~, g~yz przed d.omem WlSla mala tak ręce.
Następnie na pytanie 1Jrok. dr. szy- la lampa l śWJe.clła do pokoJu.
. .
Przew:: - . Tu mÓWIOno, że rnleliś· kto przychodził w os~atnich czasach.
/Jllly wyjaśnia Zaremba, że od drzwi zePrzew. - Nlec.h pa~ nam opOWle, 1.a • ,Cl~ ztego 1 CZUjącego psa..Po morderst- ! iednak z tei strony mus i ałY odpaść
wn\'trzn y'ch był tylko jeden klucz a we- ka 'Yy.tworzyła ~lę wowczas sytuacJa, wIe była dokonan~ w · wIlIl kradzież. wszell<ie podeirzenia· Nie mOżna było
wnątrz były one otwrurte. Gdy wrócił gdy )UZ przyszedł lekarz.
.
.
Jak się wówc.zas pIes zacho~ał?
również podeJrzewać robotników. o
do swego pokojU położył się spać. Słv·
. Sw. - P~zys~edł dr. Csala l st~ler.
~w.: - NIe wiem, gdy~ me było których wspominał KamilIski. Wtedy
szał muzykę radjową. Zasnął około 10. ~ztł odr~zu, ze ,!Iema ratunku. Prosiłem, I mme w6wczas w I3rzuchowlcach..
!z'awił się wachmistrz Trella. który PoNa tern o godz. 11.50 przewodmczą-' ""ed iat że odnalazł ślad V wiod c od
- C~v Oor~c:-no,:va zamvkała drzwi dzie ~eby I?r~b.ował Ją. r~tow~ć, ale or~ekł,
lące Ich pokÓJ. nIe slvszał.
•
ze to lUZ lest Sp6z~lone I .zaczął mi po- cy zarządza przerwę.
d6m; d~ matej werandy i od jed~ei z
byl;~~!n~~CY? Niech pan opowie lak to magać przy szukanIu śladowo
Zezn~n:-!II
Cs~11
bram. do drugiej .•_
Św.: - W nocy słyszałem straszny
Przew.:- Znaczy się, że pan pierw[I
II 1/.
U
NIe znalazł sIadów po zewnętrzn~j
krzY'k bie~nQcerYo
~tasia
Losla zabita szy badał ślady gdzie je zauważyliśp
.
d
240
stronie
'1
..
..., ...
.'
.' ?
.,
o przef\V'Ie o R'O z. . wraca domu ogrodZenia oraz od bramy do
LlIsia zamordowana" Zerwałem SIę z Cle
d
I
P
d 1.
. d
•
lóika. Poble tern do' drzwi Qorgonowej
Św.: - Tui przed werendą.
są. n~ sa ę·
rz.ewo n czacy Z?W1a a-l
ZaczQfem w6wczas sarn szukać ~Iai słyszałem. j;k Staś r.a pr~u jej krzy.
Przew.: - Czy mieliście jakąś la- ~!a:
ze wprawd e. ~ dilszvmb Cląf~ pO d6w. Posz.edt~m w ~ier?!1k~ bramv tvlczat w dalszym ciągu Wróciłem do sto~ tarkę?
1\'.l l1 len 7~zr~wa I.~., a.re~ a ,e, na. nej· KamIńskI pOWIedZIał. ze Idusz byl
la po świe.c~ · i pobiegt~~ do po~oju Lusi
;'r:Sfc;ep:z~łluc~~~:e u~~ SIZgd~'t dSł~:Si~ od :sśt:.?ny wew
lętrzNnejd i. żńe bramd': po
ka .
Za mną bIegł Staś HleS!fem ploCrwszy
ślady
wy.
",lU
Zamy
a Zle prze PClzastałem cÓrkę Ieiącą na łóiku. Naro}I
'IR
{;Vll ka fearaza .łlO na ny
straty. matertaln7' Ipełnieniem m~rdu. ja~ zeznał Kamiński.
biłem strasznego krzyku.
~w.: _ Nie. było zupełnie wyraźnie
ec; go. ze stro
me zgłaszała Gor~onowa mIała 'YYlechać do Lwowa.
przew.: - Wolał paJn policję?
widać. pod samym murem.
ZSP1wZeCIWu,
p~z~wo.d ąl~ząCY . zwalnIa I KrytYCZnego dnia stanowczo brnmc
Sw.: _ Tak.
Przew.: - Jakie były ślady duie, ~ł emhe na dZlen dZISIeJSZY 1 poleca zamknał. a Po morderstWie zastał Ja o_
Przew.: _ Czy pan wtedy widział małe. kobiece. męskie?
w~zwać dr. Csalę, lekarza z Brzucho. twartą. obok Zaś nie bvło fadnvch ~la_
Gorgonową?
Sw.: - Tego określić dokładnie nic lWIC. •
•
Idów. NastępnIe poszliśmy do bramv
Św.: - PIerwszy raz, jak dobIegłem mogę, ale zdaje się. że to były duże
~wladek zezna!e pod przYSIęga. Jes~ głów1\eJ.
cl~ rlr7w; (10r"'r,nm.ve; lwlo w if'i nr.1',...in I ~Iady. Ja się nad temi śladami tak do- to bardzo pr.zystoJnv mę.żczyzna. mÓ\y11
Była tnm brama wjazdowa i furtka .
~ma~~ ~ Z~ ~~a kradnie nie zastanawiałem.
z. I>rzeko~a!1lem zezna Ola je~!O rzucaja., W tej chwili wró~jta oskarżona. wob:c
~~~~!~:;(;~
I
Przew.: - Niech pan je pokaże na CIt!mny Clen na Gorgonową.
. . 'cz('~O zapytałem 1ą. CZY w momen cIe .
Prew.;: - proszę nam .0PoW1e~zleć kiedy szła ku mnie furtka bYła zamIenię
. planie.
ciemno. Ujrzałem tam jakąś svlwetkę.
$wiadek pokazuje.
co panu Jest Wladome w tej sprawIe?
ta r7.y otwarta?
Przew. - Czy to wogóle była jaka§
Prok.: - Czy było wyratnie widać,
Dr. Csafa: - Zostarem zbudzony po
Odpowiedziała mi, że klucza używapostać, a może to było fulro?
że ślady prowadzity tam i zpowrotem? pófnocv przez służącego, który mnie ła, jec;nak nie wie. czy obracała nim by
Świadek slwierdza, że widział czarną
Św.: - ~Iady nie były skoordyno- zawiadomił. że w willi Zarcmby zamor-I otworzyć bramę. Wywn i o s kowałem
z
plamę, w każdym razie była to postać. wane. Właściwie jakby nie prowadzi- dawano kogoś. Ubrałem się szybko i tejfO, że chciała, aby odniósł wraź~nie.
-Gorgon ową z.astał. dopiero potem w ja· .ly w. żadnym kierunku.
Iposzedłem w kierunku wilii. Przed bra- z~ brama była ?twarta.. . . ,
da[n~ pok~lu. NIe zwracałem zreszł" r MIędzy adwokatem Ettil1gerem. a mą już slY1'załem s?czf'ka,,!ie psa. obo~~ • N.a rozp!,awl.e IwoskH~J dOW1e~zlC\łem
na mc uwagi, bo byłem bardzo zdener- prokuratorem powstaje zn6w sprzeczka kt6reg-o stał ogrodnik KamIński. Polecl- Sl~. 'e pOWIedzIała stanowczo. ze bra-
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i rwaniu w stawach, reumatyźmie, podagrze i łamaniu w ko~dach należy zastosować
tabletki Togal, kt6re uśmierzają te bóle. Spr6bujcie więc sami dziś jeszcze, lecz
żądajcie zawsze tylko oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszyst. aptekach.

wowany. Gorgonowa była cały czai W
futrze.
Przew. - Jak zabrali~cie się do tatowania?

o to. czy to były ślady powrotne czy lem mu zatrzymać psa a przez weTantet tylko beztadne.
Przewodniczący uę wszedłem do pokoju denatki, Stwicrprosi, ~by dokładnie określił to Zarem- cziłem śmierć Lusi i zakomunikowałem
ba.
to Zarembie.
Św.: - To trudno określić.
Zaremba rozpaczał wówczas strasz.
Przew.: :- Siady kierowały się pod liwie.
okno. czy tez szły ku sch6dkom?
Wyprowadziłem g-o za ręke na we~
ŚW.' - Szły ku schódkom.
randę. gdzie znaletli się WSZYscv do.
Adw. Woźn!ak~wskl przerrwa i pO-, mQwnicy, a między nimi l oskarżona.
kazuje n~ plame, ze jest to niemożliwe Zacząłem rozmawiać na temat przypuśw. - Zacząłem krzyczeć, teby przy stwierdZIĆ, czy szły, one ku. schó.dkom. szczeń. kto mógł dokonać zbrodni. Bynieśli wody i aby poszli po lekarza i po. pon!ewa~ sch?dy k~nczyły S.lę tuz przy Ilem trochę zdenerwowanv widokiem
licję. Potem wróciłem do swego pokoju, okm 7, WIęC .nle !!lozna mówIć. ~z~ szły zamordowanei i wyraziłem ..zdzjwien:e,
ubrałem spodnie i poszedłem znowu do dalej. czy~ez nie, tembar~zleJ. ze na ~e tu w pobJi~u posterunku dzleia się
pokoju Lusi. Chodziłem Łam i zpowro- schodach zadnych sIadów me było.
taJ<ie rzeczy· Na to oskartona zwrócitem. Krzyczałem i płakałem. Wtedy
ta uwage.
Gor~onowa objęła mnie za plecy i po·
te to nie nip pierwszy raz dokOnano
wiedziała, abym się nie denerwował,
napadu na wilię i te Już składała w tej
bo CO się stało, to nie odstanie. Potem
A
sPrawIe donjpslenia w poltcii. lwróctzamoczyłem ręcznik i przyk,ładalem do
ł em sIę "uO St aSi a z pros'b ą o "h""'isan1e
Jak
pan
się
zbudził
stłukł
Przew.:
S
S~oc~rnTe~si a taś robił jej sztuczne od- pan szklankę?
. sw~~o p.ierwszego wratcnia.
Przew. _ A Gorgonowa1
Św.: - Tak, dokładnie jednak sobie POWIedZIał, ze z~stał zbudzony jakby
Św. - Nie widziałem jej. Potem po. nie przypominam. Potrąciłem szklankę. skowytem psa. UJrzał nagle Jakąś poszła do lekarza, ale dopiero gdy jej kaPrzew.: - Czy pan słyszał stuk?
stać..
..
zano. Ogrodnikowi kazałem pójść po po
Św.: - Nie. dlatego że '5z!danka nie która PO zawołanIu przez niego rLusla
licję. Do policji było daleko, więc po- spadła na ziemię. tylko przewróciła się drsmeła I porUSzyła się w k erunku
szedł po żandarmerię, Ogrodnika ja po- na stole i stlulda. Ponieważ była w nicj
drzewka.
słałem, a inicjatywa sprowadzenia po li· woda. stuk był przygłuszony. Tak my- .Kiedy zaczaJ iść w strone pokoiu decji. wyszła odlJ mnie.
ślę. gdyż nie słyszałem.
Inatki. postać wyszła na werandę i lboPrzew. - A dokąd poszła GorgoPrzew.: - A czy pan myśli, że Staś czyta na lewo· Na moje pytanie Staś
nowa?
mó~d słV~leć ten stuk bedąc w $asied- wv·a~nił. że postać była ubrana w futro
Św. - Po l e k a r z a . '
'$,1iWW
I
Dalej świadek wyjdnia, że w poko-'
ju denatki była jedna okiennica otwarta
a rygle u drzwi były odsunięte. Przypadek wyklucza, gdyż Lusia przed spaniem
~
zamykała starannie drzwi i okna.
I
~ Pełnowartołclowy - lekkostrawny - smaczny.
Przew. - Jakie było wysokie okno

uCD się stil OJ lo się
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CHLEB STEIIIWETZ
CHLEB ZDROWIA!
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POR(UA:iA, KRY~lTAty i lAMPY naItanfej
W

firmie

J. DIENER

Krak6w, Szewska 2~

i

Nerwy wyczerpano obe·cnym tempem życia
Dlatego należy spożywać chl-eb STEINMETZA.
soje mineralne ł witaminy.

wy·magaią rac!llnal\1 e\l;o
zawierający niezocdn,

odżywiania.
dla iycłq

Żądajcie wszędzie.
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

Z kolei zwróctlc:m

p:es nie szczekał,
się oskitrźon,a, że

na co zn6w odezwała
pies mógł być sl,aleczony lub ogłuszony.
Potecikm <.,grodn ikowi sprowadzić pSI\.
okaU1ło się jednak,
że
pies wybiegł
przez otwartą furtkę. Gdy wrócił stwie:
dziłem, że istotnie był skaleczony. Wów
czas nasunęło mi się pewne podejrzenie
- skąd oskarżona mogła wiedzieć, o
tem, że pies jest ranny, ale narazie nie
zwr6ciłem na to uwagi. '

Pierwsza podejrzenia

I

Jeszcze O zachowaniu
S[Ii orgonowaI

była zamknięta.

uwag,;:. 2e

dr. Csall
Gdy poszliśmy do domu, ujrzałem.
