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SAMOZATRUCIE 
na tle wątroby 

PIOTR KO.WSKI 

Samozatrucie bywa przyczyną wielu dolegliwości (bóle artretyczne, łamanie 
w kościach, bóle głowy, podenerwowanie, bezsenność wzdęcia, odbijania, bóle 
wwąfrobie, niesmak w usfacb, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do 
obstrukcji, plamy.i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, mdłości język ob· 
łożony). Trucizny wewnętrzne wytwarzające się we własnym organiźmie, za• 
nieczys'"2ają krew niszczą organizm i przyśpieszają sfarość. Wątroba i nerki są 
organami oczy:>zczającymi krew i soki ust.roju. 20-lełnie doświadczenie wy. 
kazało, źe zioła lecznicze „CHOLEKINAZA" H. Niemojewskie110 jako 
iółcio • moczop~dne są naturalnym czynnikiem odciążającym soki usiroju od 
trucizn własnych. Bezpłatne broszury <>łttymać moina w Laboraćotjua fizj~
logiczno·ch-ic:i:. „Choleki:aaaa" H. Ni-ejewskie110 Warszawa I. ~wiał i 

hdres Redakcji i Adm. Piotrków Tryb. Słowackiego 18 tel. 10-21. Drukarni 10-65. 
Za tekst str. 2 - 7 odpowiada. Wacław Gąsiorowski. 
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Stolica Apostolska okryta k 
• 

trem 
Wybór Papieża ~astqpi I marca 

MIASTO WAIYKA?ijSKlE. \Vkrót picia, &zlochając, klęczała cias cllui• 
ce po ;i;gonic Papida k•rd. l>acelli w FZy u tóp lota papieskiego, całuj4c 
otoczeniu gwardii szwajcarskiej dłonie i uogl :marłe10. 
waztdł do sypialni Papieża I po od• W poludnle rytownik watykański 
mówienia modlitw przyst4~1ł do urzę :z:djąl maskę pośmlertn4 Plusa 11, po 
dowtgo atwlerd:eńła :i:Jlonu Papie:h. czym ptzystąpiono do balsamowania 

Kamerling, odktywHy twarz Zmar :z:włok przy pomocy zastrzyków. 
kgo, wyr:iekl tradycyjne słowa: .,pa• () god:i:. 16.15 odbyło się przeniesie 
Pi<'ł r:z:cc::ywiście umarł". Bezpośred• nit zwłok Piusa 11 z prywatnych ap.u 
nio l'O tym mistrz dworu wręczył Ka• lamentów do kaplicy Sykstyt\akief. Za• 
merllngowi papieski pierścień Rybaka łobny pochód ot"lflerall cz:lonkowit 
orn piec:ięcl, 1łui4ce do pleczętow.v kleru, odmawiając pólglo&em modlit• 
nia bulili. Równoneśnic notariusz wy. Za klerem uli kardynałowie o• 
watykański sporządził akt zei~cla oraz raz korpus dyplomatyczny w kompie• 
akt przckazartJa pledclenła "apleskie• de. Po obu stronach oru:aku kroczyła 
go. gwardia szwajcarska i palaryfl.Jka, 

Z kolei nastąpiło pitrv.·sze zebranie Zwiokl Olea Swiętego były nie&io 
lhrttery Apostolskiej, poświęcone ob• nc n„ no zach, pokrytych t.z:l'\'n)·m ada 
jęciu dóbr Stolicy Aposłol&kiej, Na• ma~zl.iem przez oficerów gwardii szla 
stępnic odbyła się kongregacja k.udy checkicj. Za zwłokami postępowało 
uał6w, z:łożońa :z: dziekanów 3 !ttUP 9•ci'lł kardynałów, ubtany:h w „cappa 
kardynalakich. magna" 

Przed godzin4 10.tą zwłoki Papie• Szczególnie pr%ej1t1ufące wrdcnic 
ia odwiedziła siostra Piusa 11 Kami• I sprawiało powolne· schodzenie orsza• 
la w towarzystwie siostrzeńca papies• ku ze schodów w półmroku przy bias 
kiego hr. Franciszka Rattl, Siostra Pa ku świec. Pochód trwał dość długo, 

J.WOLANOW 

t>oni«:wai apartamenty P.tpida z:naj• wuje rządy. p0stanowił. ie konkla- KTO ZASIĄDZIE NA TRONIE 
duj" się na 3•c:lm. piętru tiała.::\\w wa we, na którym koleaium kardynał6w PA~Kl.M? 
tykańskich, a ka]'>lka Sykstykaii.ska na przystąpi do wyboru n~t11pcy Papie- Do tiuy paple ldeJ po zionie Pa• 
plerwuym piętue. ża, rozpocznie się we środę, l-10 pieża Piusa 11 kandyduje - zdaniem 

Orszak żałobny slderowal się prnz marca. korespondenta watykańskiego „Cor• 
uerer, !al watykańsłt!ch. po czym zwło z rozpontldzenla watykańskiej kan riera della Sera", posiadaj,cego wy• 
kl rapida złoiono be: trumny na ka celarii stanu, 1pelni&.flłCej jP.dno z o- robione stosunki w kołach watykań• 
tafalku, puykrytym purpurą, w ka• sta.tnicb życzeń Piusa XI, prasa kato- sklch - cały szereg dostofnik6w koś 
plicy Sykstyń5'kiej, licka zamie8cll& arłykuł specjalny cielnych. 

.1~wloki 0,~11 Swięte,{o :-:ostAly zło• p. t.: „Testament Ojca Swiętego", za- Nafwłęłm:e szanse poaiada - zi:h 
•one na wysoklm katafalku, ńaokoło wlerający kr6łki wsłęp o łroakach niem ddennika - dotychczasowy ku 
kh\, t?,o płonie 12 wUkich ~wlet Papieża z powodu grożit:oyob nlebez- dyuł • sekrttarz stanu Pace114 dalej 
Czło:i~ {; \\ :c gwardii ułachcc:-ief spra pieczeństw wojny i składający się ar~biskup Florencji, kardynał Elia• 
wow•li atuf puy ::;wlokach pue.z ca• głównie :s następuJllce.i cytaty 11 Je- dalia Costa oraz b. nuncjuaz apoałol• 
łli noc. dneso • niedawnych prsemówień ski vr Warszawie kardynał Fruccsco 
PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU Zmarłego: Maunaggł. 

0.JCA ŚWIĘTEGO „Podczas gdy mllioD7 ludzi bje w DEPESZE KONDOLENCYJNE 
Mussolini wyalal do Kamerllnn Dr.leń pogrzebu Ojca. Swiętego Piu- niepokoju, w obawie przed grotącą katd. Pa.cellł następujący telegram: 

sa XI nie został jeszcze wy.z:nacr:on:s>. wojną, będącą grożbą katastrofy I • .Smieró Papieża Koncyliacji jest 
Wfadomo tylko, : ie zgodnie z Jero bezprzykładnej ruiny, przyjmujemy żałobą, dla Kościoła i narodu włoskie· 
lesłllmentcm, cwłoki Papieł:a. zasłani\ w naszym ojcowskim sercu drit\ce co. Wyrażając współczucie narodu 
złoione w grobowcu, który będzie wy uczucia naszych licznych ąn6w. włoskiefo, pnesylam Waszej Emi· 
hndowati:Y w Podziemiach Bazyliki Całym naszym sercem ofiarujemy nencji oraz Swlętemu Kolegium 
Sw. Piotra obok grobowca Papieża się sprawie pokoju świata i wzywa- Kondolencje r-J:ądu faszystowskiego 
Plusa. X·i:o. my Słw6rcę. by :ie.brał • powrotem i moJe własne. (-) Mussolini." 

TESTAMENT bezcenny dar naszego długiego żywo- Ka.nclerz Biłlel' polecll min. Mclll· 
O.JCA SWIĘTEGO ła lub dał narn słły prsedłutenla go- snerowi wyrazi6 nunojm11owf Orse· 

Kardynał Kameden« Pacem, który dzin naszej codziennej pracy Gla do· nigo, ubolewanie z powodu śmletd 
aż do w;yboru now~go Papieża •pra.- I f>ra naszych ąnów." I Papie.źa. 

Cala PolSka pogrążona w żałobie 
Depesze kondolenc1ine Prezydenta R. P. i Naczelnego Wodza 

W zwią:.ku ze zgonem Ojca 
Swiętego Pan Prezydent R. P. 
przesłał pod adresem katdyna• 
la Kamerlinga de-pesz~ treści na~ 
stępującej: 
„Dowiadując się z najgłęb

s:ym wzruszeniem o bolesnej 

stracie, jaką poniósł Kościół na 
skutek zgonu Jego Swiętobli~ 
wości Papieża Piusa ll~go, prO:' 
s:z:.ę Sw. Kolegium · Kardynałów 
o przyj~cie za,pewnienia, ii 
wraz : całą Polską biorę głęboki 
udział w bólu, który odc:.u.wa 
cały świat chrześcijański. 

panowania apostolskiego. 
(-) Ignacy Mościcki" 

Marszałek Srnigły Rydz wy, 
stosował na ręce kar. KamerJin, 
ga z racji zgonu Ojca Swiętego 
w imieniu własnym i Armii Pol 
skiej nast. telegram: 

Polski krążownik podwodni 
„Wraz z Armią Polską biorę 

głęboki ud:tiał w żałobie Koś• 
Zgon wielkiego .i głęboko doła, spowodowanej zgontm 

czczonego Paster:.a pogrąża w Wielkiego Pasterza, który :a, 
szczególnie bolesnej żałobie Na równo w godzinach próbY.:, ja.k 
ród Polski, który na zawsze za„ i chwały nigdy nie przestaiwał 
chowa pełne czci i wdzięcz.ności oka~ywać żołnierzom polskim 
wspomnienie skarbów ojcow~ dowodów swej ojcowskiej mi• 
skiej dobroci i opidki, którymi łości. 

przrbrl do Gdvni, entuziast1c1nie witani przez wszvstkith · 
Wielkie uroczystości związane z na molo prey basenie Pre~ydenta, do jenneJ, by Polska. stał• 1lr, mOQar• 

obchodem 19-ej rocznfoy odzyskania kf.órego przybił owacyjnie witany stwem równiai na. morzu, 
przflz Polskę dostępu da Morza, od• ORP „Orzeł". za irczt-nia poddękował sr:ef l\la• 
były się w Odynl w at.mosferze ra.• Statek podwodny przybij majesła- rynarki Wojennej kontradmirał Swir 
dości i dumy na.rodowej, tycznie do brzegu ~ chwili, Cdy or- ski, dziękując takie za. dar, gdyt 

rana Prezydenła i W{l(ł.7.a. Na.czci- kłestra grała hymn na.rodllwy, na. „Orzeł" Jest zbudowany ze składek powitanie gen. Sosnkow11kie10. ncgo reprezentował na uroczyst-Oś- Wśród owacyjnycb okrzyków 8'en. spGłcczeństwa. 

go obdarzył Dostojny Zmarły (-) Smigly Rydz" 
:arówno w cz.asie Jego świetnej Depeszę kondolencyjną mm• 
misji w Wars:tawie, jak i przez ni~m Rzą.du wysłał prem. Skład 
cały czas jego pełnego chwały I kowski. -

Już w numerze jutrzejszym 

ciach 1en. broni Sosnkowski. Z oaj- Sosnkowski wszedł na Pokład okrętu N'1J11tępnle pn:edatawiclele władz z 
dalszych zakątków PolskJ przybyły podwodne10 I odsłonił tablic~ pamią- dełegacja.nti. udaP sJę bolownlkatnJ 
dele1acJe L. M. K. oi·az wy5ocy do- ~kową na. wieżyczce okrętu. Następ- na Oksywie, gdzie :swledzoao stocz
stojnicy państwowi. nie gen. Sosnkowski wYłłosil nrzcmó nię Marynarki Wojennej, w którd 

Wielki dzień Gdyni rozpoczął się wleuie, · pcdkreilaJite, te spolccze6· Już w r. b. rozpoozęle się budowę k i • I I • d d I k Mszą !iw. w kościele Serca Jezusowe- słwo polskJe zdaje 111obie sprawę z ko okrętów wojeUJlycb z polskich mate- u a e s1e ca os ron1COWJ/ o a e go, po czym delegacje przedefilowały nieczności rozbudowy MarynarkJ Wo rialów i rękami pt>lskich robotników. 

Misja pokojowa pod bombami TAKSÓWKA-AUTO-MOTOCYKL 
Nalot bombowców powstańczych na Minorkę 

MARSYLIA. Kapitan krą1 
iownika angielskiego „Devon~ 
shire", który przywiózł 450 u~ 
chod:Ców republikańskich z .Mi 
norki, złożył następujący raport 
o przebiegu misji pokojowej krą 
fr o wnika. 

,,Na pokładz.ic „Dcvonshire" 
odbyły si~ we środę rm1:raktac• 
ie mifdzy reprezentantem rządu 
narodowego gen. San Luis a gu 
bernatorem Minorki, Ubicta. 
Gubemator przyjął warunki ka 
pitula.cji nałożone przez gen. 
Franco pod warukiem, że repu• 
blikańscy przywódcy polityczni 

b~dą mogli opuścić Minorkr na 
pokładzie „Devonshire". 

O godz. 14, gdy uchod::cy roz 
poczęli wsiadać na okręt, od 
strony wyspy ukazała si~ eska• 
dra bombowców i pościgows 
ców z Majorki, rzucaj~c 6 bomb 
Stało to w wyrafocj sprzec:noś 
ci z obietnicami danymi przez 
władze narodowe w Palmie, że 
podczas pobytu „Devonahire" 
na Minorce, wyspa ta nie' b~· 
dzie atakowana. 

Próba połąr:enia radiowego ;:. 
Palmą zawiodJa i między godz. 
16 a 17 samoloty dokonały 6 

dalszych nalotów, zrzucając sze 
rcg bomb, z których jedna pad• 
dla o 200 metr. od 11Devonshi· 
re". · 

Dopiero gdy opuściłem port, 
dostałem wiadomość z Palmy, 
tłumac:ącą raid jako omyłkę, 
po czytn powróciłem na Minor 
k~ celem ukończenia akcji ewa• 
kuacyjnej". 

Panuje tu ogólne przekonanie 
ie nalot był dziełem lotników 
włoskich, którzy wyłamali się z 
pod zakazu gen. Franco nie bom 
bardowania Minorki w czasie 
pertraktacji pokojowych. 

Japańczrcr zaieli wrsDe Hainan 
Admlralida tłumaczy to wz1ledami strategicznvmi 
'.L'OKIO. Admiralicja japońska 

wydała komunikat o wylądowa
niu wojsk japońskich na wyspie 
Hainau. 9-go lutego o północy 
eskadra japońska na wodach 
Chin Południowych wpłynęła do 
zatoki od północnej strony wysw 
py. Po trzech godzinach wojska 
zostały wysadzone na brzeg. 
Odpowiadając na zapytania 

korespondentów wiceadmirał 
Kanazawa oświadczył, iż wyspa 

Hainan została z:ajęta ze wzglę
dów strategicznych, a czas trwa 
nia tej okupacji będzie zależny 
cd dalszego rozwoju sytuacji. 

