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znany grecki fabrykant bro
ni, jeden' znalbogatszych
ludzi na świecie jest kona-

napewno była Gorg

Czy

jący.

w

Architekt laremba w rozmowIe z przedstawicielem "Expressu" oświadczył iż Gorgonowa zdolna była do ~brodni
Obrońcy

szukają

prawdziwego mordercy

wdźięku,
nie wrócić do Warszawy.
przerywając wyjaśnień, tak jak u siebie
-Ale pan pojedzie jeszcze do Brzuw domu, podniQsła . jedną rękę lm górze chowic ...
drugą podtrzymywała
z grzebieniem,
- Nie chciałbym.
I włosy, i bez zażenowania, bez pośpie
Staś uśmiecha się.
chu wpięła go do fryzury.
Te drobne
- Nie pojadę. U cieknę po drodze.
szczegóły tworzą obraz czegoś wdzięcz Nie, ja żartuję, ale już mam tego wszystnego i naturalnego. Czy tak jest w rze- ldego dość. Oni mnie tak męczą.
Ja
czywistości?
wszystko mówię co wiem i widziałem,
Gdy się mówi o tem
jak broni się czego chcą więcej?
- A jak pan myśli panie Stasiu, czy
Gorgonową, trzeba się wyrazić ściśle . .W
tern tkwi poważny sens. Ona się nie bro- Gorgonowa IStotnie zamordowała Luni, ona "wnosi obronę Gorgonowej" • Ty- się?
- Nie wiem. Ja ją widziałem wtenle się nasłuchała i natzytała o soble, o
na werandzie, ale nie wiem czy to
czas
dowodach i poszlakach" o brakaoh śledz
Skądże mogę wiedzieć?
twa i lilkach w aktach. Tyle jej powie- ona zrobiła.
dziano dobrego i złego o niej, o jej znajo Przecież gdy się obudziłem już było pO
mych. I w końcu Gorgonowa przestała wszystkiem ...
-A czy pan lubi p. Gorgonową?
być sobą. Stała się "sprawą Gorgono- Mnie ona nic złego
nie zrobiła.
krytyka,
wej". Broni tej Gorgonowej

mnie dobra. Dopiero w końcu się zmieniła. A jak zaczęła się odgrażać
Lusi,
przecież musiałem stanąć po stronie siostry.
- Więc ona się odgrażała?
Staś spogląda na mnie przez chwilę
w milczeniu, później, nie odpowiadając,
żegna się szybko i siada obo~ dr. Csali.
Widocznie nie chce nic więcej mówic.
Ale ta krótka wymiana zdań starczy, by
poznać nieco Stasia. Staś Zaremba nie
grzeszy zbytnią inteligencją. Inni chłop
cy w jego wieku są daleko bardziej ro&
winięci umysłowo. A niepokojący musi
się wydać jego ciągły uśmiech. Dlaczego on tak się ciągle uśmiecha? Uśmie
chał się nawet w chwili, gdy ze mną rozma wiał, gdy opowiadał, że musiał stanąć
po stronie zmarłej tragicznie
siostry.
Czy o tych rzeczach można mówić z u-

liorgonow,t adwokaci

Woźniakowski,

"xer i Ettinger

§oreonoOJo OŚlJ)iod'~lJlfJ SOJ~DlU o6roń(lJ, j j po od(~lJtfJniD
IIJe clOJoIIJie IIJJjroflu ślDier,i sdoOJolo si~ je;, je iuj umarło'
kojnym ruchem, nie bez

/

zestawieniami,

Adwokat WOŹNIAKOWSKI, utalentowany obrońca Gor2onoweJ.
Kraków, 13 marca.
Pierwszy tydzień pro(:esu został
kończony. I cóż? Jakie są jego rem l ' ty? Czy posunięto
się bodaj o jeden
krok naprzód w wyjaśnieniu
brzuchowickiej tragedji? Jest to może dziwne,
ale zarazem najwymowniej ilustruje tę

za-

wielką zagadkę kryminalistyczną,

j.aką

jest proces Gorgonowej : obie strony są
zadowolone, zarówno prokuratorzy jak
i obrońcy. lobie strony zadowolone są
szczerze. Obie bowiem dostały po parę
a tutów do ręki.
Ale szanse są narazie równe. Z takiem samem powodzeniem można powie
dZleć "winna", jak i "niewinna". Gdyż
nie wolno nam trzymać się uporczywie
Gdyby
jednej linji, jednego kierunku.
sprawa była prosta i jasna, nie mielibyś
my rewizji procesu.

Ciorgonowa

się

wątpliwości,

albo

też

do. Nawet mogę powiedzieć,

skonałą sztuką udawania, doprowadzoną do pozor6w szczerości.
'
Co ciekawe, że w ciągu całego tygo-

dnia, na sali rozpraw nie zdjęła ona na
chwilę nawet rękawiczek. A pa jej' ręce
spoglądają wszyscy. Chciałoby się bardzo zobaczyć te ręce, które, podobno,
zabiły.

Proces krakowski, w porównaniu· z
lwowskim jest bardziej
rozbudowany.
Urzęduje sędzia zapasowy,
jest także
dwuch prokuratorów. To dowodzi najwymowniej jak wielką wagę przywiązu
ją władze sądowe do wyjaśnienia tajemnicy zbrodni brzuchowickiej. Jest ,to pro
ces niezwykły. Pierwszy w historji są
ciownictwa polskiego, który rebsorbuje
tyle zagadnień nauki. .A drugi w sądownictwie, gdzie ma coś do powiedzenia
psychologja.
'

"T~

że była

dla

Gorg'onowa
oświadczył

z architektem

śmiechem?

zamordowała!.:-

"Expressowi" architekt Zaremba

Zarembą chciałem roz lepiej. Gdy odpocznę
nieco, zabiorę
jeszcze w piątek. Ale nie ukoń się do poważniejszej pracy i pozostanę
wówczas zeznań i nie chciał nic w Warszawie na stale.
mówić.
- Do Brzuchowic pan już nie wróci
- Wie pan, we Lwowie już raz po- nigdy?
wiedziałem, to mnie omal nie zamknęli ..
- Nie, nie wrócę. Chciałem nawet
Lepiej teraz nie mówić.
sprzedać mą willę w Brzuchowicach.
I dopiero po skończonych zeznaniach Nie mógłbym tam mieszkać, wszystko
w chwili gdy opuszczał gmach sądowy, przypominałoby mi o stracie Lusi. Ale
udało się z nim zamienić kilka słów.
cóż?
Willa jest niestety, dotychczas
- 'Co pan robi teraz w Warszawie? moją własnością. ' Nie mogę znaleźć na
- Pracuję. Przeniosłem się tam nią nabywcy. Nie mogę znaleźć nawet
bezpośrednio po wypadkach lwowskich. dzierżawcy. Nie uwierzyłbym nigdy,
Początkowo przyznam, że powodziło
mi się niezbyt dobrze, ale teraz Jest Już
(Dalszy ciąg na str. 2-iej.)
mawiać
czył on

Dlaczego wyłączono
hr. Tyszkiewicza? l

broni

Koło kulis tak wielkiego procesu muszą krążyć na;różniejsze plotki i wersje.
PonIeważ sąd lwowski skazał GorPowszechną uwagę wzbudziło ' wyłącze
gon ową, głównie ze względu na motyw nie sędziego przysięgłego hr. Edwarda

zbrodni, Gorgonowa rozpoczęła walkę
z tym Qlotywem. W obecnych jej zez~
naniach trzy twierdzenia miały w tej mie
tze poważne znaczenie.
Oświadczyła
ona mianowicie:
1. Ze Lusia nie stała na drodze do
szczęścia z Zarembą i choć nie
lubiły
się, nie było żadnego głębszego powodu, by mIała ona potrzebę pozbycia się
jej na zawsze.
2. Że Gorgonowa sama zażądała wynajęcia dla Lusi mieszkania we Lwowie.
3. Że rozdział miał nastąpić dopiero
6 stycznia, a nie 1 stycznia, a więc zbro
dnia nie była dokonana w przeddzień de
cydującego dnia w życiu oskarżonej.
Gorgonowa przez cały czas jest opanowana. Są tylko chwile kiedy wybutłumi to w sobie.
cha, ale przeważnie
Broni się zaciekle przeciwko niebezpieGznym dla niej pytaniom. W toku odpowiedzi spadł jej grzebień z głowy. Spo-

Tyszkiewicza. Jest to człowiek o nie-

przeciętnej inteligencji i niezwykłej bystrości orjentacji. Człowiek bywały, do~

bry obserwator i psycholog. Więc czemu go wyłączono?
Wersja, która krąży dookoła
tej
sprawy w kuluarach
jest bardziej niż
sensacyjna. Trudno ją dotychczas sprawdzić: prokurator nie udziela jeszcze pra
sie żadnych wyjaśnień, nawet dotyczą
cych dl'obnych spraw, a hr. Tyszkiewicza niema.

Co mówi Staś
Zaremba

A co mówią Zarembowie?
Stasia Zarembę zagadnąłem bezpoś
rednio po złożeniu przez niego zeznań.
Siedział na ławce w poczekalni i odpoczywał. Na moje pytanie jak się czuje, Architel,t laremba i
odparł, że chciałby

już jaknaiprędzej

Staś

Zaremba czytają w poczekalni
nia z procesu.

sądowej

sprawozua-

.,

Ell

MW

ro es

f'e lutlzie Są tak zabobonni. Przecież o
niczem innem teraz w Brzuchowicach,
nawet w dalszej okolicy nie mówią, jak
tylko, że w willi strąszy po nocach...
- Proszę mi powiedz,itć panie intynierze, czy pan uważa Oorgonową ,za
zdolną do popełnienia mordu, o który
Ją oskarżają?
- Początkowo nie chciało mi się to
pomieścić w głowie. Ale później przypomniałem sobie jak często, gdy wynikały między nami scysje, odgrażała się
mule l dzieciom. Zwracałem jej nawet
uwagę, że za to idzie się do kryminału.
Zresztą, wolę o tern uJe mówić. Niech
sąd wyda opinię, Ja nie mogę.
- A jednak podczas zeznań składanych sądowi pan powiedział: "ona za-

rgon

i

(Dokoń

czenie)

tego mówić co sądzę o tej kObiecie., nie pozwolono, ponieważ Staś żyje. I - JeŚli Staś tak . twierdzi, to tak
Jest ona wszak matką dziecka, które Mogę ję tylko sądownie UZl1ać za IIWO· bylo. 011 l1igdy mi nie kłamał.
Ja bardzo kocham. Ale w końcu prze-, ie l bezpośredrtJo po tej sprawIe ~l· PrOC s potrwa
cleż musl'ałem powiedzieć co () tem stąpię do sądu o przyznanie I11Qgo OJCOmy~le.
shva. Chcę bY Musia zastąpiła mi LuMiałem okazję wczoraj na, krótka.
_ A co pan sądzi o tern, że dr. Csa- się.
~hwilę zetknąć się z prokuratorem dr.
la przecież był zupełnie obcą osobą.
Architekt Zaremba spu zcza głowę. Szypuł~. Oczy~iście nie ,omieszkałem
Jego ni. mOiła dotknąć śmierć Lusi
- Biedna, ko~hana Lusia. Ona była zapyta!;; co sądZI o proceSIe. ,
więc m6gł na wszystko patrzeć trzeź~ dla tnnie wszystkiem. Co ja przeszed- ,~Mam, co do tego wyrobIone .zdawem okiem i snuĆ wnioski i spostrzeże- ' lem... Czy p'aI1 zdaję sobie sprawę do me ,- ośw~adczyl p. prokurat~r - ale
nia. Widocznie dr. Csala powziął takie czego doszlo? MOi przyjaciele sprze- ? mcz,em ~Ie mogę teraz zm6wlć. uwa~
a nie inne podejrzenie.
dawali mOje fotograffe we Lwowie po za!ll~. ze lHe wolno zawc asu urabJac
50 ł t ch
OplUli.
z o y ...
.
- Jak pan prokurator sądzi. ćzy
MLlsia zastąpi
-A czy syn pański, Staś jest praw- dŁugo potrwa jeszcze proces?
mi Lusię!? domówny?
, .
- Sądzę, że długo. Przypuszcz:tlnle
- Tak, on zawsze mowl prawdę.
całość trwać będzie do czterech tygo- Co pan zamierza zrobić z Musią,
- Więc pan przypuszcza, _że jeśli dni.
mordowała".
córeczką pana i Gorgonowej,?
Staś twierdzi, iż widział wówczas GorNie omieszkalem też rozmawiać t
- Widzi pan, wstrzymywałem się
- Ja to dziecko bardzo kocham.' gonową w nocy, była to doprawdy iednym znajświetniejszych obrońc6w
s tern do ,ostatnieJ .chwili. Nie chciałem Chciałem Je nawet adoptować, ale mi ona?
krakowskich mec. dr. Wotniakowsklm.

dJJ ugol

"CZy·Z ołamy ustalić kto zamordował?"
Adw. dr. W óźniakowski ma swoją
Oczywiście i dr. Woźniakowski za-

strzegł się, że

nie chce z góry urabiać
opłn)ł I dlatego nie może nic mówić.
Pokrótce tylko wyrata opinję, dlaczego
proces Jest tak ciętki.
- ,Gdyby pierwsze śledztwo nie
potoczy'o " się odrazu w gcl~le określoDym kierunku, dziś sprawa byłaby daTeko łatwiejsza• . Mielibyśmy mote niezbitą pewność, czy Gorgonowa jest
winna czy też nie. Pozwolono ludziom
zadeptać ślady nóg w §nlegu, podczas
gdy trzeba było odrazu zrobić chociaiby zwykły wycinek śladu a możnaby
ustalić czy to była Oorgon~wa, czy nie.
Nie !robilo się tet w tern rozgardjaszu
fotografji daktyloskopijnych na ścianie,
parapecie okna; klamce. Mielibyśmy
w~wczas prawdziwy proces dowodowy nie tylko poszlakowy Jak obecnie,
Trudno, co się stało, już się .nie odstanie. Teraz trzeba dociec prawdy

Adw. Etinger chce
~"
_,
_
..
wyswlethc taJemrucę

Zagadnęliśmy również mec. Ettingc-

ra

.~.