że rygle u drzwi denatki były odsunięte
bez naruszenia listwy, tak samo nie na·
ruszone było okno, mimo U było otwar·

te.

Zapytany przeze mnie Zaremba pote jest rzeczą wykluczoną.
aby okno było od zewnątrz otwarte be2.
ppzosŁawienia śladów. Wówczas Gorgonowa odezwała się, że
morderca mógł wejść przez okno, gdyż
olmo było otwarte i zwróciła się do Za.
remby by poszultał tam śladów.
Kiedy ten odmówił, zwróciła się do
mnie. Chciałem uczynić to, ale cofnąłem
się, gdyż ujrzałem istotnie ślady, a któ·
rych mówił Staś i bałem się, że je zatrę.
(Dalszy ciąjf na str. 4-tej).
wiedział,

B

lak1lteż znane z dobroci
sałatki majonezow • .
oraz wódki. koniaki i likiery, iak r ów ni e ź zna
komite piwo okocimskie, a dla smakoszy spec
!alne wino węgiersk i e - poleca

Wojciech OLSlOWSKI
1\1' \ K()\\,. MAty RY NEK. ró ~ ul

~1 1litalnel.

orgo

(DokorJ
CZenGe)

Gdy później reasumowałem te wszyst-l
Sw.: __ Wskazvwala Zarembie. a je się ma: wog61e za dobra pamięć...
::,razić, żeby ktoś przyszedł mo r dować i
Ide powiedzenia oskarżonej,
przyszlo putem mnte.
Przew.: _
Czy pan widział tcgo )rzy tej okazji użył Luai. Raczej naJeżami na myśl, czy
psa?
.oby przypuszczać, że mógł to być mord'
Św.: - \Vidzialem psa. dziwnie ja- erotyczny ~r~ygolo~any! scha;dzkowy •
przypadkiem nie je~t ona. zainteresowa. .. .
Ił
i koś się krE;cił. co mllie zastnna wiło.
;llatego własrue powIedzuIłem, ze LusUJ
• na w ~gładzcn.\u L~st:
ChCIałem Się z ..le,m zwr?c}ć do pollCII.l W tern miej~cu prokurator prosi ol Przew.: - Badal pan psa?
~~
po WYlSC1U z mlCJsca
zbrodnI,
Z
•
- ?am. nie.
a le mi pO- .
wroclłem tam około g. 3.
Zapylałom , Oskarzona rWlerdzl. ze Zaremba powle- WIedzIano, ze PIes lest okaleczonY.
'
.. rrw=er"~t
wtedy Zarembę, czy przypuSZCla, aby dz ; ał wówcza". tc w " alt> okno nie było
Przew' _ Jaki czas upłynął m i ęPasta do .z~~ów, .ufywana przez m ,tJ~ny I)!dz\
:
mord był dol<olJany
ze t Z
b I
' .
\..
•
I
."
:
.
calym śWiecie. Pierwszorzędna w dz;lalanlu. osz'.,.
.z
ms y. arem a : ot" ar:'! , a ona lt przymknęła. Dr. C~'l- dzy pIerwszym a drusnm pana PObyczędna w użyciu.
~
~aprzeczył. Nas tępme zapylałem go. : la zappr.'cza ternu l;n Icg:()rvl:znie. Mle.1 tern w willi?
c~y
dty oskarżoną a świadfdcm powstaje
Sw.: - Okota godziny.
zachowywała się cnotliwie,
ponieważ
n,l~ Phzypuszcza mordu seksuaI~cgo, aI~ !tCySja na temat. psa. M!anowir e proAdw. Ettinger. - Czy pan bywał w nl~, d?puszczałem myśli, by mogła umóCia yc :uast cOI~łłeb t~ pytame, ~drz I kllriltor ,)Uczytuit zeznama, że G ;~gn- domu Zaremby?
wlc Się na schadzkę·
zamor owoma ml~ a ar ro dobrą op.1JlJę. I nowa w czasie poprzedniej i ob~~l1ei
św. - Nie nigdy nie bywałem.
Przew.: - KIedy pan przyszecU do r('zprawy zeznała stnnOWC7.I), że P:<;s
Obrońca. - Skądże więc mógł pan
Cł!y l!orgonoiJrą
domu Zare~llby?
nie rzllcn! sic na dr. Csa!e. podczas gdy wiedzieć co się tam dzieje, jakie tam pa
IJ
II
~
1& aL
Sw. - Koło g. 12,30.
śwjadek twi<:rdzi nrzeciwnie.
nują stosunki. .Pa~ ~ak o tem mówi, jakbyło n~C ~ ;a,
Na
nie
Sw.: -- \V tej spraw ie
by pan przynaJ.mmeJ Lam
ul \1'f
~oże świadek stwierdzić, o której godzi f nami była scvsia w czasie rozprawy
~w:. ~ Słuząc~ Zarem?y. opowlada.ł~
Prof. Olbrycht. - Jak pan badał deme dokonano mordu,
Kiedy konslalo- Iwowskiei.
swoJeJ SIostrze, slOst~a mowlła. to mOJeJ .1atkę·
. ,
wał śmierć, cial0 było jeszcze ciepłe.
Pro)"J.: _ Czy pani dziś wyklucza. matce, a ~atk~ opowladala mme,
Św. - 'fyl~o pOWIerzchOWnIe. Ba·
Następnie dr. Csala mówi, że nie że pies rzucał sie na Csalę?
Na sal! śmiech.
dałem puls I cIepłotę.
'...
przychodził nigdy do willi Zaremby i
GorQ'onowa: Nie wykluczam te~r~f. Olbrycht. - A pomzeJ nIe ba·
pies go nie znał.
go, natomiast nic wiedziałam.
mógłby byt mord
dał JeJ pan?
PrOk'
C
k ~
wskazyProk.: Dlaczego pani wykluczyła
Św. - Ona była do połowy zakryta
.. 'ly os nrf_o~a
stanowczo?
kołdrą.
wala panll ślady przy okllle?
Osk.: - B O nl' e rozumla
, l
ł
Obrońca. - To więc
pan z czwarAdw Ettinger - Pan doktór mówił
am iiy.tt" . '
nin.
tych ust to słyszał?, i przypuszcza, że że od Gorgonowej czuć było naftą· Czy
W tej chwili powstaje zn()w scysja. to jest śc!słe: Czy pan pierwszy wpadł mówił pan o. lem P?przednio1
•.
Przoosicbiorstwo ha'1Jlowe Jwl'lzane z Inśw. - . NIC, dopiero teraz sobIe to
stytucją P'II1stwow~,
mimo kryzysu. mające Prokurator pyta dlaczeg-o oskarżofla nie l1a!ę ~ysl, ~e .Go;gonowa zamo!~owała
;>rzvl)ommałem..,
.
gwarantowane wldc>ki bytu i rozwoju, poszukuje lwrócita uwa~i że nie rozumie pytania:. LUSJę 1 podzlelił SIę z tem z p,0liCJą.
Oorg-onowa oświadcza podniesionym
. św. ~ -r:ak.
Po ded~kcJI pomyślaJeden z sędzlow p:zyslęglych pyta
głoscm, że n;cporozumicnie między tlią I!em sobIe, ze :n~rdu ~u.s~ał
dok.onać l Gor~onową, czem wycIerała ręce po o·
a dr. Csalą na poprzedniej rozprawie r<toś z d.on;\Owntko~ a J~h chodZIło o hlan:u naftą?
,.
,
wvni1<lo nie z powodu psa, ale z pOwo- domownIkow sądZIłem, ze to mogla być
~orgonowa: - Nie obCierałam Ich
du płaSzcza.
Mi3nowicie oskari'ma tylko Gorgonowa.
wogole. •
•
.
twierdziła, że Lusienka szła wówczas
Obrońca. - Pan powiedział poprzeSędz~a .przyslęgły. -: WięC przypusz·
za furą dobrowolnie i w bardzo c1epłym dnio, że wyklucza moment erotyczny. cza pa m, ze był.o. czuć Je naftą?
płaszczyku z ang- l el"kiego podw6jn\!~o Powiedział p~n że. dla lego, iż denatka
O~t
~o~lswe..
.
z współprac" lub bez
rn;1tcriatu na watolinie. zaś o psie wo- ~yła przyzw?ttą dzIe~czynką, A cóż ma
A w. ~o~Dlakowskl. NIech pan
g()lc wówczas nie było mowy. Csa1a Jedno z drugu~m "'spolnego?
-?am o~owle Jak to. było Z tą koszulą· O
I twierdzi iednak, że scysja powstała na
św. - Jeśli to był mord erotyczny, I Gile sobIe p.rz~pomJnam, Za~emba kazał
tle 7rznania o Psie.
.
trudno przypuścić,
żeby lo był mord I org~noweJ Sl~ ubrać. Jeśh p~szła wy.
Gorvonow:'! ironicznie: _ Pan zda- przV'Oadkowy. Nie moglem sobie wyo- I k.ondc, P?lec e me Zarel~~Y. t.o ~I~ kmożnl~
d1
I ~i~ b~ł:1 :..nda~~zego
pOZD1eJ Je) oszu l
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Św. - .Ja lego nie rozumiem.
ObrOlica: To ia panu doktaotJiej

-SOnOTA, H Iff:irca f9'3:f toku.
13.~ Koncert ~z ;t:1ł. 14 00 Oi~dJF'pie",lętna" wyjaśnię· Przecież Oorgollowa miała
WARSZAWA.
14.15 Kom. gospodo rol.n. 1620 Odczyt dla ma- Tutro· Nęcc trzymala zlnżone. Oór~
11.40 Przegląd Praw. 11.5() KoTO. mele<t. turz.ys~6w. 16,45 'l\romka arly~lycz1\a. -\7.QO futra sob\e przytrzymywala. leś" ZaKapltar ulokowany będzie w P. K. O. na ksJa,- Sygnał czasu. 12.10 Koncert z Vł~t. · I-'.IO Kom. AudYCJa dla choryeh ze Lwowa.' .41.30 Ouczyl
l' l \'1 b ' . - b
.
PJM. 13.15 Poranek szkolny ze Lwo\v.l. 15.10 Z cyklu o dzi-entTikarstwie. 17.45 Gawęda re- rem )Ie c lOt zl O. y Jej n e yło zImno.
ieczk~ wkładkową zlożoną w instytucji Państwo Kom. Państwowo Instvt. Ek';Jort. 15.1'; KCl''', porterska (wyItI. p. red. K. Piekarczyk). l8.fll) to nie od g()ry, a od dołu. Jeśli wicc powej, którY mote być w ciągu kaidclto półro- gosp. 15.25 Wiad. woj~k. i ~tp;e.eckle. 1:.;;5 Odczyt dla maturzy~tów. 18.20 - 18.55 Trio szla się ubrać to koszula mogła być nie
Sluchowisko dla mlodliety z Krakowa: t6 00 in~trumelltalne. 18.55 Interludium ~.. okaJne. - wl'd"czna.
•
cza wycofany. nlitszych wyjaŚnień tKIz1ell się Muzrka polska (płyty) 16.20 Odczyt dla ma- 19.Z0 Nadprogram. 19.45 - 22.00 l ransmlsie z
~.
•
•
Ódwrotnie osobom powatnyIU _ przeUsięblor- turzystów. 16.40 .. Ul 11: i podatkowe dla nowo- Warszawy. 22.00 Syltnal czasu. 22.U5 Konct'rt
.-:')W.: Ja
rozumlCm co to ma
wznoszonych budowli'" wygI. p. W. Jasowicz. chdpinow~ki. 22.40 Komunikaty. 22.50 - 23.5U wspńlneg'()· .•
czym - ustosunkowanym.
t7.00 Aud. dla chorych. t7.30 Kom. Centr. Hiu- Muzyka taneczna.
Adw. \Voźniakowsk1 zirytowany: _
Zgłoszenia kierować do ilIura Ogloszeń J ra Jtydr. dla teglus:i I rybaków. 17.40 Odczyt.
Jakto Pan nie rozumie, poprostu włożV_HLAWSKI w &nnowcu pod Rez ryzvka'" 17.55 Program na dzień nasknny. 18.00 Odczyt.
KATOWICEC.
i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•.•
'
_ .'. _ dla maturzystów. 18.25 Muzyka lekka. - 19.UO
11.40 Przegląd Prasy. I \.57 Sygnał czasu. la maitk i s~l1owała w nie koszulę·.ROl111ailoŚcL 19.20 .. Jlieżace wiadomości rolni- 12,10 Płyty gram. 13.05 KomuIIikat gospodarAdw. E(tIn~cr: - Wicc Pan powieDO 30·~o MARCAl
cze" Wy!:!. p. J. Płatek. 19.,~O .. Na widnokre- czy. 13,10 Komunikat meteor. z Warszawy. - d • l i
I d', b
ł ć
l
Da.rtnO ,Ira_ak U. P; Nr. :nll ItU". 19.45 Prasowy Dziennik Radjowy. _ ~O.OO 13.15 Poranek szkolny ze Lwowa. 15.10 Komu- Zla. C wYC 10 ZI a, y spe ni PO ece(b~ zuw.) s5(~ ~lIbOt wvsvla- I Muzyka lekka. 20.55 Wiadomości sportowe. _ nlk'y z Warszawy. 15.35 ~Iuchowi~ko dla mło- nie Za remby?
my d.la zamawla'l\~ych zegarek 2 Uli) Dodatek do Prasowes:o Dz. Radjowe~n. dzie!y. 16.00 Intermezzo muzyczne. 16.21) Sw.: - Tak wy~13da.
z . Ir~nc. z)ob .zwa.rc. 6V6t. .. An. I U.05 Utwory Chopina. 22.40
Pelieton 22 55 17.00 Tranc;misie z WarszDwy. 17.00 Skrzynka
Obrotica: Nie mam' wobec tego
kler' . Z wle~zm:m .z.klem I Kom. meteor. 23.00 - 24.00 MU%yka tanec~Da. pocztowa Cioci Heli dla dZieci (f I. I~eutl). - W1'ę(''''I' pytan'.
lO-letnią gwa.raJl<:J1\ Ul zl. 5.95
17.25. Intermezzo muzyczne. 17.40 Odczyt z
\.
i 6.15, lepRY gatunek 8.75,
KRAKÓW.