Japonia nie ma żadnych agre
sywnych zamiarow w stosunku 
do francuskich Indochin zależy 
jej jedynie na wzmocnieniu blo 
kady i na tadaniu jednego jesz
cze ciosu rządowi Czang-Kai
Szeka. 
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Natada kardrnalów w Sali Trono1'ęi 
Kardynał O'Cąnnell najpO•aZnlejszym kandydatem na ~~pieza 

· ~ pod względem nominacji skup Utrechtu i wychowawca I w przewidzianym cemnonła1.-
: r:eb ających w Rzymie kar cesarza Karola V. ~iadał on nym orszaku ksifż! udał sit d~ 
d~ó~ - kapłanów i z kardy na Stolicy PiotroWeJ w latach kardynała Kamerlinga Pacelli-_ 
nałem Caccia Dominioni . - 1522 - 1523. ego. 
'erws~ kardynałem dzieka• Kardynał O'Connel pomimo Nastfpca tronu włoskiego zło 

pl · sędziwego wieku cieszy się czer żył na rf~e kardynała Kamerlin• 
new naradach wzięli również stwym zdrowiem i jest niezwy~ ga kondolencje w imieniu kr(,. 
udział sekretarz Sw. Kolegium kle popularny wśród katolików la i cesarza oraz w imieniu wła• 
mgr. Santoro, który ma być sec: Ameryki. snym. 
kretarzem conclave oraz mistn Stany Zjednoczone posiadały Następnie ksiąze następca tro 
ceremonii mgr. Respighi. Na na do niedawna. 4•ch kardynałów, nu wnz ze swym orszakiem 
radzie tej powzięto szereg zaną lecz w dniu 4: września ub. ro• udał się do kaplicy Sykstyńskiej 
duń w związku z uroczystościa ku zmarł arcybiskup New gdzie złożył hołd zmarłemu Pa 
mi pogrzebowymi. Yorku kardynał Patrick Heyes pieżowi Piusowi ll•mu. Po mo 

Gubernator tniasła watyk.ań• Metropolia nowojorska nie jest dlitwie książe następca tronu o= 
akieao JiW'kiz Sera8ni i wielki dotychC%88 obtfadzona. puścił Watykan, żegnany cere-
ochmłstrz dworu papłe&kłego CITTA DEL VATICANO. monialnie. 
mgr. Arborio Mella di Santa Smiertelne szczątki 0 .fca Swię• CITTA DEL V ATICANO. 
Elia współpracują ściśle z kar• tego Piusa ll•go zostały ubrane Biura techniczne Watykanu z~ 
dynałem Pecetli'm, wykonywa• w ciągu nocy w szaty pontyfi• jęte są już przygotowaniami do 
jąc jego polecenia co do moczy kalne, w których wystawione conclave, które ro~~~znie się 
stości Załobnyc:li. były w sobotę jeszcze w Bazyli mniej więcej za 15 · aby kar 

WYJAZD KARDYNAŁA ce św. Piołra. Przy zmarłym peł dynałowie, którzy w liczbie 62 
QtCONNELLA. nią straż · honorową członkowie dokonać mają wyboru papieża, 

NEW YORK. Kardynał Wił gwardii szlacheckiej i szembela- mieli gotowe apartamenty. 
hełm O'Connell, arcybiskup ni w pełnej gali. Przed rozpoczęciem conclave 
Bostcm.u, kt6ry spfdził zimę na Od rana wierni składają hołd kardynałowie udawać się będą 
wyspach Bahama, wyjechał .zi zmarłemu Ojcu Kościoła. O' codziennie do Watykanu, aby 
portu Nassau na wyspach New godz. 9•ej rano kaplica Sykstyń uczestniczyć w uroczystościach 
&ovidence h,dfoplanem do ska została zamknięta dla wier" w kaplicy Sykstyńskiej i w kon 
New Yorku. nych, aby umożliwić modły bi• gregacji, rezydować będą wszak 

• r. Jeżeli kardynał O:Connell skupom i arcybiskupom wło- że każdy w swoim mies~kaniu. 
MIASTO W ATYKANSKIE te, biskupem Oatii - dziek.a- zdfiy przybyć do New Yorku skhn u katafalku. Następnego dnia po otwarciu 

ltnclvnał - Kamerleng Pacelli nem Sw. Kolegium, .z ~yna. przed odpłynicciem parowca O godz. 9.25 przybył do Wa• conclave w kaplicy Sykstyń" 
Gdl>ył w Sali Tronowej narady z łem Ascalesi - arcybiskupem ~ex0 do Europy, to wszyscy 1 tykanu książe nastwca tronu skiej rozpoczną się głosowania, 
.bddynałem Granito di Belmon Neapolu, który jtst najsłat• trzej kardynałowie Stanów Zje- włoskiego, któremu towar:z:y• które ~owtarzać się będą 4 razy 

dnoczonych odbtdł ~ółnie szył ambasador Włoch przy sto d:z:ienrue: dwa razy w godzi• 
podróż. • Dcy apostolskiej, adiutant i nach rannych i dwa razy po pa. 

· ·Na znak żalo·bg 
· · .. · odioczenle wielkiei rad1 taszvstowsiei 

:RZYM. Wielka rada faszy- I sunkach pomiędzy Kościołem a 
stoWŚka odbyła w piątek wieczo państwem włoskim po 60 latach 
~ posiedzenie w Pałacu We- rozdźwfęków i niesnasek. Układ 
neckim. Na posiedzeniu tym zo- lateraneński rozwiązał kwestię 
stała u.chwalona rezolucja, któ- rzjmską, a konkordat oparł sto
na stwierdza, że rada faszystow- sunki pomiędzy państwem a Ko 
sta oddaje komy hołd pamięci ściołem na trwałych. podstawach 
?.marłego Papieża Piusa XI, któ- zapewniając współpracę Kokio
ry był twórcą pojednania po- la z narodem włoskim i ustro
mi~ Kościołem a państwem jem faszystowskim. 
włoskim. ~a znak .żałoby wielka raaa fa 

Traktat lateraneński jest naj- szystowska odroczyła się do śro
~ wydarzeniem w sto- dy dnia 15 b. m. godz. 22- ej. 

PUPILAltNA :RĘKOJMIA WKL.\DOW I LOKAT 

"
~o· pow. ZGODA " Pewna lokata. 

, - · wa.isz:. · • · • - ·Szybka wypłata. 
. Gilchmv cz~: 8 do 19 i pół (bez przerwy). Wkłady i lokaty: . zł. 

JS'.170.000. OBROT ROCZNY: CWIERC MILIARDA ZŁ. - Tajelll2W 
ca wkładów. Ksifi,eczk.i: imienne, n.a okaziciela, za hasłem. R•ki czekowe.
~ (~e, wekslowe). Kredyty. Dyskonto, inkaso weksli -

I.om.bard papierów. - Zlecenia giełdowe. -

Piai1dz w KIO obrocie·tworzr energii krocie 

Kard~ Dougherty, areybi• mistrz ceremonii dworu. Księcia łudniu. Kardynał, który wybra 
skup F'lładelfii i kardynał Mun następcę tronu powitano z na:= ny zostanie papieżem musi u:z:y:= 
delein a;cybiskup Chicago pny leinymi honorami, po czym w skać 2 „ 3 głosów. , 
byli do New Yorku i maił od
płynąć na pokład.zie motorowa- wloskiego ,,Rex" do Neapo• CHORZY •A PŁUC A 
la. - Ka!dy, kto cierpł na kasul, bronchit. chrypkę, zaflegmieme płuc. oraz 
KaMJ:nał O'ConneD arcybi.. koklusz, powinien natychmiast zabrat się do leczenia. Dobrym środkiem 

· kt dni na chotoby płucne okazał się preparat FAGOSOL Pny utycia Fa-
slmp Bostonu. óry: w gru u GOSOLU zm.niejsu. się kanel. FAGOS<i>L dost.ać można we ~ 

:}'~0t::~a::_ \:! stldc\:ct:e· H. ROZENSTADTI • Pl.GRZYBOWSll 10 
planem jednym .z 2-da pozosta- Skład główny: apteka H. ROZENST ADTA - Pl. GRZYBOWSKI 10. 
łych pr~ żyda kardynałów, 

=:i:::~~~~ Zdobywczyni Atlant~ku 
nell otrzymał purpurt kardynał I . d"... W . .q na konsystorzu w dniu Z1 lfll OSI O w.•• W arszaw1e 
listopada 1~1~ roku. „ W końou bieżącego micsią~a Anglii do Australii, podczas któ 