Na sali sądowei jest spOkojnie. ale
w kuluarach wybuchają tajone namięt"
ności. Zaznaczyliśmy już. że kobiety
są przeciwniczkami OorgonOwei, a męź
czyi ni skłaniają się raczej ku jej obronie.
Ody w SObotę adw. Axer oświadczył,
że na ogrodnIku Kamiti~klm cIążą takie
same poszlaki Jak I na OorgQnoweJ. w
sądzle zawrzało Jak w ulu. Ogłoszono
po tern przerwę l na korytarzu rozpo"
częły się rozmówki.
- Wldzieliścle moi państwo? ~ g'orączkuje Się jakaś pani - oni teraz
chcą wrobić ogrodnika. i'{ledłllgo powie
dzą. ż,e to Csala zamordowai A przecież to takie jasne i proste. że tylko Gor
gon owa i nikt hnny.
,
Zdaleka rozlega się tubalny glos
a~wok~ta dr. Wptni~'kowski~go. W gru
ple stOją adw. WoźnJakow~k!, adw. Ettinger, prokurator Styputa I le<ien 7. sę"
dziów pr.z-ysięglych.
,
.,
- Jabym Stasia sprał ,po gębl~ -mówi lapidarnl~ dr. Woźniakowski I Odrazubym Wiedział, czy chłopIec jest
zakłamany czy mówi prawdę,
- Panie mecenasie, to Się nazywa
urabianIe oplnjl - ś.mieje się ,prokurat1r
SZY'Puta - przec1ez to słyszy sędz a

. , 'd
- Jestem dobr~J ' mys!i - OŚWIa, czył ~am mec. ,Et~inger. - Ale, mme
chod~1 o zupełme mną rz~cz. NI~ chcę
bromĆ Gorgonowej, . pomeważ ,Jestem
j.ej adw~kate~. Ja me. chcę pOWiedzieć
fe on~ Jest ~ewlnna, Ja chcę móc powiedZieć kto Jest mordercą.
Zainteresowanie, jakie wzbudził i
budzi. Vf dalszym ciągu proces Gorgon0"Y el Jest og~om~e. qorgo.nowa ma
tysI~ce przecI:"'lllków l tYSIące zw~lennIków. A ~,I wszyscy! ~t6.~zy o nI~
czem ~nnem nIe r~)ZmaWlaJą, Jak, !yl~o
o sprawie zbrodnI brzuchowIckIeJ, me
ograniczają się ~ynajm~! do - dY6ln~sji
w clasnem grOnIe. ChcIe}lby, aby lCh
inną drogą.
głosy dotarJy tam", do sall sądoweJ. Aby
t.';h . Mnie nprz. bardzo zainteresował pe- w~a~ły
decyduJący , ,:wpty)Y . .. J ,co ..
wien szczegpl. Czy gdyby Lusia zo- d~Ienme poczta ·przynosI dla przewodstała zamordowana dżaganem możliwe mczącego trybunału dr. , Jendla, dla
byłoby .aby woda w basenie zmyła z pro~ur~to~a d~. Szypuły l dla obrony
niego Ślady kiwi I przeprowadzilem setkI I tysIące lIstów.
Jedni doma'gają · się uniewinnienia Gar
dla własnej ciek;wości mały eksperyment. Wziąłem nóż, trochę zardze- gon?wej, inni - il~j skazania. O te'~, jak
wiały. a więc o porowatej powierzch- grozooo, IWlOw~klemu adwokatOWI dr.
ni zanurzyłem w krwi bydlęcej I wrzu- Axel"ow1 już WIedzą WSlySCy. Ale na przysięgły.
cłiem ten nóż do garttka z . wodą. Na- tern bynajmnie,i nie koniec. Teraz zlkole i
~ Ladny proces. p~awda? - Od'lY~
stępnego dnia patrzę - plamy krwi, po- szturmowaJtly Jest a<dw. dr. Woźniakow- wa stę sędJz!~ ~rZy~!ę6tY ~rO,,:lcki,
zostały. Bez tarcia krew sama nie ze). ski.
- A ~ak SIę ,ud~le em0ch)nuJą w tym
dzle, chyba, że trwać to będzie długo
KrakOWIe - d?daJe prokurator Sr.r pui ulegnie ona rozkładowi.
Listy Z pogróżkami la. - Pr~eclez słyszę \,;0 się dookoła
ł
mówi. NIkt Już nie mówi ani o Hltle.
k
ób
.
- W. Ja I?SPOS
pan mecenas zaJą
Jeden z tych list6w, które otrzymuj,e rze anł o dolarze, tylkO Oorgonowa I
się procesem ,
słynny obrońca, nailagodln1ejszy, przy- Oorgonowa...
taczamy in extenso, z zachowaniem pl...
sownd.. jako wymowną j1lustrację opLnj.!:
ZaiX>włedt wizji 10ka:lneJ w Brzucho"
Myślała, że już
,.Wlelmożny panie mecenasie!
wicach wzbudzliła wtelka. sensacJę. Tern
.
umarła! ...
ba rdzdiej , te obrona pono PrLygotowała
-Infcjalywę ujął w swe ręce adwoMy, PolkI, dowIedziawszy się z gakat Axer ze Lwowa. Pojechał do zet, że Wpan Mecenas objął Obronę tej
Warszawy, odbył konferencję z adw. Ohydnej zbrodniarki, tej bandytkl Oorgo
Ettingerem i zainteresował go sprawą. nowej, która dylekłowała się szarpiąc
W dwójkę przyjechali do mnie i gdy ciało tej biednej. niewinnej IstOty. ten po
podzielili się ze mna swemi uwagami twór"kobleta. I tę ma bronić JWPan Me
i wątpliwościami, zgodziłem się rów- oenas. My kObiety Polki I matki hołd od
nież bronić OorgonoweJ. Chcę przy tej daliśmy adwokatom katoJlcklm lwowokazji opowiedzieć panu coś clekawe- .sklm.
go. Ody podjąłem się prowadzenia
Bo taden nie chełał Jej bronić. Mecesprawy. odwiedzałem Gorgonową co nas Batyc!k , który nie Jednego bronił,
sobotę w więzieniu. Chodziło mi o to, w podobnych
' zbrodniach, 'kiedy go proby Ją otywlć J znQw zainteresować ko- szonO, powiedział, nle będę, bo mam cór
niecznośclą swej obrony, Wie pan co kę Jedynaczkę. nie chcę, by krew nie
mi mówiła wówczas? Mówiła, że gdy 'WInnej Lusl Zaremblankł ciążyła na niej.
jej odczytano wyrok śmierci we Lwo~ JWPan Mecenasie. ZbrOdnia jest dowie
wie, zdawało jej się, że fuż umarla. l dziona pod przysięgą śwladlkiów, Sąd
teraz, gdy opowiada mi wszystko, ma sprawiedliwy wydał wyrok a raczeJ la.
wrażenie, że m6wi nie o sobie, lecz o wa przy~ięgłych. I ta bandy tka miałaby
zupełnie obcej osobłe. Byla przybita ujść sprawiedliWOścI Sądu Krakowskiestraszliwie. Nie wyrokiem, gdyż już go? Nie możllwe. Bóg I sędzIa Najwyż·
wiedziała, ~e odbędzie się rewizja pro~ szy będzie sprawiedliwy.
,ZyJePlY nadzieją, te po przepatrzecesu, ale tern, te nie dają whtry JeJ
~łowom, że mias~ tego, by udowadnIać nlu aktów tej strasznej ch~ikleJ zbrodni
Jei, winę, każą JeJ dowodzić że Jest nie.. uchyli się Pan Mecenas I Odda Obronę
wIDna.
.
.
k
trzeciemu ŻydOWi adWOkatowi. Niech
o~- polSkie nazwiskO I tak Zacne nie będzie
To straszm~ ,ciężkI ~roces czyI adw. Wozmakowskl. - .I~Óg WIe na ustach kaidego, że za pienIądze
czy zdołamy z całą dokład~osclą usta: adwokat duszę i cześć traci,
lić, kto jest sprawcą zbrodm. Pr~yznac LączyPlY wyrazy głębok'ego szacunku
muszę, że mam swoją koncepc~, ale
LWOWIANIł'"
Wł,.zl~ kr~~kie. w ktÓl'em ZDa~
o tem wolę narazle lilie mówiĆ.
~'" •
~
"I'

.

koncepcję

zbrodni

na czas tej wizji jakieś "bomby". Wizja
odbywać się będzie calą dobę. W dzień
i w nocy. Ponure to- będzie SlPrawiać
wrażenie, gdy VI nocy zbiorą się tam
wszyscy i chodzić będą i szperać a pytać. W tych pokojach, gdz.ie dokonano
lei zagadkowej '",-brodni.
- OOrgonowal Brzuchowicel Luslal
Zaremba!
Wszędzie. w tramwaju, na ulicy,-w
kawiarni, teatrze.
Są też dOWCipnisie, dla których niema nic świętego pod słońcem. CI prOI><>nują uruchomienie specjalnych poc!s"
gów do Brzuchowf<:, pociągóW w rodzaju popularnych "Narty-dancing~bridge',
Pociągi te byłyby przeznaczone dla
"sportowców sensacji" i nosiłyby nu"
wę "Bridge-dancing-Gorgonowa" ..
Kinomani utyskują, że nie Ikręcl się
filmu z procesu, radJocI mają żal do Pol
skiego Radia, że nieusiawJono na "li
rozpraw mikroionów, a ~mnazial\\stki te kuratorium nie nakazało po~azu lekcH doświadczalnej na sali roz,prow.
To są żarty, a na salt sądowej toczy Się proces, który ma odsłonić I'raw
dę życia i śmierci,tam zmagają się mózgi
i serca lud~kle, aby tę prawdę zna:letć
i stwierdz;i~ n16lzbity~i faktami, bezwzględnymI dowodamI.
,
CI, którzy rozstrzygają I sądzą lttU
szą skrupulatnie rozwa:tyć r tragedję
osób, których 'lwlązał krwawy kru w
tragicznym uścisku.
V( ~tm?s,ferze pon~ref sali s~dowej
unosI Slę clen ś. p. LusI. Czy Zlostan1e po
mszczone to biedne dziecko, kt6re wychowywalo Się w tak tragoicznych wa"
runkach, bez opi,ek! matczynej I tak pootworną ponloslo śmierć? ..
Dalszy cl..g

proc~u

futro.

i mnie ska"

XP

to te iejby mnie Dwie ni od' a~ut"""

ać,
" Oorgonowa prosi o
do
!

eS i

"

przysyłanie
więzienia.

"Express "

Kraków. 13 marca.
zac. to lepie;by mnie powiesili odrazn'l że to ja zrObiłam ale ja, kobieta, miała",
•••
W dniu wc~orajszym w cz~ie przer: Po co mam jeszcze zn~si~ ~e t.or~ury ••• brm mordować ciężkim dżag~nem. Prze
Na dzień dzisiejszy wezwanO do przewy w rozpraWle udało nam Slę uzyskac A zresztą .. (Gorgonowa ~'!lleJe SIę 1 ml'l- cJe~ nie m~łab.ym ~ego nawet !atwo. słuchania wachmistrza Trelę. iun!{cjonar

ro.~mowę z Gor:g0!l0wą. <ł0rgonowa przy I ch~ ę~ą) czy warto. roblC tyte zachodu udzwlgnąć~ ~o Jest wlękS~: fantazJa. ani I juszy pOlicyjnego Bajsarowicz3. Snvei.

bliiszem zel~nl~clu wywle,ra. bardzo k~ I o J~ąs ba~ę ... ! PanIe, redaktorze. ~ ~o
~z~s~ne w~azenl~. Szczeg0!ni~ gdy Się I sądzl.o, ~n;e społeczenslwo ? Co mowlą
sm~eJ~ -. J~s~ piękna. W sDuechu tym. na mleSCle.
z.nuema Sl~ JeJ cała twarz.
•
Od
• d
••.
d'
!łz'
_ PaDle redaktorze - zwraca Się '
pOWla am Jej ze z ~"l1a są po ledo mnie _ czy nie mogłabym dostawać ~ l~e•. S~ tacy. krórzy uznają ~ezapel~cyj
.. d
J I nie. ze Jesł W1DDa, są tacy ktorzy tWier1
n Expressu
. ,es
• t Qlewmną
••
•
.
• lustrowaDego
. dz
• .J. armo, • • a I dz ą ze
o f"larą I wreszcie
n!e m~m l!lenlę y! a s~e~ąc ~ ,!lę~le"l' tac którz mó'
że nic niewiadomu, me wle!D co ~Ię d~le,e na SWleCle. mo:'
y
W1ą
- J~k S1ę pan! c~u!e7 - pyt~m.
- Nie mogę SIę lUZ doczekac końca
- Panie redaktorze. ale CZ}' to nie
rozprawy. Nie mogę się tak dłużej mę-! Jest śmieszne pOmawiać mnie
to morc:zyć. 14 miesięcv siedzę w więzieniu w derstwo'ł Ody by Lusia była lastrZeloHa.
niepewności.
Chciałabym już wiedzieć albo zabita uderzeniem noża w serce
co ze mną będzie. Jeśli mnie mają ska- albo wreszcie otruta możnaby pomyślęć,

żeli w pow1escl Wallacea.. •••
cera I rolnika Sawczuka. POnadto bcdz1c
Oorgonawa śmieje się przytem. Ta przesłuchiwana nadal Kamińska.
kobieta musi mieć nadludzl{le Siły, by w
I
.
,
takiej sytuacji po tyJ u przejściach umleć
W zw.ązku z wYJazd.em trybunału
,
• .•
krakowsklcgod O Lwowa przybył tam
s~ę j~zcze smiać. Ale ta~ sm1eJe s~ę ona. już wiceprezes sądu okręgOwego 'karnerzadko. Ody rozprawa Się toczy, warz l
ł( l
I C
b'o ki b
'e' sta3e
si'"
pOs"'pną maską TylkO na go w ra ww e zuc al ws • a y pny.
! l
,
......
.
oto ć ł" i t
d Oz
chwile umie zapomnieć o tra~lcZt1ej rze.. g • wa na ezyc e cren ,o r . prawy na
czywistości. Że~nam się z Oorgonową. mieJSCU zbrodni w BrzuchowIcach. R~z'
Śmie'e si I Z wdziękiem odaje mi rękę. ~rawa będzie prow~dzona w ten .sposob.
J
ę
P
ze cały szereg waznych a nlelasnych
- A niech pan nte zapomni, panie re- mOmentów ma być wyjaśnionych pod"
daldorze. o "ExpressJe Ilustrowanym" czas wizji lOkalnej w porze przedpałudla mnie, abym miała cO czytać w w1ę" dniOwej I nocnej.
zlen1u!. ..
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otrzymał zAmeryki ubogi sprzedawca obwarzanków niBjaki Jankiel ft1Dszknw~ cz

Jl wo

s

otlnow~o

z

owełek

••

spodkowQ
no
w
I

Wł:

prawo

OSQq r~h~

zł

Sosnowiec, 12 marca.
tOkufów I był pewien, że chOdzi tu znów
Historja ta .j.rzed,;ta~ia się następuj~-I miljonów dola:ów, Zili f~,bry~a samocbc
W Zaglebru Dąbrowskiem wIelką sen- o zapłacenie jakiejś Ilrzywny.
co. Przed WOjną WJ (~lg.owała zagrall!' dów przeszła na
~~nos" pa~stwa.
sacJę
wywola/:l
n/cpcawdopodoboa
Wkońcu udało się Drzekogać go. że cę. kuzyn~a . MOSZ~oV: lcza ze str~y ma
Sprawą tą zaJął' ę ob~"me zu.any "
.

:"f

wp,rosł epOpeja spadkowa.
chodzi tu o olbrzymi spadek z Ameryki, ! tkl, n~zwlsl{lem. t~'.~~. Dosłała Się O"lA
Przed kIlku tygodniami do ubogIego
Od d
ł t I i
b fO
t do Chlcago, gdzIe d jęła posadę u Ho"'o
sprzedawcy obwarzanków stojące~o zaI y
o za a w en ~ pewnyc . . rm~ wilza. Gdy żona Hurowitza zaniemogła,
zwyczaj na ul. Dckerta w Sosnowcu nOśc okaza~a I siO po rze~.a urrska~ a Żółta opiekowała :"~ nią tak troskliw·c.
Jankla MOszkowicza - zgłosIł się urzęd Pketówne~ot zajsw a~~dl:i!łnlla'10n .. t.ar.ła'~)1200, !oa że zjednała sobie S} mpatję Horowitza,
k'
" . ~uJI') oz.en ił"
oik ma~istracki z poleceniem. aby przy.
I re no "ar łusz
z ózą a I" ~II.·
." - iT S1,{
•
tory po smlerCI
SIę z l1lą.
S dl d
i t t
i 1 ki
Ś W CI PUSCI 'o w ca ol • pl a \'l e mImo
ze
o mag s fa u w spraw e a ego USZli I prze"l .• ł Się mą ta1ruować.
Przez dłulSi czas tólta nie dawała
spadfm.
b'
ak ...· · D '
b'
Moszkowlcz. nie rOzumieJąc o CO
ObecnIe nadeszło p·s.no urzędowe ~o .le ~n ~ zyCla. oplcłro °b~cDlke po)
' d r f
d
'b d I
d
ChI
i
I .
.
k ! smlerCI męza przYlll.mnla a 80 re uzy
~h O z. są ząC. ze c o z tu o upa ek z
cago zaw adam aJące. ze mOSZ 0_ na 2. Sulmierz c l\losldH'wicza u które.
pewnej dzIeWCZyny z pierwszego piętra. wicz jest prawowitym spadkobiercą po o rodziców
:,h:iła mł"de laia.
nie spieszył się z pójściem dO ma~lstra- zmarłym miljonerze HQrowitzu. właści- g
p;~.
tu. W dodatku spIsano na niego kilka pro cielu iabrY.,ki samochodów.
W testamencie 7cstawd. mu sumę 36

Sosnowcu adwokat 'aweiek, który na
własny koszt pn.eprowad7.8 proces spad
kowy.
Wedle krązących po~tofek ' ma UJ)
otrzymać pół pro(''': ~ od ,umy spadk~)
. I Ial.l' n'.
we,.• czy li •1('00
) .000 uO
•
ObecnIe Mo- FI, "wJe' ~przeda,e na
-~ .
"
dalobwarzanlu, a €o"y ma. pohcJant gn
z;i spisaniem prOl%.ulll i ~wą 5 zł. odpo
d
wla a:
_. J!,- ~anu za parę dni zapłacę na·
wet tysląC dolarow! ••

°

ot.{

I

s'

I

czyć,

GRETE WANDERER.

z(;z~jliwU.
Karol wstąpił przed rokiem w §więfy
związek małżeński, a ponieważ mialem
~akie same niebezpieczne zamiary, prze.
to wpadła mi pewnego
dnia do głowy
myśl, aby się z nim spotkać - nie widziałem !!o od ślubu i w ten sposób
naocznie się przekonać, czy warto wogóle o tem myśleć...
Gdy o godzinie 9-ej wieczorem wst ą piłem do umówionej kawiarni,
Karol

się

nawet usiedzieć w swej ulubionej da~
wnej kawiarni.
Przystąpiłem więc odrazu do rzeczy,

'że

Ln6wiąc:

-

A

więc,

Karolu, mam

prośbę ...

do ciebie

...

aby to nastąpiło jaknajprędzej ...
-Doprawdy?.
Bezwzględnie!...
Człowiek sla;e
zupełnie inny, nowonarodzonyl
- A więc jesteś szczęśliwy? ..
- Czy jestem szczęśliwy?.. Phi!...