WarszaWY. 17.55 Pro$:ram na dzień na~tępny.
Przew.:
NaTazie wobec tego
10 - kryly J: 3-ma kopertami
lt.40 Przegląd Prasy. t 1.57 Sygnał eząsu, 18.00 Odczyt dla maturzystów. 1825 Muzyka zwaln:arn Pana doktora, ale pan będzie
12 - 15, extra plukl na ka,mi.e hejnal Z Wieży Mari., program '1a dzień blei. lekka. t9.00 Rozmaitości. 19.10 Odczyt. 19 ..l O - ·
b
.'
niach )4.-, 16.-, na rękę dum- 12.10 Płyty gramofonowe. 13.15 Poranek szkol- 22.00 Transmisje z Warszawy. 2200 Program nam Jeszcze potrze ny podczas wiZji
5Iki lub męs.kl 11.50· 1·4.-, 16.-. Ala S· dnlOwy ny ze Lwowa. 15.10 Transmisje z War<;zawy. na dzień nastepl1Y. 22.05 - 23.35 Transmisje z lokalnej, prosze sobie zarezerwować
10.-, 12.,-, Adres{)wać: ,.KOJ\tERCJA-', WAr- 15.,15 Sluchowisko dla młodzieży. 16.00 Płyty WJHszawy. 23.35 - 24.00 Muzyka taneczna czat;; na środę. czwa rtck i Piątek.
SlZawa., Dz.ielna 45. I. ~
gramofonowe. 16.20 - 17.00 Transmisje z Wu hilyły).
1
O g'od7.. 12.15 rozprawę odroczono
szawy. 17.110 Audycja dla chorych. 17.30 Transd d . d"
j
,
WILNO.
O nla Z1S1e SZe2'O.
.
misja z Warszawy. 17.55 Pro~ram na dZIeń
nasłepny. 18.00 Odczyt dla maturzystów. 18.20
11.40 - 13.55 Transmisja z Warszawy. t4.40
• Wiadomości bieżace. 18.25 Muzyka lekka 19 no Prolfram dzienny. 14.45 Płyty 7vdow~kie. 15.15
\"jzja lokalna w Brzuchowicach zo o
Wielka sprzedal posezonowa. l~ozmaltoŚci. komunikaty. 19.15 "Przeglhd p'o- Transmisje z Warszawy. 17.00 Transmi!>ie ze staia wYznaCzona na środe. czwartek i
litvkl zaltranlcznei ub. tyg." omówi dr. J. Re- lwowa. 17.30 Transmisja z Warszawy. 1755 •
k P
Ceny zniżone o 70
iII/a. t9.3O _ 23.00 Transmisje z Wa·rc;żawv. Prog-am na niedziele. 18.00 Transmisie z War- Pl3te.
otrwa Ona tr'lY dni. Specjalny
23.00 _ 24.00 Muzyka lekka, w przerwie o sza wy. 18.40 Tyltodnik litewski. 19.00 Codz. POCil\g' wyirdzie do Brzuchowic Z Ca.
D!orl\C pod uwagc c1e1k1 kryz..vs r;o~podar 2.lJO wiadom. z kraju dla członk6w Polc;kłej ode. p~wleśc. 19.15 Rec~t~cje w l wyk. I. ŁU,hia- rym trybuna tem. ohrońcarni. r-skarżo·
czY, firma nasza zwy<;zajL'rn ZCSllorot:Zllym. EkspedvcJl Polarnej na Wyspie Nied!wledziel. kow~klel. 19.30 Transmisje z \\ ar~zawy . • O.IJO I ną świadkatni i dzicnnlkarzam'l
chcl\c przyjśĆ z pomocą najszersZ}'1II warstWł)m 24.00 Heinał z Witłv Mnri.
Godzina tyczeń (płyty), 21.00 - 24.00 Transm'l
'
•
ludności, l>ostallowiła w~'slać 10.lUI pełllHIi klJmrOlNA~.
z Warszawy.
JUTRZEJSZY ,.EXPRESS" PRZYNT·-':;.
pletów towarów w pierwszorzeun\'ch gatuukacb
11.40 Przel.!lnd Pra~v. 12 58 gy~"ał czasu.
L
po cenach l11ższych nii w C:llYI1I kraju.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~ · ~E DALSZY CIAG PROCESU GOR
z iWarantowanem' oprocentowaniem 40 procent
rocznie.
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NADZWYCZAJNA OKAZJA
qo

31 metrów tylko za zł. 17.-

*gO"mIanowicie:
4 mir. materiału t. zw.
na
suknie
elegancką

d:Jl\l~ką

Oaloszellle

"flamen-

~wiąteczllą,

O

licytaCji

..

•.

GONOWEJ.
.'.

.

, . ' .....~~. \ft

Urząd Skarbowy w Brzesku. podaje do ogólnej wiadomości, że dnia 22 marca 1933 roku
6 mtr. pl6tna krcmowego na biclizne \\'szelkiego rodzaju oral na lloscle1 I przcś<'ieradla.6 mtr. o ~odzinie 10-cj rano w obrebie gminy Radł6w. colem uregulowania zalel?;lych należności
zefiru, na koszule m..:skie lub chlopięce. w pi~kne Ubezpieczeń od WYlladków w Krakowie, odbędzie się sprzedaż z llcytacii niiej wymlenionycl!
różnokolorowe prażki. 6 mir. flaneli bieliźnianej rucho.moki:
Nabywaicie do Kuracji domowei oldady ż,
]) - prasa do tłoczenia dachówkI: Wartość szacunkowal
5.000 złotych
Dusznej i miekkiej w różnakoh>rowe praiki lub
znanej borowiny Ciechocińskiei.
Z) prasa do w}'rohu celtły;
4.500
czySIo - białej na bieliznę wszelkiego rwzaju I
3) - KohJ~niat do gniecenia gliny
5.000
Pakiet do wielokrotnego użycia, Cena 5 z:
9 mir ręcznikowel!:o lub 9 n:czllik6w wallowycl!
4) - H.UflO cegiel:
..
975
z frendzlami.
75 groszy.
4) - 10.00 dren:
."
800
Towar wysylamy za zaliczeniem po.c7.towem
Szlam Ciechociński w paczkach z 3 kg. Cen
6)
27,000
dachówek
I
i
II
k
l
a
s
y
;
.
.
.
.
4.660
..
po otrzyman iu Ilstowne~o zamówienia. Płaci się
.
2 zl. 2S gr.
Dnia 2.3 marca 1!r33 r. o godzinie lO-el ranI, w rewirach leśnych Budulcowych Radkowprzy odbiorze towaru na poczcie.
sklch, w Wał-Rudzie i WarysiU, odbędzie się sprzedaż z licytacii niżej wymienionych rucho- Żndać wstędzie w oryginalnych opakowania.:'
Bez wszelkiego ryzyka.
mości:
•
'WV'*tM$l
W razie gdyby się towar nie podobał. przyj]) - 310 ~ągńw drzewa opałowego: Warto!ć szacur..kowa:
fi 200 złotyce
.
t k
po rote
a Pl'en ' dze n
2) - 50.3 desek r6inych:
.
....
2.000
..
. RUTYNOWANY buchalter poszukuje jakie l~
Il uJemy a ow y z w
m,
1'1
a3) 690 mir drzewa buduicowel?;o::
.."
14.400
•.
; wiek posady. Łaskawe oferty p r O !iz ę kiero \·
,.::hmiast
zwracamy
Zamów ienia prosimy adresować:
Zajęte przedmioty można oglądać w dniu licytacji od godziny 6-ej do lO-ei rano na te n~ · f pod adresem: Częstochowa, Skr zy nka PO~ I
•
nach wyżej wymienionych gmin:
.
wa 20. W. Andreiew.
W razie niedoiścii\ powyżsżych !icytacil w dniach 22 i 23 marca 1933 r. odb~dzie s ię pn"
•
wtórna Iicvta.:ia a to: w r~adlowie. dnia 29 mJrca 1933 r. o p:odz. 10-ei rano, w Biadol'na.:h ')PEDY rOR biel'Cly koresPol1je;t-;~~ki. I\ iem l,
Ł ÓDŹ . skrzynka pocztowa 178.
Rauło'Vf.kich, w Wał-Rudzie i w \Varysiu w d.niu 30 marca 1933 r. o godz. lO-ej rano.
'(i. fran :u~ld. anl1:iel~ki. pisze na rnr.szyn ie, p,
,:'..!!kl'j e posady. Z~łoszenia ,,"h . 5.p c d\' lo ~·.
UWAG.'.' 1)0 1;ażdc:m komple tu dołączamy
Kierownik l'rzędll SkllThowcgo
, xp: c ~ s [JustrOW>-ll1Y·'. Gdynia
. 1i
,,,'1:1 i \\ .:
' I I1·C';JnJ;:iankc.
(-) GNOŃSK}

Firma A NECHAMKIS"
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Sensacyjna

powlej~ współczeana.
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napl••1 specjalnie dla "Expre•• u" .IERZI BAK
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STRE~lCZfJ~1r: POCI'\T1(U PO\\'IESCl
_
No, przestań-t.e ~je dcnerwo-ł
_ Kartka?,. Rzeczywiścic."
Pc~ncJ di.dl)·sl(1 no\.·y dt>konJno ale wać .•• _ u!'nakaiał gO Kaleta, _ MuNachylił sie. Podniósł. l~ozwinąt
sam\.u,l/cJ lbllJdlll nil l)I.luml~l>k'eJ $l0s.e.
k Ć I t
lik
'd .
bk
db' ł d
k
P d świ 'lo
Of"H~ IIII;T\I,\~"'11:0 l-dból'l . . . iI paJ/a ml,~J,j "ltlW znczc a '.,
a zaga a znaj lie I szy 'o. Po leg o °W' na ~ , ~, ,
Jr"ll.lt j 'IIJII. "rllhlOa WII~ka klÓrą wa· kiC\l}'ś swoje rozwiązanic·,.
legota stał za nim.
słuchIwał SIę z
letl'lllO "al:~ przv\!' ' łll.tn" uo koma Ilrahln.s
_ Nic! _ uwziął się 7.e~ota. _) drien:cm serca w stowa. odczytywa\\ J1~J.a b\·la . ",JłI~/.Ulla. W reku lej Ind ie· ChoćbYIJ1 miał tu tycie c"łe sterczeć, ne głośno iwyraźnic:
I.tlno ,tr lt.v~k llilu, pll'>alleKO do Leny Poaki sposób umknęła
ręb, k'tj
mllsz~ ~\'}' kryć
- Piszę te słowa w ostatniej
l'I)Ich!>hka fe'f bIednI\.. I~z uczcIwą st:\d "Blala Dnma '," •
,
chwili mc'yo
życia ... Mam niczł(llTllle
CSzlew.:nn-. Na ni" PIIJd po':Ialkowo poAl
ż p jd
...
c!tlll~lJIe o uJll.a1 111 1t'1 (l/llwurncl zbrodni
.e 1Il0 c li zlemy naraZle na
przckonanic, że długo już nie będę
żyła,.. Straszna tajcmnica zadcśnia
iWladoJlIIQ bIJW'l~III, te hrahlna prze-d '1IIler· ~ntadaf1ko?- zaprOflonowal ,Ka.lc:a,cli 1\1I~la Vo'}'idwl~ lak'lś tnj(,lI1nkę. dotv· Je!itrm wklckle ~łoduv Po tel mcprzcsic: coraz bardziej wokól moid szyi ...
C711~1I ty"t. LrMY '1 dll'IODlcę Le zaurall Iru- spancJ n()cv...
.
'
Pr"dzeJ, czy p6źnicJ' - ON mnie J alI,k te tvb" Ot) 1(rol.l.l_
Al
t
ó "
Ll'lliI lila nurl-r,'/CII,cro _ doktora Sle·
.C Z3raz U wr Clmy••• zo.bijc ... Jestem tego pcwna ... Gdybym
fan.l L..".c:",k lc~o. klt>rv 11\ J)OTT.Ul:a . gdy t strzegł s'e LCl:ota.
umarła. w takim razie proszę zaw;a'Il~ .. dlal 'lę w Pll;knel Illvske ł l lmł)Wl!l
Dubrze, dobrze,·. Tylko chod.1domić o tem przedewszystkiem LeWlera J \ldIOI~klcf , praCUIII(ej w wnwór'l' my jut stad...
n" Por"h"k:> i prosz" zaopiekować
.. Roll . l'lllII" . Wla(~lcfeltlJ1 lej wytwórni Je,,1
~
k
Ik
h
'{
.."
y
l\'UCllCf. S11l'l'1! "lt'lnleLld.