W kato~~ kołach ~!"". przybędzie do Warszawy zna" rcgo pobiła rekord czasu przefo 
~~~ U'WUaJł go. za Jpo I na lotniczka transatlantycka i tu na tej trasie. , 
~~eJsze~ ~dh~alna .::: zdobywczyni wielu ś:wiatowych Jak się dowiadujemy, Joan 
pieza w n:zie &"Y 'Y egt • rekcrrdów młoda Ang:.;lka Joan Battcn odbywa oodr.)ż po kra• 
~~s~-~~=~o! Batten. Wsławiła się ona p.Jmię jach bałtyckich dla wygłosz~nia 
0 ra me ~ . dzy innymi samotnym lotem z odczytów o swych wyczynach. 
ziemea, nawi.)zu)łc w ten St>°" W pierwszym rzędzie przyje• 
aób do dawnej tradycji pnerwa drzie więc do stolicy Polski. (r). 
nei w pierwszej połowie XVI 
wieku. 

Jak wiadomo ostatnim Papłe= 
iem nie Włochem był Adrian 
VI, Holender, poprzednio bi• 

Na liczne zapytania komuni
kujemy„ że już od U lutego b. r. 
można zakupywać bardzo TA
NIO I KORzySTNIE :POJE
DYNCZE PARY obuwia i poń
czoch, we wszystkich oddziałach 

Pomoc_ dla dzieci, uchodźców z Hiszpanii sotru- oroonl:un. pogarsie 
&omopoczucie, odbiera opelyl. 
oraz ch,t I zdolnołt do procy. 

I Państwa -~znaczają coraz większe sum, 
LONDYN: Rząd ·brytyjski 

przeznaczył dalszych 40 tys. fun tó.,. na rzecz międzynarodówej 
~misji pomooy dzieciom u
chodźców w· Hiszpanii, gdyby 
jednak 1 marca okazało się, że 
żachodzi potrzeba większych 
funduszów„ rząd brytyjski go
t6w jest wyasygnować ·dodatko
we' 40 tys. funtów. 
Póni~vaż ·W. Brytania wpła

ei'ła już ·przed tym 40 t ys. fun-

tów na ten cel, przeto ogólna 
suma, jaką rząd brytyjski prze
znaczyłby . na pomoc dzieciom 
hiszpańskim, wynosiłaby 120 
·tys. funtów. · 

Powyższa komisja udzieliła 
pomocy dzieciom hiszpańśkim w 
Katalonii, w południowej strefie 
republikafrskiej oraz tym; które 
schroniły się na terytorium 
Francji. 

, . 

Obecnie zakres prac tej komi
sji został rozszerzony i obejmu
je nie tylko dzieci, ale również 
dorosłych uchodźców i rannych 
kombatantów. Fundusze prze
znaczone są przede wszystkim 
na zakup żywności oraz opatrun 
ków i środków leczniczych. 

Komisja w dalszym ciągu roz 
wija swoją działalność w·Barce
lonie ze względu qa pcitrzebe po 
mocy dla dzieci. 

Stany Zjednoczone wysłały 
dotychczas dla dzieci hiszpań
skich zboże, wartości 37 tys. fun 
tów, przyrzekając w ciągu naj
bliższych 6_miesięcy dalsze wy
syłki zboża ogólnej wartości 60 
tys. funtów. 

Inne kraje, w tej liczbie Bel
gia, Holandia, Norwegia i Szwe
cja, wydały dotychcc.as na ten 
cel przeszło 100 tvs. funtów. 

ZIOŁA Z GÓR HARCU 
DllA LAUEltA 

stosowane pny 1opordu (ob
strukc(I) aq łagodnym nołurol· 
11ym łrodktem pr1eczyaze1e· 
lqcym, wydolojq nłesłrowlon• 
ruzłlci potywlenio, atoautq ale 
r6wnlot akutec.znie w choro
bach nerek, wqlroby. p41eh~. 
rzyko tóletowego (komicy) 
reumoty:tmie, orłtelytmie. 
liemoroldacb I olyloacL 
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Francja uzna rzad gen. Franca 
na wtorkow1m posiedzeniu radr minisJr6W! 

PARYŻ. We wtorek odbę, 
dzie się posiedzenie rady mini
strów ~ód przewodnictwem ł)re 
:yd.enta Lehrun. W kołach "°" 
litycznych oc:z:ekuią, i.e aa po-

sied:eniu tym z.apad~ie decyzia 
w sprawie u.znania rządu gen. 
Franco prz~ Francję. 

Senator Leon Berard ma się 
udać ponownie do Burgos. 

Jako kandydat na pierws:z:ci:r;o 
ambaisad~a Francji 1'!?%.Y r:tą• 
d:z:ie gm .. Fraiico, wysuwany 
jest gen. Cartoux, który jest o-
sdbisty,n pnYia,cielcm szefa na' · 
rodowego rządu his%il)8iiskitg0. 

Gen. Miaia uda sie da AfrJki Pin. 
Sensac1ine 101łoski a zamiarach wodza llisż111ńslriei 1r11ii 

resaublikańskiei 
LONDYN. KorespondCt\t dy Północnej. 1w PC>Siadłościac:h fra:naMkie 

plomatyCUly „Daily Mail" clono Zdaniem )forespon<ł.enfa gen. „Daily ~" u.wata. ie woj4 
si, ie ll:'en. Miaia, głównodow°" Miaia miał pciyjść do ' ~eka- ska NPUh1.i1.<ańskie nie ulołajł 
dzący wojsk.ami repubfikański„ nania, ie dalszy opór lat be:- długo p0w1$fn;ymać napioJU 
mi na froncie mad.ryckim, \JZY" celowy i ie upadek Madrytu wojsk ~ Franco, i ie ~ 
skał wizę francuską i :a.mierz.a v.'Y<faje się meuchronn„. Dla-te- woioy domow~ w H~i 
udać się do francuskiei ~ki 1 go tei ~- on mależć azyl jest ipnesądzon.y. 

Walka na biała brań 
między oddziałami chińskimi t Japońskimi 

SZANGHAJ. Komunll.~at 
chif1s.ki don.osi, ie macne !iły 
j.,_pońskie, skonieen~al'le w 
('rowincii Sunsi, usiłowały :z.no 
wu sforsować n:ekę Ht1aI1:i1Ho. 

Tecłnoc::cśnie na nOłnocnm w któte; załoga falpio&b stra
odeinku frontu, silna kolumna cila ~o połO!Wę łutW i 'WY" 
chiilska Jm'fS)Uśc:ila atak na m. cofała się % miasta. 
Want " Siuatl. Wywią.zała się W ręce chińskie~ wiei 
mordetoaa walka na białł broń, kie ilości poclsk6w i amuni:tji. 

' Natarcie japońskie preygotowa4 

11e było przez gwałtowny OR'ień N lk k• h ł •k 1 

;~~~$:!~~=*- a wa e z wyzys iem c a upn1 ow 
~ia~~ ~e~:!.':1~u51~g: Rząd dysponuje w roku· bież. półtora milionem złotych - Jak państwo 
wanych pontonadi, lee% t)!r'%e~i I' , h ł 
1'0nton, na kt~ „~a"""!a" stara się _przyjsc z pomocą rzeszom . c a upniczym . 
fo s;~ około 150 :ołn1env pie.< .• • . 
choty, z.ostał %.a.topiony \)!'Z.CZ .~ałupiuctwo .w obecneJ for4 pnemysla !~owego I dom~I -:- Wła!nie to i•t ~amc:_- wyj ... nyc:h, ety znane są już 0;bc.enit . 
. ,.:.,,:1„n· Z"'"""'rOWV artylerii chiń~ nue JC!St ipraiwdr:1Wł p}a.g.J • Spoot powoła.n& ~eJaln~ uchwał' ,Kowte. śnU n~ ~ r~o~":- . .. Rzec • .z rezuJ.ta.ty ~Qspodarki? . . • 
VF, " °'I"~ ł kl ...... _ ...u_ ~·· tu Ekononuanego_ Rady Muuetrów s "<WJJWała,, me fhlaiuu1e . sę w.dywJ;: - o z od6W: • do .. . 
skici, pozostałe zaś J)oW'l'6ciły ,e~ ~~ ~ .. ~1~ dała 11 marca l938. dual.n.ie feclnosłck, · ety pos+czegót. en :w-z=-dn~:w · ~ ~o 
'-1 0 wy""'w, a stamt"d do l'OzY" zródłem .DaJPGt.wonue,1szego wy - l czum ta. komi1<11ia moie si" .~Y~ wu0tat6w rlłałupniczych, ale N"'i·-~-~,su: +!!_• u:ym P'U'l\1.e , w~~:·!'-u ~ ... „ ~ ku Sto---11-: ..L. -· · •- ·-v 1' ~· ..;. '-- ł ..:i~: CK~ore scwonoae ~ _pom~y ·w;11 cji wyjściowych'. zys . • . :IUllJIJ. ~~lł~ w ~ już obecnie ~o.chwalić. ~ o:kres wyselki Je ...., Z~Po>!. ~_,e. 1 '."""~ee 'dus:ó"' l?odkomhii. ~·~ Pf•I»'••"\. ł1tlt"W\1ctwic woła.u meJcdnokrot uL1_ • '.;I ta · wsz e gwarancie, ze u ..... e ony 1Dl • 'i . . · 1_. ., . 

--~- • • · ..,~ Ullll$KO tocz.n'tj pracy . - s w1a kredyt zużyj§ w sposób właściWJ. Pod me.ze rozw1 a1ą s1ę wspan .... e, . /; 
nit o pomstę. . my ipytanic · . kolllisfa do~a do przekonania, że KRAWATY DLA NIEBOSZ•{ 

Kalastrala n!:h~:~$}yeist!n~~:; POŁ Mrit,c;::/~lUZ ROZ• ~!ci!:{c~°::iJtei:O~~ tw~z= CZYKóW. 
dzietn1lł". J?ka.rgt Httk fysifcy _ Wyniki tej ·pracy 54 he:z j,rzeea• pr.r:ez umych chałupników, względnie - Czy poza kwe.sf4 zamia11y 
wyzysk,iiwanydl:t, skazanych n.a ct7 baR:zo aiaczne. Powołana do ży„ pn;ez organizacje, społeczne.: osohy nakladcy przez finą.nso~ 

powodzi w Transva•IU łaakt i niełask~ nakładcy, na ~-!, .• Jlllftłl.., nu~~ ~2~our~ FATM:ALóZNGYóBWRAK. wanie.inic:jatywyP?Xirdkowe~ . :-J'iY 
śm.ic.rć _głodową i nicwolnicią u" lf,VllUg - ależ- „.._....... o. tamy Jeszcze - o om~sJa a 

CAPETC!WN. Katastrofa po lległość wobec wyzysdd:wacza. ł sa ten okres 11 riy oeeniaf jef Pftil - Czym się .zatem tłumaczy, Spraw chałupnictwa posiacfa 
wodzi poo~ęła :u Sobą 2? Na tle t.ak JPl'~uaiającego zt c:ę.W·aldacl Podkomisji wchod.:ą pt:;ed ie w roku ubi~głym ~e ~~ n.adto inne udania? 
ofiar w lud.%1aic.h. S4 to pr:.ewaz stawienia zrodzić się musi pyta. sł.awiciele mech najbardziej zainiare no wydatkowac całego miliono - A ouywiśclel W chwili obotn•i 
nic tubylcy, których chaJty :o- nte: fOWanydi mhdstentw, a więc Miał• wego kredytu? więc; działają w podkomisji następu~ 
stały zmyte l'!'Z~ wezbrane wo- Co ateatwa i>Pzemysłu J Handlu,Mini- - Procę paaa - oświadc:sa. nam j4ce sekcje: · 

_1• • k' • 1 · h - A co na rło Pa6stwo? • ..,. lolukłwa oraz .Ministerstwa nasz rozmówca - gdyby się chciało 1)Sekcjas.z:kolcmiakierowai'kówhu• 
dy rztuli. 1 ipot~ ow go-rs uc · na to W'ładze, kiór.e winny stać Opieki Spol-ee-mej. Ponadto pr:zedstl:o ten kredyt ro~owadzić m.odianicz• dlowych dla ~C$połów gospodarczycb, • 
Licz.ba· ofiar wz.irośnie pra.wd0« na str~y interesów społccz- wici.cle m, rolnk;ycll, neaieelnł# nie, m.om hyło l<)zprowadzić sumy co ma jak powiedziałem nie;iwyklc 
podobnie, ponieważ brak jest nych? Co na to Rr.Jcl, co'na to czych i pi:zemvsłowych. wielokrotnie wyższe, rzecz jednak nie znaczenie dla uruchomienia spółdziel• 
dotychczas wiadomości z wielu P"""'"'"'"'Cgól-e Ri·..lu t"""o resor W · roku 1938 podkomisja dyspono. mogła być traktowana biurokrałycz• czo pomyślanych grup nakłack::ych, 2) k J' .., ...... „„ ..... ""' -» wała kwota miliona złotyeh1 przym..• nie. Sekcją. modeli i wzorów mebloWJ"ch i 0 0 ie. ty? Co mówią., OO CZV'11i4, a 04 na walkę z lclęsą ""Y%Y9ku chll' Trzeba było podejść do niej z naj• zabawkarskich, posiadaJ„ca 11ierwsz0it 

Warunki aitmosf eryoz.ne nie pnynajmnicj co my,śl.ą, aby łupniaego~ większym roZlllysłen;i, trzeba było da- rzędne macunie dfa ehałupnict...-a 
ulegaią l'Ol'>rawiit. Narodowy kn.ywchi.e tej zapobiec. uliyć, W ciuu trzech .aietięcy 1938 l'oku wać pieni~ WD. gdzie nie Z06łały drzewnego i Wt"eucie 3) sck~a ekipet 
park im, prezydent,, Kriigt-ra złagoduć ją ?1 s kwoty tej wydałkow&llO w fomie by zużyte na cele konsumcyjne. A towa. pracuillC• nad ntoihwościami · 
"'t•ai"dui'e si· „ ..,.0 d wodą. W ,,.0 _ N " • • tn' yt la:cdytów dla chałupnictwa, h"1ź tci wlaśdwie złoiyło się tak, ie suhw~ podjęcia wywozu artykułów cbalul"' · „ • „ „ ,... a te iw1asn1e osła tt P a• w formie ~łnyeh zapomóg 11u- c:Je nio.2ioa było pnyi:nać tylko ilielics nłaych. 
bliżu pairku :z.naiduią się liczne nia postaramy si~ odpowiedzieć mę pół vtlłiona złotych., a na rok bi~ nym :i:głasnjącym się :z.es„ołom i łó Ta •atarua sprawa posiai4 l'Ó"IW 
osiedla lą.dzkie, które są oddę• w sposób jak ~jb~dziej wy- qcy pnyznano Podkomisji uów bynajnlłliq nie z powodu bu.ku do nir.ź niezmief!lą wa.gę. Wspomnę_ tti 
te Qd świata. _ czeJ.1Puj21cy, opierając się na ma kredyty w wy5okości Uliliona złotych. nkh za'llfania, ale po prostu z powodu choćby koszykarstwo, kt6" z.na.Jett 

B b •· k -1.. • które ~a.dzi win :spół miliqncmn braku odtM>włednich mózgów, które uioże niuwykle łatwy zbyt w ~'°" Do miejiscowości a.r erton teriale, U%'fS any,ni, z UZCQ.1 w- słoł,1:h. nie .....,.dałko~ch .., l'oku potrafiłyby uzyskanym gronem ~ ryte. Pena tym r6wuieł d,l. przykl~ 
można si~ dost~ć tylko drogą niste.rstw Rolnictwa, · Przemysłu ubiegłyua. spodaniyć dla dobra chałupnik.ów. du tylko, a gwoli rozweseleni-a llloft 
powieti;zną. i Handlu orai: Opieki S,połtc:z:,i NIE ZWALCZAC, A Stwo~zen.ie instytucji zbli.żoneJ do panu . oświadczyć, ·ie Ameryka n%AU. 

RAD I O 
WAUSZAWA I (Raszyn) 

l\i'JEDZlELA, DN. IZ.ll.1939 a. 
7.15 „Pod Twoją obronę". 7.20 Or

kiesfra salonowa. 8.00 Dziennik po
ranny. 8.15 „F.I.S.". 8.20 Audycja dla 
wsi: 9.15 Transmisja nabozeństwa z 
Kościola O.O. Bernardynów we I,wo
wie. 11.45. Audycje religijne. 11.57 
Sygnał czasu. 12.03 Poranek symfo
mcmy. lS.00 Wyjątki z Pism Józefa 
l"i.łsudskiego. 13.05 Przegląd kultu
ra lny. 13.15 Muzyka obiądowa. 14.00 
Audycja dla wsi. 16.30 Ze śpiewnika 
Mor1iuszki. 17.00 Recital skr.zyprowy. 
17.30 „Sensacja w Trocadero" - ope
r tka. 19.30 „Ksiądz Jan Beyzym". 
HJ.45 „Spisz i Orawa w pieśni i mu
zvce". 20.15 Audycje infonnaeyjne. 
2l.25 Muzyka taneczna. 23.00 Ostat• 
nie wiadomości. 23.03 - 2S.05 „F.I.S." 

WARSZAWA D (Mokot.ów) 
H.30 Uwertury i farttazje z óper. 

15.30 Pieśni. 15.55 Muzyka taneczna 
(pł:yty). 17.30 - 21.05 :i;>rzerwa. 21.05 
Malo znane utwory kameralne. 22.00 
Plyty. 22.50 - 2U5 M\JZYka tanecz
na (płyty). 

nej ora~ u ii-ódeł d·o tych wła• UZDROWIC! spółdzielni chałupniczej, to j~szc~e się do naa z nieogranie:i:onynd zui6w 
