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KEPLER

mianowany zastępcą
Hitlera do spraw I!ospodar-

gyeb.
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Wiele osób śmiertelnie porażonych piorunami - Osady wiejskie
płoną - Troje dzieci zginęło w płomieniach pod Bielskiem Podlaskim

.froszne ska'ki burzg
Eublłn, 19 lipca.
łukomskim przeszła

Nad powIatem
gwałtowna burZa połączona z ulewą,
gradobiciem i plrunamL
We wct Szczałb piorun uilerzyl :w
dom, należący do Tomasza Mankiewicza
ZABIJAJAC LOKATORKĘ 60-LETNIA
FRANCISZKĘ OARBACIUKOWA,
oraz raniąc MankiewicZ8.
We wsi Lykobykl piorun zabił kro.we i
CIĘŻKO RXNIAC" PASTUCHA.
zaś na łąkach pod osadą Lysobykl piorun uderzył :w stóg siana, od którego za
paliły się sąsiednie stOli w liczbie kIJku, które spłonęły.
W samym Łukowie piorun uilerzył
w antenę radiową, wskutek czego
PORAŻONYCH ZOSTALO ~LK~
OSÓB,
znajdujących się w mIeszlianłu.
Pozatem wielkie ulewy l .wichry wyrządził&' olbrzymie straty
na polacJi
oraz we wsiach I osfldacJi.
Straty w polach obliczaJą na bllslio
25 proc. zbiorów, które uległy zniszczeniu.
~~~

.
., ~
, BrzeŚĆ', 19 lipca.
Nad Brześciem ł okolicami przeszla
gwałtowna 2 godzinna burza z piorunami, od których spłonęło 6 hudytIllk6w
w różnych miejscowościach. lakotei u-

r
I'

i zawiera między innemi
sensacyjnej powieści

okolit:ot:h
I Brzesko

Brzesko, 19 lipca,
We wsi, nawiewionej orkanem poszkodzonych zostalo wiele przewodów
W dniu onegdajszym po połudndu wstała sbra,szna panika.
telefonicznych.
W samym Brześciu uszkodzonych przesz;ł,a nad .pow1a.tem ,brzes~im str~Zwierzęta wyrwały się z stajen i pę
zostało ponad 100 aparatów.
na trąba p0"Yl~trzn.,,:, ktora .z,n[sz,czyła me ł dziły na pola. Również mie'szkańcy W'SIi
,**
*1
rp.~,l cał.kowill~le WSle Gnojek or;wz czę- w panicznym strachu wybie1gli na pola.
Bielsk Podlaski, 19 lipca.
SC1.OWO LeWlMę ąallerowską. Juz w go- albowiem myśleli, że wieś została naPomiędzy godz, 17 a 18 na kolonU dzmach ~opołu~wwych P?czął dąć gwał wiedziona trzęsieniem ziemi. Dopliero
po dłu.ższym czasie wichura u,g,tał, a. Skut
Utaczki, gm. Milejczyce, spłonął dom Łowny WLa,tr, ktory staJIe Sllę wzma.gał.
mieszkalny, stanowiący własność JaOkoło godziny 2 niebo zakryło się ki orkanu okazały się straszne. Prawie
na Janowca.
czamemi chmurami , tak że zapanowały cała wieś Gnojek została zniszczona.
TROJE DZIECI, 'A MIANOWICIE kompletne ciemności. Rozległ się jed"
.
. .
6-LETNI MIKOŁAJ, 4-LETNI MICHAŁ nocześnie trzask łamanych przez orkan
Nlektore domy, Jak n,ruprzykład dom
I 2-LETNI BAZYLI ŻYWCEM SPŁO- drzew i wstrząsanych niezwykłą siłą wia Katarzyny Strzes!k z~tsały rozerwane
NĘLI.
tru_zabudowań
z podłogaml.