':eg ota kopn~ł i a rozr~uconyc
się nią, gtlyż ta dziewczyna warta
Cala WylWl'lrIJ13 1('" rnlazdl'm lZole!t')w· kamieni. splun;\l siarczyście t skicro.
jest szcz~ścia oraz miłości. Pr0szę
,b'm, • dl) Id hallJy prócz Murllcra oraz wal sic ku drzwiom.
równici o oddanie jej mego pallliętW.crv III.:hol\kleJ naldY le~~c.te "rejS'
N:lg-le
nika, ukrv. tc"'o w piwnicy, Dru~a ko-'
ur" I ehllliln.
. "
Illit'kl l'I/J,IeIlO1l.·\ Muel1l'T Wcll\!tll Lent;
OsłllDinł
SpoJrzał na
mora na lewo. skrytka za szaf,t. Liś4n WlI\\'torni. dldle z nicI r"'Wl1let uczynie:' podłogę. Nie miał odwalri nachylić sie.
cik ten powicrzam bialej damie, jeIlP'tU ł.rn.. - nie I'łludrz.ewaJąc nic 1.le· by podnicśĆ zauwatonv przedmiot. f3ydnei z niewielu pozostatych fil!:ur
tilnlala mu I wpaula w lprytnJe za· la to kartka. rawir1'l"ta
w rulonl·k. Leszacho. wych. Pamiętnik m6j wszyst.11I~· '()no M"k
..
W "\)~V rakrllda sIę "o J)lmldwlI fran- tal tut przy d rn~!i:lch.
ko wam wyjaśni... Kończe... (lbaC'U,kitl!o l lJhlja Ittildn! \\·f)I~kulA' el(o. wy·
- Co się staJo? - zanvtnł Kaleta,
wiam się, że jutro już mn:e nie bękrlldlllllc
i e I hllJlkll wR.tne do obscrwllia.c uwaźn : c przvjaciela.
dzic ... O jak strasznie
obawiam sięJ
kUlllt'lIly. '('Jn1)c7('~n
W .. n·qko to IIIl;tlo bvł (fa fil
l
mUli/II. If'clt oknulQ sle rl~('!Ywl~lł)ścia._
Nie widzisz?·. Tu leŻY' •• jakaś
mc~o moruercw. ecz nic mnie 0 \
1. 1'111 nie '"I)te sle lul W\'lW/l1ić I tyc!
l{ar łk a...
n!cl!:o nie. l1ch,;onl ••• leg nam wszyst·
ołcnitnv, li \llId. Mllf'l!er UClynll I nie
Kaleta drgnąl,
kl~h ... WIlska •
rW'IHJę 11\IIH'W~ - II.ę l<ey - • !tuy 'prl
.,-Itil. ' 1111 s...·lI filIe 11 \>1 I' ll<l . lwl"1I1 pll('d~'e

w..i

,tI -

t~~:~:I\t)A\C!uf:;~~:e S\~~;:llel ~,al 'i!lI~~IJ'~t'k:
DII pT1c\'"le 11:1

" .3111.'

łu ...... ~

\\· rkrl ... łtlll 11'1 'l~lkl Utllrs:ow~ldel

h~~u'IOr'~rJJ U.!~.'~~~~·~Ai;t~ąn

Rozdział

:1

sto czterdziesty czwarty
:0:

raI-

ZCltuta

'Y"dno i/iiI~o~~
u:d,(:u.',
J....
_

,r., .

0.

~ ~in~'ono'
,
~
..

Obydwaj detc.ktywl .tr1;ykr.otnie prze;-, ~wo~~Ja,.. , ly,lkp tn;ębi,l pyło wpaść na
ł3macfiu umllM! czytali trcść . owego listu i za każdym pomysł. że ·biała dama nie jest istotą żyC'lVln ,nal ula ,le VI pałal'u barona Ueltena
razem tern wl'''ksze o"'arll'lało ich zdc- ]'ąc<> ... Niekoniecznie żywi ludzie muszą
Jllńrv ł(<lIl"C7t'~nle le't .. laŚl.:kłełem wiei ·
..
b "
kIci f.. b' lkl. W f.hryce leJ ucuuknwanl) Ilcrwownnic.
mieć swe tajemnice... Czasem przed'VI"rlu Wbo,llIlkÓw. mkdzy Innl'1lI1 rÓwmd
_ Ja!de to się wszystko ~tato? - miot martwy kryje w sobIe więcej za,.,

·bn. tłO ' 1I1ntldM.vm

}(ul .. erka. kt6ry IH l) b\'/ do l.eny.

by po.
Ikarht "t: na swól cłOkl los,
Lrlli .udale sle w oO"-'lrdllny na ulice
Ollrr'liH"Ill\. Jtdlle mlcsrka Kolat"'Zek.
N. Pl ęol..,.ku w tVIIl unoVf\I domu mieuka
ch"" robl.lł.Ju~ Rum.c t"bw I ioul\ I c6rką

JlIJlk~ Ic'rk
tej

łll4b & 'b:n::::' lłcr potltG

odb'fW'&

.Ię

I..

•~

. Aby . aIO'W'1I .. k ł a.tn '\.6 lIIl ...., "'ron~
tnę, t-\ulller WTU I L.hm.Jn.m .lt.rsi!,
.1, Iru:nowat bAlooa ł pOWAłlUc! L.nlł Ił

St"'l'nrm.

.

W l"nI ul,. Lehmllft 1lt.W'lI\7'1lf.. kM!bicI I Zi"l", ~irt.~ luha.rrtu .. ZielDM Pa~~~!.: Ic:;:/~la:~1 %I~n~o 'l;vŚ~:f~~C~ Dole-

21:1:"11. Orani I KalrtA podCJII5 rt'wlzll
",. pa/a,'u \\'i1~k.l'l!o znałdulr list. w ktlin. m
ftlflbW1 I'f"j 'ł o I"BI',lr'bID311110". waj_cel pod o no a emil co \fil nv,
teg/\ta l GranI ud lI.. tlę n. bal do
"Klubu Mi/j/\I\e'rów", Ił<lri. ma byc! podob-.
IIJO rÓ .... nid .. R•• '. Odm."

t~t!1)11
"w'e 1.'.

'r.otvlu

III ~Iu I..n, w towany.

Ton"c;klello,
Od "'-leda. t.t~ola
dowiadule li,
Hm IHt .. Rial. D41M".
J .. lIo rukrl 1Jf) bA"~"W. von Lllmplcb.
ml •• r.k.łaca prn ul. PO'"lIbLi~ t~.
~J \"tarunnwrl tl'2:uła s!.l(Jytka Laseckle\!:o
~JI~t~. J~bl~clem dowiaduje Ile. te sa luż
'N

~..

Sld.~ r~a'. dv-retdor.m, ~o:P~tn! ~.lęeła Wlc:ecłyrl'klorem Je.st n;eJak!. Wd,tOf
Ryb3lt,

Pcwne!to ,,-'leC'7~ru do poktllu LenT '\\'''3da GranI l o~wiaJcza, orzeratoll\'ln IZlosem
fr flOlicła go ŚdlZił, gdvt zJefrauul) ·.I1al plrniąd 1 r . hv Inc'Ie dla nicI kUI>"\Iia~ orc'Z('lIty.
Grant lnlka, Len. zaś wyietdta do K.. łowi-e i ,w 1'~ljcu k~.ięcla stn;e B;~ mi.mow()lnym św,a~luem or!!18.sIVC7nv.:h .cMl,
Lena otrz~uie lisI % n.,~liltll.. w k16rym
kOtTJun.ilkuill Je;. te "'"elier i Lthma.n ukrywal~ ";e u baronowel von LUll\pkh,
Del~klyw udo}. ~i~ w lei "'PrAwie do baro"owej, W C7.ILS1t? le~o T"'bytu kt()·' d.zWMll.
tel!o-ta po<l&łuchuie romuowę ba.ronowe;
% hiemnil:zV1T1 I!oścł~m,
Okazuje się. te le .. t to hrah:a Wilskl.
którego szpieguje Orant. WywIązuje Się
wa'ka podczas której Grant l baronowa
padaj~ cieżko ranni.
.
Grant umiera w SZPItalu. lecz przed
śm i ercia oświaucza tel!:ocie. że \V plwn!cy
willl hrnllic'go uwieził "nia/!l I.) ame". ,
t,'go.t& t GUJlt ni. ma/dUJ, w piWlUCT
n~k.ogo

.

zapytał wreszcie Kaleta _ \Vylfumacz
1111 sk"d si" wzi"ła ta kartka? ... Kto l'"
....
...
'"
podrzucił teraz?..

gadek niż człowiek...

miętniku dotarła do wiadomości władz
śledczych ...
- Rozumiem ... Teraz rozu.miem ...rzekł Kaleta _ A czy wiesz równiet,
l
dlaczego l\1ueller i Lehman straszy i nas
- że s i ę tak wyrażę - "Białą Damą"?"
_ T o prosi e ... Wilski wiedział o tym
pożółkłym dokumencie, ale nie wiedział
'
prawdo!'f) d ob nie o f igurze szach
oweJ
...
Myślał podobnie jak my, że biała dama
Jest żyjącym człowiekiem ... A poniewa!
musi mieć nieczysle sumienie, więc wola ł na wsze lk i wypa de l{ spowo d owa ć zamęt i wprowadził na arenę prawdziwą
.. Białą Damę", która s,pełniała rolę lajemniczego ducha na ulicy
Ceglanej ...
l B ł D
Ił b
Potem przezwa i Ił ia ą amą · aronowę von Lumpich, aby znowu pokieresz.ować nasze plany... Oczywiście, że ba
ronowa z powiernicą tajemnic hrabiny
1\11
'
nie mia ł a nic wspó in ego. l'la
ona mne
grzechy na sumieniu i gdy tylko wyzdrowije, slanie przed sądem za ukrywanie
!v1uellera oraz Lehmana, ale to są inne
" Jeszcze Je
• dna k wesprawy... P
ozostaJe
slja, a mianowicie os'laln ie słowa ojca
Leny ... Mam wrażenie, że odźwierny z
KI ub U M-l"
, ł
I lonerow, pan P orę b sk'l musla
mieć coś wspólnego z hrabiną... W lej
:hwiH trudno mi jeszcze powiązać te
luźne nici. .. Jego ukrywanie się w podziemiach Klubu
wskazuje aż nazbyt
wyraźnie na tajemniczą rolę, jaką spełniał w życiu ... Porębskiemu prawdop~
dobnie również zależało narazie na tem,
aby biała dama nie została jeszcze wy.
kryla, Dlatego
wskakaz ała również na baranową von Lumpich , jako na p rawdziwą "Białą , Damę~·..
Dopiero w ostatniej chwili przed śmier
cią powiedział prawdę, ale już nie zdął
ży powiedzieć wszystkiego ... Zaznaczył
tylko, że Wi.lski był największym jego
wrogiem i że on
go un i eszczęśliwił. ..
Ostalnie jego słowa hrzmiały, o ile sobie
b
leszcze przypominasz,
o ja pamiętam
:łokładnie: - "W pałacu Wilskiego .....
Więc Porębski
wiedział dokładnie .. ,
Wnioskuję z tego, że tajemnica hrabiny
dotyczy właściwie Leny, Wilskiego i Po
ręhskiego, .. Oto sedno tej całeJ' sprawy ..
- My tu gadu-gadu, a tymczasem
zapominamy o rzeczy nal'wa~nieJ'~"'eJ'
..
..... _
o pamiętniku .. , Gdzie! on jest?". .

też początkowo

- Widzę, że nieźle się orientujesz w
l b
'
.
,
dł'"
tym a iryncle taJemmc ... - o par r.a_ Jeszcze nie rozumiesz?... _ od- le!a - Może w takim razie jeszcze mi
parł 'i.e~ota. _ Nikt jej nie podrzucał... wyjaśnisz dlaczego już poraz drugi znajPrzYPuslc1.cnla moje okazały się praw- dujemy w lej willi list, w którym mowa
dziwe ... "UiakJ Damy" wca,le tu nie by- o "Białej Damie.....
Przypominasz: 50bie?". Bylo to wtedy, gdy
Io...
.. ares.z;towali~k
\Vlęc Orant kłamał?..
my "Piegowatego Hansa,
ws\pólni a
_ NI·C, •• Orant wl'cdzi"'ł do!\k()nale co Muellera i Lehmana ... Wpadliśmy wów"
W lsk
się świ~c1, lecz prawdopodobnic kłoś C'zas na ~Iad hrabiego
i iego i prze/ilU przeszkodził w
ostatniej chwili... ~rowadz~liśmy rewizję ,w lej willi..: By-Właśnie I...
DNnyślam się teraz. te był to hrabia ltśmy wowc~a~ we. troJkę", J~, ty l Ś.p,
:lego ta wziął je.szcze raz do ręki liśWilski, którego zaczął śledzić ... Niestc- Janusz ... Wsrod Wielu ruplecl l doku- cik, znaleziony w figurce szachowej i od
ty śłedzenie to przypłacił własllem ży- ł men tów znaleźliśmy wówczas w walizce czytał półglosem:
d~m...