blii ..L • • • • •k' . nie WS"""tko. Trzeba się upewnić, ze _J „:anu· ł 1_ '- dl .;„„ śnic ministerstw z .. O'ftf!..41- - Jaka .).est forma 1 Ja: 1 J~t w~; ta htdzie miała właściwego b'C:~kó!\ • zw. „u-awa..7 • .... ... 

PA „ STWO NIE PATRZY zasadniczy cel ro:t.prowadzama kiero'l"1lilca handlowe.go, ie bęcJ:zie . . . . . • 
N IA tych lktred}'!tów? miała uzdolnioną obsa.dę lu~i, kł6• Na m!le pyta~a.. ~ą;:ąc:e &tł OBOJĘTNIE, Lf:CZ DZ ' _ Podkomaja d1a spra;w chalupu.i• ny 11j1114 w 6we ręce oc:zekująey<h z pracą 1nstytucj1 pan~twowych 

ŁA. c:zyeh p05ław:ił.4 sobie cel daj4cy l.ię potwa,.,.,. bytu cltałupników. na kor%yść chałupnictwa, da.im" 
Państwo ~ jak na podst~ ująć w kHku 6łowach: NIE ZW\.U... CHAŁUPNIK JEST ZADO$ wyc%eripującą odpowiedi w , na-

wie zebranych przez. nas mate- CZAC CHALUl'NlCTWA. A u- WOLONY. st~pnych wywiadach. . : 
n'ałów s• ... ..:etd;ie moiemy - ZDRO\VIC ~I Bo gdzie wł~wie - A z kredytów rozdziel°" · JOl' ~w• tkwi główne zródło zł4, obeJ•UJ.fCe __ !l'lm ____ llll!llll _____ ... __ .._ _______ _ 

nie bagatelizuj~ z:ay~eń .cha~ nemiosło chillul)Di~ze? Niewątpliwie 
łupni.czy-eh i Dlt :asypta 1~h. w samej osobie. nakładcy, który wy• 
Państwo podj~o wfaści•we krc;>' .zyskiem swoim, u,prawianyu.t bez ogra 

b. od nici~ wobec braku odpowiednich ki UlipO iegawcze, J? tn:ymuJe kagańców ustawowych, rujnuje setki 
je, ule,p.sza. naprawia, dą:y do tysięcy rodzin, którym rzekomo daje 
złagodzenia tra:gedii niedoli c:ha chleb. . 
łupniczej, skNo cąłik.owite j~J Logicuie więc ro:i:umuj4c, Dalcży za 
usuni„de w obecne] $ytuacjt mienić osobę Jlieuc~iwego nakł<Jdcy• 

~ wysyskiwaa:a, „ fym. samym :zaga.dnk 
jest nieosiągalne. nic jako boląe:z:ka. jako tl'aged.Ia $pO-

Jeden z wyżs::ych urzę~ni- łecZłla przestanie istnleć. 
ków ministerialnych wybttny Z łych to pobudek wymieruone. be 
zna.wca. spraw dbałupniqych w dyły wyaaezonc ~ały na popserv 
nol„ce, oikuuJ· e DMU t~ d'ziałal. . Jl.le ~we nakładców uc:ciwych i 
~ " i. społeczllie wartościowych. 
ność czynni1ków państwowycn TYLKO NA CELE PRO• 
w ~posób następujący: DUKTYWNE. 

- Spra.waml chałupnictwa.. '1! Polsce I f 
interesuje się t. zw. Podjc~mi&Jll p,acy - To ce , a orma roz.prowa• 
Chalu.pni'C:cj przy KomlSll dl• spraw dzania tych kredytów? 

Drmisia gabinetu belgiiskiego 
nie nastapl w wypadku, gdy uroi. Mar~ens 
ustapi ze stanowiska ułanka Kr61ewskiei 

Akademii Medvcznei 
PARYŻ. „Le Jour" donosi z misji gabinetu Spaaka, jest rz;ę-.

BrukseU, że w belgijskich ko- czą możliwą, że ustąpienie prof. 
łach politycznych oczekują, że Martensa zlikwiQ.uje prz~sil~n.ie 
profesor Martens, którego nomi gabinetowe. . 
nacja wywołała tak wielkie Ministrowie liberalni, którzy 
sprzeciwy oraz spowodowała po ustąpili na znak protestu z pct
śreqnio dymisję gabinetu ....... wodu nominacji prof. Marteną, 
Spaaka, zrezygnuje dobrowol- mogą uznać rezygnację ptOf. 
nie z nominacji. Martensa za wystarczającą sa-
Pońieważ król Leopold III n.ie tysfakcję, a premier Spaak coi· 

przyjął dotychczas formalnie dy n.ie dymisję gabinetu. 
• 
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.ZYGMUNT CZARSKI 

I 
· 1 Po w Ie U w SP 6 ł cz es na, osnuta 111 prawdzl1111ch WJdarzeniach 

---------------------· 

GRZECH NIE POPElNIONY 
Hrabina Kastalska przeczytała swemu synowi Jerzemu 

Chareckiemu list od rejenta, stawiający pod znakiem zapy
tania tożsamość Lucyny Darskiej. 

- Zawracanie głowy! - zawołał Jerzy Charec
ki. - Zresztą, czy wiesz, mamusiu, że gdyby to mia
ła być prawda, ja pierwszy padłbym ofiarą bezecnej 
kombinacji, którą rejent podejrzewa? 

....- Dlaczego? 
- Przecież ślubu cofnąć już nie można. 
- ·Ale nic łatwiejszego, niż uzyskać unieważ-

nienie go z powodu błędu co do osoby. 
- Mylisz się, mamusiu. Nie znasz prawa. Błąd 

co do osoby powoduje jedynie separację. Unieważ
nienie jest niemożliwe. 

- Zresztą, ja bynajmniej nie zamierzam cię na
mawiać do zerwania małżeństwa. O mnie nie ma naj
mniejszej obawy pod tjrm względem. Przede wszyst
kim dlatego, że twoja żona bardzo ·mi się podoba. 
Nie chcę nawet dopuścić myśli, by to mogła być nie
uczciwa kobieta. Poza tym zaś dlatego, że gd3by się 
okazało, że to jest rzeczywiście oszustwo, nie chciała
bym być bohaterką wielkiego skandalu. Zresztą, po
stąpisz, jak zechcesz, ale wiedz o jednym. Muszę rzecz 
wyśledzić do końca. 

- Nie mam innej rady, jak być posłusznym, ma
musiu, przekonany, zresztą, najświęciej, że tego moc
nó pożałujeS'L. Do widzenia, mamusiu, muszę już od
jechać. 

- Do wid,zenia, Jurku1 oby Bóg dał, żeby podej
rzenia rejenta me sprawdziły się, bo nowa plama 
spadłaby na nasz ród. • . 

Jerzy Charecki wyszedł oo matki, pozornie: za
chowując całkowitą zimną krew, ale w duchu zły 
i bardzo niespokojny. Jego niepokój był, zre
sztll. całkowicie uzasadniony, wskutek. powagi wy· 
darzeń. Julicz, przerażony, natychmiast wyjechał do 
:Warszawy. 

Rzeczywi§cie już po ślubie, goy goście zasieali 
do uczty weselnej, doręczono nagle Jerzemu Charec
kiemu terminową depeszę od rejenta tej treści: 

"Wstrzymać ślub tożsamość Lucyny Darskiej za-
łtwestionowana list w drodze" · 

Ale wiadomo, jak to bywa z dostarczaniem de
pesz na wsi. Zanim goniec z odległego urzędu poczto · 
wego przywędrował do pałacu. już było po ślubie. 

Stwierdziwszy jeiinalt, ja& zmłan.a nasłtUJ11a w 
.Wandzie, zaniepokojony odrzucił na bok przywiezio
ne podarunki i zapomniał o mister Josephie. Serce 
boleśnie mu się skurczyło, gdy stwierdził, ile bólu 
ma.luje się na jej twarzy. Przypadł do niej i zapytał 
zaniepokojony: 

-- :Wandziu, co się stało? „ Czy jesteś chora? •. 
Man dreśzcze.„ · · 

- Zaraz, zaraz wszystkiego się dowiesz - nie
spok'.ojnie rozejrzała się wokoło Wanda. - Czy nie 
ma tutaj nikogo poza tobą?_ · 

- Nie, ·nikogo nie ma - odparł Jan. - Ale co 
tobie jest? .• 

- Ach, Janie. Dlaczego musimy tyle cierpieć? -
ciężko. westchnęła Wanda, podając mu list Tomka. 

- Co to? Od kogo?-:-- zdziwił się Jan. 
- Przeczytaj„. Gdybyś teraz nie przyjechał ... 

Kto wie? .• 
Jan nie słyszał iuż jej ostatnich słów. Z szeroko 

rozwartymi oczyma czytał list Tom.ka. A gdy prze
czytał go, ręce mu ciężko opadły. Zaraz też opadł 
ciężko na krzesło, ponieważ kolana . ugięły się pod 
nim. 

- Teraz już ciebie rozumiem ... - rzekł jak gdy
by do siebie, opuszczając nisko głowę. 

- A co mam teraz uczynić? ~ zapytała smutno 
W.enda. - Gdybyś przyjechał nieco później, bvłoby 
lepiej .. 

- O czym mówisz? .. 
- Nie żyłabym już ... - cicho szepnęła Wanda, 

obrzucając go błędnym spojrzeniem. 
Jan wziął ją w ramiona i całował jej oczy i gło

wę. 

- Co też mówisz, Wandziu? - nie wiedział , jak 
ma ją pocieszyć. - Co się z tobą dzieje? A poza tym 

wpadło mu nagle na myśl - może ten Tomek 
• 

Za późno, skoro już było po wszystkim ... 
Jerzy Charecki, głęboko zmieszany, skorzystał 

natychmiast z pierwszej sposobności, by wcisnąć tę 
depeszę swemu wspólnikowi. Zdumienie i przeraŻE·· 
nie obu było tak wielkie, że Juli.cz zdecydował się na
tychmiast pojechać do Warszawy. Sprytny i przebie
gły Julicz spodziewał się, że uda mu się jeszcze wszy
stko naprawić. Przysłał wkrótce list, w którym usi
łował uspokoić swego wspólnika, nie udało mu się 
to jednak. 

Z rana przyszedł list od rejenta do hrabiny Ka· 
stalskiej, dopełniając kielicha goryczy Jerzego. Był 
wściekły. Wspaniała spekulacja, która miała zasilic 
kiesę Jerzego setkami tysięcy, padała w gruzy. Więc 
i on postanowił czym prędzej jechać do Wars'Zawy. 

Gdy wyszedł z pokoju, w którym rozmawiał 
z matką, ta zabrała się do· przeczytania listu, otrzy · 
manego przed chwilą od Leona, jej zaufanego sługi. 
Już pierwsze sk>wa listu sprawiły, że drgnęła od stóp 
do głowy, gwałtownie zbladła z przejęcia, a łzy trysnę 
ły jej z oczu. Tajemne przeczucie sprawiało, że sercr= 
jej kołatało, jak młotem. Była wstrząśnięta do głębL 

· - O, gdyby to był on! .. - szepnęła, targana 
gwałtownYtn wzruszeniem. - On? On żyje? I jest 
tak blisko mnie? Och, pójdę tam na pewno, muszę 
tam iść koniecznie. 

Następnie usiłując panować nad swym zmiesza
niem, schowała list i zeszła na dół do salonu, gdzie 
jeszcze było sporo gości. Pomyślała sobie, że będzie 
musiala znaleźć jakąś wymówkę, by wyjść z domu. 

Tymczasem Wiochna wróciła do zajazdu. Gdy 
tylko nieznajomy ją ujrzał, pobie~l natychmiast ku 

, niej. 
- I cóż? I cóż? Udało się? - zapytał zniecierpli-

wiony. · 
· - Tal{, zdaje mi się. oddałam list loka!owi, który 

mi solennie przyrzekł oddać list hrabinie natychmiast. 
.....- Och, dziękuję, dziękuję z całego serca!.. - za

wołał i bełkotał jeszcze coś niezrozumiałego.N 
- - Nie- mógł · już mówić wyraźniej, bo wzruszenie 

, dł~~o go. Siadł w kącie i ~siłował jakoś się uspo-
' ko1c. - - -
l Był zmieniony na twarzy. Błysk radoś~i opro~e· · 

cl'elii'e oszultuje ... Kim on jest? Może chce na tym coś 
zyskać? .• 

- Rozumiem cię Janku, chcesz mnie w ten spo
sób pocieszyć... Dlaczego miałby mnie oszukiwać? .. 
Mógłby może coś zyskać, gdyby moje dziecko żyło ... 
Ale obecnie? .. Dziecko pozbawione rodziców i zdane 
na łaskę obcych ludzi... D.ało się więc wciągnąć na 

I śliską drogę ... Ach, lepiej bym tego nie dożyła ... 
- Trudno Wandziu, należy pogodzić się z tą my- · 

1 ślą... Zresztą, niejednokrotnie mi mówiłaś, że masz 
pewne wątpliwości, czy Vivian jest twoją córką ... 

- Tak, to prawda„. - cicho szlochała Wanda -
Ale było mi ostatnio tak dobrze ... Przestałam już wąt
pić„. A jak teraz będę mogła spojrzeć Vivian w oczy?„ 
Jak będę ją mogła objąć, przytulić do serca? .. 

- Uważam„. - nie wiedział Jan, jak należy po
stąpić w danym wypadku ... 

- że należy wszystko powiedzieć Vivian? Nie, 
nie potrafię tego uczynić ... 

- Ale przecież obecny stan rzeczy nie może być 
utrzymany .. 

- Oczywiście ... najlepsz.ym wyjściem byłaby mo
ja śmierć... abym sobie poszła do mojego zmarłego 
dziecka„. · 

- Przestańże mówić głupstwa, Wandziu - dła
wiły Jana łzy. -Trudno ... Mieliśmy już w życiu dość 
rozczarowań ... Vivian jest już na tyle dcrosła .. . Jeśli 
nie możesz jej tego powiedzieć, ja to uczynię ... 

- Czy chcesz nadal pozostać w tym mieszkaniu? 
- Nie wiem, co mam1 uczynić.„ 

1 - Nie potrafię tu mieszkać ... Nie, Janku.„ Je-
1 stem gotowa podjąć się najcz~rniejszej roboty ... Czy 
·1 mogę grać rolę matki obcego dziecka? 

. Jan dlugo się ~as~~nawi~ł1 i w końc~ o:;wtadczył: 
. ~ Tak. .. Przezyhsmy p1ę~rny sen ... rrudno .. . Te-

niał mu oczy, wilgotne od łez. Odruchowo spojrzał 
na zegar ścienny. 

- Dziesięć po trzeciej - powiedział sobie --i 

mam więc jeszcze pół godziny przed sobą. 
Wziął gazetę, zostawioną na stole przez Leba

sa. Przeglądał ją pobieżnie. Aż nagle zdrętwiał Wpił 
oczy we wzmiankę, mającą ten sam tytuł, jak już kie
dyś, a mianowicie: 

ZBIEDZY. 
Treść wzmianki jednak była nieco inna. Z całym 

natężeniem uwagi, zastanawiając się nad kctżdym sło
wem, przeczytał: 

„W dalszym ciągu podawanych przez nas nie
dawno wiadomości o dwóch więźniach, którzy zbiegli 
z więzienia świętokrzyskiego mniej więcej plł roku 
temu, dowiadujemy się, że władze już są na tropie 
tych dwóch przestępców. Jednego z nich widziano 
przed kilkoma dniami w Warszawie, drugiego zaś, 
którego określaliśmy inicjałami J. C., ·widziano i po
znano we wsiach województwa warszawskiego. 

Władze miejscowe zostały uprzedzone .telegra
ficznie i obecznie wszystkie wiejskie i gm~nne poste
runki policyjne są już zaopatrzone w rysopis zbiega". 

Po przeczytaniu tej wzmianki nieszczęsny przy
bysz osłupiał. Cisnął w kąt gazetę i zamarł w bezru
chu, pogrążając głowę w dłoniach. Gdy wreszcie pod
niósł głowę, twarz jego była zalana łzami. Mus:ał cier
pieć okrutnie. Wstał i zataczając się, doszedł do drzwi 
zajazdu. 