Wlatr wyrywał
ma_________________
_ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ wraz
re
i drzewa, które
na od1egłość kiUru kilometrów.
dęby

Ire~lłoWinie WJ~itnelo_ ~omDniUJ
WBD~i~emie
ar... ji

Działa. dł._nie

l

_~I!ierskiej

całość

i szczegóły
wielkiego konkursu literackiego z nagrodarn,i pi.eniężnemi w s umie 600 zł.

rozrywki

umysłowe

(ena numeru 30 gr.
Do nabycia we wszystkich
kioska,eh gazetowych-

Mieszkańcy wsi położonych w odległości 10 kIm. znaleźli później przedmioty należące do mieszkańców wsi Gnojek, które wiatr aż tak daleko zaniósł.

Tegoroczne za,siewy zotsały całkowi
Budapeszt, 19 lipca.
Rosin,g er przybył celem zorganizowa(PAT) Polic?a aresztowała wybitnego nia komun!stów węgierskich. Działał on cie zniszczone.
komunistę RoSJingera, redaktora węgier- specjalnie wśród armji, organizując rówWYSOkoŚci strat od tej pOry nie ut&skiego p~sma w Moskwie.
nież strajki fabryczne.
lono.
M

Policja niemiecka

w
Paryżu
Hitlerem i Oaladierem? -

działa

Paryż, 19 lipca.
(PAT) "Le Remparl" zwraca uwagę
na Z')Y!ię!kszenie się ostatnio lioezby urzędn~ków amba's!lidy niemieckiej w Pa'fYżu.
IloŚć nowoprzyjętych pracOwllików
dyplomatycznych przedstawicielstwa Rze
szy w Paryżu wynosi obecnie 40 osób.
Jalk twie'rdzi dZlenni:k, urzędnicy ci
należą do tajne; policji politycznej organizac;i hitlerowskiej i wydelegowani zostaLi dl() Pa,ryża, aby śledzić dzia,ła.Iność
emigranit ów po'Litycznych ~ Niemi~c. ·
.
Berlin, 19 hpca.
(PAT) BaW1ą<:y tu pr,z,ewodmczący
konferencji rOo2Jbro;eniowej Henderson
przyjął przedstawicieli prasy angie.Iskiej
i amerykańskiej, którym oświadczył, że
w 2-diniowych konferencja,ch berLiń&kich

omówiono poglądy w zakresie akcji roz'l BOLSZEWICKIEMI ELEMENTAMI,
brO'jeni1owej i mimo znacznej różn.icy KTÓRE MÓWIĄ O DRUGIEJ REWOzdań, dopr-owacLzono do uzgodnienda waż
LUCJI....
nych pook1ów.
. • . •
Wspominaiąc o pakcie czterech Hen- ł rząd zgodme z WIelkim zakreslonym
del'soi!l oświadczył, że po podp,isaniu tego plan~m rozpoczął wal~ę z chorobą cza
paktu winno dojść do spOtkania osobiste su, Jaką jest bezrobOCIe.
go Hitlera z Da1adier'em.
Henderson w środę wyjeżdża do Pra.
gi, a stamtąd' do Monachjum, gdzie spotWyrok w procesie
kać się ma z kanclerzem Hitlerem.
Berlin, .19 lipca.
"Centrolewu"
Minister G?e~bels wygłos!ł ~rzez ra
zapadnie w czwartek.
djo przemÓWIeme, przypommaJące co
do swej treści mowę kanclerza Hitlera,
;Warszawa, 19 lipca.
wygłoszoną W Lipsku.
Wczoraj zakończył się przewód sądoMówca oświadczył, iż
wy w procesie przywódców "CentroleRZĄD BACZNIE CZUWA' NAD TEMI wu". Obszerne przemówienie obrończe
wygłosił oskarżony poseł Pragier. Reszta oskarżonych nie zabierała głosu. Wyrok zapadnie w czwartek o godzinie 9-ej
rano.

l

I

~enit ~~iń~kinali~wi~Die
wuntkie
~artie,
terenie Wolnego Miasta
dziala.jące
Gdańsk, 19 lipca.