- pamiętasz? - pożółkły arkusz papie- Druga komora na lewo, skrytka
_ Ale cóż z tern wszystkiem ma ru .. , Był to list, pisany przez
hrabinę za szafą ....
wspńlnclTo jakaś tam figura szachowa? Wilską, na. adres Urzędu
Śledczego...
Spojrzał na szafę .. ,
'"
...
,'.
J
·t l
't?
legota schyli I SIę I podmósł dWIe po- anusz czy ~ , parnię asz ...
- No, no .. Ładna kryjówka...
Ale
łamane czcści drewnianej figury szacho
:legota k.lwal gł~wą~
..
trudno, trzeba się zabrać do roboty .. .
wej - bialej damy...
Przypommał sobie, OCZYWIŚCIe,..
- Chcesz teraz rozbijać szafę? ... _
Oto tajemnicza .niała Dama .....- W liście tym - ciągnął Kaleta - z.dziwił się Kaleta ...
'..
j b ł
. i
rzekł detektyw co przyJaCiela, - . \V te
ya mowa o tem, ż e kt os. przes'l a d Ule
A jakże ... Muszę znaleźć pamiętuto fi~urze hrabina \Vilska przed śmier- hrabinę Wilską, że oddano jakie~ dwa nik hrabiny ...
dą ukryla ostatnią wskaz(Jw!'ę, gdzie s.trzały, te ktoś, uciekł i ~,p, ~:uclno bv:-, Dajże te~az spokój... Nie mamy
należy szukać jej pamictllika... OralII lo zOr)e~ow~ć Się w lre.ścl pozołklego, li: przecież, odpowiednich narzędzi... A powiedział o tern, I dlatego właśnie zapc- stu, ~dzle wlększ~ść słow. zatarła Sl~ l zatem Ole mam sil... Jestem djabelnie
wllial mnie, że biata dama nie ucieknic... przepadla ~upe~D1e.;. AI.e 1, tam ~y,l,a jut zmachany,., Nikt nam przecie pamiętni(kzywiścic, że figura szachowa ucicc mowa ~ taJemnicze) "BiałeJ Damie , kt6 ka nie wyłapie." PÓjdziemy sobie tymIlle może...
rą, Tus1m y odszukać. bo ona wszystko czaSem na śniadanko .. ,
Kaleta otworzył szeroko oczy.
WIe ...
•
••
legota był również głodny i zmachaDobrze... \V takim razie były
- Sl,usznle, P?twlerdZlt , 2e~otli: - nY, chGtnie więc zgodził' się na propodwie niale Damy" I
Bo ktń'- zabił Przypomtnam sobie dokładnie. Ó,W lIst. .. ZVCI'e przYl'ac icla,
" )'
....
.'
D I
\
kt
ś
d
zduna r Jcrzaka z Ceglanej ulicy?...
a ?n ~am ~res~ ą pun., WYJ cia
~
Zamknęli pok,ój piwniczny na klucz.
- To był oczywiścic żyWY czło- szu~l,:",a~ "B,I.ałeJ, I:?~my ,..
Do
o~e) PTzeciagnę\j żelazną sztangę. założyli
wiek. ale nlekoniccznie .. Biała Dama ..... ChWlh nt~ wle~zle~lsmy, nawet, ,że "n.la: kłódkę i spOkojnie opuścili willę,
T b I
b t
. /.
kt6
' l a Dama wO"'ole lstOleje
WIęC dZlwl
() Y a TO o a SZPlegl)~,
~zy WIC;
[,
,"'. .
Podczas śn:adania w malej kawiad7.ąc COŚ prawdopodobnie o .. BmlcJ Du- Cl~, ~la,cz,ego poru drug1 znaJdUJemy ~ re"'''p nie Przesta wali mówić o dokonamlc", chcieli nas zdezorientować i utyć te) ,",:lt}.l hst,. ,w kt~rym mo~a o "Białe) nem odkryciu, Żegota niecierpliwił sie
tego tricku do własnych celów...
Damie .. MOI drogi, mogę CI na to odpo- ogromn'e
J
. ŚŚ . ć
ł
. d ' ć l Ik t l
LI b'
\'\"l·L..k
1 •
.ut zaczyna mI co wI!a w g ,0- wtb e z.le d y k Ob' Y e ... NC' ra mar ł w II~I' a
Chcjał jut być Z powrotem w willi i
l
wIe ... - odllarł Kalcta. - \VlęC powta- ya mą rą oletą·.. le zau a a wa IZ- trz mać
ku
i t 'k h b'
W'j
dasz że ta kartka teraz dopiero wypa- ce, w której ukryła pożółkły dokument..
w. rę
pam ę ni
ra 1TI'y
l dla '
Dlatego też drugą wzmiankę o sWym pa- sklej, Naghł tpw~rzys~a do PO,śPj~chu,
.•• O
.,
C
d
miętniku _ bo przecież tylko chodzi o
. Ka!e~a na,omlast me kWaPIł Sle by-:- CZywl~cle... zasem Z e~e.rwonajmnIej by wstać od stolu
wante przynosI Ilotytck ... W zlosci za- Jej pamiętnik, mający rozświetlić w r e s z - '
.
cz"łem ~rzmocić temi fi Jturam i o. podło- de taJemnicę jej życia i śmierci - scho- (D I
.
ge I biała dama otworzyła ~ię. pr.zy- waJa . ~ bia1~i figurze szachowei, przedszy ciąg Jutro).
J t .t "
•
t ć damy... U
' J a lo
e1('m kartka wvp~dla na pO(n0~e... a" s aWlaJącel pos a
czyni
widLisz, ka!da fiiurka odk.ręca się Z lat- wh;c 'W tym celu, aby wid,Ć o tym pa..
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yzazama(h
na
żYli prezyd ota ROD
d e_owo
o
ledo
ze
o '0 ejznolezlon
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zgn~p-e

kt6ry wykrył przcsyłlu, pocztową, i
Nowy Jork, 10 marca.
\V13domo~~ o wykryciu tego zama- s:ratulacJe.
W obawie przed uast~pnemt zama· ocalił w ten sposób życie prezydenta
NI" mlncło Jeszcze wratenlo po cha wy wolała na całym śwIecie wstrz~
pIerwszym nJeudan}'m zamachu na pro- uJ,co wra!clIlc. Prezydent I{ooscvelt chamJ. władze policyJne zwiększyły Ameryki - otrzyma znaczne wynagrozyd-:nta Roosc"cUa na flur,'dlto. 011•• Ol")'ftlu" la wszystkich stron świata ochrono osoblst~ prezydenta. Urzędnik. drenIe ple,lIeine I awans słuibowy.
.t,' .. \
'...... ;nI ktÓrego padł burmistrz Cblcalo
mak, Ituy oto cały świat wstnąsnd.
wiadomość o wykryciu ponowneao zamachu na życlo prcz)'dcnta Roosevelta.
Oto w dniu wczoraJszym, całkIem
prl}'padkowo, w blurzo pocztowym..
Morałorjum
przedłużone.
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Niebywały odpływ złota
bankowe

Wavcrtown ZIł:łlCllono W przeJ)'ł~o poC7.towc), adresowanej do prezydenta.
MASZYNĘ PIEKIELNĄ. Stało slo to 1V
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Zakaz

•
Londyn, 10 marca. łserve nank w New-Yorku był Jut zam- pokrycłe spadło do 45,6 proc .• wynotell sPosób. fo JclleD z urzednlków. bar.. Sprawo.zdanle federal Reserve nank knlęty. wYlllósł 101 mUJonów dolarów. sząc tylko 5,6 proc. ponad normę ustadLO muzr',alny. usłyszał JaklA dziwny la 'ydzlen Jaki up')'l1a' z dn. 9 bm. wyW tym samym czasie oblclr hank- wową.
szmer dochodlQcy Z tel przesylkl. karuJe, te ",lelki odpływ zlota w ub. ty nołów ule~ł zwl~kszcnlu o 818 mJljonów
Dla WYlmslczenla obecnIe nowych
~
lodnlll. który wyniósł w clą!:u dwuch dolarów. W wyniku tego szalonego od- dolarów pozostaje więc tylko 5,6 proc.
Zwródł się wJ~c natyelunla!t do naczeljdnł wła~clwle. bo tylko w czw;lrtck l pływu złota z Jednej strony I ZWl ę kszc-luadw Y lkl. Jako ustawowe pOkrycie.
ull'3 poczty, tCII zaś. muląc podejrzenI" piatck. alhowlem w sohotę federal Re- "'a ohlesrll banknotów z dnlllleJ. złote
Rząd spodziewa sIę icdnak obecnie
znaczne~o napływu złota do banków,
co do zawartości przesylkl. zawIadomII
o nfI!) szefa mIeJscowe) pollcJL
skutkiem zarządzeń zabraniających cho
telcs:rancznlo z
wanla
•••
Skl)mllnJkowano
prez~'dclltem nooseveltem t ten nak.Waszyngton, 10 marca.
zal otworzenIe przesyłki. Jakle! było
budUje Bieli... Dru_onja.
Wkrótce po uchwaleniu przez konprzcra1:ellle wszystkich. redy wyJeto z
Londyn. 10 marca.
mlIJona funfÓw.
gres ustawy o nadzwyczaJnych zarząlIk! MASl\'NF. PIEKIELNĄ O NIE·
Wielkie rozczarowanie wywołaJ w
W budtcci obecnym łr"'" r-'" ty l dzenlach maJąc~'cb na celu uzdrowienie
e , . " w"'Vr I stosunków plenlętn"ch. prezydent Roo.I
ZWna.EJ SILE I nJczwyklo prccyz)' .. londYn. os:loszony dziś preliminarz wojskowe WYnOSiły 104,36~ tysiecy fun sevelt zloty' na niej swój podpis II naIlcJ budowle, mimo nlcwlcllLlcb rozwl... bndłctu "·olska. marynarki I awiacji (ów. W budżecie prelimInowanym wid- stęp nie na mocy ustawy o pełnomocnic
rów.
wOjskoweJ na rok przyszły.
nleie suma 108.946 tysięcy luntów. Pro- twach przedłuży' moratorjum bankowe
Okazuje sle. te mimo InicJatywy o- gram konstrukcyjny marYnarki w bud- I zakaz WYWOlU zlata.
fp
'll'lcłk (j t J
k
'1
I
Powszechnie Jednak sadzą. że to mo
ka ••
-ne rzez WY
ą ry an e na on- t.ec e na rok przyszły PRZE W DUJE ratorium zostanło zniesIone od ponleAresztowDnle
ferencfl rozbroJeniowej bud:!et woJsko- BUDOWĘ 4 KRAtOWNIKÓW ORAZ dzIałku, kiedy to klfl(aset amerykań.
nera czeslilcgo
wy Wielkiej Drytauji wzrós' o 4 i Pó' 9 TORPEDOWCÓW.
skłch hauków opartych na zdrowych
-~U,
podstawach otrzyma polecenfl! podję
pod zarzutem oszustw celnych
cia opcracJl.
J'rał3, 10 marca.
generała
Pre1.ydent Roosevelt zaprostl Jeade·
(ToI. 'Własny).
r6w konllrcsu na konferencje do małe(t) \V Koszyca<.:h zaaresztowany 10W Yb J(n n go
Przemysł. 10 marca. go Domu l przedlot}'1 1m program od'Ij
I
1-'
kt6
fi
I
t
I
l
ki
•
'.
budowy
~ospodarczel, który przedstaS t nr znany mi oncr . "osner,
ry po.
nans S y n em et ego
O godzmle 13.15 Po kllkud",oweJ
wiony'hędzie d7.1siaJ w orędziu prezysiada wielkie skłudy felaza.
Bernn, 10 marca.
chor9hie zm~rł generał brYKadv Ś. D· denta cło konl!resu.
l~osncr oskartony Jest o oszustwa
(ToI. 'Własny).
StanIsław Zostk - 1 essaro dow6d~a O. I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
celne przy imporcie towarów z DeliJl
(t) \Vfclkle wrażenie w ~ołach finan- K. 1,0 w Przemyśl~. Gcn Tessaro zac~o
Nowy Jork, 10 marca.
oral rran,::~i.
sowych WYW?'?'o. sarno?óJstwo pre,zy- r~: al w f~bot.? WIeczorem na zapalenie
(t) \V zwIązku z moratorjum bankoPonieważ dochodzenie dało pozy- den ta ubezplcczcn w Essen Hermana p c I op cneJ
wcm svtuacJa gwiazd filmowydl w Hol
twne rezultaty osadzono w więzIeniu NeuN",ana. b ł
I
l
\V Poniedziałek Drzewiez;ono go do Iywood Jest niezwykle rozpaczliwa. al, .
.euman y zam cszany w sPr:~w e szpj:ala garnizonoWego w Przemyślu. I bowiem nie otrzymują oni gat. Wielkie
rówlllez głównego prokurenta firDlY! zło~lJwego.. bankructwa "Dar~lstadter Q'dzie dziŚ w południe l,marl. Bezpośre. wytwórnie postanowiły zawiesić pracę
Rosner.