- Wychodzicie na spacerek? - zapytał go Le
bas, zdziwiony jego osobliwym zachowaniem się. 

- Tak, chciałbym trochę się przejść. Jakoś nie 
dobrze mi się zrobiło ... 

- To nawet widać wyraźnie. 
Wyszedł rzeczywiście, wdychając powietrze peł

ną piersią. Ledwo jednak uczynił kilka kroków w kie
runku pałacu, gdy nagle odwrócił się i pobiegł z po
wrotem. Spoglądał błędnie dokoła, straszliwie prze
rażony, drżąc cały. 

- Cóż to? Już po spacerku? - zapytał Lebas, 
zdumiony. 

- Tak, tak ... jestem chory ... duszę się ... pójdę 
do mego schropienią ... na górze .. . 

Zwolna i zataczając się, nieznajomy powlókł się 
ku schodom, a po tym z trudem wspinał na górę. Po 
chwili wszakże zawrócił i cichutko na palcach ze
szedł z powrotem. 

z wielką ostrożnością otworzył drzwi, prowadzą
ce do sadu, wyszedł i bacznie przyglądał się dalsze
mu biegowi wydarzeń. Był śmiertelnie blady ze stra
chu. 

Tymczasem do zajazau wkroczyła policja.„ 

Dalszy ciąg jutro. 

raz oędziemy musieli wrócić do rzeczywistości... Wr6-
cimy do Chicago„. 

· - To jedno może mnie powstrzymać oa śmier
ci... - rzekła cicho Wanda, nisko opuszczając głowę . 

. I znów przez dłuższą chwilę w pokoju panowało 
przytłaczające milczenie. Jan zdawał sobie sprawę, że 

\ znów stoi przed życiem pełnym udręki. Wanda jed-
1 nakże miała rację. Czy mogli tutaj dłużej pozostać 
' po tym straszliwym odkryciu? Przy tym nie chciało 
się Janowi wraeać do rzeźni chicagowskich. 

- A może opowiedzieć przed tym o wszystkim 
Cormickowi? Wysłuchać jego zdania? - zapytał na
gle Wandy. 

Wanda zgodziła się na to. Stary ten, doświadczo
ny kupiec, może da im jakąś radę ... 

. Łatwo sobie wyobrazić oszołomienie Cormicka, 
gdy przeczytał list Tomka. Szybko jednak opanował 
się i gdy obejrzał kopertę ze wszystkich stron, za
wołał: 

- Słuchajcie, moi drodzy przyjaciele!.. Cała ta 
sprawa wydaje mi się mocno podejrzana. Dlaczego 

. Tomek nie podaje swojego adresu, aby można było się 
· z nim porozumieć? „ Nie, nie można działać zbyt po
chopnie„. Należy przede wszystkim ustalić, kim jest 
ten człowiek i czy zasługuje na zaufanie ... 

Cormick uważał, że na razie Vivian ni.e po>vinna 
o niczym ·Niedzieć. To by na nią strasznie podziałało. 
Dopóki się nie ustali, kim jest Tomek. wszystko po
zostanie po dawnemu ... 

Prosta ta rada, pochodząca od dobrego przyja· 
ciela, rozproszyła nieco ponury nastrój, w ~aki wpadli 
Wanda i Jan. Może rzeczywiście Tomek ich oszuku
je?.. Było to jednak tylko chwilowe uspokojenie, 
Wanda bowiem wiedziała, że Tomek zaop;<ikowal się 
w Warszawie jej dzieckiem. 

Cała ta sprawa tak fatalnie wpłynęła na Wandę, 
że źle się czuła i musiała pójść do łóżka.„ A gdy Vi· 
vian wróciła i niespokojna zaczęła całować i pieścić 
„matkę", ból Wandy wzmógł się, Wanda bowiem po· 
myślała, jakby była szczęśliwa, gdyby ją pieściła jei 
własna córka. Z tego też względu dawała wymijające 
odpowiedzi na pytania zaniepokojonej Vivian. 

Jeszcze tego samego dnia mister Cormick poro
zumiał się z prywatnym biurem detektywów, pole 
cając ustalić kim jest Tomek i gdzie mieszka. A tym· 
czasem po kilku dniach życie wyrządziło Wandzie ta
ką niespodziankę, jakiej nie potrafiła wymyśleć fan· 
tazja najgenialniejszego człowieka. 

Dalszy ciąg jutro. 

„ 
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Napoleon Sądek 

Narzeczony panny ·Lili 
Panna Lili z saitysfakcją prze, 

glą.dała się w lustrze. 
Na szyi malowniczo ryisował 

się naszyjnik z pereł, który do• 
stała od narzeczonego w dniu 
zaręczyn. 

- Kochany Staś! - myśla, 
ła wzruszona - Taki naszyj• 
nik z pereł jest bardzo drogi. 
Musiał się biedaczek porządnie 
wykosztować! 

- To pewno Staś! - ucieszy 
ła się panna Lili. 

Ale na progu stanął zupełnie 
obcy, młody człowiek. \};'idać 
było, że jest silnie zdenerwowa• 
ny. 

- Pszczółkowski, - przed• 
stawił się - Jestem przyjacie~ 
Iem pani narzeczonego. 

Panna Lili znała to naZiwisko. 
- Proszę, niech pan siada! 

- Taklll Był tu twój przyja•f czonemu na szyję. 
ciel Pszczółkowski. - Stasiu! Przepraszam cię1 

- Ależ Pszczółkowski od ty„ Wybacz! Jaka ja głupia jestem, 
godnia sierlzi w Zakopanem I że cię mogłam o coś podobnego 

- Był tu przed chwilą! Wy" posądzić! 
soki blondyn l W tym m0'1llencie w przed po 

- Pszczółkowski jest niskim koju rozległ się dzwonek. 
brunetem. · Pokojówka wniosła jakąś 

Panna Lili straciła pewnos~ paczkę i list. 
siebie. - Posłaniec przyniósł. 

- Prze„. przecież„. wziął per Panna Lili ro%lpakowała za• 
W przedpokoju rozległ się 

dzwonek. 
Czym mogę panu służyć? 

- Stało się nieszczęście. 
Panna Liłi zbladła z przeraże 

ni~. 

ły na kaucję. Powiedział, że je" ciekawiona. W paczce były jej 
steś aresztowany.„ perły. Nie brakło ani jednej. snąwszy drzwiami. 

- Ależ Lili l Co ty wygadu~ Zdumiona otworzyła kopertę. Pan Stanisław wziął do r~ 

- Co takiego?! 
jesz? Padłaś ofiarą sprytnego Przeczytała list.„ i zbladła z o~ pozostawiony na stole list. List 
oszusta 1 burzenia. brz.miał: i 

- Pani narzeczonego aresz, Panna Lili słuchała oszoło.- - A jednak - wybuchła - „Nabrałem się fatalnicl Pedy. 
miona. iesteś oszustem i świnią! Mię• są fałszywe! Paser nie dał ani towawanol.. 

Panna Lili nie 'hc.iała wierzyć 
własnym uszom. 

- Jak mogłaś mnie posądzić dzy nami W'Szystko skończone. groS2:al Zwra:cam pani ten 
o oszustwo?! Wybiegła z pokoju, trza~ szmelc! Niech pani da narzeozo 

Stasia? 1 Jej Stasia aresztowa 
no?! Za co?l 

Panna Lili rzuciła się . narze„ <Dokończenie obok) 1 nemu po pysku"l 

_. 
ZIMNY. CZYSTY i ZDROWY 

Młody człowiek opuścił wsty 
dliwie oczy. 

- Widocznie była mu po~ 
trzebna większa suma pienię~ 

Na politycznym widnokręgu tygodnia 
lest klimat tych okolfc Norwegn. dzy„. no i„. zrobił świństwo„. 

gdzla odbywa się połów wqtfuuy. Popełnił osmi:słwo„. 

Tran Leczniczy wytłacza „„ ze Awl•· - Perły111 - zrozumiała pan 
:tveh wotrób wqttuur łut „ klllco ao- na Lili i złamana opadła na me 
dzln po Ich wyłowlenło. TeJ okollcz- sło. 

Bezkrwawr bói o Hiszpanie 
nasct zawdzięczamy wy1akq takott _ Trzeba pani narzeczonego 

tacza dw1 bloki mocarstw: Anglia i Francja oraz Italia i Niemcr 
Tranu lecznlciego. ldóry lesl w znacz. ratować 1 _ powiedział stanow 
nym •topniu pozbawto117 zapocbv czo Pstczółk.OWS'ki - Nie ma 
1 &maku 1 test przeuocayity. .;.• : ani chwili do stracenia. Trzeba 

Tran leczniczy zapobiega trry. naty. ohmiast złożyć za niego ka• 
'#lcy, wzmacnia ko!clec I n•blenl• UCJę. 
uodparnia łluzówk• cfróo oddecho- - Alei ja nie mam pienię.clzyl 
wrch. Oryglnoln1 tran lest stale koo- Młody c-.złowiek spojrzał na 

I trolowany pnez Rzqd Norwedd. · ~·~ , .. .:.,~ naszyjnik. 

T
N o '! w_ .• ~„,s. K NI - Te pedy wystarcz:<!, 'żeby 

.., -_ go uwolnić. Można je zastawić. 
L e c z -~1'0 ,; y Panna Lili bez wahania zdjęła .._ ____________ _,,naszyjnik:. 

Kalendarz dnia 

12 
NIEDZIELA 

Mięsop. Eulalia 
p„ Julian 

Jutro: Grzegorz 
II p. 

Słońca wsch. 7.23 
zach. 17.07. 
Księżyca_ wsch. 

2.29 zach. 11.12. 

KRONIKA msTORYCZNA: 
1386 wt Jagiełło pierwszy raz w 

Krakowie. 
1564 Prawa Jagiellonów do Litwy 

przechodzą za Zygmunta Au
gusta na Koronę. 

1746 Urodził się Todeusz Kościuszko. 
1922 KC?ronacja Ojca św. Piusa XI. 

- Proszę, niech' pan zastawi. 
Po wyjściu młodego cd01Wic

ka ipanna Lili załkała gorzko. 
- Staś jest OSZ'U&teml Staś 

-popełnił iprzestęipstwol O mój 
Boże, o mój Boże, co za wstydll 

Kiedy po godizinie pan Stani
sław z.jawił się w mieszkaniu, 
panna Lili przyj~a go bardzo 
zimno. 

- Mię'dzy nami wszystko 
sko.ńczone 1 - oświad·czyła. 

- Co się stało? - zdumiał 
si~ pan Stanisław. 

- Nie ·mogę wyjść za mąZ 
z~ oszu~tal Popełniłeś podobno 
grul'e świństwo i oszustwo! 

- Jaa?11 

REIJl1~TYw• ~!ln~ 
qólni• du-.a~1MO. · ~ · a ··1E! reu· 

sic2e . • --"'• pogody. o • 
. i .csęste z~lt.l'e"'czne uśmierza . 

mcdY'C"%!\e' mr •71 stosowane w 
Toqetl. Tablet~ ':fa'tlełek 3 razv. d~~e~ 
dawkach po" ~,·,igę w tych' cierpJ.eniac 
nie pnvnoszci ~ . 

Vayo postanowili dalej walczyc I ie w naJbllssycb dniach naleiy ocze
. 'd · · · 'ł kiwać ofic;ialneco uznania rządu gen. 
1 za~owia ~Ją reorgaruzacJę Sl. Fraco pnez Anglię i Francję, eo poa· 
zbroJnych 1 obron~ Madrytu l woli na wszezęcie bezpośrednich ro· 
W alencjL kowań na temały polityczne i gospo-

ANGLIA PRzySTĄPIŁA 00 dArcze. . 
BŁYSKAWICZNEJ AKCJI POZYCJA WŁO~H I RZESZY 

Wyda.fe się, ie w teJ chwili Anglia Pozycja Włoch i Rzeszy jest 
rozpoczęła na szero~ 1kalę akcję in- mocna. Przecież państwa te u-

"'"_"_" ___ .., __ ..,----------'"'"'•·--~~~ terwenc:vJną w lliszpanii. Jest ło o- dzielały od pierwszej chwili bar 

Na maleJ· wokandzie... ::c1~J;.1';T;~~::V:iri!:::; dzo wyd~jnej pomocy ten. Fran 

Góra f amii ie 
czvli: „co krew to nie woda" 

cięstwie ren. Franco i aniezależnie- co-! Legionom włoskim gen. Fran 
nłu go od obcych wpływów, a więc .co zawdzięcza bardzo wiele. Pań 
od dotychC"ASowych sojuszników: stwa te są również ideologicznie 
Włoch i Niemiec: bliskie gen. Franco. Są to b!.rdzo 
- Francja alenła naciskom z Londy- poważne atuty w rękach Rzymu 
nu i w sprawie hiszpańskiej zajmowa i Berlina. 
la stanowisko wyczekuji\Ce. Rząd 
francuski nie uznawał wprawdzil" Włochy przea kilkoma dnia
władzy gen. Franco, ale nieprawdzi- mi, przez usta swojego czołowe-

(A. E. ) D o pana Augusta .Ma Inszy to bY' nie chciał porato:o wymi były też wszelkie wiadomości go publicysty Virgini Gaydy o-
cie jld, zamożnego· kamieniczni= wać obcego; a kuzyn w try mi:; o bezustannej pomocy, udzielanej świadczyły, że wojska ·włoskie 
I.a, przybył k uzyn jego, Hi !aq:. ga moniaki wyciąga. Znakiem te l\fa.dryłowL opuszczą Hiszpanię dopiero wów 

N l·e przyszedłbym do ciebie go do chrzanu z obcemi, niech Francja raczej pozwalała, by z jl"j 
• t · 1 dl b • czas, kiedy pozycJ· a gen. Franco - r-~ekł pan Hilary zaraz po żyje famielia! .ery orium sza pomoc a 0 u s.ron. 
Jakkolwiek więc w Paryżu urzędo- będzie całl~owicie umocniona, 

przywitaniu - iebym nie po= Jakże ci mam dziękować? wał ambasador rządu madryckiego, kiedy internowani milicjanci 
lrzebował. W iem, Że się krępuc Sam nie wiem. Obym ci się mógł to również utrzym;vwano stosunki z znikną z Francji, skarby hiszp_,,ń 
l·esz kuzyna pętaka; ale cóż ro= k' d , d d . ,1 B d nieoficjaln~ prze~stawicielem gen. • kr 
. . '? . k l ie ys o w zzęczyc. ar zo Franco, ktory rozwmął zresztą wiei- skie powrocą do .aju i t. d. Sło 
btc. Kzsz a papu wo a. „ . bym chciał. Dai Boże, żebyś ty ką działalność w stolicy Francji. wem nie tak szybko'. 

Ch_oć względerr; aleganqz f:?Zer był kiedyś pętakiem, a ia boga~'------------------------
wsze/ nag~ody me dostanę, 1ed:: tym dusigroszem, i żebym ci tak I 
nak przecie 1estem kuzyn. Na że samo po dwadzieścia groszy 
czarnych portkach mam zielone dawał. . I 
ła_ty . ale lep~za brzydka łata,! Usłyszawszy powyższe żvcze„ 
mz ładna d~i~ra . . nie, pan Maciejko poczerwieniał · 

. Pan Mac1e1ko mechęt.nym o= ze złości. Ruszył na kuzyna, ale I 
k1 em ,spoglądał na wymszczoną ten wymknął się za drzwi, a że 
postac kuzyna. był o wiele szczuplejszy od ża= 

-:-- Zna~1e.m tego 0 P?moc ma żywnego kamienicznika, więc po · 
ten:ilnę . cz się rozchod:1? !'Jo to g-oń nie dawała wyniku. 
:vez Hilary te dwadz1esc1a gro · 
szy i idź sobie z Bp_g-iem . Dz~wne te z~wody. wywołdy 

N a twarzy pana Hilarego wyk na ulicy sensaqę. Zainteresował 
witl uśmiech szcz~ścia . I się nimi również posterunkowv 

- A ugystvnkul Jakże ci mam PP_ . i w reztrltaci.e s?~ starości11 
dziękować? Od razu sobie f.::om , ski. skazal pana Mac!e1l< ~ na dwa 
l1inowalem . że co krew to ni<? wo i dm aresztu za zakłoceme snokn. 
d~ I~ 

Oświadczenie to wywołało 
wielkie niezadowolenie w Lon
dynie, gdzie przypomina się o