Ogromnieł

-

I dobrze się czujesz,
-Świetnie!.. Czuję się

co? ..
teraz znakomicie i, wiesz, zastanawiam się pIlprostu, jak mogłem przedtem wytrzymac.
- Nie do wiary!
- Daj - Ze spokój, przecie to nie
było życie, lecz wegetacja ...
Słuchałem z coraz większem nalęże
niem.
- Człowiek nie wie co ze sobą ~o·
cząć, wszystko mu brzydnie ... Ciąg
nął Karol.
- Właśnie, ja powiadam to same.,
- Do ksiażek brak człowiekow; ~ j"r
pliwości, a do innych rzeczy - pien;ę
dzy ... A pozatem te nudne niedziele ...
- Tak, te niedziele ... To okropne ...
- Człowiek umyślnie wstaje potno,
hl' skrócić sobit: jakoś dzień,
goh się

,.

dwa razy dłużej nit zwykle z tych sa'
mych powodów, gdyż każdy przep.:::hany
kwadrans to wygrana na loterii!.. Co
robić? .. Kawiarnie przepełnione, w ki·
w
teatrze
nuda .....
nie już się było,
Idziesz do kogoś z wizytą, to mu pIZt>SZ'
t>adzasz, przychodzi ktoś do ciebie z wio
zytą tobie przeszkadza... Nie, dro~i
przyjacielu, nie chciałbym już poral drużycia, o, niel...
gi wrócić do dawnego
Świetnie czynisz, że wstępujesz w rHoie.
~lady ... Tylko nie zważaj na różne odmowy...
Mnie również wszyscy stc.lrali
::.ię odciągnąć od tego zamiaru... Ja się
nie dałem nabrać i teraz jestem niewy·
mownie szczęśliwy!..
- Dziękuję ci serdecznie! - Z&WOtellem uradowany - Pozbawiłeś
.,..nie
C'slatnich wątpliwości...
Żenię SIl( l:>
dwa tygodnie!...
- Idioto!... - ryknął Karol - Kto
tu mówi o ślubie7J. .. To ty nie wie .. z, że
przed dwoma miesiącami rozwio:f.łew się
nareszcie z mą żoną?l ..
- Tłum. - Lu.

-No, słucham ... słucham ...
Nie obawiaj się, nic wielkiego ...
Zastanawiam się nad te m, r.zego
możesz ode mnie chcieć?
czekał już na mnie i w dodatku sam, co
- Głupstwo ... Chciałbym tylko wiebardzo mnie ucieszyło, gdyż w ten spo- ózieć jak się czujesz w nowej roli. ..
Karol uśmiechnął się niedowierzająsób mogłem zachować całkowitą bezstro~npść, nie obawiając się szkodliwe- co.
- Chciałbym wiedzieć - ciągnąłem
_ go wpływu na me postanowienie ze siroOl' lepszej i prawdopodobnie pięknIejszej dalej - czy powodzi ci się teraz lepieJ
polowy mego dawnego przyjaciela.
"iż przedtem, czy td żałujesz swego
Przedewszystkiem stwierdziłem, że kroku ..
- Ja miałbym żałować?!.. - odparł
Karol świetnie wyglądał i miał zadowo·
loną minę co już przemawiało
na ko· ldziwiony Karol.
rzyść małżeństwa. Po kilku przywital·
- Nie wiem, właśnie pytam o to ..
nych zdaniach Karol zwrócił mi uwagę, Czasem człowiek żałuje... Słowem
e •••••
'
że wprawdzie bardzo cieszy się z nasze- rhciałbym ci zdradzić moją najwi,kszą
ilo spotkania. ale, niestety, nie dysponu· tajemnicę ... Ah nie mów nikomu ... Mam
PosDł
ąda odszkodowanł-a
I~ większą ilością czasu, dlatel10 też pro- 7amiar pójść w twoje ślady..."
•
si mnie, abym odraztt powiedział o co
Oczy Karola zaświeciły
radości".
chodzi. Znałem go oddawna jako czło· j Poklepał mnie po ramieniu i rzekł z ol' dla
'Wloic:i.:ieli
sklewi:k~ prost.ol~nijneg~ i szczerego dl:l.t .. go cowską ~?wagą.:
...
pÓW, Doleaq.:gc:h do zgdów poisIGi4th
tez Ole ZdZn.,lła mme ta uwaga, ant tet
- MOI drogI,
mogę CI pOWledZ1eć
.
.
..
.
nie mi(tłem zamiaru obrażać się z tego . :ylko tyle, że to był
najrozważntejszy
BerllD, 11 marca.
blo.r~tw, obywateh. polsklc~ ,~znanla
t~ owoclu ,
Uśmiechnąlem się tylko na krok w mojem życiu, kapujesz?". Uz.Poseł polski w Berlinie, dr. Alfred mOJzeszowego •. ktorzy . poOle~h straty
,mak. ~~ rozumiem co go tak ciągnie do wię się wprawdzie, że u ciebie już tak Wysocki, interwenjował dzisiaj w urzę.1 pod~z~s .ostatmch gwałtow uhcz?ych w
dom1l j lak wielkie musi być przywląza' laleko zaszło, a.le w takim razie mogę dzic spraw zagranicznych Rzeszy o od- ł BerhOle l. E~~CJ.' oraz w WormacJi, Mag
nj~ ,I, ,-Inn n we~o o~'1iska, llkoro Ole mo· ci tylko serdecznie pogratulować lŻy- szkodowanie dla właścicieli przedsię-' deburgu l LlpS!W.
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aża dziewczyna c

.

c·" Z

Wiedzą

o tem oszuści matrymonialni, którzy wyłu
dza.tą od swych ofiar zaoszczędzone grosze.

(Id Tntdno o element bardziej skron- jest stwierdzenie faktu niezaprzeczalne- zdecydowała wyłożyć ... MieszkanIe lesl
ny do zam<\żpójś~ia, jak służą~e. Dliew- go.
w sarn raz. tylko trzeba zaraz łap:lć ...
czyny. które czr.;stok roć przez kiJkanaIstnieje cały szereg oszustów matryNie mówimy nic nowego - WSlySCy
kiC lat żyły w oostatku. słodko piły. monjalny~h niższego autoramentu, wy- wiedzą o tern. nie wiedzą, albo w i edz I eć
tłuslO ladry i ciepło spały (tak się w specjalIzowanych na slużących. Wy- ; n!e chq. biedne srużące, które wiclol~ttYl:h 51\!ra~h określa ,.dobre" tycie) go- starczy lb'ldać taką dziewczynę raz I ' nIe cl~zko zapracowane oszczęd1l0scl,
towe Sq pójść /Ja porllewierke. na nę- drugi, bąku'lć coś o ieniacI-cc, a już z ~ tOpią w brudnych garściach nikczemnidz~ lnawie - byleby tylko .. wydać siC". koszyka.
pełnc~o skarbów, ciułanych ków.
Nie 1!:ka ich ani marne mieszkanie w przez dłu~ie lata oszczędności Poszkodowane tylko w rzadkIch wyleJncJ wlllo:olnej ciup~e, choć przyzwy- płyną w rcce "narzeczonego" grube padJkadl mają od\\'agę złożenia zamelczaiły siC do elcl{an(.:klch czasem apar- sc·tki...
dowania do władz. Boją się zemsty. Bo
lamentów; nic oba\VI~t1ą sic ciężl<iei praPrzewafn!e taki pan zaczyna od te- t~ki pan umie. grozić. j~k potrzeba. A ,że
cy, dhvigania \V~~la i wouy. choć za ~o. żc prClcntuje sie, jako s,rorący amant I nie są to ~r()zby na wIatr - o tern II leClasów •• obo\\rlązku'~ były zawsze de- I wielbiciel, ale człowiek bez ttpłynncj l1Ia co wątpić - wystarczy się na tal~ll
ilkatlłc-nie baczą na nic, byleby wyjść ~otńwkl". Do teR'o żeby się pobrać. l' gcbę spojrzeć.
za mllż.
trzeba mieć "miszkanie" - a on na to
. ~rzcd sądem ~rodzkim stawat wctoIIcJb
DlacleR'o tak Się dzieje - tem niech nie ma wcale pieniędzy... Możcby za-I raj Jedc~ z owyd~ łowców posa~~- W eobolę towarzystwo Dani un"du wiei sIę zajmą psycholoS!'owie. Naszą rzecz;, tern nanna \Vlkcia. czv 'Weronka tRk sle ! wych między sluząccl11 l . Nazywa SIę
ki baL. Mot. us:z.ezyci Iło pani IW' obecooLeon Pokrzywa. Ma 32 lata. Of i arą jeW,,?...
go jest slużnca Kazimiera Wojtyńska.
- Nlestety_. - odpowiada p&l11Uł Fellcj.. 'Ii'
Poz11ali Się \V kinie, na początku 19.32
Nie mam co włoiy~..
..
II
.
"<tJJ' (,.
roku. Już po dwuch tYKouniach pan
PONIEDZIALEK, dnia 13-40 marca.
laasu. 19.30-22,00: Transm. z Wal'lSZ'a ry. 22.00 Leon stał się l1ilrzeclOnym panny Kazi.
- To .tę świetnie składa I - zawołał uradowuy młodzieniec. _ Bo bal len un4du TowaWARsZA WA.
--,22.15: Sy~nał czasu. Kom. epod. i polioc.
Po trzech tygodl1 i ach zaskrzypiało wle•
11,40: PrnJ!ląd Prruty. 11.50: Komun;kdt mek k
l,
KI' i ·
tk
nr-two kullu na~ościl
I le<oT'olo!!ic~ny. 11,57: Sy!tnaJ t"Za6U. 12.05: Program
,K.ATOWICE.
O oszy"a p~lJny az 1 p en\ sza ~e . a
l
...__
na drie~ bietący. 12.IO-I3.~: Audycj z płyt.
11 .40: Przegląd Pra...y. )1.57: Sygnał c~a.su. przeszła do k Icszcn oszusta. Te p ' cn 1 ąZa,adka pana Mo6kal
13.20: K.o.munika! P.LM. 15.10: Komunj,k,l't Pań- 12.10: PI.Yly !!ramo[oo.()'We. }3,2O: Kornunukal me- ! dze mia ły pójść na za la twienie różnych
_ Jakie Jest· podobieństwo młęchy mUołcl" ~ twQwe~o ~t •. El~s.port 15.1.,: I,< omu!1ihl go.: tC'orola,giczny z Warsz.awy. 15. tO: Komun.i!k~aty : spra \V fOml:t fnych: dukumenty, "menL"_ l
al'
7
-poda.rczy. 1:>,25. Prxegląd ko~un~ka.<;y~ny. 15,35. z W:llyuawy. 15.30. KOffiltnlkat gospoda.rczy. 1~.40 . t 'I'"
. d I I t d. I b ć I
• ....." olollr lezn" ..
~.krly",ka pocztowa. 15,~: Aqe I pIeSDl. 16.25: Inferm.?z,z,o muzycz.ne 15.55: Skrzynka poczlowa q H ,ZapO\':le. Z
:
••
U ra S ę pan
.... ?I?
Fr&n<'''1.I~ki (kurs CoI ~ m~nl.). 16,40: Odczyl 1700: lechlll'C'zna. UdO: Sl~rzyn.ka pocz.LQ.wa IS. Sl~c.z- mIody przcc1cz musIal ...
Po 1,i1ku dniach panna Kazia wydo- Jedno l cłrult11 rGzwiJa si, DłlJlepleJ po- RecikW lor~piar.O'wy N. Pa.d'e w 9kr'e'j. 17.55: Pro- loow~ki). 16.25-)7,55: , Transmisje z Wa.sza'wy.
clemk....
~r.am na dZIeń następ.ny, 15.00.: Od.c~yt dla n~a- F·5;): Progroam na du'cń na stępny. 1.8,OO- ~9'90: była z kosza jeslcze 400- złotych. Na
••
tU'rTZy~tÓW. 18.?J(): Wla<lom~ś.cl.. blczą<:e. 18.2,5: Iratt9m: z, Wal'6z. 19.00: Prot ~~. WI. DZ l ęgld I
.
k j'"
I d). O·
i ł h _
•
M,u.tyka lekka. 19,00: RDzmaiłoSCI. 19.20: Skrzyn- "Dola I ntcdr>la kr6lowej JadwLgt". 19.15: Rm:. i "rnICSZ an C I na lao ('
n m a (ln
Ohecna korespoDdencl« handlowa t6łnł ..~ ka pocztowa roLni'Cz.a. 11) ..10: Na w ' dn,,>kręgu. maitości. 19.25: Kom. sl.rażactwa śląskiego. 19,30 dlować drzewcm, a onu pracować w dobardzo. od dawDeJ. 01.0 pr6bkl dwóch llal6w 19,15: Pruowy Dziennik RadIOWY. 2O.(1(): Ope' -22.00: Tra.nsmos;e z w,a.l'&z. 22.00: Progra.m n·a I mu.
badlowychl
fel.ka w 3-ch a,ktach "Dziewczyna ~ f jol.krumi". d,zietJ ~al5~ępny. 22.05: Muzyka taneoz,M. 22,55: I
Pokrzywa kupIł budkę 'l węglem
22,00: Skrzynka pocztowa
techniczna. 22.15: Komunikat Mele()lr. z Warszawy. 23,00-24.00:
,
JOiJeol pIsze do labryId.
t\tuly~a lane-.czna. 22.55: Kom. "'eleor. Gl. Woj- Muzytka lekka z ust. hot. "MOllOj>ol".
przy ul. 28,Putku.
.
- "Proszę o przysIanie m1 20 fttak towara. ""koweJ Sla.cjl. 2,3,00-24.00: Muzyka. t.a.neuna.
Zabmł SIę tak energIcznie do handlu .
.r.łtl będzie dobry. prześlę natychmiast cnk.
.. WILN?.
że zupelnie z(1pomni"ł nict~'lku o ślub;e.
Nazajutrz pnychochl odpowi~dt I labcrldl
KRAKÓW.
11.40: TT'a1!l~lASle z Kra,k~a I WaT'mlllW'Y. ' ale i o narzeczonej. Nie stawił się w ko11 .40: Pr.ze-g'ląd Pra8y. I LS7: Sygnał CllASU. 14,40: Pr.(loj!ram dl en!ly. 14,45- 1:),\5: M.uzyka pO- , , • I IY ' d
dd Ć I h ~'. ł K
- Prosimy oczek. Jeśli będzie dobry, prze- 12,10: Płyty gramofo.nowe. l3,20: KO'llluo.:kat n:e- oula.ma. 15.15: Tra.rtl;\misja z Wa,rszawy. 15.25: : SCIC~. Icnl~ zy O a 11 e c 1;\,1 .. toIlemy natychmiasl towar".
leo.rolo.gicz.ny l Warsz. 15.10: Tra.nsmisja z War- 81uehowi19ko dla dzie;ci. 15.35: Mu.zyka W~Pól-1 by S I ę tam zeml z taką l o\vaką, lak la
...
.za'wy. 15..35: ().d,Clyt. 15.50: Plyly g.ramolonoOwe. tzesm.a. 17,55: Program na wlorek. 18.00: TraMm. kuchta".
Nauczyctel opowiada dzIedmn o tycp ryba.- 16.25-17.5'5: Tran8misle z Warsu,\ry. P ,55: Pro- z Warna wy. 18.20: Wiadomości bie!ąc~. J8.25: " W policji Pokrzywa pr6bował nawet
~raorn n'a ciLiell n.aslępny. 18.00: Odozyt r1la ma. Koooert iycze~. 18.40: Odczyt L.tewsln. 18.55:.
k
' ć f)'
: d
ł b 1
JE'w DOrweskich l W pewnel chwili zapytuJe,
turlyst6w z W36zawy. 18.2(1. Krak. wLad()rn()ści R.ozmalto~ci. 19.00: Codzienny od.ci;nek po,wi.e&c'l SIę WY' ręc I . lenI~ zy n e ra - poo
- ' Kto nU mot. powiecWeć l: czelł aU; ro&1 bidące. 18":25: MUly'ka lokk'a z Wa.riS~: 19'.00: 19'.1(): Roozmllitości. 19.15: Wileń.sdci kam. $porl. wiada. O nlczcm nie wie.
II" ryback,,?.
Rozmal>tości, komunil(,,~y. 19.15: OdClyt. /9.30- 19.30: Tr&Mmisja <Z W./1'7·W1 ""'Y.
\Vczorai scclzla TuslanowskI skazał
1
ta F ek.
n,00:Tr81l8t\\il;je z W-a.!"8l.awy. 23.OQ-21..0();, ReLWOW
\ \
- Ja - WG
ran
tra'T1smisie r-e sta.cyi u.~aJ;ic.z.nych. 24.00; ll~j- '
11.40: Prze~ą.d Pra6y. '11.571 Sy~nd M'>ąM1. oszusta na rok ",tez en a.
- No7_
n.al z Widy Marjackiej.
'
11.10: Plyly gramofQ,nowe. 13.20: Kom. M.~teor. \
,.Śnlto mi się, te będ~ słedz1 al w kry.
- Bier%• .tę duto duar I al. wł.u lIZDurkL..
z W"msZ8WY. 15,10: Tra.n<9m. z Wa.rSZ8~ry. 15,30: I minale" rzekł
qrn 1Czny przstępca,
...
POZNAA.
Gi!łda zbawwa. 15}5: Ply~y gramoloiIllowe. 16.00: , ~dy sędzia ogłOSił wyrok. Pokrzywa z()Rób. bywa,. rotzmowy. WczoraJ naprzy- \
I1 ·4Q: Prze~ąd Pra6y. 12,58 Sygnał .ezaw . .,LI~ty ; pro!!r&my'. 16.15: ~lyty tNtmofon'l<we. ! stnr are<;ztowanv na !\ali sadoweJ'
' <
•
,
'
•
. .
113.05: Kon.cerŁ z plyl gramQf. W przerwIe re- 16.2.5-17,55: Prog.ram na dlIeti na.s1ępn y. 18,00:
Idad byłem iwiadklem nastęr-ującej rozmówki, p_e:rIAlad' kin pwn. 11,00 Gii:l-da pien:ętna. J1.15: O-dczyt dLa ma·l'lrzy~l6w z Wa.nsttBwy. 18.20:
- Przepraszam. czy pan ma brata?_.
Komun&ka!y gospo~1. roln. 16.40--17,55: Trans- .. Srlva n.rum·' j repertuar tealrów lWOIW<;kilch.
- ,Kto?_
milsi- ~ WartoSa;awy. 17,55: 21 poga<lmka z cVklu IR,25: 1011Izy\{-o4 lekk.a i la.nec.zna z War"'L"wy,
_ PanI...
"Fa.ce-cle przyrod1l." 18.00: Odczyt dla ln,aJtllny· 19.00: 19.15: ROl.ma.i(otci. 19,30--22.00. Tr~n&m, '
~
:;.f . .
_ Ja?...
$łów; 18,2(j: "r...\noscellanea radloy.'e·'; 18.35: frD."?·1 ~ Warlł7.a\~y. ~2.00: ,.Kobiety lW'~t9kie" - ~,gl. UZGODNIENIE STATUTU POLSKIEGO EKS.
_ T"'C IJsk l ntelodl\ hngw. 18;50: .. ZwierCiadło ~wla.ta '. dr. J. Krol:ńSlk.a. 22.15: RetrallU'm,sle u r.tacYJ zaPORTU NAFTOWEGO.
19.05: Nadprol!r.a.m z lhulr. muz. 19.28: SyJt:lal ~ra.tłocJ:.nyc.h. ;r2.55-23.3(): TclLIlSłD.. z WaJr$Z'lIWY'
W dn.iu 7 bm. po trzydniowych obradach 7J().
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·dryga'ł(-.
(
DzwonI .. Pan Anlom otwiera .obUci.. Na
~a .tol tebrak.
- Mot.. mól!lbym cłosta45 pr.~ l c:o' do
"'enla? .. - prOf.L
- W t~, chwIIcczul - odpowiada pan AnłOD1 l pędzi z c:ałych ,iI do 'p iilll"nl. aklld wy_
oI,,~a własnoręcznie pruz Je~o ionę upieuon,
placlk, lwardy jak kamie6, wręcza 'o tabrak.owi l powiada,
- Nlecb pan wefmle.,. Tu paD IIWI O ~ pan
,,0Ilł: - pCK, 1 QOj do icchcwa..
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SZykowny młodzienIec proponuJ. płlZlld. Fe-