Volksbank . Nalc:!ał on do partJl socjał- dnią przyczyna zl:onu bYł udar serca. J w atelier. at do wyjaśnienia sytuacji
demokratycznej.
.
linansowej.
.
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socjalistów.

Dwaj działacze $oc·j alistyczni uprowadzeni przez nar.
Masowe usuwanie przemocą urz~dników administracyjnych i sędziów
1
Der1 ... 10 marca. ,.a.
, Gwałty hltlerowc6w• I,k6w
zar6"'no sądOwych jak , adminiDziś w po'udnlc przed amachem ciel Przygotowania do otwarstracvinych.
Bc~I'":. 10 marca.
BerlIn. 10 ma rca.
dy bcrliliskjej zła wił 510 oddział Szłurcia
Reichstagu.
Akc;la ,.pacyfikacYlna
s:turrnow-,
Na pOdstawie dekretu prez)'deota
mowców. klór"ego orzyw6dca
ZWHÓClt SIĘ UO lAraĄOU OTELDerlIn. 10 marca.
c6w httle~owsklch
SaksonJI trwt;l w RzeszY o ochronie pallstwa i narollu
DY Z :ŻĄDANIEM

VI

I'

Prezydent Reichstagu O()l'rłn~ zwo~ dalszv~ Cląg~.
•
• • NAST ĄPll V DZISIAJ NOWE ARESZ.
DY MISJL
lał na ~rod~ 15 do gmnchu I~ekhsta~u
Oddllar~. Intlerowsk,e obsadzlłv ~ZIŚ TOWANłA DWUCH DALSZYCH PAPrlc~odnłc~ący itle,dv nlez",rocz. posIedzenIe wszystkich frakcyj parla- w SaksonJ1 sZCJci gmachów PlAbh~z·1
• CVfl~TÓW NIEMIE~KI~H.:
.
nlo zwo_a, pOSiedzenie zarladu aiełdy mentarnych z wyjątkiem kntlJlIlIl~tów. Dych.
tI mIanowicie: sekretarza nIemIeckIej LI
cerem na~adl('nla. slo nad Inc)'dentem. Tenlatem obrad majtl być kwest je techDch~łtac.Ja sfturmowc6 w zatad3ła od al POkoju Knestcra i członka zarządu
Zarząd Ole powzIął żadnej decvzJl. W nlane związane z rozpoczęciem prac starosty łapsk ello • natychm)asłowelo UfO langego będącep'o, r 6 wnłd cz!onczasio narad zarzadu oddzial szturD1o- nowego Reichstagu. Kancelaria Rcichs- t\,:olnłcnła WS1.yst"lch wvźszy\Zh UrZę- kiem zarzadu niemiecklei Ligi obrOnY
wy został Odwołany Przez swOje Wył- taru nie mOJda całemu szeregowi pO-I dnłków przekonaniach socjał • demo- Praw człowieka.
sze władze.
słów przesłać legitymacyj poscl~kkh. kratyczn)'cb.
Berl'n. 10 marca.
gdy! nIe mot"a było odnaleić nlleJscn ( W Kamienicy l Zwlekau oral w lltJak donosi "Deutscbe AlJgemelnc
łch zamieszkania.
tau usunięto przemocą sZerel.! urz~dl1j- Zeltung" w Kamienicy (Saksonia) członDerl'"' 10 marca.
kowle,. szturmówek I oddziałów ".Stab!,.Derllner Tagcblatr' donosI z Kolonn
samOdZ-łelno'clhelmu aresztowali szereg wybitnych
że Narodowi Socjaliści wtar2nęll do
"urzędników sądowych z prezesem sądu
mieszkania soc. dCltJokr. posła do nelchs
krajowego Zielem na czele.
tagu Soll/lłau3. znieważyli go Cl)'nllle ł
Ko_l.orz rzqdu Rzesz .. abel_le
. Zabrze, 10 marca.
uprowadzili. Miejsce pobytu Sollmana
.
.Iodze nad poli.:'".
,Do biur malltstratu wtargnęła grupa
n'.: lest znane
błt !rowcó w w towarzystwie członków
• Ten sam I~s spotkał dzl~ redaktora
Bern... 9 marca.
POliC li pomocniczeJ. Zażąd,li Oni wrdadziennika socJallstyczneKo .. Rhelulscbel
BIuro Wo1ffa ogłasza nasłepuhcy komunikat: "Z uwasri na nanuJace w~ród nla 35 akt podatkowych. Zawezwana po
Zeitung" Effcnotha. Kierownictwo IOC. ludn~cl bawarskiel zaniepokojenie or~z ze względu na to. że dalSze btruma- licla mudurowa ograniczYła się do 03.
demokratyczneJ partU
KolonII
nie porządku publicznego I bezPleczenstwa nIe było zapewnione. rzad Rze\zv kazu wstrzvmanf~ akt i wYlcp-itvrnow acito się z' zawiadomieniem o łych wy- skorzystał z para2rafu 2 ro~porządlenla prezydenta ~zeszY o OC,hronle pań. nta policji OOmocnic1ej. Prezydium t11' padl<ach do prezydenta Hlndenburit3. !twa I przeją' na siebie obowl uzek !ltrzY,"~nia porzadku ł bezPleczeustwa. prle- ł~ł~tratu wvs~ało do R~rlina tele~rl'i';' "1
vice - I,anclerza Papena i mlu. Goerln- kazułąc ten obOwiązek Kcucrałowl \OU Eppo""
daJąC wydanIa środk.ow oCltrOlm' :il
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PorwanIe socJalistów.
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Dziś dokończenie

mistrzostw
Polski w Je!dzle szybkiej

do
barw
klubowych
niechaj
na kolegach

Przywiązanie
Nasi

piłkarze

się wzorują

francuskich

Korzystając z chwilowo przyją.znych
warunków atmosferycznych, Polski
Związek Łyżwiarski postanowił przeprowadzić w dniu dzisiejszym dokończenie zawodów w jeździe szybkiej na
lodzie o mistrzostwa Polski.
Dziś, w piątek, na jeziorze Kilmionkowskim, o godz. 10 rano, rozpoczną
slo te biegi których nie zdołano dotąd
rozegraĆ z powodu odwilży.

Dwuletnia karencja dla piłkar~y jubileusz swego pięćdziesięcioletnieg)
uchwalona przez walne zgromadzen.e istnienia.
"".
P. Z. ? N.-u wy~ola~a tet dość.. dużo
Na liście jubilatów widnieje .dzi~się
sprzeCIWÓW. P~zeclwmcy karencJ~ sta- ciu członków przynależnych dQ klubu
wiają przewatme zarzut, te obecme ~d- 45 lat, dalszych 10 powyżej 40 lat, 99
biera się pilkar~om wolność, zmuszając członkÓw należy do Racing-Club dłużej
ich jak niewolmków do gry w jedn}-m niż 30 lat i wreszcie 112 osób należy do
klu~~k jednak przedstawia się historJa z klu~ś~1Jk~y~~ 2:31a~~bilatów widnieją
hi· przynależnością klubową u prawdzi- nazwiska, które przed laty były naiwięk
. ..
W U~ZleDle za po Cle wych sportowców wykazuje naileptejl szą chlubą sportu francuskiego a i obe.cs'ldzlego na meczu footbalowym statystyka paryskieg? Racing - Club, t;ie .odgryw~ją je~zcze poważną rolę w
l' k
obchodzącego przed medawnym czasem zyclU orgamzacYJnem.
--m.:-"_ _
5 II,d w Huy rozs t rzyga Cle awe,
sprawę, dotyCZĄCĄ pobicia sędziego w
czasie meczu piłki nożnej przez jednego
z graczy.
Gracz, który przewrócił sę'dziego i
następnie go uderzyl - zost~ł skazany
Z okazji nie dawnych narciarskich mi dzień: bieg na 18 klm. Czwarty - konna 8 dni bezwzględnego więz1enia i od- strzostw Czechosłowacji w Harracho- kurs skoków.
szk~dowanie pieniężne.
wie, odbyta się konferencja delegatów
Zdecydowano, że bieg pań, organizopaństw słowiańskich, na której uchwa- ~any w ramach mistrzostw, nie będzie
Prasa włoska
lono organizować regularne mistrzo- zaliczony do punktacji mistrzowskiej,
O polskIm sporcie lekkostwa narciarskie państw słowiańskich. natomiast zjazdowy bieg i slalom punkPierwsze mistrzostwa słowiańskie towane będą łącznie jako kombinacja.
atietycznym
odbędą się w Polsce w r. 1934 po zawoUchwalono statut wielkiej nagrody
Dziennik sportowy ,,11. Mezzogiorno dach fIS w Sztokholmie i po zawoda~h przechodniej, która po czterech latach
5portivo" zamieszcza obszerny artykuł norweskich w Holmenkollen.
rozgrywek stanie się własnością tego
pióra publicysty Edwarda Kleinrerera
Program mistrzostw przedstawia się państwa, które zdobędzie największą
'.
liczbę punktów. O ufundowanie nagroW lasi wicz - najszybsza kable - następuJąco.
Pta' tw' "śwaiecie~.
dy na pierwsze mistrzostwa w Polsce
ń bleg zjaz dowy. Drugi dzień uchwalono zwrócić się do Pana PrezyDoskonale uje t y temat pozwala pu1 dzie:
bliczności wloskieJ na zapoznanie się ze - sztafeta 5X 10 klm. i slalom. Trzeci denta Mościckiego.
-- -::o~. stanem naszej lekkoatletyki. Au tor spe[
•
cJalnie zajmuje się osobą Wala wicz6wny, a następnie -. Kusocińsklego,
WaisÓwny i t. ci.

Mistrzostwa ni1rciarskie państw słowiańskich

Nowinki krakowskie
I(ierownłkiem sekcJI piłki nożnej ben
jaminka Ligi "Podgórze" został p. Stanisław Majcher, były footbalista.
Wilk, dobrze zapowiadający się obrońca Garbarni, wYstępować będzie w
Qleżącym sezonie w barwach VnH krakowskiej.
Sekcja gier sportowych, zawiązała
się przy K. S. Podgórze, której kierow
nikiem zostFił p. Szrott.
. Pogłoski jakoby Pazurek II ze stotecznej Polonji, mial zasilić Garbarnię,
nie odpowiadają prawdzie, gdyż kierownictwo Garbarni nie zamierza przeprowadzać żadnych zmian w drużynie.
I(ossok I(aro), filar reprezentacji
Polski, któremu roczne wykreślenie z
Pogoni lwowskiej, kończy się 15 marca
br. - trenuje pilnie w barwach Cracovii, gdzie po tym terminie, wystąpi w
drużynie mistrza Polski, obok CIszewskiego, Kisielińskiego, Malczyka, Kubiń
skiego itd.

FI

ł

na owe rozgryw
W

grach sportowych

kl

Dziś w sobotę, dnia 11 marca rozpo
czynają się finałowe rozgrywki koszykówki i siatkówki w zawodach międzyuczelnianych w Krakowie, które ze
względu na wyrównaną klasę finalistów
zapowiadają się bardzo emocjonująco.
Współudział biorą w siatkówce: filof
p
zo ja,
rawo i W. S. H., koszykówce:
filozof ja i W. S. H. Początek zawodów
o godzinie 16-tej.
Druga część imprezy tj. zawody pły
wac kie odbędą się w niedzielę od godz.
16-18.30 poczem nastąpią krótkie pokazy gier i uroczyste zakończenie z roz
daniem nagrÓd. Powyższe imprezy odbędą się w sali YMCA przy ulicy KroJutro w niedzielę, 1,2 marca rozegra śląską drużyną bieloczerwoni okdą slę woderskiei.
Cracovia zawody towarzyskie z A-kla już w dobrej kondycji.
sową drużyną Stadjon z Król Huty. Ze~*~
.
Dziś i
W niedzielę, dnia 12 bm. o ' godzinie
spół ten cieszy się jak najlepsze, opinją 11 na boisku Garbarni w Ludwinowie
finały mistrzostw hokejowych
sportową na $ląsku i Jest godnym ry- odbędą się towarzyskie zawody w pilPolski
walem znanych . zespołÓW Amatorskie- kę nożną pomiędzy ligową drużyną K.
MIstrzostwa hdJrejowe Polski - po
go i K. S. Kresów.
S. Garbarnia a wicemistrzem okręgu
Cracovia w zawodach ze 51 avią za- krakowskiego W. K. S. Wawel. Zawo- nl~myśLnyun ,przeprowadzeniu tub \V
demonstrowała jak na początek sezonu dy te zapowiadają się Interesująco, Krynicy, 1.llkoikzone będą na sztucznym
bardzo piękną grę· SpodziewaĆ się więc gdyż obie drużyny 'do spotkania tego lodowi1s1ru w Ka,towi'cach. filnalowe
należy, że w następnych zawodach ze występują w naj silniejszych skladach. spOItkama odbędą się w sobotę i niedzteJę (11 i 12 bm.) z 'llod·ziałem AZS Warrsz arwa , Legji W'3Jrszawa, AZS.Jtli poznań
sk1ego oraJZ PQgonI lwowslkjej.

racovIa . Stad·Jon I· 6arbarnl·a .Wawe I

Student polski
W Szwajcarji
doskonałym

narcfarzem

jutro

W Engelbergu odb.yły się zawody
narciarskie o szwajcarskie mistrzostwa
akademickie.