d z i a ł y rozmaJtosci, humoru,

unosił

Czy dojdzie do spotkania pomiędzy
Ooebbels zapowiada walkę z elementami rewolucyjnemi w Niemczech

2uaNr. 8

ukazal •••
'YGodnlka

W

Obecnie chodzi nie o dotychczasowe
Wczoraj wieczorem na zebraniu u- przekenania polityczne ale o zdolności
rzędniczem wygłosił prezydent senatu i pracę tych ludzi.
dr. R,auschning przemówienie. wskazuJednak marksiści muszą by'ć uważa
jąc na znaczenie
stanu urzędniczego ni za pozbawionych prawa sprawowadla ruchu narodowo - socjalistycznego1nia urzędów i dochodzenie przeciw nim
! i władz gdańskich. Mówca zaznaczył, będzie przeprowadzone w drodze postę
, że niebawem I w Gdańsku stronnictwa pow ania dyscyplinarnego.
polityczne przestaną istnieć.

IOlbrzymi

r

pożar

w Marokko

•

Post

wystartował

w Irkucku
Dziś
wystartował z

(P A T)

Irkuck, 19 lipca.
o godz. 7 rano WiI1ey POst
Irkucka do dalszego lot1lr

Trocki
do

wyjechał
Wł och

Paryż, 19 lipca.
(P
AT)
Agencja
Havasa
donosi, że
140 osób poniosło śmieri JJJ płomieniac:1i
~rocki opuścił wys p ę Prin cipio, uda j ąc
Casablanca, 19 lipca.
ni 30.000 hektarów. W płomieniach pO- SIę do Włoch , w celu z a sięgni ęci a pora·
(PAT) Pożar, jaki powstał od pracują niosło śmierć 40 osób.
dy lekwrzy w zwi ązku ze z łym stanem
cego traktora pod Petit Jean został zloDuża liczba osób doznała
ciężkich zdrowia swej żony.
kalizowany.
poparzeń.
Trocki w związku z chOł"obą żony ma
Pożar zniszczył zasiewy na przestrze·
Straty ·Jblicza.ją na miljony franków. za,trzymać się dłuższy czas n,a Karsyce.

6 cmlnl.łtacJ.

REDAKCJA
dla całej

dla

M.AŁOPOLSKl

Krak6w,
ul. Pijarska '"

Kraków,

ul. PIJar.ka 4

Tel. Nr. 16S-()('

TeJ. Nr. 171-/10

REDAKCJA Drzy)muJe Interesantów

ca.łej

MALOPOLISKI

od 11-1

przed

południem I od

S-1 wieczorem. ADl\\łNISTRA~~Ą Idzi'!l sqned~j~' pisma) od 9 rano Inseri!towy) od 9 rano - t w pqłU911le I qd ~-1 "'!eQ.o'tm1

AIlRES TELEGRAfiCZNY' ..Expru! Ilustrowany", Krakćw.

':r~~~!=~i!:~!l~~::

od 4-7 wIeczorem -

(dział

.~l'ł,*O P. K. O. Oddziału krakowskiego, Krak6w 411.700

•

l1-letni

Ja.'k donoSliMśmy O!rl<e,gcLai ZI1l1arł na;gle
w swem mieszkaniu przy ul. BLich nr. 3,
56-1etati. profe.s'o r ginma.Zljalny Edwud
Dawid Woh1muth.
P'1'zybyły lekarz
stwierdził zgon wskutek ata.k u serc.a.ZW'łolci rprZle'WlieziQ11o nie do .zalkladu
medy.cy sądowej, 1e.cz na cmentuz l~ra-

w południe i

chłopiec złodziejem i

Niezwykłe

dzieie

oszustem
w mieszkaniu dr. Badonia

kradzieży

CIbL5iddMF

"

,..