'1-

WY-I

I

ro d j- ' ".,

O'

I

I

W-. os' C·, gosnodarcze

-PaniNie.Roza!la
&Wraca

'_

....
futro

ma

II_ do mętal

urodz.in·y.

Z 10
na

...

~ : ~~~~lJ

na

my

Jak
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-- Nie...
l.nUT Kawałek
p re .'. mydla.

wędliny

tańczysz-tak myślisz

i

ką

f~~eg~~O~~obr!1a:~~.
PJ:::!:!Op. .~~~:n~Jli
n.aGz,dn·!k wydziaJu naftowego.
Salomon
Friedberg, brai r6wniet u&i·al dyretktor deparH.

•

żyjesz.

lamentu

I kartofli.

Amerykański krach bankowy doprowadził już do paradoksaln~'ch zjaw'isk
w życiu Stanów. guzie ogłoszone zostalo moratorium bankowe. Zupełuie. jak

w czasie wojny, ksztaltuJ(l się tutaj w
miastach i na wsi różne zjawiska.
Kredyt w handlu detalkznym lanikł
zupełnie, co w Stanach jest już salllo
przez Si ę prawdziwą rewolucją obyczajową. Gospodynie z
braku pienięJzy
zmuszone są kupować produkty żywno
ściowe wzamian za jakieś sprlętv domowe; gra w bridge'a i pokera odbywa
się nie na pieniądze. a na konserwy.
wino. wędliny, kartofle.
Lekarzowi za okazaną J)Omoc, za
operację lub konsultację płaci się obiadem albo kolucją. Niektóre domy handlowe I wielkie Jna~azyny wypukily
własne bony jako środek płatniczy.
Urzędnikom
państwowym, nauczydelom, wypłaca się pensje czeka.ni.
których jednnkie nie można ni~dlie' zre
alizować.
Słowem
sytuacja w wielu
stanach przedstawia się wręcz niezwykle i paradoksalnie.

Or.

g6rDi.clo·hutnic~ego.
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komISji
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Pecne.

p<>wołan~

or<a.z

opra•
W "kla.d k()[Tt.isji M:h<Xł:zi.Joo dwuch dele>gaot6w
(r) \V ponurej ~3lerJI obrazów po-, przed pałacem wersalskl'm, na ł?kach
pnzemVS'tu
naJLoowego, przed.&tawiciel
'I
I' w"etkiel!o
P
.L
sęPnego Escorialu. ktÓry sI worzotly zo- otaczających
Sekwanę.
Naistarszym," Dminu". prze lt<ó La1wioc i eI p~V'S!u ga.z,oU.lnOlWe1 dl dk u 'l'
II ,\~rISJ
......
k' b I
k
' ~o, ()Iraz: dt:legat małyoh ".. flale;rv!· P1'OJekJt sŁa'
~ t a ł przez k r 6 a-o u a I l IP~
oaJ1CrnJ oarys Im y a paster a. ZIlIO. lulu nowe.i or~a.nilza,ch będz,i~ l',rzed6tawi'OOy jeledel) obraz.. ~bok którego me mozn.a dernjzowany taniec w.ieJski. Taniec ten , ~t'ze do za.twj,el'~enia p. min:..tTowi Zal'ZycprzeJść.oboJętnte.
Obraz pędzla mnl- Przetrwał całe lata. Nte zdołała gO zni- ,' kIemu. .
.
•
cha h1szpatiskicgo Mi~ueta Kastilio. szczyć nawet rewolucia Szere~ wspa- . ,Ja.k WIadomo, "PoIMu Ekspo.rt Naftowy" ma
•
id •
lobJąć kontrolę n~d wywoum pmetwlO.r6w nafto.·
t .lI d Z k OŚĆ, któ
. ra, t ancząC,
ZJe na swą małych plóc1en malarzy francuskJ~h po- ! wych z.agrani<:ę. a taJcie nad przywozem itch do.
zagładę. lłum męŻCZYzn i kobie~, na: kawie, jakie fazy rozwoju przechodzi! Pol~~L Nalcty zaz!la.czyć. że w reku ub. s,j>rowawpół ubranych. z rozwianemi włosamt ten tanieC. jak zmieniały się jego fi~u- dZl1:ismy z mgra'll.ocy przetworów naft()wy<:h z&
i bachanckim płomieniem w ocza~h. ry. SPosóh taliczenia.
sumę prz~ło 3.200.000 z.ł.
tańczy bezprzytomnie. zb!jiaJac się ku
P6tniei ziawił się dworski taniec ZATRUDNTENIE W śREDNIM PRZEMYśL~.
wielkIej. ciemne; orzepaści.
menuet. P6tniej przywędrował walc. . W okre~ie, lutego średni przem~sł wł6kien ·
Trudno stwierdzić czv Imlzkość A Par"ż był p',crwszy'm który wpro DIczy za.trudnnał ol!6łem 8.798 robC'lnilk6w pracu·
.
J!\<:ych w 93 labrykach. 16 fabryk tego przemy'
WSPÓ ł Czesna z.naldu,e SIę JUŻ nad prze- wadZIł w ŚWIat tan~o, ~dy tylko zro- słu było ~ałkow;cie unie'rQlchomi,ooych. W po_
;Jaścią, ale istotnie tańczy .ona bCl dzjlo się w HiszpanH. ParYż też pierw- I r~wn,an.iu ze rlyc~iem st.a.n uru:hooruie:nia śr.e<i
przerwy. bez zmęczenia. od p'erwszych szy wprowadził nOWOczesny taniec, rue!!o pmemy&lu me wykazał wlęk.s.zych zmJall.
chwil swe~o istnjenia na ziemi. Aby si.e przy rytmie muzyki jazzowej·
PROPUKCJA NAFTY W Z. S. S. R.
() tern pr7(~konać wystarczv pół ~Odltna1et wiedeński w epoce kon~resu
Pi&ma Soowi-ecki-e dO'!1JOSIL ą. że z a głęb;a n,aftony sp~dzjć na otwartej ostatnio w Wie- wiedet1skie~o zaćmił balet paryski W we Z. s' S. R. dały ~ roku 1932 - 2~.2 miaj.
Jn'u . t wi któ
. I k'
• \\,. d .
d k
ł
.
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I
torm ro<py. W roku bl~żącw'TU produkCJa ropy
.1 W YS ~
e,
ra nO!'1 .3 ~mczną 1 . ' Je . 'HU pro II owa a SIę mesmłerte na ma byt' d,>prowadz,ooa do 24.5 m'lj, tOOIll. PJa<n
w1clemń\\'I:lCn nazwę "TameC •
ras,rJt<lni. czarowała swrm ta/kern Lu- rob6t wiertniczych ()kreślony zOTStnł cyfrą 1.104
• Wystawa nie nbcjmuJ~ caleJ histo- dwika Rodain, tam za;aśllialv sławy tys. m~lr6w. przeważnie will'rceń ~łębo~ic~, prze
dl tańca. To byłOby l.hyt trudne i tarlcerek ranny f.lsler Teresy Sembcl- k.ra,c:u!?ących 1000 m; Z ~r6~ Zn.al.dulą-<:ych
+ ~h'
.
.
żl'
N
d
.. . .
. "
Blę ob~n 'oe W budOWIe 14 W1elklch raft.ne.I')"1 oel: nlCZI1\C nlen.lO I we·
<I rą y sta ro: h I Anhan Garmet.
rackiongowyC'h, 8 rafilnei'yj ma być wyko,ńczo'ue
tytne pozostaWiły ma.lo oamląlek swel
Niezwykle inłeresui"co wypada pO. fc~cze w r. b. W latach ,1~.1Q32 .UMlC~O
kultury. Ale te PięĆ wieków. które nam równanie talków miniom'ch epok z i m~lO<!1o ~ Z. s. S. R. ,24 takIch raItnerYl, da.!ą'
ilustruie wystawa. starczą at n:ldto.
tańcami wsp6łczesnemi. Kolosalna rÓ-1 Dych naJlepsze ga,tunki benzyny.
Dominują na wystawie Pary t i żnica. s'o",unku do tańca do Jego plaOLBRZYMIE PO~YCZKI WE FRANC.JI.
W' d • . T
ł i
. ł
T
. .I .
' .
• •
•
Donosza z Paryza, te w przyszłym tygc
I~ en. • o zup~ n e ~rozumla e.
e stykI 1 zdum1ewaJaca rÓŻnIca rytmu I , dniu ma być wyłotona do publicznej subskryp
dWIe st?hce f!d n.lepam1ętnych ~zasów tempa. Zresztą, w dawnych czasach cH wielk~ p~życzka konsolida~yina dla ce16\\
były mIastami UCIechy. wesela 1 kallo- ludzkość wo~óle się nie śpieszyła. Mo- ~sanowan.la !mans6w. franc~sklch. ,Dotychcza'
nów mody. Stamtąd pr?mieniowało ·~ gła "~ięc wolno i miękko tańczyć. W j ~~s~~~ ~~~~;a~~~g~d~r~z~uz~r~~~~~c~~j: p~~
wS7ystko na pozostałe. kra.le. •dla kt 6 naszeJ epoce. gdv wszystko pędZi na . wyniesie ona okolo 10 miljardów franków l
rych nakazy Paryta 1 WIednia byłY, złamanie karku. trzeba tak samo taf!- : eml~owana bcdzie ~ dwuch równ\'cll tran~zaclt.
świełnścią.
Czyć
Stąd te! wścickty porywajacy I ObhltacJe potyczkI maja być UlTłQrlrZOWano
ń
A.
k 61
....
. . .
ł po 15 I lO latach. O wysokOŚCI ł\t),)~ pJ()(<<!Par},~t
l.
a cZl\cy z~ C7..a~uw . r a- rytm foxtrotta. rumby l bel!'tnY·
towej potyczki konsolida~)'lncj brU. naraz~
stOIka, w ogrodach Tutłlene, na placaclt b1lczDołci.
.
jeszcze wiadomoścl.
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Ha _ ha _ ha!' .. roześmiał się Re-tte to był kawał! He-h e-he ... Nie zn~m Szkod" ...

ł',,,,.. nej <JtJtnltl ou.:y ddkooano ule- gen. _ Nie p r zypuszczałem. że własna ' tego uczucia. aie musi ~yć .bardz? CI~- Dlaczego zależy ci specjalnie na
UUkł\\lHcl zb rudtll na rH.J<JllJ ld~k·tl &lo~le' l t.onę bedt; musiał przekonywać iż ży- kawe ... No powiedz. jakze Się CZUjesz r .. Lehn13nie? - zapyta la niespokojna.

~!~:~:e nnolj:l~h'I~IQah~~~ÓW~~Lpakll/ńfllll~!~~~ Ii~ ...