Mistrzem akademickim na rok 1933
zostal Olaf Outtormsen, norweg studjujący na uniwersytecie w Zurychu.
Polak, Antoni Rulikowski, student
Zurychskiego uniwersytetu, zajął zaszczytne trzecie miejsce w biegu zjazdowym wśrÓd 33 zawodników, którzy
bieg ten ukończyli.
Bieg odbywal się w ciężkich warunW polowie marca rozpoczynają się pokonanych Sysman i Laniger. Po tym
Bokserzy IKB
kach, we mgle, na zlodowaciałej trasie. mistrzostwa "asów" Krakowa w ping- zwycięstwie Gimnazjum Sobieskiego
walczą dziś z Ruchem
pongu o nagrody ufundowane przez K. zdobyło puhar na własność, gdyt ostat
O. Z. T. S. dla najlepszych ping-pongi- nie zwycięstwo było trzecim z rzędu.
Po swym niedzIelnym zwY1Cfęstwie
Pierwszy bieg
stów Krakowa.
~*.
nad Pal. K. S. w Sosnowcu w stosunku
Dziś w sobotę odbędą się w sali K. 11:3 d'rużylI1a I. K. B. walczy w sobot-ę
. Rewia najlepszych rakiet Krakowa
na przełaj w stolicy
zapowiada się sensacyjnie. Rozgrywki S. Polonia przy ult Wolskiej 6 zawody dni:a 11 marca br. z K. S. "Ruch" WielW niedzielę, 12 b. m. rozegrany zo- odbywać się będą systemem mistrzow- tenisa stołowego pomiędzy reprezenta- ikle Hajdulk:i w NowYU11 Bytomiu o godz.
stanie w stolicy pierwszy w tym roku skim tj. każdy z każdym.
cją klubów krakowskich a repr. klubów 19.30 w sali :p. OrY'ohlota.
bieg naprzelaj.
~*...
żydowskich Krakowa. Oba teamy wyZe wZg1lędtu na 00, Eż - eh1U1Żyna bol(
Bieg ten organizowany jest przez
W bieżącym tygodniu odbyły się stąpią w najsilniejszych składach jak serska ",Rurohu" po dlU!Ż'sZled przerwie
KS Orzeł.
międzyszkolne zawody tenisa stolowe- Herbst, Szumilas, Żak, Kopf, Mianow- wznowila znów dzialallillość i jaJk z wy---.
go o puhar ufundowany przez Koło ski, Grotyński, Tomasik, Stefaniak, Ga_lnf.kÓW U1Zyskanych 'Przez tę drużYinę z
Sportowe Gimnazjum Hebrajskiego.
nobis i Knot w reprezentacji klubów Lrmeml iklUbami wnioskować, w<l!l.ki te
MYSłOIIlI"s
Do finału zakwalifikowały się dru- krakowskich, oraz Rochberg, Szmaiz- buidlz,\ Zlrozumiałą sen'saoję.
U
1'1 ł W U
żyny Gimnazjum Sobieskiego i Hebraj- bach, Brandes, Berdyczower, Rieser,
Mllośnky i !SYmPatycy sportu będą
Towarzyskie zawody piłkarskie skiego, który zakończył się zwycię- Rothman, Majerczyk, Orenstein, TalIer- mieli okazję zobaczyć płerwSlwrzędnc
na Sląsku
stwem Gimnazjum Sobieskiego w sto- man i Sandberg w repr. żydowskiej. Za walk>!. Sędzia w rLng1u lP. Wende.
sunku 3:2. Punkty dla zwycięzców uzy wody te rozegrane zostana, o godzinie 6
~I'Clrowntctwo Roohu korz~tad'l\'C z skali: Korzreich, Rothman i Landau. Dla wieczorem. Ceny wstępu 30 groszy.
Szermierka
_
Ktl
klr6tkiego okresu dzielą~go drtłŻYttlę jeTyM mlistrza ikJliUJbowegp Pol. K. S.
go !przed mającemi silę odIbyJć zawodami
KaJtowice na rdk 1933 ~OObyl ZlłIOZyU{ (P.
o mi1strzostwo Bgi PZPN. dokłada
K. 5.) przed LudwiczaJdem (1. Kl. Szerwsrelkich sit, bjll swą dlmty,nę starrurm1e
m!erczy Karbow1cel) !PO 'decy1dującem
przygotować do 'nadchodzącYldh zadę
$PobDłu,
któr,e zakończylo się '!1WlYtych bojÓW lLgowych.
ping-pongowe o puhar "Expressu" w Kaliszu
cięstwem ~lłcj.atIlta w 'Stpstmku 5 :4.
W nadchodzącą niedziel~, dlnta 12 b.
;w sobotę i niedzielę, dnia 10 i 11 b'l p, Suskl mlalo pweb1eg spokojny ł bym. ligowa drUlżYllla Ruchu zmilerzy swe
m.
odbędzie
się dalszy cl~ rozgrywek o lo nacechowane troską o dad.uy roz..
siły na boisiku K. S. Rooh w Wielkich
Kurjer piłkarski
Iiajdukach o godz. 15.30 z dr'11:ŻY'ną K. S. puhar "Ex,pressu" oraz o mi.sbrz. m. Ka.. wój 1clubu.
Po zd!aJnłu szczegÓłowych sprawoKA.MlMLBR, ooslkonaly 'Ila(}}aSbn1k K.
06 M y1słowice, która 2)najduje sl~ obec- wza na rok 1923. Pr~ram przdtawia.
się
naiS'tę.pującoI
'
roa'
ń
za
ubiegły
rok
W}'Ibrano
nowe
S.
Z.
P. S. KTÓ1. H'Ilrtn, ~dlPisal dla K. S.
nIe w dobrej formie.
Sobota; Gwiazda-Stnelec, ~ołlJa-- władze. które ukotl'Stytuowa:ły się Da- Dąb.
Na przedmeczu grają dc~rwy 1>0K. K. S., S. M. P.-Gwiud.a.
stępująca:
'
• KOPEC z K. S. ,,22" Mała ~r6w
wYższ.Y1ch drużyn.
Niedd.ela= Wołga-S. M. P., MakabiPre~es Vacat, r wł~ 'laworo- ka, pO jedonorazoweJ ,J)I"ób!e" w iilgo~łI i Sokół-Gwiazda.
wicz, II-gl wicepreus Pacmtłftski.. Pre- WYIffi Rumu, ~ta/OOW'1ł zasilić m~
awody odbęd~ się w lokalu "Gwhz 'les sportowy Palęcki, ~ft SUSlkł, młecką dmżYtI1ę_. ~ '<!fa 50
Boks na Sląsku
dy' ul. Szkolna 4, punkt. o godz. 4 popoł. skarbnik Karski, g()lspodaJ1'!L Paeze:sny, BeuJthen ,,09".
*.*
członkowie Kamiński, MaJews1cf, LeKOSSOK w oital1nfa, nrea'ztalę ni~
W Rybniku odbYłO się spotkanie po.
l!I'8ł w ClRACOVII, na Slą'Sllru Ikrążąp(}~
W niedzielę, dnia 5 bm. odbyło się wandowsk i .
111:c;dz:v mi·ejscowym Sokołem a wiceKomisja rewizyjna Cisa'wsB. rt'ar- ~łoSki jalko'by mial on zasilić szeregi !.
miqrzcm drL1Żynowym Sląska - Sla- doroczne walne zebranie Kaliskiego
F. C. Pogłoski te jruk zdołaliśmy\ IIlst<l!li«
y.'ią (Ruda), Z'lwody
zakoi1czyly się Klubu Sportowego (KKS) przy licznym cha~slkI.
Zebranie uchwa'lil0 w b. r. ąrueho- ~7Jbawr()ne są podstaw, gdlyjż Kl()Issok
r'::~.podziew;1TICm zwycięstwem Sokola udziale czlonlków.
l'od{pi.lsal jiUŻ z.glo~ze.me do Cra!CqV1l
Zebranie. któremu przewodniczył mić sekcję lekkoatletyc~
rv" slOsL!nlm 8 :6.
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Demonstracje akade.mików
krakowskich
'ckl'ego nl'e
odbył się

Wczoraj wieczorem była Szara Kamienica w Rynku widownią ciekawej
demonstracji akademickiej.
Wieczorem miat się odbyć odczyt
posła Komarnickiego na temat autonomji uniwersyteckiej.
Licznie zebrana
młodzież akademicka z "Legjonu Mło
dych'! udała się do Pałacu Spiskiego,
gdzie podobno w Sali Bolońskiego mial
się odbyć odczyt.
Gdy młodzież poinformowano, że
sala nie została wynajęta, zebrani udali
muszą być oświetlane
się do Szarej Kamienicy, gdzie zajęli
Stwierdzono, że właściciele i adanini- lokal stronnictwa narodowego, niedopustratoJl'zy realnośd nie stosują się do
przepisów regulaminu porządku i czysto
ści dla miasta Krakowa i nie oświetlają
w należyty sposób sieni i klatek schodowych, co zagraża bezpi~czeństwu puł
1
W
blicznemu.
Nocy
ubiegłej
dokonano
ponownie
Magistrat wzywa zatem właścicieli,
t
•
d l kl· k
'Id· 1·
względnie
administratorów realności, Włamama O O a u ZWląZ u spo ZIe m
aby należycie oświetlali sienie i klatki spożywców przy ul. Warszawskiej 7.
Złodzieie dostali się do biura, albo
schodowe z zagrożeniem pociągnięcia
przed
zamknięciem bramy, albo przez
niestosujących się do powyższych prze·
• ki'
pisów do surowej odpowiedzialności o k len o w p wOlCy.
Rozpruli kasę wertheimowską i skra·
karno-administracyjnej.

Klatki schodowe

Z ra b owa 1· 1500 z.

. l ' spozywcow
.
,
zw. spo' Zle

' w z p,-efWSZai fakl·
Handel
obrazo
.
... t
T
P . .. S t k P' k

Ruch ludności
w styczniu

kra-

dzieży 22-letniego Franciszka Zwoliński ego (piekarska 14).
Dostał się do
szczając nikogo do wnętrza.
mieszkania przy ulicy Dietlowskiej 35 i
Doszło do utarczek między młodzie· przystąpił już do pakowania garderoby,
żą, przyczem wybito kilka szyb.
jednak wezw,a ny policjant aresztował
Młodzież prorządowa długo jeszcze go.
stała na straży przed bramą wznoREPERTUAR TEATRóW
sząc okrzyki: "Precz z autonomią,
Teatr M. im. J. Słowackiego - o godz. 20
niech żyje minister oświaty Jędrzeie- ;)ziewcz~ta " mundurkach".
wicz". Dopiero późną nocą młodzież
Teatr "Bagatela" - o godz. 19-ei i 21-ej
rozeszła się. Odczytu nie byto.
"Galatea" - Opera komiczna franciszka SupPosta Komarnickiego i profesora Uni- pe'go.
REPERTUAR KIN.
wersytetu Poznańskiego dr. Berezow- ADRJA: - "Glos pustyni".
skiego wyprowadzila z lokalu grupa I APOLLO: - "Węgier<:,ka miJ:ość" (RolSsi Bark d ·k'
d k h
J
sony)
ATLANTIC: _ "Raj podlotków",
a a eml owen ec lC .
PROMIEŃ "Wielkomiejskie ulice".
SŁOŃCE "Maciste Król Cyrku".
.
SWIT: - "Rok 1914" (w roli gł. SmOl!!Jrsk.a,
Witold ContO
SZTUKA: - "Ja w d-z-ief1 - ty w nocy"
(Kate Nagy)
łd
UCIECIiA - "Mumja".
Dl
WANDA _ .. Każdemu wolno kochać",
dli 1500 zł.
(Dymsza, Zimińska, Lawiński, Maszyf1ski).
Z os t aWl·1·l na t
' t we k s Ie, cze l'
DOM ŻOŁNIERZA: "Lokomotywa" (Lon
omIas
G Craney).
i zegarek.
jMUZEUM: - "Siedem orlów".
Należy zaznaczyć, że w domu tym
są same biura a dozorca mIeszka w
TEMATY WYKŁADÓW UCZONYCH WĘ. t a k'ze Z10
t d . .
GIERSKICH.
o f·Icyme,
Zleje grasowa l·1 b ezDziś, w sobotę 11 b. m. godz. 12, Golębla
karnie.
20, L p. Prof. Dr. Z. Gombocz: Sur la classification des changements semantiQues. Godz. 6.

Odczyt posła Komornl

Przed paru dniami donosiliśmy o
okradzeniu kupca Mandelbauma z Pod·
górza, w czasie gdy kupował tytoń
przed kioskiem przy ul. Mostowej.
Wczoraj ofiarą podobnej kradzieży
padł
znany jubiler, Landesman zam.
przy ul. Grodzkiej 58. Gdy sięgnął do
kieszeni po pieniądze, stwierdził brak
portmonetki, zawierającej 10 dolarów
i kilkanaście złotych.

po~Jaęu~!~ w!!~jdwZ!=~i~

lB j

Ił

G~I:a~~~h~Olkes~hr~Yb:;ng~:otb~rr'i~le~un~lCN

und 18 Jahrhundert. Godz. 7 Sala 66. Coli. Noł
ł
l
vum. Prof. Dr. T. Gerevlch: L'orfevrerie anODIOS
OWo
lę
cienne de la Iiongrie. (2 obrazami św i etlnemO.