świadczenie, złożone swego cza
su przez Mussoliniego, który za
powiadał, że z chwilą zwycię
stwa wojsk narodowych legio
ny włoskie opuszczą Hiszpanię. 
czy FRACO POZBĘDZIE SIĘ 

OPIEKUNOW? . 
Anglia i Francja liczą je<bialC 

na to, że gen. Franco pozbędzie 
się włoskich i niemieckich opie
kunów. Wskazuje się ·na to, że 
kraj jest zniszczony i wycieńczo 
ny. Dla odbudowy trzeba olbrzy, 
mich kapitałów. Tymi nie roz
porządza ani Rzym, arµ Berlin, 
natomiast mają go pod dostat
kiem Londyn i Paryż. 

LONDYN OSTRZEGA 
W końcu trzeba jeszcze przy ... 

pomnieć, że żałatwienie sprawy. 
hiszpańskiej wysunie dopiero w 
formie bardziej skonkretyzowa
nej włoskie roszczenie terytorial 
ne wobec Francji. 

Im mocniejsza będzie pozycja 
Włoch w Hiszpanii, tym bar
dziej stanowczy b_ędzie ton Rey.
mu. 

Deklaracja premiera Cham~ 
berlaina o sojuszu z Francją i go 
towości niesienia jej pomocy 
bez wszelkich zastrzeżeń wywo
łała wprawdzie w Rzymie duże 
wrażenie i rozumieją, że jest tG 
rodzaj ostrzeżenia, ale nic nie 
wskazuje na to, by Włochy od
stąpiły od swoich zamierzeń pod 
wpływem ostrzeżeń płynących z 
Londynu. 

śucznE.BIAtE NICI 
to wynik stałego plelęgno. 
wania. Po każdym myciu 
należy wcierać w sk6rE1 
wydelikatniajqcy i wy· 
biełajqcy, Qdżywczy, 
chroniący przed czerwo 
nośclq i opier:z4inięciem 

KREm , 
lllRliATOW 

PERFE'CTton 
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Było to " toku 19li Młody major austriacki von Me. 
ri:z;i, adiutant wielkorządcy Bośni 1 Hercegowiny pozostawał 
na służbie wywiadu rosyjskiego. Spiskow1:y mlodoserbsc:r wy• 
~lcdz.i..li działalnośC majora. Do majora przybył wysłannik spf. 
skowców i okazał mu dowody jego działalności szpitgowskicj 
Za cenę milczenia zażądał by major zamordował znienawidzo• 
nego przez lud serbski namiestnika Major ni~ wykonał roz• 
kazu spiskowców, zniecierpliwiony przewódca ich, Milan ~za• 
hrinowicz posiał do niego swą narzeczoną, Polkę, Anielę 
Grywińską. która współpracowała z rewolucjonistami. Gry• 
wińska zażądała wykonania ultimatum, ale von Mcrlzzi pod• 
stępem uciekł za granicę i porwał ze sobą Polkę. 

Do Sarajewa nadeszła wiadomośC o mających odbył się 
w czerwcu 1914 roku manewrach nad granicą austriacko • 
serbską. Na manewry przybył również austriacki nastęro 
tronu arcyksiążę Franciszek • Ferdynand Milan Czabrinowłcz 
'Z.wolał zebranie czołowych spiskowców serbskich. by omówił 
sprawę zamachu na arcyksięcia. W zebraniu uczestniczył mię• 
di:y innymi, Gawryło Princyp. 

Na zebraniu postanowiono wykonać zamach Naq:clnil: 
organizacji terrorystów młodoserbskich, szcł sr.tabu S( rbskie10 
Apis zatwierdził projekt zamachu. 

Arcyksiążę Franciszek • Ferdynad udał si~ na mant\\" 
do Bośni i Hercegowiny, ,mimo iż upr::cd::ano go, ie spiskow• 
cy młodoserbscy przygotowują zamach. Terrorysta Gawryłlo 
Princyp zdołał celnym strzałem zamordować Arcyksięcia i iego 
mdionkę. Policja wykryła spiskowców i skutych w kajdany 
odprowadzono do więzienia. 

Aniela zdołała zbiec z domu von Mcrizzlego I przybyła 
do Belgradu skąd udała się pociągiem do Sarajewa. Ale w 
drodze zaskoczyły ją wielkie, dziejowe wydarzenia. 

Na dworze cara chłop sybirski Rasputin zdołał swą sił'ł 
hipnotyczną wyleczyC następcę tronu. · ' 

Dzięki temu zyskał niezwykły wpływ na Cara l Cny.:ę 
i nietykalność, którą wykorzystywał. dla brania łapówek 1 

orgii rozpustniczych. 
Hr&bia lgnatiew, r\lłkownik carski wyrzucił ze swego 

miestkania Rasputina, ktJrcgo :castał w sypialni swojej malżon 
ki. Chłop sybirski zemścił się, i hrabia został wysłany do Bel• 
gradu jako attache wojskowy. Tam rozszedł si~ z żoną, ktor.i 
wróciła do Petersburga. Po wypadkoch w SJrajewie wracał 
Ii:-natlew do Petersbt~a i w pociągu spotkał się z Anielą . 
którą pokochał od pierwszego wejrzenia . 

Dworzec w Sarajewie był pełen policji ż;1nd~rmeril i 
wywiadowców, wobec tego hrabia Ignatiew skłonił Anielę 
hy udała się w dalszą drogę 

Aniela dowiedziała siq w Krakowie o śmierci swej mat
ki; zrozpaczona zgodziła •ię na propozycj<; hrabiego I uda la 
się z nim do Petersbur~a. 

.Mimo usiłowań cara, unikięcia zbrojnego konfliktu wy. 
\,uchla mic;dzy Rosją a Rzeszą woina. 

Po wstrząsie nerwowym w Kr~kowic i Sarajewie zacho• 
rowała Aniela w pociągu, w drodze do Petersburga Hrabi;i I• 
,;natiew zaopiekował się nią czule . lekarze orzekli ie jej stan 
- cięż.ka melancholia - icst zupch1e nieuleczalny. • 

Rasputin wyleczył Anielę, ale postanowił ją posiąść. W 
tym celu przez carvcę wymógł wysłanie łgnaticwa na front 

lgnaticw został aresztowany pod zar~uttm dezercj i. ale 
s:ybko zdołał wytłumaczyć się i został zwolniony z nabzem 
st;iwienia się na front. 

Hrabia po zwolnieniu napróżno szukał Anieli . Postano• 
wil odnalci:ć Rasputina, którego zastał w mieszkaniu ksi„iny 
l.>nl ;~ornkow . 

. Po aresztowaniu Ignaticwa, przybyli dom icszkani;i Anieli 
d" ·'i ~Y~\·ia~owcy. ~t.órzJ ją arcs~towah i uprow.adzili _do pa• 
ł~rn ks1ęznei Donsk1e1, g zie na ruą czekał Rasputin. Amcla za• 
ż~dda w kategoryczny sposób wypus::czcnia jej z pałacu: Ra, , 
sputin postanowił nauczyć ją „rozumu" ci s~mi wywiadowcy" 
=arrowadzili ją do komisariatu policji.gdzie oddali ią przodow• 
11ikowi pod zarzutem, że bez książki kontrolnej trudni się nic• 
i·:;; dcm. 

Hrabia Ignatiew, po powrocie do Petersburga, rozpoczął 
pofzukiwania: dowiedział się, ie Aniela przebywa w więzle· 
niu . Nic zdołał jej jednak uwolnić, gdyż w międzyczasie cic;ż· 
ko zachorował i lekarz nakazał mu natychmiastowy wyjazd 
do sanatorium. Tymczasem Rasputin, wiedząc o tym, że 
Ignatiew wszczął poszukiwania, polecił wysłać Anielę do 
innego więzienia, na prowincję. 

Aniela przybyła w asyście wywic..dowców na st&.cję Wi-
57.t'liewo. 

Komisarz policji, który otrzymał od doktora Karskiego 
łapówkę w wysokości dw6ch tysięcy rubli, wręczył mu sfał· 
szowany akt zwolnienia Anieli; przy pomocy tego doklmlen· 
tu doktór Anielę zwolnił, w chwiJi, gdy wywiadowcy prQ
wadtili ją ze stacji Wiszniewo do majątku, gdzie mieli prze
kazać ją przyjacielowi Rasputina. Tegoż dnia, po przybyciu 
do majątku swego przyjaciela, przekonał się Rasputin, że 
mimo obietnicy prokuratora, Aniela tam nie przyjechała . 

Karski postanowił wyjechać tego samego dnia z Anielą 
do Warszawy. W przedziale pociągu znalazło się również. 
dwóch carskich oficerów; rozmawiali oni o hrabi Ignatie· 
wie, który cierpi z powodu jakiejś Polki, którą .kocha ponad 
życie. Ciężko chory Ignatiew utrzymuje, że tylko ona może' 
wrócić mu zdrowie. 

Aniela czuła się, jak współwinna. Miała zamiar 
coś doktorowi Karskiemu powiedzieć; czyż mogła je
dnak mówić w obecności dwóch oficerów? Czy ma 
przenieść się do innego przedziału? Chętnie hy t~ 

... 
postąpiła, al~ąg. jes~ przepełniony;, w żadnym 
przedziale nie znaj~ ~~J.sca... . . . 

Gdyby chociaż wieo~ła, gdzie h~a·b1~ Je~t ter~z, 
udałaby się do niego, opieko~a~~ się n~m, Jak sio
stra, jak pielęgniarka. Ale w l~ sposob rno~ł~~y 
się dowiedzieć, do jakiego sanaton\l'ii:l go wywiezli? 

Na jednej ze stacji prze~ W:ilne~ ofi~.~ow!e w_y· 
siedli, zabierając ze sobą walizki. An~la n.i~. "."1e.dz1a
ła, czy wysiedli z pociągu, czy też prz.emesli SH~ do 
innego przedziału, dość na tym, że poczuła ulgę . . Tak 
jak gdyby. kamień spadł jej z serca; ~ogła .teraz AWJ-
bodnie rozmawiać z doktorem Karskim. \i. · 

- Zawiniłam wobec tego człowiekać - miała 
Aniela łzy w oczach. - M6j drogi, zro~um mnie:·· n.ig. 
dy nie kochałam go, ale gdy przypom.max:i sobH~, Jak 
wiele on dla mnie uczynił, gdy pomyslę, ile ulgi mo
gę przynieść temu człowiekowi, j.ak bardzo mogę mu 
pomóc .... serce kurczy mi się z bólu. 

- Nie wiesz nawet, gdzie on j~st ... - ujął Kar
ski jej dłoń i począł ją głaskać. - .;1\!o~a droga, przej
mujesz się losem każdego, .~le :z.apo~~asz .o ~ym, w 
~kiej my jesteśmy sytuacJ1, zapommasz;~~ltte nam 
grozi w każdej chwili niebezpieczeństwo„. 

- Najmniej myślę zawsze o sobie.„ - odrie"'i.,ta 
Aniela. - Być może, dlatego życie moje nie opłY,Wa
ła oni mlekiem, ani miod_S!m ... 

Pociąg pędził, mijając pola i lasy, wsie 1 mia
steczka, nazajutrz wieczorem przybyli do Warszaw~. 
na dworzec Petersburski. Obecnie dwon:ec Wileński. 

Wokół dworca· panował zgiełk i Śzum: pełno było 
wojskowych z rękami na temblakach, opartych o kule, 
z obandażowanymi twarzami. Na rioszach dźwigano 
ciężko chorych, których ładowano do aut„. _ 

Doktór Karski zawezwał dorożkę, i podał adres 
na Sienną, gdzie mieszkała jego siostra, mężatka. J~ż 
przy wjeździe do miasta można było spostrzec, ze 
jest się blisko pola walki. Na każdym kroku pełno 
wojska: długie sznury kozak6w z lancami. Tramwaje 
również przepełnione wojskowymi.: cywile byli tu jak 
gdyby zbytecznymi, obcymi ludźmi. Twarze ich by
ły nachmurzone, posępne, smutne. 

- Carscy siepacze nałożyli mieszkańcom miasta 
kaganiec na usta - odezwał się doktór Karski w ~o
rożcc szeptem. - Cenzura wojskowa nie pozwala pis
mom podać prawdy, że wojska niemieckie pos\l:vają 
się naprzód, że Moskale otrzymali raz po raz ciosy. 
Dziesiątki bojowników o niepodległość siedzi po wię
zieniach, albo wysyła się ich na Sybir: sytuacja staje 
się z dnia na dzień bardziej krytyczna.„ 

- A jak z naszym ruchem wolnościowym? ... -
zapytała Aniela. ' • 

- Trudno w okresie takiego terroru kierować 
robotą, ale mam wieści, że organizacja istnieje, że 
szkoli nowe kadry do walki o wolność ... 

Doktór Karski opowiedział, o swoim przyjacielu 
w Warszawie, który prowadzi energiczną pracę w 
organizacji. niepodległościowej. Gdzie_ przyjaciel jest 
obecnie, on nie wie, gdyż ostatnio ukrywał się przed 
władzami. 

- Policja poszukuje go - dodał dokt6r Karski. 
- Wyznaczono nagrodę, aby go wkrótce złowić ... Ten 
mój przyjaciel znał dobrze twego brata ... 

-Mego brata? - westchnęła Aniela. - Czy 
mam jeszcze brata, czy on żyje jeszcze? 

Dorożka zatrzymała się na Siennej ulicy, przed 
bram~ą. Dozorca zdjął walizki z dorożki, Aniela udała 

CZYTAJCIE 
I S w i a .I 

Przygód 

Jtr. 

się "' §la(! za i:łoktorem Karsltłm, ~ na ~rę mu. 
murowymi schodami . _ 

N.a drugim piętrze zatrzymali ~ i Aniela 11trze. 
czytała mosiężny szyldzik: · 

„Inżynier :Wacław Madricz-. 
Aniela czuła tremę. Cóż powie siostra aoiton 

Karskiego? Jak ją przyjmie? Czy n.ie zgniewa ją t.aka 
znajomość brata? Co prawda doktór Karaki przed
stawił swoją sios~ jako idealną Jr:Obie~ ale 
najprawdopodobniej idealizuje ją, jak wszyscy do
b:zy. bracia. W sercu .Anieli . zakorzeniła ~ dziwna 
niewiara, brak .zaufania do ko.biet, aczkolwiek sania 
·była przecież kobietą. 

A ta niech~ do kobłet zrodziła Ilię wteay ~ 
jej rodzona ciotka obeszła się z nią tak n.ielit.okiwłe. 

A' jednak Aniela tym razem pomyliła się. Pani 
Stanisława Madricz, siostra doktora Karskiego oka
zała się piękną i miłą kobietą, doc~ i łqoi:ł
ność bila wprost z j~j twarzy. ;\liysob, "Ir/
smukła brunetka, o smolistych, czarnych oczach, w 
których czaił się stale łagodny uśmiech. Aniela pri,... 
witała się z nią; poczuła od razu jak ją ogarnia jakU 
rodzinna, serdeczna atmosfera. 

-Gdzie Wacek? - zapytał Cłoldór Kanlii, wł-

1
.dząc, że szwagra nie ma w domu. 

- U Semadeniegol Spędza wieczory w cuJiiiemł 
ze znajomymi - odrzekła pani Stanisława z Umł• 

f chem, który nie zdołał zasłonić smutku na jej twa-
ł rzy. ·~ 

I - A ty pozoatajesz sama w lłoma? - zapytał ..,. 
troskany doktór Karski 

{ - Sama? Ależ skąd? Irecz& jest juł a.o~· 
' dziewczynką, ukończyła sześć lat. No, a poza t,m 

' 

służ,ca ... 
, - Gdzie mała? - zapytał czule Karaki. 

- Jest trochę niezdrowa: jest u siebie w po&)tL 
Przypuszczam, że już usnęła. „ . 

- A więc stal~ spędzuz sama wieczory? 

'' - Nie chcę :Wackowi przesza(łzać - na twan, 