Co ci tu Przypomnieć, żebyś sie
DoskolluJe... Tylko ~ozwól mi
- Dlaczego?... Gdyby go złapano.
V~ 1I\L.lOIl Ilu l",m.J. /lrablno! rnekona1a ?. No. palllictasl iak sie uri- ochłonl\ć ... Ja dopr.awdy: .. ~(Ie. mogę;.;
mialbym w kieszeni 50.000 dolar6w._
\\ iJ~J.~ b} III u" U ~/ \l n ll. W rc&u Iti '"11;e- jll/{'m? .. Te awantllrr? .• Palllit:tasz?..
- Pozwalam Cl. oczywls~le ... T~ IIW
W jaki s~osóu? ..
Iłll)lłlOk SIIJH1lt..k h3lu. plsaneio 110 LCDY ł 0- Albo wtcd\, CYd"" l>ylcrn zazdrosny i zna pamic;taj: - Baron Allastazy I~I?g-el1 .iy- Przypominasz sobie tę historję !
J~ h 1( .
,,,, J
•
'.
. '
t 'Ik dl a CIl:ule~
. ,I.'
dl
reszty
zlot Cl... pod Lwowem? ... Zwrócl"
I'VI~h~hka lut biedo". lecz u.-r.clwlI Illzłcm rewolwer w' twel torbie. pamtę- Je } o
':ł
.
'ŚWiata
. . kopaln'lą
"

Iwollo

DaiC~

umarł bezpowrotnre. Nikt tlIe Uloze Się się wówczas do mnie dyrektor Eisen ...
t la o z . jeszcze raz o tem dowieuzicć. Brori Uoże L.. Posą- Zlożyłcm u rcJenta 50.000 dolarów, kt6i\\"I~\hilIlO
,cna prze
c tY. l
dzilil>y mnie jeszcze o zamordowanie rych bez zezwolenia Dyrektora Eisena
chi fllI;,l. W} I ll W I~ lakuś taJ~lIInl.:ę. oiJl}'· przyJrzala mu s:e uwa -me.
I . k l
twa'
nic wolllo mi wyj<\ć ... A potem dyrektor
t~'..:Ia I.tllV. I aklllal', to tabrala ledWice to Iv? ... Tak, teraz wiem. cz oWI a <! oszu
"d t chczas nikt t:iscl1 znikł... I pieniądze Irżą do dnia
l1i1k1.(111
re ,,'ua
du ~rtl""._
01:LII1J1el?n... zy o y
dZI'sl'el'szego
u rejerIta ... W myśl umowy
11111 lIa r u&:wnrro cJnklor. Ste-I te to tv- ... Ale nic . ieszcze
1' nie rozum'crn
•
clę nie WIdział ...
bna lll\t" .. klrlto. klóry I_ porZlIl·a. v:t1}'t ICZy la się PrlCtllOS arn JUŻ na ~all1ten
Nie
sam ule mogę wyjąć ani grosza ... A czy
fiI.kC}~h".r S\1l w I'lęklltf .rlYSlce 'ilfllu\),'e! . ~wiat. CZY. t~ zszcdleś. do na.s.·.
A j~ideś się tu dostał?..
wiesz. kto jest owym dyrektorem Eise~\ Itr le ludl"l-klrl. pra(,'III~ ..~el w w\· .wńl'lt
Am Jedno ani druzIe gtuptasp . f
I"
. . dok'ad
? L ł
l'
~\l11 t' llru" \\ł<lklril'll'rrl lei wytwórni Jest
Ib '
I . '.
0111 ormowa ern su: JUL
l
nem... ellllal ....
1.\llc!Ier. SlplC'f nlrmle,'kl
ku ..• - odpar aron. zap~.aląc paPlcro- nic o jakich godzinach bywasz u sieuie...
- Doprawuy? ...
ealą V.'llv. 1'1,"1. test gniazdem slt>lef'lW- sa. - Pcwrostu wcale n'e umarłem .. , Adres hotelu znałcm jut z twego listu...
- Tak ... Dowkdzlllfern sl~ o rem w
sk.l ~nl • d? Iti band}'. ,Jlfó-:z Muelfera oraz
- Jakto? .. Przecie w:~zialam nie- Doorze uczyniłaś. żeś mi otlplsala ... Po I3erlLnie ... J przy tej okazji wyszły na
~;~.r~ (':,:::~I~~'~kleJ Da et y jesz.cze .. rdy- bOSlcuka w' ..łóiku. prZecIe bYł twój· przybyciu do hotelu zalt1eltlow~lell1 si~ I jaw .również I·nne spr~l\V'kl..: Lełl1!1 anowi
Orlt'kl !lrnhletl<lw! Mutlltr wclu:a lem: pOl!rzeh.....
. . . jako Ryszard PonińskL I tćłl< SIC; lIazY-1 zrulC'za.lo ~a t~. aby mme ZnLszczY'Ć
dn "II\\'l1rnl, ch~l\c z ultl r6wnie! u.:zynlt
Ale me mnte zakopaliście w ZlC- wnm. Jlarni<;t<lJ...
Wynająlem pokój ' mate-r]:I,lme. Z jeg'O roz,ka'Z1U podpalotro
.,p' UI Lrl'a - nIe l'oddrlt'waJn.: nl~ złe- mi ... tv1kn me~!O !\obo\\'tÓra...
,
obok ... B~dzicmy wice ralelll ... Gt.lyuy moją fabry~<c!... To jogo dzido!... A ja
.ICl - uul;da mu I '\Io'paula w roilI)' tnie ta_
S0bowtóra 7·..
nas ktoś ujrzał ralcrn. w t"kim razie dałem . się ta'k ll.ędlz.ni.e na/brać!. .. Nabrali
.LiI ~~o~I:).;~It.f~:krada sIę do pt)\rlstwa fran.1
- Tak ... Sobowt6r~ z kula w lt~O- \ powiesz. te jestem twoim kUlynclIl ... mnJe ron ms t'li !... Lecz teraz la się hm
cu\k'uu I 1.111I1~ att,).;h~ U·(jl-kowel:o. wy· ,,'je ... Nie bt:dę ci oPowladal wszystkich I Ale nazwiska nie zmieniaj ... Palllictaj:- odp/;)~!.,. Poskldam szereg cennych
Irra~IJJIIC Ir{~lI{)ae~n ' e, biurka Vo'"l.ne d~)- szczc~óIÓw. Pam:ctasz przecie dosko- Ryszard PoniCtski... Czy ktoś do ciebie wskazó"'ek Już mv kh w~,kryjen1Y.
JIII/llt·nly. \\szvqko lo mlalo b\'~ lrĄ fll- 11<!Ie w iakiei bvlcm svtuncji Pl') spaleniU przychodzi?...
- Ta:l<, a.le ... mój dmgl... - rzekła
DJ()\l,. It-Cl Okll~Il/0 ,le flt>Cl\·WIsl(1Śl'łą .. .
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O\łulnHh ,It.ld. MlIdlcr lICz.\·"i/ z nie) \\'sz~'stko oddać. a potem cll\ a Jl )<;. czasu składa 1111 Wizyty. Lc~ota....
\\!' cr\\ le ... Julro mla a.m wy ec a na
(WlalJe film ....... " lrle I~(v - • jttly \vrl· rlIa ~rhrY." Chc:~Jlcm uratować przyn:1J- Aha ... Mam dla mego scnsac]f; ... wieś ...
lIila lut !WII ,.,1~ S1PH:lita. n 'lnul P!zl'J\le: ",niej to. co b}'lo jeszcze do uratowa- Nie wiesz ch}'ba o tem. że zawarłem w
- \VI~c "Ie wyJedziesz... Prz~
1.>1 'ur\twl o ,II U!o\IO"1 Si,ę wrnz l L(,'h"'ol n rl~m I rl 'la lWa lem J'cszccz trochę {!'otówki w Oerlinie znajomość z pewnYłIJ bubkiclll. szC'z-am. że bcdzic-sz wolała naralZie za1111\'111
I e c a~ e e~l~le m• • na OI\U
.'
. :
b- '
..
k'
r
I ż'l t ć
. A. I
IIIC i.rze'hle lei Slll1l1Jt(lIl· .1Ć.
hnnkach Zaf;rran'cznvch ... Tr7.eba } lo . kt6ry Jak SIę potcm o aza o s II . } S a ze mną \V n1f{~;jc c...
Wvkr\'drm tri miki 5l"te!rpwskltJ zaJ· tu zalilpać. Prz\rpadck pomógł mj w u- przez pewien czas w wywindzie nie- Tak. OC7.~'wlś~le ... Ale... Zegota
0'11\1\ ,Ię Irrel dł:'rklrwl: - Jan :l"o!.a. r7.crlvwi<:.tnicniu tego pl;1nu.
Spotka- mieckim I on mi wła~nle podał adres mIał przyJ~ć dZiś Wll{'Czorem ...
J.UIW OllJlt J Wa.:law J<.leta.
le-m czIH\~ieka. łudznco do mnie podo,: ~Tyjó,wld .~.ehm~na i AluelIera ... Czy ich
- Doskon:tle... PrzY!I~lemy go!
~.~
bn('$!'o. Bvr to inwalida woienl1Y. czło- zlapano?..
~ftelJdemi honomml... T~ 11<0 paml~taJ,
f.~n. PI' n't,l<farl\'m n"':I,łn! urnoMJ. wiek. n!ezdolnY jut do żadnei pracy. -:
- Niestety. nie ... - odparła Lena. - la.k sIę n~zy\Vam ... No, a teraz. pokatelrl'llt walu I. sIę w Jln!H'U harona Rev:~na . ,'\\iał kulę w glowie. Lekarze nie mo!!h. fdołaB w ,norę. uciec... \Vraz. z nnnl /lO się ... W\'1f1lęknlałnś w ciąg-u reg-o cza·
klllr \ l~d"oClc4l1łe I"t wl~1ddltl(''" folIet· Inll wyj~A n!'hc)ju. Kula niellbłatranle to- znikł hrabia W.lls. ki... \Vszystklch trzech su. daję słowo... Z.awsze m6w.lłem. te
kl~1 1.. 1), "kl W fabryce łtl zrI.'OuJ;ow311o
ł".dt
I Ro'Vo'Irlu r"b<.tnl,. ... w. nllt:UIV l11nel11l równie! wwala ,\1,;
sobieu drogę wd6l do ,.,mózgl1 ... PO~lU k uj e po IrCla. PodC73S tyc Il wa Ik by ł a Ś ł ndna... NO, me WS.y.
SIę...
J<(lła~lk .. _ któl y JlrO l.\ I (lo l eny. by po Lekarze przepowiadali
mu
rychln zginął Janusz Oranł... Pamiętasz. go zU'l11ilCm • I"to ...
l
• k..,,\'~
sw ... ! cltJkl los.
~1l1IerĆ. Nie byto Już dlań żadnego ra- chyba?..
U!;..adl
przy nIej.
lei il~ ~~:'~J poka odbywa -. tunku. Czy minlem nie skorzystać z tej
- A. tak... Przypoml~am sobie...
l\\ocno Ją p.rzy1:!UJHl do s.tebte. szukajedyneJ. bezcennej okazji?
Dzielny był z niego chIoPIec... Więc. Jąc ustami jej warz._
W jaki sposób? ... Nie rozumiem! .. powiadasz. te Lehmana nie złapano? ...
(flit>I1·,·Z}
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komllnilJtulr, leI. t. Muetler I Lthmatl ukrywalII .Ję \I baronowe' voo Llml.l'icb.
De\~klvw udal. -'ę w lel 'IHlwI. do baI'0Il owe). tri clui~ lego pobrtu kl<>4 do%woa1
tegota l>o<l.luchu!e TOaIlOWę buonowe1
z tftiemniczym ,oścjem.
OkaluJe słe. te Jest to hrab:a wnskl.
kt6rel:o s'lple~lI~e Orant. Wy\\'ltvule Sle
walka. J)Od~as której Orant i b.tronow.J
padall\ cle1ko rannI.
Orant umiera w szpitalu. lec~ przed
~mlercla o~włatlcza ~elt~cfe. t.e w piwnicy
wilIi hrahlego uwlęzll .. Dlall\ Dame".
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Pewn~o WfeClOru baron 'spacerował chać co? .•
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po pokoju. snując plany na przyszłość,
- OczywtśC'le. re do Paryta... TYI1e
Wle~ ten człowlc
sprzc a swe · a .. Lona siedziala na kan~Dle z podwi.lli~- sty.sza/nm o tern w/.el.klem mieścfe...
tycie za kilka tysięcy zlotych?..
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WI~t: taik będz.le najlepiej _ rn6wlt bulwary, wielkie kawiarnie, teatry. 'ltroroblł"'df~bYklzabZczPletcZ'kĆ Jakoś sl~e io- baron. nLe patrząc wcale n~ nią. _ Po- je ...
ny
zlat... ~resz ą omu. z~ CLY na j~dzle01Y razem... Czy osl.,uzlemy na
_ Owszem. wcaTe s1ę z rem oLe kryp
tcm. czy będzie żył o dwa mleSlące dłu- stałe w fierllnle _ nie wlem... Może. Je... ZatęsknUrum znowu I do boga:Łego
żeJ
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spOs U a? c s ~ e na a pomyśleć o nowych IcYkatach k~pitału...
- BędzIesz mIała wszystko, czego
sprytnre ~sz}'stk.o Za1~seen1zować?...
Czy masz coś przeciwko teum?...
ty1.ko prag-n:esz. mój ty kociaku ...
Umówiłem Sle z mm krytv~znego
Nte ... Przeciwnie... umdzilo mi s~
Sz.melr pocalUlnk.u przerwał daI'sze Je-dlnla. aby przvs 7 cdl do mc~o ~abmctu ... ·turejsze tycie..• Chętrue wyjechaJabym go słowa.
l rzybył punktualnie o oznac7.0l1eJ go- Mąd nazawsze..,
W tej chwili rozległo się pun<anle do
dzinle. Polożyl się d? mego ł6~ka, za_ To mi sIę tpOdoba.... Rozsądnie dlrzwi. Baron odskoczył od kana.py I zatył odpowiednią truciznę I konrec... A mówisz... Kredy prop0110wala:byś wy- jął miejsce przy stolilk'll. Lena podlniosla
Ja ... wloiyrem jego stról. wyszedłcm Jazd?...
się z; kana,py I zbltż.yła się do drzWi.
sllokojnle z pa.tncu I ~sladtcm ~Io pOlclą- To zalety od clcbIe... K.fedy wo- Kto tam? - z·a'Pytała.
~tI. który zaWIózł mll1c. do Oer:hna. I rzy 11sz...
_ Z0Chce pani łaskawl'e otworzY'Ć..
svlałcm ci stamtnd h~ty l pieniądze...
Baron zamy~lU się. Usiadł przy nIej - odparł męSlki głos.
Otrzymywałaś. prawda?..
na kanarpie. Ujqr jej drobne dlonle.
Lena otworzyła drzwL
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- Ta~, rzcc~yw ~c c...
e pocz~ a,...
Przylu1lła sl~ do nl~o. Pakoch"ła
-- DzLeń dobry pan.\. .. - rzekI ksrą~
W głOWIe mi się Jeszcze mąci... Wu;c to go na nowo w ciągu tych k~lku dnI. Ua- tę Tonecki, uchY1lając kapelusza. - Wity? .. 1\\6j Bot.e!...
ron był Jednak je-j mętem L..
dz!:. że pani j'UlŻ o mni:e zLąPClnie zatP0mZblitvł się do nfeJ I obJĄł JI\ wpół.
Jut miała dość .. s~nlC'cznrch przy ja- nlała ...
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zl11feszan~"m głosem. Nie zaJPO'T11ruaprzyjechać. Nie wleLlzlala~ do kogo Je-'
PozwolIla s1ę całować po szy~ 'PO łam .. _ Ze-chl(."e pan łaskawie poznaĆ... Rydzlcsz...
Rozumiem... Postanowiłem raml·()nach...
sza rd Pon!flskI... mój kuzyn... Książe
więc raz zaryzykować I przyjechaĆ.
Gdy ochłonął wresz.cte, snuł dalej loneckL..
U.charakteryzowałem się tak. teby mnie sWe pla·nv:
.
Baron WJIlrrekł kilika sfereotY'Po~ch
nikt nie poznał... Uwatasz, że dobrze,
- Wldzlsz. Ja to sobfe taJk wyobra· słów t u.sladl zpowroOOm. M6wil znoWU,
prawda ?..
tam ... Tu ~!te mamy na ~o czekaĆ ... Ju- sepleniąc Zllekka, co zmi-enia1o zUlpelnte
- Dosko~al~...
tro spodzle;warn sl-ę hsbu ~ ~~rl!~a ... jego głos.
- No. WIdZISZ ... Moja ty ~roga~ ko- Mam tam -knlrk~ nOwY~h przYJaCiół. któKsiążę mnl~zyl go niezby1Ł uprzeJt:hana ... Już tak dawno nie wldzlehśmy rz.y donrosą mI o stanie I·nteres6w w sto mym wzrokiem.
"ię... Ale to musi być mile. gdy nie- IIcy NIemiec ... Jeżefli okaie się. że Berboszczyk zmartwychwstaje. co?.. Już t lin nIc będzie mód uneczywlstnlć mYch (Da Iszy c·ląg Jutro).
,'zfowlek przywykł do te~o. że pozbył ;1;(1 mf.a r6w, w ta.klm razie wyrhlertcmy
SI'e drania, a on przychodzi i powiada. Pary.z... A ty dokąd wolalaby~ WyJ4łoo