D
ciągu miesiąca stycznia b, r, zaW zystkie wykłady są publiczne i bezwarto w Krakowie małżeństw 116 (132),
Krakowskie Tow. Przyj. Sztuk Pięk- się odrazu z.orjentować i odpowiednio platu •
w tem chrześcijańskich 74 (94), Urodziło nych chcąc z jednej strony przyjść z przygotować. Niezależnie od wystaw
się żywo dzieci 265 (238), nieślubnych pomocą szerokim rzeszom artystów, z w Pałacu Sztuki, ten handel obrazami, TEATR KRAKOWSKI W BIELSKU I CIESZY57 (50), w czem z małżeństw żydowskich drugiej zaś umożliwić kupno warto- mieszczący się w parterle, będzie doW dniu dZiSiejSZym~l; dniu krakowskiej
rytualnych 23 (19). Wśród żywo urodzo- ściowych dZIeł sztuki '.la przystępną stępny dla wszystkich bez biletów premjery sztuki "Dziewczęta w mundurkach",
nych było chłopców 150 (113), W tym cenę, po porozumieniu się z artystamI, wstępu.
teatr krakowski udaje się na zaproszenIe Tosamym okresie czasu zmarło osób 224) otwiera w swym lokalu przy pl. SzczeW dzisiejszych czasach, k iedy wielu warzystwa Teatru Polskiego w Cieszynie, z
. k·
h d I b
k· h
k'
b
J. k upJc
., komedją Ebermayera i Cammerlohra "Gotów(208 ) .
pans lm an e o razów z pierwszej jest ta IC,
torzy y pragnę I
ka", w premjerowej obsadzie zes.polu z ' pp.:
d:zielo sztuiki, a boją się cen, nieraz WY- Krystyną Ankwicz i Tadeuszem BurnatowiLicztba zmarłych w ~z'Pitalach wyno- ręki, bez żadnych pośredników.
siła osób 79 (73), Z przyczyn śmierci naj • Ceny będą mo~liwie najniż~ze tak, śrubowanych przez pośredników, taka czem w głównych rolach, oraz pp.: Białkow
więceJ' przypada na choroby orńaniczne ze nawet nleza.m ozne sfery. będą mogły impre'l a może być niezmiernie poży- skim, Kondratem, Kułakowski, Leliwą, WotE.
I
l.
nikiem, Wrońskim.
serca 44 i na gruźlicę 32, Wśród zmar- nabyć wartosc 1ową, orygn~alną rzecz. teczna i powinna zna eźć szero (le zaTego samego dnia, również na zaproszenie
łych było chrześcijan 171 (166).
Przy handlu tym będą udZIelane rady stosowanie. Kraków jest pierwszym, Towarzystwa Teatru Polskiego, krakowska
fachowe, jaki obraz kupić do pokoju który inicjuje ten racjonalny i bardzo opera daje w Bielsku, w tamtejszym Teatrze
stolowego, jaki do salomu, gabinetu itd. dla wszystkich urzystępny handel, któ- Miejskim, operę Verdi'ego ..Rigoletto", z go·
l ' ·
. b d
ł
ć
.
I
śCinnym
udziałem
wszechświatowej
sławy
ezęsto b owlem
<upUJący nie wje o tern, ry moze ar zo wp yną na racJona ne śpiewaczki koloraturowej Ady Sari oraz pp.:
że dobrze clJobrany obraz zyslkuje na nabyWanie dzieł sztuki, tak konieoz- Szamonowicza.
Romanowskiego,
Mazanka,
wartości w odpowiedrniem otoczeniu.
nych w mieszkaniach.
Bodnickiej, Wiśniewskiej, Kopycińskiego, Kmpobierających zasiłki
Całość imprezy pomyślana jest w
Taniość
i pierwszorzędna
war- szew~iego, Mazurka i Woźniaka, w ·opraco'. .
bl·
. t
t 'ć b d ' l
.
'1
i waniu muzycznem Dyr. BoI. Wallek-WalewOrgana cen,t ralne Funduszu Bezrobo- t en sposo'b , Jz
nIe olczona Jes na zy- ~s . ę ą naj ep~~ą gwarancją u,;an a skiego, w reżyserji Stef. Romanowskiego.
cia postanowiły 'Przeprowadzić doraźne ski, lecz jest niejako obustronną pomo- SIę tej doskonałej Imprezy, z której na II
kontrole uprawnień bezrobotnych do ko cą· Od kupna obrazu nie będl-ie się po- pewno skorzystają wszyscy.
': .JAZZBAND GOLDA I PETERSBURSKIEGO.
rzystania ze świadczeń z Funduszu Bez- bierało żadnych prowizji, również od
Uruchomienie tego salonu sprzeda(R) Gold i Petersburski, którzY ze swym
robocia.
bawlą w Krakowie, wyjeżdżają w
P orady. Na każdym obrazie będzie u- ży odbędzie się już w niedzielę dnia 1'3 zespołem
kwietniu do Buda-pesztu, gdzie be<lą koncertoKontrole te 'Przeprowadzane będą za widoczniona cena, by kupujący mógł b. m.
wać przez. miesiąc w .. Orfeum". W miesiącu
--.-:0:maju grają w Pradze w Czechoslowacji, w
równo w miejscach zamieszkania bezroczerwcu w Antwerpii, w Ii-pcu i sierpniu objeż
bo-Łnych, jak i w zakładach pracy na teORKIESTRA 20 PP. W KOŚCIELE Ś-tel.
DZISIEJSZY DYŻUR NOCNY W APTEKACH
dżać będą miej s cowości nadmorskle w Belgii i
renie tutejszego obwodu.
AGNIESZKI.
W KRAKOWIE.
Iiolandii i dnia 1 września wracają do WarW odnowionym już wewnątrz kościele gar- szawy.
Rynek 22 .. Pod Koroną", tel. 137-04, ulica
O ile ustalone będą wypa..cLki niepraflorjańska 15 .. Pod Gwiazdą", tel. 100-31. ulica niZO'nowym św. Agnies1.ki, ul. Dietlowska 30 Zaznaczyć należy, że ja-zzband Gold-Peterswnego pobierania świadczeń przez bez- Karmelicka
23 "Pod Opatrznością", tel. 106-62. w niedzielę, dnia 12 b. m. o godz. 12-ej orkie- burski, jest pierwszym polskim zespołem, który
robotnego, względnie wystawiania fał Aleja 29 Listopada 5 "Warszawska", ul. Dietla stra Symfoinczna Mistrzowska 20 p. p. Ziemi po zesz!o.rocznych sukcesach w Wiedniu, gd.zie
Krakowskiej pod kier. W.P. kaf)eJ. majora na turnIeJu międzynarodowym zy skał drug'1
szywych świadectw pracy przez praco· 76 "Pod Aniołem" tel. 105-30.
W Podgórzu: Plac Zgody 18 "Pod Orlem", Schrege'ra wykona utwory religijne: Mearcadan na gr odę, jest obecnie angażowany zagranicę.
dawców - winni przekroczeń pocią.gani
tego, Goumoda, Iiaendla, Schuberta i Wagnera.
tel. 165-54.
Utwory p. Petersburskiego (tango: "Ty. mibędą do odpowiedzialności sądowej.
!ość i wiosna") i Artura Golda (boston: "OPr
PREM,lERA W TEATRZE l\UEJSKIM..
WIECZÓR AUTORSKI "LITARTU".
Dziś, w sobotę premjera dawno oczekiwanej Jum") grane są przez zespoły obu pólkól, co
Staraniem "Litartu" odbędzie się dziś w sozresztą stwierdzamy sluchając muzyki taneczPOC1°ąg
botę «11 marca) w sali Bolońskiej (Rynek Gl. rewelacyjnej sztuki Chrysty Winsloe "Dziewczę nej 'przez radjo.
.
d
'
l
t
.
t
.
.
d
.
d
34,
L
P.) wiecz6r autorski p. t. Caly Kraków. ta w mundurkach". pr-zygotowywana od dłuż
Jazzband polski Gold - Petersbuski, ma wię c
W me Zle ę ,zn. JU ro wYJez za o
Udzial biora: Marja Jasnorzewska, PawIi- szego czasu w opracowaniu scenicznem Zofii
propagandowe, gdyż występuje zawsze
Zakopanego pociąg narty - dancing- kowska, Jola fuchsówna, Zbigniew Grabowski, Modrzewskiej. która sztukę tę inscenizowała zasługi
iako zespół polski. Sympatycznym artystom
bridż, Pociąg ten zatrzyma się 8 godzin Artur Schroeder, Zenon Koterba Dzinbarz, Lu- na warszawskiej scenie.
Dwie główne role odtworzą p. lo ,fja Jaro- życzymy powodzenia.
w Zakopanem, Ponadto należy zazna- dwik Swieżawski i Witold Zecheuter.
sz,ewska oraz p. Roma J ezierska, s'pecjalnie
czyć, że posiada on wagon drugiej klaTEATR "BAGATELA".
zaangażowane ze sceny warszawskiej do popi- DARY NA T ABERNACULUM ŚW. AGN1ESZKI
Pan Szvmoniak Wladyslaw palacz z Ogr,
sy na 42 osoby.
Gościnne występy stołecznej
"Bandy" po- sowej roli Manueli.
mimo kolosalnego powodzenia jakiem cieszy
D~lszą obsadę ról tworzą :pp.:
Bednarska, Miej. s~,1a~a w Administracii "Expressu Ilu t .. .'.
Ceny biletów w klasie 3 zł. 8,50 a w się przedstawienia "Pięknej Galatei" kończy DCl.szyńska, Gorejska, Granowska, Jetnysówna. wane go . J edną obrączkę złotą i jeden kolczyk
drugiej 12,80, w obie tsrony. Dziś ostatni ni~odwolalnie
nied.zielę, dni.a 12 marca, w Koste,cka, Kloński, Kos.mowska, Ludwiń s kr. Or z łoty z szafirem, jako dar na kościół św. Agdzień wykupywania biletów które mot- d~11;l !ym Krakow zzalem pozegna swych ulu- dyńska, Romowicz, Zalewska. Walewska, Ginte- nieszki.
•
, . '1' . . W ' d blencow Zulę Pogorzelską, fryderyka Jaro- lówna, Filipowska, Jaworska, Stark6wna oraz
na ~ost~c w ogramczone] lOSC!. , YJaz sjego, Zelichowską, G6rską, Terne, Blońską, p. Janina Krzymuska, artystkit teatru KameralODCZYT.
Dziś w sobotę 11 b. m. o godz. 7-ei wieczow nH~dzIelę rano o g. 8,15,
odjazd do Popielską, Gierasińskiego, Olszę, Parnela, Ko- nego w Warszawie.
Nowa oprawa dekoracyjna Mieczysława Ró rem w sali Stowarzrszenia Kupców przy ulicy
Krakowa o północy.
szutskiego i innych.
Bilety do nabycia w kasie teatru Bagatela żańskiego. Za-powiedt premjery sztuki, która Grodzkiej 43 wygłosi odczyt dr. Zylber p. t.
od godz. 10 rano do 1 popoI. i od 4 do wie- na s·cenie teatru Kameralnego w Warszawie "Co należy wiedzieć o gruźlicy".
osią,gnęla r-zadko spotykane
powodzenie i w
czora bez przerwy.
nasz,em mieście obud.zila olbrzymie -zaintereW dniu wczorajszym policja dostał-a. KAMIENIC, majątków ziemskich, gospodarstw sowanie,
za wiadomienie o sprzeniewierzeniu do- rolnych, oraz małych domk6w w calej RzeczIMRE UNGAR W STARYM TEATRZE.
pospolitej, największy wybór do sprzedania, poSwiatowej sławy pianista lmr e Un gar, laukonanem przez Władys ł awa P ~cz k-~, z~ siada jedynie biuro .. WAWEL", Kraków. Grodz
reat konkursu Chop inowski ego w Warszawie,
:rudnionego w fabryce wędzema S1 ~dZl ka 60, tel. 108-60.
6-4 wystąpi
z jedynym koncertem w s obotę. 11 bm.
Wrodzona muzyk a lno ść, wzo ro\va technika,
"Adriatyk" - Na,tana Landaua.
.
KIOSK TYTONIOWY w ezmę w dzie,rżawe, dam
Pączek udał SIę do sklepu spozyw- kll1:cję lub z góry, wiadomość kiosk tytoniowy nadzwyczajna interpretacja oraz poezja, oto
cechy gry tego pianisty-wirtuoza. któr ego każ
n:ego przy ul. Ko~ciuszki, zainkasował Kl aków, Strasz ews kiego róg Jabłon'Jwskich.
dorawwy występ b1Jdzi w szę dzie ni eb yw ały
1bO zł. poczem zbIegł.
POSZUKUJE si ę zdoln e~o ekspedjenta z bran- entuzjazm. ściągając do sal koncerto wych li cz.
ży galanteryjnej, J. Goldbul!;er, Salinarna 17.
Jlą publiczność.
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druk: Wydaw nictwo "Republika" sp. z ogr. odp. red aktor odpowiedzialny: Jan Grobelniak, tódź,

Piotrkowska 49.