pani Stanisławy ukazał się mowu doorotllwy uś
miech. - Woli spędzać sw6j czas u Semadeniega, 
niech tali będzie ... To jego sprawa, Janku, opowiedz, 
co nowego u ciebie? 

. Służąca podała hertiatę: erat, siostra i Aniela roz
gadali się na dobre. 

Doktór Karski opowie<hiał swej Siostne, 2e za
mierza przenieść się do :Wairszawy, gdyż życie mu 
obrzydło w Petersburgu. 

- Bardzo mi się to pooooa - zawołała oraiłowa
na Stanisława. - Smutno mi!.. Nie mam z kim słowa 
zamienić ... Wacek wraca późno do domu ... Gdybyś 
mieszkał w Warszawie, miałabym dokąd pójść wie
czorem, z kim porozmawiać ... - głos pani Stanisławy 
zadrżał. 

- Mój Boze, to się u was w aomu zmieniło? -
spoglądał doktór Karski badawczym wzrokiem na . 
swą siostrę. 

- Czy nie wiesz?„. Wojna!. .. Od czasu ao czasu 
niemieckie samoloty obdarzają nas bombami... W 
ubiegłym tygodniu krew zamarła mi w żyłach... Tuż 
przy mnie wybuchła· bomba.„ Sama dziwię się, jak 
pozostałam przy życiu.„ Odsunęłam się na bok, i.„ 
zemdlałam. Gdym odzyskała zmysły, ujrzałam obok 
mnie ciałko młodej dziewczynki, która właśnie po
wracała ze szkoły.„ To okropne! 

- A gdy ja przeniosę się O.o Warszawy, czy są· 
dzisz, że Niemcy przestraszą się wtedy i przestaną 
miotać ~omby? - zapytał doktór Karski. - C6z to' 
ma za zwiąiek z moją osobą? 

. - Zawsze lepiej, gdy się nie jest samej!.„ - oa
rzekła pani Stanisława, spoglądając na szklankę her
baty, która stała przed nią. 

- Masz męża„. 
- Mąż nie zawsze jest najl:iliźszym przyjacie-

lem.„ 
Chwilę trwało nulczenie: nagle rozległ się przy 

drzwiach dzwonek i do mieszkania wszedł inżynier 
Wacław Madricz;. 

~Dalszy ciąg jutTO). 
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C . ' . ? . l 1er-p1sz. ..• stosuj W obozie dla u'hodź,ów 
zioła Mgr. w ol ski ego Pma francuska "°!~~'~!il,aż~~n!!,ń!~!~~ ,~!!~.~~!~~ be:c,ynność 'myna icli 

na każdą chorobę specjalna mies7anka: . wiele_ mie~sca . Wf~arzeniom na ją oni m~śleć o sprawach dnia nuŻY:ć· . . • 
granicy p1rene1sk1ei. Wraz z °"' 1Jows:zedmego. Nie obchodzi się tam oc:z:ywiś 

PRZY CIERP1ENIACH WATROBY, pisa~i 0 prz~c~odze~iu . P.rzez l -·!a razie w obozie panuje wiel cie i bez gorących sporów P?li" 
• · gr~mcę .uchodzcow ~zien111k1 po ~ie rozprężenie. Większość rze tycznych. Część uc~odźc~~v 1est 

woreczka żółciowego, kamieni żółciowyćh i żółtacz- d~1ą opisy poszc7egolnych ob<?• bywających w obozie nie skkda za powrotem do. H~szpan~i bez 
ce - zioła ze znakiem „BILLOSA" zow koncentracy1nych, zorgam" się z większych oddziałów armii względu na t?! 1aki będzie tam 

PRZY OTYŁOSCI, zowanyc~ na prędce, ~zez rzą;<f republikań·skieii, lecz z drobn eh pano".l"ał _ustwr, drudzy ~at~~o-
francusk1 dla uchodzcow. Opis "'l"UP które r·:. · _, Y • ryczme się temu sprzeawia1ą. 

na tle wadliwej przemiany materii - zioła ··e ·na " d t k h b · A "' ' 0 -nymt ;.:irogarm C · tm f d h kiem „DEGROSA" .:. z • ' ie i°ego Ma ic kao lz~w w .!}• przedostały si~ przez granice. d zaka~ a . os .era pko cz~s ty~ 

PRZY BEZSENNOSCI, 
g~ su

1
r l el" u za się w pts• 1 Chcąc utrzymać jakiś porządek d ys h ud1i. sdta1eb:~ękta k na'P'lętakr, ze 

mie " <;>urna · na terenie obozu, należy podzie oc 0 zi . 0• 01~ • .t6rym es 
Speqalny korespondent tego i lic' ... t..odz'co'w na od 1.,.· ł · kładą strazmcy pilnu1ący porząd 

nerwicy s a i zaburz · h kł d d · ik · · · · d ' ' U1W1 ' .ia Y i zna k ·· b erc eruac u a u nerwowego - z1enn . a pisze,, z.e 1uz w os~ I leźć dla nich zwierzchników. I u na teren~e o '?zu. . 
zioła ze znakiem „PASIVĘROSA" znaczne1 odległosci od obozu wi to włas'ni'e ter . Utrzymame takiego obozu ko" 

cl . • k . . . . az się przeprawa# · F . b d d PRZY SOLACH GARDŁA (ANGINACH), z1 ~tę twarze, tore me. ma1ą .m.c . dza. . sz~u1e. ;~oię ar zo. użo: .a co 
wspolnego z tą spoko1ną m1e1• . . na1waizme1sze w dane1 chwili nie 

krtani, migdałków. zapaleniach dziąsd i okostnej swwością kuracyjną. Są to twa~ . W:1ększ~ść .uchodźców cieszy można przewidzieć, i<ik długo bę 
- zioła ze znakiem „LARYNGOSA" rze strzelców senegalskich, któr s1.ę, ze z.na1.du1~ się poza niebez- dą jeszcze istniały tego rodzaiu 

PRZY K SZLU lrych sprowadzono ttitaj, aby pil pie:zeń:>twem i powoli przyzwy" obozy. Z tego też '\VZględu rząd 
A ' nawali obozu. Im bliżej i'e·st się I ~za1a się. do nowych wainmków Francuski robi co leży w iego 

zaflegmieniu, duszności i wszelkiLh cierpieniach . obozu, tym częściej wi Jzi się =ycta. Niepokoi ich tylko moc" mocy, aby doiść do' porozumie~ 
dróg oddechowych-zioła ze znakiem „PULMOSA" strzelców senegalskich, którzy ni n~ .los ki:ewnyc.~, którzy pozo~ nia z gen. Franco w sprawie po 

kogo nie wypuszczają z obozu. s~ah. w. H1szpan11. I chęć zdoby" wrotu uchodźców na teren Hisz PRZY 03ST1'UKCJI CHRONICZNEJ, Obóz rozciąga się na przes- eta 1ak1egokolwiek zajęcia, po.o panii. 
zaburzeniach żołądkowo kiszkowy~h i do uregulo- trzeni 20 hektaitów i jest otoc:zo 
wania trawiel"fa - zioła ze znakiem „GASTROSA" lny drutem kolczastym. Na tere . 

,, 

PRZY CIERPIENIACH N E RE K pccHERZA nie obozu zbudowano w pośpie ' 
' ~ ' chu drewniane bara:ki, w kt6• l 

miedniczek nerkowy eh i wszelkich dolegliwościach rych może znaleźć pomieszczenie 
dróg moczow_ych - zioła ze znakit!m „UROSA" 120.000 ludzi. Na razie w o:bo• 

PRZY ARTRETYZMIE. REUMATYZMIE 
i bóiach ishiasu - zioła ze znakiem „REUMOSA". 

zie przebywa około 120.000 o• 
sób. Są to przeważnie ludzie 
młodzi, którzy walczyli w szere 

WYTWÓRNIA: Warszawa. Złota 14 f:i\:i:~i:,~p~~<l~i~i\,~~ 
obronie. \Viększość z nich z.nai• 

Reprezentacje w Ameryce. duje się w obozie już kilka dni Oddział własny w Londynie 
Objaśniające broszury wysyłamy bezpłatnie. i z tego w>z.ględu zinika ich prze 

Niezw~kły wypadek 
podczas czyszczenia lustra •-.z:&-mll!mlml-!llllLZWm!!!!!ł!!f .. lllH«Sl:31mmal1 "•· ·'.~lf.i·.i·?:t'.tT1PdilM!mA••------------:S.S. 

Prasa ahgiel~ P<>?ajc o nie" I s5ednim pokoju, wybiegła : mic 
z,wykl.ym wyipadiku, Jaki wyd~ sz:kania ,i pobiegła <lo sąsiada. 
n~ .s1.ę w Bns~olu. . T e!1 zerwał z niej suknię zdusił Ra«hunki za „dni panikr1 

Nie1aka paru Aldndh. stała ogień i pani Aldrich ocalała. 
tyłem do komi!1ka ~ czyściła lu- 'Yypadków takich zdarza się 
tro. Nagle stwierdziła z pr:i:erao mnostwo. Ten jednak ma w so" 
ź~niem, że suiknia jej zajęła się bie coś niezwykłego. Na lustrze 
ogniem. Nie wiedząc co robić, bowiem pozostały odciski pal.,. 
przez chwilę mocno ściskała pal ców od tej chwili. Pani AJ; 
cami lustro. Zaraz jednak oprzy drich czyściła lustro wiszelkimi 
tomniała i nie chcąc pl'%erażać możliwymi płynami, a zna1ki nie 
dziedka, k.tórc bawiło się w są• schodzą. 

pła«a obecnie mieszkańcy LondJnu 
\V Anglii płaci się ::a telefon nego kryzysu uhiegłej jesieni. 

nie miesięczme, lecz kwartalnie. W dniach, gdy pokój wisiał 
Rachunki za ostatn: kwartał by na włosku, · ludzie telefonowali 
ły rozesłane abonentom dopie• znacz.nie więcej, niż w czasach 
re niedawno i obecnie do biur normalnych. \Ved'ług obli-c=eń 
centrali telefonicznej zgłasza się centralnej stacji londyńskiej, w 
mnóstwo abonentów, pytając samej tylko stolicy Anglii w 
się, czy nie zaszła pomyłka w tych dniach było o _ 3.200.000 
obliczaniu ich rozmów telefo• więcej rozmów, niż zazwyczaj. 
nicznych. Wszystkich ich czeka Podobnie sprawa przedstawiała 
wielkie rozczarowanie. Nie za• się w innych większych mia• 
s::ła bowiem żadna omyłka. Po• stach angielskich. Wiehka też by 
prostu mieli o wiele więcej roz• ła ilość roz.mów mi.ędzymiasto• 
mów w ubiegłym kwartale, a '"''ych z zagranicą. W tym cza~ 
winę za to ponosi wyłącznie pu sie w Londynie przeprowadzo• 
bliczność, która teraz musi pła• no 26.580.000 roz,mów, co jest 
cić za panikę w c:asie politycz• •niezwykłym jedynym rekor::r 

Uciekinierzy z armii katalońskiej gromadnie przekra~ia gra# 
nicę francuską, składając broń. 

dem w tej dziedzinie. 
A teraz, gdy przyszło pładć 

rachunki za rozmowy telefonicz 
ne, abonenci, którzy zapomnieli 
już o swoi.im strachu, dziwią się, 
że przeg.rdwadzili tyle rozmów. 

Zdzhviona fym udała sit; do 

DINOL - DONT O osób zajmujących się produR" 
rzeczvwiście ZE B W c1·"' i czyszczeniem luster. N'ikt 1lailepsza PASTA do or 

z nich nic mógł jednak zmyć !l 

Zmarł maharadża miliarder 
Roane dochody wvnosilr 50 milion6w zł 

W tych clniadi zmarł w Bom j był on rodzonym synem po• 
baju mahairaclża Baredy, Geak• przedniego maharadży Baxcdy. 
waru, który był jednym z trzech Po.przedni władca Barcdy był 
najboga1szych książąt hindt.~s::r beidzietnym i. uwłoptował go. 
kioh. • Gdy staty ksiąie umarł, jego 
Je~ dochody wynosiły oko- brat zai41 po nim tron. Był on 

ło 50 milionów zł. rocz.nie i re• wrogo usposobiony wobec władz 
ździł on ?<> mieście karetą ze angielskich i usiłował otruć re• 
szczerego złota. A przy tym r.ic zydenta brytyjskiego. Po%.bawio 

· =• rn= ?W~ ł no go więc tronu i władzę po 
nim objął adoptowany syn zmar 

lfO-~ ~-.naharadiy, 12•letni Gcal« 

ilklZMA.~I . Młody ~aradża Gcakwar, 
stOałJJit llC: dbał o swoich poddanych. Wy„ 
IMO tHUlVJ~I! ŻOł.~DEK. budował sieć szkół ze spectal" 
•H'I' c11t""""'" "'".T TIROIV. nymi klasami dla mieszkańców 

UDMlllNU OTYł.OSCł. dż 1' · • h k z u.Wa!UAJtCI! ttfMOIOIDY ung i 1 nieczystyc ast. a• 
• •art SKtOłlMOiCIAClł łożył wędirownc czytelnie, oraz 
:O::."':z':cWsam.. powo!ał d? Żyda parlament i ra 

łlhctt •·• „,.,.„ •• ••c. dy mie,1skie. 
Przy tytn_ był on bardzo szczo 

Wystrzegać się bezwartościowych dry. Gdy obchodził SO.lecie doj 
naśladownictw. ścia do władzy przeznaczył 20 

milionów zł. na potrzeby .naihied 

Pobl.,, uwodz1•ciela niejszych W'31'1Stw ludności i zało 
żył dwie stacje radiowe dla lud 
nnści wie}skiej. 

lustra odcisków palców. 
Przypuszczają oni, że wstrz<!s, 

jaki odnioła pani Aldrich, był 
tak ilny, że przedostał się do 
rtęci pokrywającej tylną część 
lustra i uszkodził ją. Z tego 
właśnie względu odciski nie da 
ją się zmyć. 

BJłabym bardzo rada 
gdybym dostała od Niego maszynę dd 
szycia, haftu i mereżek z firmy „Pol
ski Dom Handlowy KRISCHER", 
Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz lol 
która nie łest droga, bo do .nabycia 
jut od zł. 150.- gotówką i na dOll 
godine spłaty. Na żądanie wysyła 9i#' 
cenniki bezpłatnie. Przy ul. Niemieckiej w Wilnie 

wybuchła wielka awantura. W 
mieszkaniu niejakiego Szymona 
.Miszczuka zeszło się jedenaście 
kobiet, które utrzymywały z 
nim stosunki miłosne. 

lmponuiacr wzrost wkładów 

Po gwałtownej wymianie zdań 
doszło do rękoczynów. W trakcie 
bójki trzy kobiety odniosły tak 
poważne obrażenia, że musia
no we~wać Pogot9wie. Przyczy
na awĄntury, Miszczuk, został 
tak dotkliwie pobity przez roz
cietrze\i.rione kobiety, że prze
wieziQno go do szpitala. 

w K.K.O. m. st. Warszawv 
Stan wkładów na rachunkach o- I ż.. się coraz większą ilością książe• 

szczędnościowych i bieżących w K. czek oszczędnościowych. W ciągu u
K. O. m. st. Warszawy, wykazuje w biegłego miesiąca ilość książeczek 
miesiącu styczniu r. b. bardzo poważ wzrosła o przeszło 3 i pół tysiąca. 
ny wzrost o sumę ponad 6 milionów Przytoczone powyżej ~ mają 
złotych, w czym wkłady ośzczędno- swoją podwójną wymowę, świadczą 
ściowe w.Yniosły 4 miliony 283 tysią- bowiem zarówno Q szybkim i impo
ce złotych. nującym rozwoju Instytucji, jak i o 

ChaI'.Clkterystyczne jest, że równo- coraz głęl:>szym zrozumieniu przez 
cześni~ wuosla i liczba wkład~ów mieszkańców stolicy korzyści pł)'llą
K. K. O. ia. st. Wars;.aWY. co wyra- c:ych z oszczędzania. 
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Dążymy do doskonałośGi 
Żyjemy w czasach, gdy nie- Kalifornii ogrodnik; James Cra

omal każdy dzień przynosi no- ven, stosując jemu tylko znane 
we wynalazki i udoskonalenia. metody, otrzymuje miniaturo