I

r

Wielkie domy towarow zmuszon zost

ły

do przerwania swe]

działa[l1«IścP_

Aresztowania obywateli.--Hugenbergowcy niezadowoleni z akcji O[zyszczania zurzedów.
I

DerlIn, 12 marca 1Równtct w lubece komisarz Rzeszy ZOSTAŁ V DO PRZERWANIA DZIA.
DerHn, 12 marca
Na zgromadzeniu narodowo.socjalis. L35taPił senat \\ olllcgo h\iasta.
lA I ~()~Cl.
f Wiceprezes stronnictwa niemiecko·
tycznem w Essen minister Gocring wy·
Wedlu!: donil'sicli .. Nachtlla~abe",
Oddział młodYch osohntkń~ w mun- narodowego, dr. Winterfeldt, zwrócił
głOsił mowę, w której niezwykle ostro . w Lubece. Szwcrrnjc. fraqkwrcie nad I dural.:h hitlerowSkich obsadZIłY nl cktó· się do kanclerza Hitlera z listem, w kt6·
zaatakował partję centrową. Mówiąc o IAlenem, SzwerrnJe. Kolonjl.
Vucs.scl- re Nzcdsiebiors1wa.
rym m. in. wyraża życzenie, aby przedawnym systemie, oświadczył minister, dorne. iak I ~lC'l>1:1I Inn}'ch miast slilaW Ootha Podczas demolowanta skle. wr6t obecny w Niemczech utrzym "loy zo
"mam Da myśli trzy międzynarodówki: I dy towarowe tydowskle zostały zam' PÓw wjuziJno umundurowanych hUlę- stał w granicach praworządDości. HODor
czarną, czerWODą i ż6łtą międz:yuarodów kniele.
.
rowców. f"akcja narodowo - sOciall.j państwa narodowego wymaga, aby prze
kę żydowskiej finansjery".
WIELKIE l\\AOAZYNY TIETZA. stvcZIIa twierdzi. iż bvł1 to ooprzebie-' kazywaoie urzęd6w przedstawicieJom ().
Wspominając o zamykaniu dom6w to KURSI AUT A ·1 INNYCH ZMUSZONE rani komllni~cłbozu rządowego odbywało się w formie
warowych i składów żydowskich mln ';s.
• •
ustawą przepisanej.
ter ~6wił.: ł1~ całą bezwz~lę<;łnością użyCzłonkowie partyj narodowych i or·
f, I~ PO~lcYlnych tam, ~~le narodowi
~anizacyj bojowych nie mogą rościć soD1emleckleD1U wyrządz:a Ilę krzywdę,
przedmiotem norodę mfni§tó'" !1J~~fta :Jlloe
bie prawa do występowania w roli or·
alOeRZUCAM
"'ĄDAloJT1:'
ABY
POLI
!DoDoida
!1Jonc:ouI'O
i
!BtnL"8.o·
ganów
państ.wowych. Wint~rfeldt prosi
O
''''&:oJ.'
kanclerza HJtlera o wydame zarządze·
CJA BYLA STOSOWANA DO OBRO·
LONDYN, 11 marca.
nia mającego zabezpieczyć: "nienaruszal
NY 2YDOWSKJCH DOMÓW lOWA·
f,'Evcnlng Słandart" donosi z Genewy, te ostafnTe wydarzenia w Niemczech ~y .charakter państwa praworządnego,
ROWYCIL
st.lnowjły w dniu dziSiejszym przedmiot dyskusji pomiędzy Mac Donaldem, lakiem były dawne Prusy Fryderyka
Jetcli ~~wi się, że w pewnych mleJ- Beckiem, Paul Boncourem l DeDeSZem
Wiel~iego i Rzesza do rewolucji 1918
.cach, gdzles tam zostal ktoś an~utowa•
roku •
ny 1 zelżoDY, lo odpowiedz:ieć mogę na
GENEWA. 11 marC21.
Bernn, 12 marca
Minłster spraw zagranicznych Ueck, obył dzislal z Paul Boncourem konfeW Berlln'e aresztowano ponad sto
to:
GDZIE DRWA RĄBIĄ TAM WIÓRY ren.:Ję na temat aktualnych zagadnień kOnferencil rozbrojenioweJ.
osób za róinp Przekroczenia-

I

I

Wydarzenia w Niemczech

LECĄ·

ch 6 tysl·~cy rannych.

tZ

!rue:lr
dę.czasach
wyjątkowych. Nar6dl
"Słychać
skargI, o§wiadczył wk06c1I

Goering, że prasa jest uciskana K,ogo to
,
dLiś leszcze dziwi. Co de) mnie, lo dziwię
lię tylko, że la prua istnieje PostąpiłS U
I rZęSlenia Ziemi
a I
bym przeciw obowiązkowi, gdybym dopuścił, aby tę truciznę Dadal lączono w
O S O
I
I
I
naród. Jak dłu~o w myśl osławionej lO.
,
lidarności międz,rnarodowel loc1al.demoJ
Los Angeles, 12 marca I sfałv poiary. Tak naprzykład W}'ższa sióstr młlosler~lla. Amerykańskip t(at.
krat6w dzieDniki SOcjalistyczne ugrani..
Wstrząsy podziemtte dały się od· szkoła \cchn iC1 na stoi w płOmieniach. ki w01en ne .,Vlrglnia". f.ArizOna'" "Ten
cą w teD oielt0dziwy Ipos6b wvraiat się Czuć i trwały ~ krótkl~"11 ~rze~wa.ml , Rńwn l2 Ż '" los Angeles kilka wielkich nessee", .. Tcxas" I .,Oklahama'· wvsa·
będą o Niemczech Adolfa Hitlera
tak całe dwlc $lodz1ny. NajwięceJ uClerPla_/IIUdynk6W zoslało USZkodzonych. Uo dzlłv 113 brlCl' 6Z~ marynarZY orat ledługo nie wyjdzie lutaj tadne p~o lO- ,y IDłcL~o.wo~ci Long l1each ł Conto· terenów
nawiedzon~l cb katastrofą karzy okrelow)'ch.
cjał-demokratyczne.
ton- W wicIu dzielIlicach miasta pow. trzc:~lcnia ziemi udało Się sto lekarzv ł
We~!"g tlonl~~leń z tOM "(-CI ch w
JedneJ Ze 5zkó. lawaliła się część bu..
ncrttn, t2 marca
Prasa dOnosI o złote"lu z urledu
ł
dl-nku pOdczas 'ck. jł·
hurmlstrza Królewca. KJlonłl. AJ/onv.
LO ~~;~t~a~i~My'CZNIÓW zm.~E·

S t raszne k t k · t · ·
· · ·w K l" fornJI
·· W I· k tnO
e s' e p o m o c o f· a r o m k a t a s t r o f y

penomocnjC- twa dla Prezyden ta Rzp'-Ite.l

Stosunki
francusko-sowieckie

!1oalosfd o

uomfzni~c:iu

Sf'sJi

6udiefon'eł

dzie WC7.eśn 1 el.
k.i1k a nnście.

Warszawa, 12 marca

sejmu.

a nastąpi to jut za dni
~d

Według

Londyn, 12 t11arca
otrzymanych tu wiadomo-

tr7t;' ;iel1i.~ Z't!m w

Ka:~~\)rnii p"łu.

'( D) 'Vc1oraJ PO posiedzeniu rady
Jeśli chodzi o [)roJekły ustaw, kM ..
przedmiotem obrad senatu fran- ministrów
w kOłach politycznych rO· re nie zostały załatwione przez seim ł dnjw'\-'C.l poc-iu\!nd~ za SObcł kj'ka.:et ()o
cuskiego
zes1. ł a sie pogłoSka, że Obecna sesb bu w seJmie się znajdują. to tak Jak w ro .. fił~ \\' luJliach L ,C'7ba ranlł ... !1 pr7i,.'dżetowa ciał ustawodawczych, która ku uhiegłvm rzad przyjdZie do selmu z kra.7a SI!\.; osól>. MIasto Lon\! lkadt
Par}'!, 1I marca.

I

spraw zagranicznYch SeT]a wedie picrwotne~o oro.iektu miała projektem ustawy o pełnomocnictwach
tu rozważała kwcstję stosunków so- trwaĆ do korica marca, zamllnic'ta be- dla PreZ}'deuta Rzpl1tel
wie-:ko-francuskich. Dyskutowano rów
niet nad sprawą paktu o nieagresji z
so'\\ ietami.
Pust:tr.o "'iono zwróciĆ sle do ore~rudnoic:i
m'era Dt:ladiera i mlnis:ra soraw zagra Wilh~ ID' nie c:zgnil .....
naga, 12 marca
cesarz Wilhelm bardzo bYł przY$!nęblo
niczny~h, Paur l1ol1coura O wvgłosze
nie expOSe, obejmuj;tt.:eS,!o całokształt
W haskIm "Het Vaderland" SP!!cjaJ· nY. iż łlu~enbcrg nie OSiągnął przv o·
nv fprawozdawca Pisze z Doorn. te b statnich w}'borach wickszoścl ~ł()sów.
stosunków francusko - so\vicckich.
Wilhelm, wetlłu~ sprawozdawcy,
Komłsla

Kr

npr~nz

kandydatem do tronu.
,na

- u:amerykan'skl-e wznaw-1 uJ-;t'I czynnos'clBanki
Oaromne zapasg
...
Jl elii

w

cial!u ::'0

~ek una zostało

w kup\; gruz6w.
Punieważ

katastrofa

za ~',l'n ·one

wydarzYła się

w godzinach wieczornych,

uliCe bv-

ły Przepełnione ludźmi, którzy w popłochu rozhie~li się we wszystkich kie.
runkach. szukając schronienia.
W ~;ra~i(' kilku sekund ruch na ulic3(.h zamarł. Ulice bYły po~rąŹ('lne w
ciemno~ciach na skutek zerwania prze

wodników elektrycznych.

=~g:!łn:l~r~l:
~i:~~i~~kl.eDz:~:ra~~i~g
wyborów preZYdenta sprzeciwiał sle

Los Angeles, 12 marca
Do SzPitali tUtejszYch przewiezio00 około 6.000 ofiar ostatniego trzęSie'
zło
W
h, cesarz stanowcZo wysuwaniu się na nia ziemi·
.
.
plerWslv plan osoby kronprinza'
Londyn. 12 marca
tyl prOlekt ustawy, zeZWalaH\CeJ preW listopadzlp. 1932 roku odbyła się
Hollywood, 12 marca
Z Nowego Jorku donosza. że 21 ban' zydentowi n~ przyj~cie cz~~wc.o~ej ra Jednak rada famili1na. na której Wił. Odczuto tułał I~kkłe ~strząsy podzie·
ków, wchodzących w skład nowojor- tv ąłul!u WOjennego od \\-Ielklel BrY- Ihełm OŚWiadCZYł. te nie chce lut dlu. I mne. Wśród m.esZkaDców zaPanował
skiei izby rozrachunkowej i rOZllorZą- ta~jJ
srebrz~: Równo~'artość ma . żeł stawać na dro~ze kronprlnzo~I.1 silnv niepokój.
dzaiących wkładami w wysokOŚCi 6 -w:} nOSIĆ 100 milIonów dol" ~Ów. PO cel'- Olad zaczął kronprlnz OStenta<;yJnlcJ,
mjlJardÓw dolarów. zwróciło się do u- Ole rynkowej z zastr~de!1lem. fe n e niż przedtem brać udział w tYCiU pu.
.
Los An$leles, 12 marca
rzedu skarbowel{o o pozwolenie wzno- mofe być wyżSZa, mż 45 centów za bUcznem.
l.otnlk, który ohleciał cała Pofud.
uncJ«: srebra.
B. cesarz pr asrnle za~ Jakoby tedy- dnłową cześć Kalifornii. opowiada. że
wienia zwvkłei działalności·
Izby rozrat.:hullkowe w PiI.adelfii
Londv": 12 ~arca
nie oowrOtu do Niemiec lako osoba setki budynków leżv w gruzach, a w
.. ProvidelIce j Rohester" rozPoczdY
Bank Ansrie1skl zakuPl1 dZislał z!o- ; prywatna 8 Hermlna bawi właśnie wieJu mIastach wybuchły Dolary.
emisję krótkoterminowych certyiika- ta na Sume 1.207 .607 fuutów s~terll,n- w tvm ceiu w flerlinic.
Składy hennY w los An~eles, w
tów. zastępuj~t.:vch środki obiegowe. ~6w- Z:lllasy zlo(a flanku An~lelsklcSan Pedro, tong 8each i WiIminvton
WasZYngton. JI marca.
gO dosi~2łv ,,'I<:c kolosatile! sumy
są w Ojlniu. OlbrZYmie rezerwuary wo
Przewodniczący k()l11i~ji spraw za- 165,OOO,UOO funtów szterlingóW
wykładów dne w los An~eles 7.awaliły sie !alegranicznych senatu sen. Piltman zło..
wałac sasipdnle domy.
na uniwersytecie w Poznan:u.
STRATY 081 ICZANE SA NA WIE

2

v:

I

Wznowienie

Japonia

~a.,.,ł'~~ ~ :fo.,.,i~tami

ukazało ~:zn::;~!n~a;~:i"ra

Ozl!
lE MILIONÓW DOLARÓW•• _
poilI o nieaf!r~sfl·
uniwersytetu poznańskic~(), or· rek.
Pek~n, 1Z maren
łt~ rokowania pOmledzy JaponJa a So~
Pawł()w~kiego. wzywaiące mIodzie!
Oddzlał woJsk iaponsklch zblitalą· wlct:lml o zawarcle paktu o nieagresji do podjęt.:la zwykł~' ch zaleĆ od wtorcy sie do HSi-Pen-Ku zosta l otoelony malą bvć znowu podletp. r{okowauia te ku. dnia 13 marca r. b.
przez chińCZYkÓW i wybity do nOl:l.
IProwadzone mają b)' ć w Tokio.
Warszawa, 12 marca
Jak sie zdaje da si\> uniknać dal.,
Moskwa, 12 marca
W sobołę dnia 11 marca odbYło sit:
szych oneracvJ wojennYl.:h w północTokiO, '1 marca.
Otnymano tu radjogram z AsŁracha Jod przewodnktwem p. pr.emiera Pry.
nych Chinach o ~łe tylko Czang·KalNa dztsłefszem poSiedzeniu rady mi nia, donoszą~y, ~e silny wicher oderwał stora posIedzenie ra~y. mtnistrów. na
Szek nie b~dzie sle upierać przy pro- Illstrów ustalono tekst zzwiadomłenla od brzegu wlelkle pole lodowe, unoszą!.. którem. poza załatwJenlem spraw hlełekcl odebrania Ku-peJ.Ku.
t o WYCOfaniu się Japonii z U~I Naro· je na pe!ne mor~e. Na tei ?lbrZymiejj zących rada mm;strów uch walila rOlLondvn. 12 marca
dów. Tekst ten będzie prmdstawlonY krze znajdowało SIę około tysIąca ryba, po' zi\dzt:llie O ustanowieniu w Gdyni
•• Evcl1in~ ~1 :; lIdal't .. dowiaduje się, do aorobatv cesarzowi.
I k6w. WYiłano .z pomocą samoloty.
wolnego obc;zdru celnego.
I

Wolny obszar celny
w Gdyni

~:;vr:'<J:l'~

~~I~'> 'ł'~"'*7'04'

Olimpijczyk Siedlecki
w Budapeszcie
Znakomity polski lekkoatleta dziesię
cioboJowiec, Zygmunt Siedlecki, reprezentant Polski na igrzyskach olimpijSkich w Los Angeles, złożył pomyślnie
ostatni swój egzamin w Centralnym Instytuci-e W. P., zdobywając tern samem
absolutorjum tej uczelni.
Siedlecki wyjeżdża na kurs InstruktorSki lekkoa tletycz:ny do Budapesztu.
gdzie polączy się z bawiącą już tam
C'lwórką naszych zawodników: Kusocińskim. Cejzikową. Wajsówną I Cejzlkłem.