Nie mówiąc oj wielkich zdoby- we rośliny, krzaki róży wyso
czach nauki i techniki, jest wie- kości dwóch cali, okryte pięk
le mniej wnżnych lecz przyno- nymi kwiatami wielkości paz
szqc:ych znaczne korzyści w nokcia; dr.zewa ~ysok?ści ćwierć 
tyciu cedziennym. metra, między mnym1 (dla przy-

W Paryżu np. by otrzymać brania stołu) wyhodował drze
osta tnie wiadomości polityczne wo pomarańczowe dające ma
gospodarcze itd. wystarczy na- lutkie owoce o. d?sko!1ał~m 
kręcić odpowiedni numer tele- smaku. U nas po1aw1ły się n!e
fonu, by wysłuchać trzyminu- dawno wyhodowane . skrzyz~
toweiio komunikatu.: wania truskawek z poz1omkam1, 

Wynaleziono automat przy któ moreli z renglodami itd. . 
regopomocy w szkołach.biurach 
i mieszkaniach prywat oświetlenie 
elektryczne może być automa
"tyeznie wzmacniane lub osła
biane. ZainstalQwuje się t.zw. 
„oko elektryczne", zależnie od 
natężenia światła padającego 
z zewn-trz automat reguluje 
oświetlenie, easi je łub zapala. 

Nowym wynalazkiem z dzie
dziny udoskonalenia samocho· 
d6w jest .stabiłiZDtor Bendixa". 
wprowadzony, lty zapobiec wy
padkom, Qdy przy nagłym wstrzą 
aie kierowca traci panowanie 
nad kierownicą. Próby wypadły 
doskenałe. Do pędzącego sa
mochodu oddano strzał, który 
przedziurawił jedną z przednich 
opon, w tejże chwili kierowca 
podniósł ręce wypuszczając z 
n!ch kierownicę, samochód jed 
nak ani na Ghwilę nie skręci z 
prostej drogi. 
Człowiek nie zadawalniając 

się wynalazkami technicznymi, 
chce także ulepszyć przyrodę. 
Ciekawe wyniki dają próby o
grodników produkowania no
wych i doskonalszych odmian 
roślin, kwiatów, jarzyn i owo~ 
ców. W Ameryce wyproduko· 
wano żółte czereśnie. dosko
nałe w smaku. których nie ru
szaję ptaki; śliwki, które nie 
opadają z drzewa, gdy już doj• 
rzały; jabłka; które można prze
chowywać bez zamrażania W 

Słowem w każdej dziedzinie 
człowiek dąży do doskonałości. 

Idąc z postępem Polska Lo
teria Klasowa także wprowadza 
coraz to nowe ulepszenia do 
swego planu. Jak ogrodnik pie· 
lęgnuje roślinę i przeprowadza 
próby, by otrzymać szlachet
niejsze gatunki, tak Loteria 
Klasowa wprowadzona coraz 
nowe udoskonalenia. Ponieważ 
życzeniem graczy jest wi~ksza 
ilość wygranych średnich, w pla
nie 44 Loterii przewidywane są 
między innymi następujące ·zmia 
ny: Zwiększono ilość wygranych 
500 i 1000 złotowych; ustalono 
t. zw. dzienne wygrane na 10 
i 20 tys. (Dotychczas 5 i 20 tys.) 
W lV klasie będzie sześć wy
granych po 75.000 zł, zamiast 
trzech, 20 po 15.000 - zamiast 
18; 125 po 5.000 - zamiast 
120 itd. Zniesiono wygrane t. 
zw. dodatkowe i wprowadzono 
400 wygranych normalnych po 
2 500. d. Ogólna ilość wygra
nych dosięgnie 82.5bO (zamiast 
80.000) na sumę 25.987.800) za
miast 25.200.000). 

Wszystko to zwiększa szanse 
wygrania. Skorzystać z nich 
może każdy, kto zaopatrzy się 
w los do pierwszej klasy czter
dziestej czwartej Loterii Klaso
wej. Ciągnienie rozpoczyna się 
23 lutego. 

=-·- ·~ 7trt ł'J;~1 

Chcesz-;eć M~obyt I 
i zdobyć m a i a te k ! grai stale 

w najszczęśliwszej . kolektl:Jrze 

Na fali radiowe; 

Niedzielny program radiowy 
pod znakiem muzyki polskej 

Polskie Radio usilnie popie
ra polską twórczość muzyczną 
zarówno przez nadawanie u
tworów polskich muzyków, jak 
też przez zamawianie u nich 
specjalnych kompozycyj. Nie 
pominięto tutaj również daw· 
nej muzyki polskiej, której pro 
gram radiowy poświęca wiele 
miejsca. Organizowane są spe
cjalne audycje, a nawet cykle 
który tematem jest twórcznść 
poszczególnych komp ~zytorów, 
lub pewien rodzaj utworów 
muzycznych. Tutaj należy 
wspomnieć o audycjach muzy· 
ki moniuszkowskiej prowadzo
nych już od kilku sezonów, o 
audycjach chopinowykich o 
Sylwetkach kompozytorów pol
skich, audycjach poświęconych 
zapomnianym, a obecnie przez 
radio do życia przywróconym 
dawnym utworom i tp. 

Zdarzają si~ dnie w których 
muzyka polska zajmuje spec
jalnie wiele miejsca w progra
mie tak jak np. w niedzielę dn. 
12 lutego. Rano w ramach a
udycji dla wsi usłyszą radio
słuchacze utwór muzyczny 
Mariana Rudnickieflo "Od Gdy
ni do Nc:>wego Jorku" ilustrują 
cy melodiami podróż morską 
na polskim statku. Poranek 
symfoniczny o godz 12.03 przy 
niesie utwory Moniuszki, Nos
kowskiego, Zeleńskiego i in
nych w wykonaniu orkiestry 
Zw. Muzyków Chrześcian w 
Łodzi pod dyrekcilł Olgierda 
Straszyńskiego oraz śpiewaka 
Michała Zabejdy - Sumickiego. 
Specjalnie Moniuszce poświę
cona będzio audycja o godz. 
16.30 zatytułowana .ze śpiew• 
nikiem Moniuszki" Cykl ten 
jest j~kby dalszym ciągim po
przednich, obejmującym twe~
czość Moniuszki jak np. „Na1-
pięknielsze pieśni Moniuszki" i 
t. d. Jako wykonawcy wystą
pią: Helena Stroińska - Doru
chowa, f elicja Kuropwiakówna, 
i Aleksander Karpacki. Tema
tem audycji o godz. 19.45 bę
dą Spisz i Orawa w muzyce 
Koncert ten transmitują roz
iłośnie radiowe z sali Starego 
Teatru w Krakowie w wykona
niu chóru dzieci krakowskich 
pod dyr. J. Suwary i orkiestry 
pod dyr kpt. firka. 

Odwołanie 
Akademii 

Akademia i nabożeństwo ku 
czci Ojca Swiętego Piusa XI, 
która. się odbyć miała niedzieli 
dzisiejszej, 12 bm z racji rocz
nicy koronacji Papieża została 
odwołana. 

O terminie żałobnej Akademii 
i dniu żałobnego nabożeństwa 
zestaną wydane w tych dniach 
osobne zawiadomienia. 

Akcja Katolicka 
w Piotrkowie 

Pobicie świadka 

MlftEROOEl1 
F. f. przy zaparciu, zaburzeniacł) 

trawieniach i otyłości. 

Apteka Mazowiecka, Warszawa, Mazowiecka 10. 

Odwołanie 
zabawy 

Zarząd Zw. Rezerwistów Koło 
nr. 1 w Piotrkowie podaje do 
wiadomości, że mająca się od
być w dniu 12 b. m. zabawa 
wskutek żałoby z ra~ji śmierci 
Ojca Swiętego zostaje odwo
łana. 

W sprawie zwrotu wpłaco
nych kwot ne bilety wejściowe 
zechcą zainteresowani zwracać 
się do v1ceprezesa Koła p. Jó
zefa Waleckiego, Drukarnia 
Polska, ul. Słowackiego 23. 

Dogodności pocz
towe dla klientów 
Obwoaowy Urząd Pocztowo 

- Telekomunikacyjny Piotrków 
Trybunalski 1, podaje do wia
domości P. T. Publiczrości, że 
z dniem 9 bm. dział oddawczo 
- listowy (skrytki i pFzegródki) 
wejście od ulicy Sienkiewicza 
czynny będzie codziennie w 
dni powszednie od godz. 8-ej 
do 21-ej. · 

W dziale tym poza dotych
czas tam wykonywanymi czyn· 
nosc1ami będą sprzedawane 
znaczki pocztowe i druki płat
ne przyjmowanie przesyłek zwy
kłych, urzędowyeh, poleconych, 
i zleceniowych oraz przyjmowa
nie zleceń na prenumeratę 
czasopism oraz wydawanie a· 
wizowanych paczek żywnościo
wych. 

Zaprowadzenie służby nie
przerwanaj w dziale odd. listo
wym umożliwi wcześniejszy od 
biór przesyłek pocztowych ze 
skrytek i przegródek do go
dziny 21. 

Abonent skrytki wynosi o
becnie 1 zł miesięcznie. 

Naczelnik Urz~du 
(-) Jan Babicki 

Podziękowanie 
Zarząd Koła LOPP i LMK 

w Wolborzu dziękuje wszystkim 
tym, którzy przyczynili się łas
kawie do uświetnienia dorocz
nego balu LOPP i LMK w Wol
borzu odbytego 4 bm., z które
go dochód w kwocie 140 złot. 
został przekazany na ścigacz 
(100 zł) i zakup sprzętu prze
ciwgazowego ( 40 zł). 

Okradła swego 
męża 

Miejscowy Komisariat po
ciągnął do odpowiedzialności 
karnej: Ann~ Płos, zam. w Piotr
kowie, przy ul. Robotniczej 10 
o kradzież różnych rzeczy na 
szkodę swego męża; Łągiewskie· 
go Wacława, zam. Szewska 8, 
o kra<lłzież zegarka na szkodę 
Mielczarek Ireny, zam przy ul. 
1 Maja 25. 

b = .,. 

„Detefon" słaniał 
Od 1 stycznia br. została 

obniżona cena odbiorników de 
tektorowych .Detefon" sprze
dawanych w abonamencie przez 
urzędy i agencje pocztowe. Po 
uwzględnieniu obniżki, cena 
"Oetefonu" (z kompletem ma
teriału instalacyjnego i słu
chawkami) wynosi zł. 2- przy 
odbiorze kompletu i tylko 10 
rat miesięcznych po zł. 3 gr. 85. 

W cenie tej mieści się już 
opłata za abonament radiQfo
niczny. Trudno nie przyznać, 
że jest to cena rzeczywiśde 
bardzo przystępna. Obniżka 
ceny podyktowana była wzglę• 
dami natury społecznej, celem 
obniżki było jak najdalej idłlce 
uprzystępnienie riabycia radia 
najmniej zamożnym warstwom 
społeczeństwa. Za gotówkę ce
na „Detcfonu" wraz z komple
tnym materiałem wynosi zł 25 

Dziś w dobie wydarzeń poli
tycznych jakich jesteśmy. świat
kami, kiedy burzliwe chmury 
kłębią sią nad Europą - radio 
powinna mieć każda rodzina. 
Oczywiście odbiornik lam

powy ma · większy zasiąg od 
detektorowego ale ten ostatni 
ma jeaną zasadniczą przewae~ 
nad aparatem~ ldmpowym (sie
ciowym) wrazie wyłączenia czy 
uszkodzenia sieci oświetlenio
wej odbiorniki de:tektorowe ja
ko nie mające nic wspólnego
z sieci- elektryczną - pracujfł 
dalej, podczas gdy odbiorniki 
lampowe (sieciowe) milkhq do 
czasu włączenia prądu. 

Modne materiały mę~dae, 
damskie, wojskowe i ucz
niowskie. Wielki wybór. 

Ceny niskie. 

---- stałe---,_-

polec a . 

Chrześcijańska manufaktura 
JAN ŁANIK-

Piotrków Tryb. 
ulica Sieradzka 4. 

·' 

Handel kolo.nlalno - spoiywczy 
w śródmieściu dobrr;e 

prosperujący do aprzedania, Wiado
mość w Redakcji „Dziennika Piotr~ 
kowskiego" ul. Słowackiego 18 I p. 

Plsl.adaj'ący rutynę młody, inte-
ligentny mężczyzna 

POSZUKUJE administracji domu. W7-
magania skromne. 

Zgłoszenia do Redakcji .Dziennika 
Piotrkowskiego" ul. Słowackiego 18 
tel. 10 - 21, względnie pod adresem! 
ul. Mickiewicża 3, pod „Administrator". 

Czy jesteś · 
już członkiem LMK. 

co~y dK~~~a~ia~~::t~i~ z~;;~~~ T~l~~ CZARY Dz i ś i dni następnych · 
mani i pociągnięci do odpo- Najweselszego i najwspanialszego filmu sezonu . 
wiedzialności karnej: Krawczyk Ulubienica wszystkich DEANNA DURBIN, Herbert 
Bronisław zam. w Piotrkowie, Marshall i Gaił Patrick w rewelacyjnej cudnej komedii JADWIGI GORSKIEJ R ul. Rolnicza59, Poprawski Jan, 

: ' ~::k· C~e~~~:.ł~~~~aur. ~i~~~: p. t. p E N s J o N A R K A 
Piotrków Tryb., 3-go Maja 34. łowska 8. którzy stosując torror Jedyna kreacja najiłodszej dziewczynki świata. Udział bierze 

I 
- pobili Kacperczyk Annę, słynny chór chłopców wiedeńskich oraz słynny zespół 

Losy do I klasy 44 Loterii Klasowej 
już są do nabycia. 

zam. ul. Rolnicza 67, za zezna- harmonistów CAPPA BARRA 
wanie w ich sprawie w charak- -------------------------
terze świadka na rozprawie Popoł. 0 godz. 1.:lO KŁAMSTWO KRYSTYNY 

'!!!=::::!!!:=:!:!!:::=;!z!!=::::!:!· '!!!;;;1!"!:=·-=· -==···~- :.~s~ą~d~o~w:e~'.--~-------P•o•cll!lzą•t•ek-cu•d•z•ie•n•ni•e•o-g•. •3•w-święta o g. 5. Ceny zwykłe. ; !l!!!!j & 1""9S!ri"! "~ .. ~ -· •. 

Kino-Teatr · 

„A S" 
w Piotrkowie 
pl. Niepodle
głości nr. 2. 

Dziś Drugi film o Igrzyskach Olimpijskich p. t. 

Kino - Teatr 

· ROMH 

SUPERSENSACJA w naturalnych kolorach 
twórcy "Księcia i Żebraka" pt. 

Dolina gigantów 
Role główne Wayne MORRIS, Charles BICKFORD . 

Claire T. EWOR i inni. · 
Dynamiczna akcja. Przeżycia. WzruHa·jący romans 

„ZŁOTOWŁOSA" 
Początek o godz. 5 pp, w niedzielę i święta o godz. 3 po poł. 

Popoł. w niedzielę o godz. 1 "RENA" I w Piotrkowie 

Al. Maja 11 · Początek o godz. 5 pp, w niedziele i święta o godz. 3 po poi. 

Popal. o godz. 

":. ............ „ ...... m:e ... IZ'El ... m-mwmAF-... „111a ........ ,..,...mm ... „_._.mllll!!„ ...... .-i::m:i ...... 111111 ... ma:1m11m ......... -. ...... _. ... lmlll,_.:ma.-.„„ ............... _-
micsi~czna „Dziennika Piotrkowskiego" wynosi 2 zł. 50 gr. z dostawą zl. 3. 

PPENUMERATA: kwarfłllnie z przesylką zl. 9, rocznie 36 zł. Konto P. K. O. Nr. 602.480 
CENY OGŁOSZEN: 1-sza str. 1 wiersz mil. jednołamowy 80 gr 
w tekście 60 gr.Ostatnia ~trona 48 gr., drobne 20 gr. za wyraz 

lt'"A.~~~~~W---'--•·•----1111-m_.um:a_115111 ___ *21:11 _____ , ___________ _. ___ _ 

hLd~.tor i Wydawca: Bronisław Kalwary. Józef Walecki Drukarnia Polska Piotrków, ul. Słowackiego 23, tel 10 65 
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