Turniej nalsllnleJszych

. drutyn hokejowych jwlata

FINAŁY MISTRZOSTW HOKEJOWY[H POLSKI Tr:!~lrfw~~~-~~~~~~!I~~!
bez udzl ..... AZS-.. wa ...zawsklelło

nie krątka przez 1wowłak6w pozwala
im szyhko opanować taflę. Szereg niebezpiecznych strzałów przytom11ie broni
'świetny bramkarz akademików. l~ dru"
giej tercji Po,goń gra spokojnie, a.taki iei
stają się coraz grotniejue a~ w 8 min.
uzyskują prowadzenie przez SaJbiń"kie
go.
W ostatniej tercji Pogoli wyrdnill
spoczywa na lauFach a ogranicza .ię do
gry w polu i obrony. lecz w 12 min. ni.spodziewanie z odległości 30 m. z okr:z;y
kiem uta jer". Hemer1in~ uzyakuj. drużynę śląską KKH.
wyniK
~ pierwszym dniu finałowych roz- gi punkt, ustalając temaame-m
grywek odbyły się na utucmym torze wieczoru.
Sędziował p. Cza.plicki z tWarazawy.
katowickim następuj2\ce spotkania:

Rozgrywki finałowe o mistrzostwo
hokejowe Polski. odkładane kilkakrotnie z powodu nie.sprzyjaj~cy<:h warunków atmosferycznych, wyznaczone zosŁały ostatecznie na sohotę i niedzielę
do Katowic.
Organizatorów spotkała jednak przykra niespo,dzianka w postaci nieprtybycia na zawody wielokrotnego mistrza
Polski AZS-u warszawskielfo.
W ostatniej chwili dano Legji jako
przeciwnika do walki towarzyskie; druI

Angielski Związek Hokeja Lodowego POGO~
Ufundował wielką nagrodę ryrzechodnl.q,
Q Iktórą ubiegać się mają co roku dr utyny Stanów Zjednoczonych. Kanady
l . Anglji. W razle wyrażenia zgody
przez oble zadnteresowane drużyny ame
rykańskle pierwszy turniej o puhar
angie'lski zostalby rozegrany w dniach
16 ' - 19 b. r. w Londynie.

CIekawy tróJmecz
hokeJowy
Na zaproszenie AngIJI ()IJhędzle się
bieżącym miesiącu w Londynie sensącyJny
międzypaństwowy
tróhnecz
w

AZS. (p0ZD.a6) 2s0 LEGJA Katowicki K.H. 411 (1:Ot Osi, 3(0)
Przed tym .potkaniem sędzia Góreki
Czerwono-niebies-cy
reprezentanci odgwizdał walkower meczu Legja - AZ
Lwiego grodu ze "starym" Wackiem Ku S. Warszawa 5:0.
charem na czele byli o klasę lepsi od
Miejscowi stawili zi"lono - białym
przeciwnika.
dzielny opór, wyrównuj,\c lWI' braki t.Poznaniacy u których wyr6:!nić mot- chniczne - ambicjtl·
na jedynie Warmińskiego, nie byli grotZawody s.tały na naogół niskim ponym przeciwnikiem Pogoni. "As" - POZ ziomie. W drużynie wojskowych na spec
nańczyków - Ludwiczak, poza brutal- jaina wyróżnienie z.asługuje lwietny Panellli skokami na przeciwnika, nie po- stecki zdobywca 3 bramek, oraz Sukazał nic szczególnego.
najch i Materski, u pokonanyeh jedynym
W drużynie zwydęsc6w najlepszymi jasnym potmktem był Podleska, a nie wie
graczami byli Sabiński, Zimmer i Weia- le mu ustępował Arend. Bramki UZYłberg.
kall dla Legii PasŁecki 3 i Szena.jch 1.
W pierwszej. tercji poznaniacy po- Dla katowic~an punkt ~on~ro~ zdo.?ył
czątkowo atakUJą. lecz lepsze opanowa- Kaden. Sę,dzlował p. Gorskl z KatOW1C.
(Lwów) -

(0:0, 1:0, 1:0).

hokejowy o puhar. ufundowany przez
Zw. Angiels-ki, pomiędzy reprezentacjami: An~ji, Kanady i Stanów Zjednoczónych.
.
Program spotkań: 16 b. m. - AngUa
tenisowego Monaco-Polska
- Kanada, 20 b. m. - rewanż AngUa
Tenisowa
reprezentacja Monaco sta- Kanada. W dniach 23 i 27 b. m. je
do
waIki
w
drugiej rundzie o tegorazy Ameryka - Kanada. W
r,
o
czny
puhar
Davisa
przeciwko Czecho
dJnlach 29 I 31 b. m. - AngIJa - Ame!'YIkL
sI-owacJI w Pradze.
W :tw1ąZllru z tern spotkaniem ten ll
SIści Monaco proponuJą Pol. Zw. Ten . W Sadog6rze pod C'bernIowcam1 od- s- eth\l ro~egr3lIlle meczu w Warszabyły się zawody narc i ars'1tte. organizo- wie l>rzeclwkoO reprezentacJi
Polski.
wane przez polski KS. Wisę.
Mecz ten od'byłby Się natychmiast po
WobeC fatalnych warunków atmosfe walce w Pradze, a wiec okołoO 22 maja.
rycznych rozegrano tylko bieg na 5
Polski Zw tenisowy zaa-kceptowa'l
kIm·. w kt6rym zwyc l e1ył harcerz M.
.
ł
Oobrousil przed Siduklem z Wisły i har propozycję Monaco, o le w tym samym
~rzem Szwancerem.
1czasie nasi tenisiści nie b~da graĆ na
Na '~a wodach obecny był konsul 1>0'1- międzynarodowych m~strzostwach fran
ski, p. M. Uzdowskł.
.
cJI .w Paryżu.
.

Czy dojdzie do m~ciu-- DamoBfłtracylny
eJ

dwa

)p"ort polskI w RumunJi

N a d esk a c h

W tegorocznym mlędzynarodoWYtn
turnieju tenis-owym w Wlmble<lon. corocznie gromadzą,cyrn na swoich kortach światową elitę tenisLstów, ukate
Się nowa gwiazda. miss senoOrłta Ana
Lizana. z Chili.
Senorita L IzaJI1a dz1er!y w swoich
rę.kach tytuł mlstnyni Ameryki PołudnioweJ.

kiem zasial. Krótki taniec zawodnik6w
i potężny cios niemca zwala łodzianina
.
na deski. Błędnym wzrokiem spogls,da
Reportaż z
bokserskiego
. na sędziego ringowego, wreszcle wzrok
jego spoczywa na chwilę na sekundanPrzed teatrem Scala przy ul. sr6d-/ miejsca. Atmosfera naładowana elek- tach, jakby u nich szukał ratunku.
miejskieJ tłumy ludzi. Policja konna i trycznością. Różnobarwny tłum. Młodzi
Sędzia nachyla się tUczy: Raz, dwa,
piesza z trudem radzi sobie, chcąc utrzy i starzy, kobiety i mętczyft - ws~yst- trzy. cztery, pięĆ...
mać porzą,dek. Tłum bezustannie ciśnie ko z ogromną niecierpliwości~ i jakimś
Zawodnik z trudem podnosi sie l slasię do wejścia, cofa się na widok grana- dziwnym blaskiem w oczach oczekuje nlając się na nogach podejmuje dalaz.
towych mundurów i znów wraca. Wy- początku meczu.
walkę... . Za chwilę wraca do przytom..
sUki zbyteczne, gdyż kasy biletowe są
Pierwsza walka, pierwsze starcie w ności. Jest znów w formie i czuje sie
zamknięte: wszystkie bilety wstępu na ringu. Radość i humor na galerji. Niema dobrze.
zawody bokserskie z udziałem bawar- się czem przejmować. niema tadneJ oba
Z wściekłością rzuca się na przeclczyków wyprzedane.
wy, gdyż nasz jest o niebo lepszy.
wnika. Dwa potężne ciosy z prawej Ja~
Entuzjaści sportu bokserskiego nie
Niemiec będzie z pewn()ścil\ pobity. ko rewant 1 rachunek jest częściowo
rezygnują jednak. A może cudem jakimś
Pierwszy wynik i okrzyk radoś,ci wyrównany. Oong r pierwsza runda
uda się dostaĆ na zawody. Przynajmniej wydZiera się z piersi tysięcy widzów. kończy się.
na jedną walkę.
Z następną walką poszło nieco goW drugiem starciu lodzianin Jest g6Bó kt6ż z tych licznych "kibiców" rzej. Siły mniej więcej równe. Niepe- ra,. Wali w przeciwnika lle wlezie. In..
zechce zrezygnować z zobaczenia w rin wnośĆ, lęk o swego pupila...
kasuje też sporo, ale jest świetszy i
gU Chmielewskiego, Garncarka czy BaNareszcie sędziowie ogłaszaje, Wy- wytrzymalszy. Walka staje sie mordern,asiaka. A jeżeli już nie da się żadną nik...
cza w ostatniej rundzie. J:.odzianin panumiarą dostać do wnętrza, to przynajPrzegraliśmy.
.
.
Je całkowicie nad sytuacją i niemiec comniej warto zaczekać na ulicy do końca
Orzeczeniu temu odpowiadafa. glo- raz wyrnfniej sIania się na nogach.
spotkania, by usfyszeć wieści z "placu śne gwizdy i tupanie, będnee wyrazem
"Wykończ go!" "Kryj się!" - krzy..
boju".
protestu,
CZy galerja, ale czy Maks słyszy - nlePrzechodnie nie mogą zrozumieć poW dalszym clą~ tłum reaguje tywo wiadomo. .
wodów oblężenia Scali.
na każdy ruch zawodników.
Nie widzi nikogo, nie słyszy nic ...
Co się stalo? Czy jakieś nieszczęDochodzi wreszcie do kulmlnacyjne- Czuje tylko, że walka się końc~y i trzeście?
go punktu. W ringu pojawia się ulubie- ba wytrwać do końca. Ostatnim wysn.
Zatrzymuje mnie jakiś otyły jego- niec publiczności.
kłem rzuca się jeszcze na przeciwnika i
mość i prosi o wyjaśnienie. Tłumaczę
Nie zna wartości przeciwnika. Jest znów trafia go boleśnie. Pod koniec
mu że to zawody bokserskie. Robi zdzi- dziwnie zdeterminowany, niepewny.
obaj błędnym wzrokiem spoglądają na
\\.'lol1ą minę ale pyta dalej kto kogo poSekundanci pOCieszają go. dodają mu siebie. Jeszcze jedno uderzenie, niezdehit ..
'
otuchy ... SlllchLl zdawało się uważnie, cydowany ruch przeciwnika i... gong.
Nareszcie udaje mi się dostać do ale myśli Bóg- wie o czem.
Koniec walki.
.,.' !l: 'i rzr...
Ołuchv dźwięk gongu,
Niemlec niema sił, by wr6cić na miei
Z trudem przedostaję się do stolu
Emoci:1 zapiera ludziom dech w sce. POm~lga ml~ przec.iwn~k,. który
:'r;'·:()wCp;o. Sala nabita do ostatniego piersia':l1. f b widowni jakby kto ma- przed cll\\!JI~~ old::c!:li go pIęŚCIamI. Sam

ringu

W począt1ruczerwca odbędzie się
w Wiedniu posiedzenIe Mlędzytllarodo
wego ' Komitetu ill1mpijsklego.
Na porządku dziennym znajdują s.\ę
m. in. sprawy: 1) igrzyska olimpijskie
letnie I zimowe w roku 1936, 2) sprawa
pseudoamatorstwa I amatorstwa, 3) ren
szerzenie programu Igrzysk olimpijskich
przez uwzględnienie kajakarstwa I szybownlctwa, a w igrzyskach zimowych

1- W::Sz~~

P:Or:::~~mdztennym

Sensacje turnieju tenisaNowa gwiazda tenisowa
wego n Rlvierze

I

pIęCI

Przygotowania
do OlImpjady

lOOL:a
majdzie się sprawa wyboru przewodnipogrzeb sportowca
czącego Międzynarodoweg;o Komitetu
Pogrzeb Beli Kamja,di, na;wybitnieJ- Igrzysk Olimp. POnOW1I1Y ~ybór obecszego pioniera sportu węgierskiego, zgro nego przewodniczącego, Ba'llet - Lamadził o,Lbrzymie tłumy pubU ;znoJci.
tour (B.elgja) zdaje Się nLe ulegać wąt
,W, pogrzebie wzięli udział lU. ln. ar- pliwoŚC1.
cyksią..te Albrecht, syn regenb, burKongres rOl)J)ocznle się w dniu 7-ao
mLstrz m. Huszar. reprezentanci afer czerwca b. r·
sportowych i t. d.

I

o · ·u...

program prac swojegO trenera obJa'roowego. Marjana Spojdy:
1) 1 - 15 b. m. - dwutygodnil()WY
kurs dla przodoWiIlilków piłkarskich '!N
Bydgoszczy.
2) 15 - 31 b. m. - trening dru!yn
w Orudzlądizu I Toruniu.
3) l - 30 kwietnia - trenIng drutyn w Wolnie.
. 4) l - 31 maja: czterotygodniowy
kurs dla przodowników pillkarskich w
Wilnie.
5) 1 czerwca - 31 sierpnia: praca
trenera objozdoOwego !l1a Sląslku W :porozumieniu ze śląskim OZPN.
6). 1 - 15 września: dwutygod'Ilfowy kurs dla prLOdown1ków w CZę3ro
chowie.
7) 16 - 30 ,września: frenLng "dru..
tyn w Częstocho~.
8) 1 - 31 pazdziern~ka: trening <1rużyn w Sosoowcu. Będzlnie I Zawierclu.

stępujący

Na turnieju tenisowym w Monte
Carlo naJlepsza tenj.slsffi<.a nlemLecka,
Olly Aussem, uległa niespodziewanej
poratce. przegrywając do angielki Scriven w dwuch setach: 0:6. 2:6.
Niemiecki tenisista Cramm po·konal
znanego wIochą. PaJm1eri 6:2. 12:14. 6:2.
"

ledwo trzyma się na nogach. ale pamię
ta, te to sport i trzeba być rycerskim.
Sędziowie kończą obliczenia... Wszys~y
oczekują, .że za chwilę ogłosza, ZWY~lęstwo lodzlanina. On również pewny Jest
sukcesu ...
Już wypoczął l radosnym wzrokiem
spogląda wokoło... Do głosu dochodzi
speaker i za chwilę rozlega się jego
glos: Zwycieżył Dreyer...
Bomba pękła. PublicznośĆ zapomina
gdzie jest i co się wokoło niej dzieje. Na
widowni powstaje wielki tumult. Po
chwili padają na ring odłamki żelaza,
szkła: Ktoś f pierwszych rzedów rzuca
nawet krzeslo, które z hałasem pada
obok sędziego ringowego. Publiczność
nie przestaje manifestowaĆ.
Krzyki l gwizdy nie ustaJa. ani na
chwilę. Oospodarze próbują kilku spo~
sobów. by uspokoić widzów, lecz nic
nie pomaga. W ten sposób publiczność
uskarża się na niesprawiedliwość s~dzlów...
_.
Dalsze spotkania uaaJe sl~ aOPfowadzić do końca z wielkim trudem. MijaJa
one be~ wra!enia . .
Łódź wygrała. ale publłczność .nle
może zapomnieć krzywdy wyrządzonej
łodzianinowi i Jeszcze długi czas manifestuje ...
Widzowie Jeanak zapomną. Za 'tydzleń, za dwa nikt nie będzie już pamię
tal o dramatycznej walce StahlDreyer.
Nie zapomni tylko Stahl, któremu
nikt nie potrafi powetować wyrządzonej krzywdy ...
-- stei -
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Wczorajsze ostatki
u

iołnierzy-żydów.

Z okazji wczorajszego

święta żydow
rano
żyldzi z

skich ostatków o g. 8,30
krakowskiego garnizonu
wojskowego
ud,ali się na nahożeństwo do świątyni
postępowej przy ul. Podbrzezie,
gdzie
przemawiał do nich rahin kapitan Steinberg z Warszawy.
Po nabożeństwie z muzyką ruszyli
żołnierze do Domu Żołnierza przy ulicy
MogiJskiej, gdzie obdarow.ano ich sło
dyczami. Do zebranych przemawiał naczelnik wydziału wojewódzkiego
Żół.
kowski, major Czechowski,
prezydent
gminy wyznaniowej dr. Landau.
Pozatem obecni byli pułk. Tomaszew
ski, prezydent izby skarbowej Greger,
prezydent izby przemysłowo - handlowej Epstein i kapitan Ury,ga.
Obecnych było 320 żołnierzy oraz go
ście, Po bankiecie odegrano poLską i ży
dowską rewję. Na zakończenie
wzniesiono okrzyki ku czci Marszałka Piłsud
slciego i Prezydenta Mościckiego.

zawalił się
• i
bó zn
W
cy.

Sufit

Wczora; około g. 10.30 rano w b6tnicy przy ul. Rahina Meizelsa 18 miała
miejsce katastrof,a
hudowlana, kt6ra
tylko cudem nie pocią.gnęła za
sobą
ofiar w ludziach.
W czasie, gdy kilku spóźnionych mO
dliło się jeszcze, spadł nagle wśród huku sufit. Należy zaznaczyć, że jeszcze
przed godziną świątynia była wypełniona po brzegi, aLbowiem żydzi ohchodzili
wczoraj ostatki. Przybyła straż ogniowa
wzmocciła strop.

Zwłoki

noworodka.

Bramie domu przy ul Augustjań
skiej 11 znaleziono na schodach zwłoki
noworodka płci męskiej,
które lekarz
pogotowia przewiózł do zakładu medycyny sądowej. Za wyrodną matką wszczę
to poszukiwania.

Kra kowa na ro k 1933. 34
m.
Preliminarz
przyj
przez

·
BUdzet

I

został os~atecznie

komt'sJ'ę

HANKA ORDONOWNA,
nadzwyczajna
dis~se. k~órej wys~kl
1nasza
tY'~m słowa oraz fascym.\Ja,ca mterpreta-cla
torska

ęty

roku
Magistratu pod przewodnictwem Prezydenta miasta Kaplickiego w obecności wiceprezydentów miasta, naczelników Wydziałów i dv' ektorów
Zakładów miejskich.
•
Na posiedzblliu tern przedstawił ostatec.zne zestaw:eme budżetowe dyrektor
Krzyżanows1d. Fl'zedstawia się ono następująco:

W wydatlta,.h zwyczajnych złotych
18,505,405. - w wydatkach nadzwyczajnych zł. 6,314 946, - razem
wydatki

wżeg-

Za'pow iedź tego wieczoru wywołala barżywe zainteresowanie, jak świadczy
doty,chczasowa
sprzważ bNetów.
zwycujne i nadzwyczajne zł. 24,820,351,
złotych
- w do(.hodach zwyczajnych
REPERTUAR TEATROW.
18,506.S52, - w dochodach nadzwyczajTeatr M.lejski im. J. Słowackiego - o godz.
nych zł. 6,317.413, razem w docho- 15.30 "Co tylko chcecie" (Gościnne występy
Ordonówny).
dach zwyczajnych i nadzwyczajnyćh zł. Hanki
O godz. 20-ej "Uprowadzenie z Seraju",'
24,824,265.
REPERTUAR KIN.
Nadwyżka budżetowa wynosi złotych
ADRJA: - "Glos pustyni".
3.914.
- "Węgierska miłość" (Ros si BarPo ożywionej dyskusji budżei przy- APOLLO:
90ny).
jęto wedle zestawienia jak wyżej.
ATLANTIC: - "RaJ pOdlotków",
Posiedzenia Komisji budżetowej od- PROMlEN - "Wielkomiejskie ulice".
będą się '-I{ najbliższym czasie, poczem SŁONCE - "Maciste Król Cyrku".
budżet przedłożony zostanie pełnej Ra- śWIT: - "Rok 1914" (w r()!i gł. SmCX'l8>l\9ka.
Witold Conti)
dzie.'
.
SZTUKA: - "Ja w d'Liel1 - ty w !!iOcy'.
(Kate Nagy)
UCIECHA - "Mumia".
WANDA - "Każdemu wolno kochać".
dw

Je~na ~omi~ia o~woław[lft fun~uun ·Ielro~o[ia

(Dymsza, Zimińska, Lawm&ki, Ma9zyMki),
"Siedem orłów".

MUZEUM: -

("Nieśmiertelna miłość") w r. gł. Gary C0oper i Collen Moore.
DOM ŻOŁNIERZA: - ..Uwiedziona'" (w ·rol.
gl. M. Malicka. Z. Sawan i T, Olsza).

na terenie województwa naraża bezrobotnych
na zbędną mitręgę

(R) w KrakowIe urzęduje jedna komisja odwoławcza funduszu bezrobocia
na całe województwo. Komisja ta rozpatruje zarzuty, wniesone przez bezrobotnych, którym z tych, CLy innych powodów odmówiono zasiłków z funduszu
,bezrobocia.
Często zdarza się, że zrozpaczony
bezrobotny, któremu odmówiono zasił
ków pi"echotą prLychodzi do Krakowa,
nie mając na kolej, ani nawet 'kilku groszy, za które spotykane po drodze furmanki, podwiozłyby idącego.
Przychodzą bezrobotni z dalekich
stron woJew6dztwa ic1ąc piechotą 60 i
wl&.cej klm. w glodzile, chłodzie i o że-

z

~~YTea'fr~;,zorem we wtorek, 14 bm. ~ Sta-

budz'etową

W piątek, dnia 10 marca 1933
odbyło się budżetowe posiedzenie

porywaią publiczność, wystąpi

arak-

branym chlebIe, aby osobiście stalnąć
przed komisją odwoławczą.
NIes1ety, częs1 0 okazuje się, że trud
bezrobotnego był daremny, albowiem
prawnie niema słuszności po stronie bez
robotnego. Teraz zaczyna się tragedja,
bo bezrobotny, który przeszedł o glodzie 60 klm. piechotą, r e ma SIt wra cać
pieSIw do domu i prosi o powrotny bilet
kolejowy, !którego nie dostaje, bo znowu nie ma do takie~o biletu prawa.

KAMIENIC, maiątków ziemskich, gospodarstw
rolnych. oraz małych domków w całej Rzecz·
pospoHtej. największy wybór 4,0 sprzedania, po·
siada jedynie biuro ..WAWEL. KrakÓw, Grodz
ka 60. tet 108-60.
6-4
DOWÓD OSOBISTY zgubiony w Prokocimiuproszę łaskawie zwró cić do Administracii Expressu, Kraków. Dolińska Wanda.
UNIEW AŻNIAM zgubiona, książecz.ke Kasy
Chorych. Kraków. Jankowska Emilia.
UNIEW AŻNIAM zgubioną książeczkę Kas~
Chorych, Kraków. Kleinberger Maria.

Możeby odnośne władze wglądnęły
są w z/ ·) j!:~

w ten stan rzeczy, kró"e

z paragrafem, all e ,nie z uczuciem ludzkości.

WilrSZBWB --Bawaria

Kodeks karny (hroni godność osobist,

ZWYcl::::~z:;::.er6w

Drugi występ bawarczyków w Polsce zakończył się ich ponowną przegra·

trafił" kosztuje ... 50 zł. grzywny
kodeks kar ' słowa, obrażające, powtórzył tylko za ł;·wRs~~::k~alcJ~16~arszawy zwycięży-

Zyczenie, aby "szlag go

Dowodem tego, jak nowy
ny, broni czci obywatela, są kary, wy,-II inną o~obą, .która jeszc,z,e
przed kil~~
mierzane przez sądy za obra~ę. CZC1, f laty m:ała S1ę wobec; m~g? ta~ wyraZlC.
Wyniki poszczególnych spotkań były
zakaźne
z,niesławienia, obrazę
godnoscl osobt- Sąd po przesłuchamu sW1adkow zasą- następujące: Rotholc zwycięża na punstej i t.p.
.
. ~~ł Starół.awa Ptaka ,za obrazę godno- kty Worza, Kazimierski - Hofstattera,
Onegdaj
odbyła
SIę w KrakOWIe S.'l p. WłQaysława Lehty na 50 zł. grzy- Pasturczak remisuje
z
Feringerem,
W Wydziale Ix. Magistratu dla spraw san!- przed sędzią,
Drem
Lobodyczem, w wny i P?noszenie kosztów ,~ro,cesu.. . Schleinhoffer zwycięża na punkty Bą·
tarnych zgłoszono od 5 do 11 marl(a 1933 na- drodzkim sądzie karnym, rozprawa prze
A WIęC Z "serdeczneml zyczemaml kowskiego, Seweryniak - Willinga, Dostępujące choroby zakaźne:
..
d
b
..
D
K
'. k'
Szkalantyna 12. Dyfterja 8, Dw brzuSlZny 2, ciWlko niejakiemu Stanisławowi Ptakowi tak w ;)b~cności dotyczącego, jak po ro a remISUJe z reyerem,
arpms l
Koklusz 2, RÓża 3.
37-mioieŁniemu wieśniakowi w Bieńczy- jego nieobecność, czy to są życzenia wła- zwycięża Bauera i Seidel
przegrywa
TEA
MIE SKI IM. J. SŁOWAOKIEGO. cach. !po~ Krak~wem, o obraz~ godno.ści snei k.oncepcji, czy cytowane musimy przez techniczne k. o, z Solchem w trzegmmyz.e.r.w.a.c.'•.
•.
stawieniu po cooach najniższ'YIoh, tY'lko jeden p. !Wład. Lehto.
.
r~. pr~edsta",:ienie .dua m!ochzi~y. s~kó! zaJak 'już podawaliśmy w n.a's zym art ymlel~cow~~h I komltet?W ,roazlclel'Slluch. ~o: kule p. t Co się dzieje w Bieńczycach"
medJa Wvhama Szekspira "Co tY!l'ko chceCie'
,•"
.
.' d
k
k"
("Wie>czór trzech króli"). z gościiflJnym wystę- t~czy SIę w t~J WSI po kra OW1S lej zapem Hanki Ordonówny, znakomite i odtwórczy- CIętĄ walka mIędzy dawną, a nową partWysokocyfrowe zwycięstwa zespołów ligowych.
ni popisowej roli Violi, w otocz.eniu premiero- ją rządzącą w gminie. Dawne rządy reW dniu wczoraJ'szym na bOiSkaCh) Gauda i Wacław. dla LegJ'i _ Turecki.
wego ~espo.!u a:rtystów.
. .
prezentuJ' e p. Franci'szek Ptak znana oDZ1ś Wieczorem, na J)rzedstaW1eiJl1U po c e - .
. . K k
k'·
piłkarskich Krakowa panował dość du.- Widzów 500. Sędziował dr. Lustgarten.
nach zniżony-ch, po raz 3-ci w bież. sezonie, oSObIstość w pOWIeCIe ra ows 1m, 1. no-.
h P
d
. •
WISŁA
OLSZA 5 O (3 O)
ciesza,.ca się niezwy,kłem powodzeniean (Yj)era we rządy
reprezeni.uje p. Władysław zy ruc.
ogo a sprZyjała meczom,
:: •
W. A. Mozarta "Uprowadzenie z Seraju",. u- Lelito znany przemysłowiec, właściciel jedynie teren był nadal błotnisty, utruWista wystąpiła do zawodów z kilświetniona gościn nym wYStę1?em ws:zechśwla~o: młyna' w Bieliczycach.
dniając w wysokim stopniu grę.
koma rezerwowymi, mimo to jak na
wel sławy artystki Ady_ San, w mistrzowskiej
..
..
Oto przebieg wczorajszych spotkań początek sezonu zcrprezentowala się
kreacii głównej partii Konstancii.
Na tle tej walkI powstały ltczne me- piłkarskich w Krakowie:
bardzo dobrze, szczególnie w linii poIW. ~~I5'Zej premierowej .obsadzie ~eSIPol? porozumienia natury
osobistej
mięCRACOVIA _ STADJON 7:1 (1:1).
mocy, która pracowała wyśmienicie.
Kf~~a~~~~~~:\Vo~~~hr~~~z'dra~~~l~~s:;i dzy. członka~i ro~ziny. . PtakówzZt jeGoście śląscy trzymali się dzielnie
Bramki dla Wisły uzyskali: Luboscooy. 01Jracowanie muzy'czne dyr. Bo!. Wa,l- dneJ, a [p. LeMo z drugiej stro~y.
ego do przerwy, mając nawet okresami wię wiecki (2), Artur, Obtulowicz i Łyko po
lek-Wale'W!skiego. reżyserja J. Stępnio'Wsbe~o, tytułu odbyły się już, wZ. ględnle są w to cej z gry. , Cracovia początkowo słaba, jednej.
P.r.z.ed ostatni~"odsłona, zostanie odegrany - ku, liczne procesy karne. Niedawno za- dopiero po "rozkręceniu" się napastniGARBARNIA-WAWEL 4:1 (1:1) .
.. Marsz turecki W. A. Mozrurta.
sądzony został Stanisław Ptak syn Fran k6w przyszła całkowicie do siebie, nie
Garbarnia wystąpiła do zawodów
DZISIEJSZY DYŻUR NOCNY W APTEKACH ciszka za pogróżki przeciwko naczelni- wypuszczając już inicjatywy z rąk do niemal w pełnym sktadzie ligowym, jeW KRAKOWIE.
kowi gminy.
końca meczu.
dynie wskutek wypadku Batora (zwich
RYnek A-B ..Pod Białym Orłean", tel. 125-74,
Na onegdajszej rozprawie odpowiaBramki dla Cracovii uzyskali: My- nięcie ręki) zastąpił go już do końca
ul. Łobzowska 6 .. Apteka". tel. 173-36. ul. Grze- d ł
"t a gm., St a- siak ()
b
górzecka 9 ..Pod św. Kingą". tel 138-57. ulica a ten sam syn d awnego wOJ
3, Kisiel ińs k i ()
2 oraz Pt a k i Ku- meczu C zu,
Długa 4 ..Pod Złotym Lwem". teł. 102-94, ulica ni sław Ptak, za to, że wobec niejakiego biński po jednej. Honorowy punkt dla
Do przerwy Wawel trzyma t się
K-rakowska 19 "Pod Murzynem". tel. 101-21. - Teodora Cygana, w nieobecności zresz- Stadjonu zdobył Tomala,
dzielnie, po zmi a nie stron Garbarnia
W Podgórw: ul. KailwarYi:>ka 27 ..Pod Hy- tą obrażonego, wyraził się "Lelitę" niech U zwycięzcy wyróżnić należy: Szum- była agresywniejsza, wytrzymując legea,", tel. 147-06.
szlag trafi, musi go szlag trafić
i je- ca, Mysiaka, Kisielińskiego i Zastaw- piej tempo gry.
WYKLAiD KS. PROF. DR. KRZESINSKIEGO. go młyn, jak nie za jego żywota, to, gdy niaka. Sędziował p. Gauda.
Bramki dla Garbarni uzyskali: RiesW środę. dnia 15 marca o godz. 7 wie'cz. młyn będzie miała jego córka". Gdy p.
PODGÓRZE-LEGjA 2:1 (0:0).
ner, Pazurek. Smoczek i Skiba. Dla
Ks. prof. Dr. Andrz ej Krzcs iń s ki docent U. J. Cygan powtórzył wspom. rozmowę kieBenjaminek Ligi wystąpił do gry z Wawelu - Wróbel.
wygłosi w Domu Katolickim w Krakowie, ul. rO '\\'~likowi młyna p, Motyce, a tenże za- sześcioma rezerwowemi, Legja - z I LOBZOWIANKA NOWOWIEJSKI
Straszewskiego 16 (wykła d P.t. : "Prawo włas- komunikował to obrażonemu, wniósł p. czterema. Wynik spotkania nic odpo7:0 (6:0).
~ti!~i1.m~?.l.ność osobista w komuniźmie i chr y- Lelito skargę o obrazę godności osobi- wiada przebiegowi gry.
Przez cały cz~<; ~ry z naczna przeW wy k ład zie tym prele::rent u wzgl ę dni en- sŁej z art. 25'6, na skutek której odbyła
Legja by ta zespołem lepszym i na I waga f'~o JE')\','i:"iki C:"r17 ia n. Weinreb.
cyklikę pa'Pi eża Piusa Xl. "O ustroju spolec?- s ; ~.' właśnie onegdajsza rozprawa.
przegraną w każdym r azie ni e zas tu ży - l\O ONA .- r . -" . '" .' N 2:0 (2:0).
nym" . Bedzie lo daiszy z cyk It I niezwyk le
Mimo, że oskarżony p.
Stanisław \' ta.
i S~dz i (l . n. ["li .,' . ' .
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