Krwawa awantura
na uL

Sławkowskiej

Na ul. Sław'!wwskiej powstała wczoraj wielka <!w~wtura. któn\ wywołał bez
powodu 47- letni robotnik Stanisław Dą
bro\vski. zan:. prl;Y. ul. Krowode!'skiei
45: W CZ~SIC klotm uaerz.ył o~ .An~ę
MJkus (LllbJcz. 13~ w .twarz tak SIlnIe. ze
ta pad la na nemlę meNzytomna.
I
Udzic'ilo jej pomocy oo~oto wie lekarskIe a a wanturnika aresztowano.

Wczoraj o godz. U-ej przed polud- nv, usiłowal zbiec. został jednak przy
niem dokonano w miesl'Jkaniu dr. Allto- pomocy studenta U• .l. Kazłmierza Soniego Badania przy ul. Garncarskiej 7 ' bonia zatrzymany.
kradzieży. Z kieszeni marynarki skraPrzybyly posterunkowy odprowa'
dziono mu książeczkę oszczędnościową dzil chłopca do komisariatu, Rdlie okana 300 zł.
zało się, że jest to U-letni Edward
eHclci.
Wkrótce po't em do kasy oszczędno- Ziemba z Swoszowic. Skradł on wlaśWc~ o godz. 3 ~opoł, IXłbył się ści zglosił się jakiś chłopak i przedsta- nie tę książeczkę i usiłowal dokonać
po:g~zeb z~arłego z udz:ał;m pubhcz.no- wiwszy książecvkę, zażądał wypłaty! oszustwa przy podjęciu sumy na niej za. '
,
.
,
ŚCl l ucz.ruow szkół, w ktorych zmarły; pieniędzy. Urzędnik zorjentował się od- pisanej,
NOWE \\-LADZE Z'\. LEOJONISTÓ".
wykładał.
razu. że chtopie'c nie jest właścicielem
Policja ws~częla ' dochodzenie celem : ~a odbytem, ostat~.io ,Wulnem . Zebraniu
książeclki.
ustalenia, z czyjego polecenia dzialal ów Z\Vlą;r.~lI Le;:-Jollls,ÓW rnJSKlch qddł-Iału KraPOPULARNA WYCIECZKA KOLEJOWA
ChI'
'd
.
t ł - hl
k
kowskle~~ wybrano preusa OddZiału Ob. D-ra
kr ęgowa KI·
oPIec WI ząc, ze zos a lozpozna , c opa .
Augusta l..hana '
""_· .....
Dyr"''''CJa
V I
o el P ańS twowY ch w
.
Krallrow~e or>ganizl\lje w niedai~lę, d·nia 23 lipca
'
.
,
....
.
Do' Zarządu weszli; pp.: Angelus Ludwik,
1933 r. !Z K,rakowa trzy pocia,gi \VYICi ecz,k owe 'ł7.t.
~.
.,
~ Rrunne-Selim Władysław. Czer\viński ·An·tpni,
po cena·oh popularnych.
~..
o~~or~onlll
ttle~ Dr. CZlIchajnowski Bolesław. Milli Jall. PodPierwszy pociąg: dQ Ustronia I Wisły. Od.•
łfI:łII
lt6rski Michał. Dr. Radz~ljlsl<i Rudolf, inż. Rajazd z Kirakowa o godz. 6.35. PrzyjlllZd do Ustro
łTV · DPf;Z~rr!.. -"(I.r::T.;; ;:r• .,,,, tritn:V"<"n'€:u ~i'-111'!'~'~ni'~~~""'"
kisz Mieczysł7.w. elr. Kwieciński Zdzisław.
nia o go&_ 10.11. przyjazd do Wisły o godz.
Szap\(owsl<i Adam. Urbański Jan, 'dr. Załuski
10.32, odjazd z Wisły o godz. 18.25. odjaoZd "L
Pocze.kalnia drugiej klasy na dworcu fel, zawierający potówkę i bilet okręż- Kazimierz. dr. tal, Rudo\.
Ustronia o godz. 18.44,.1>rzyja'zd ~o Krakowa o krakows.ldm była w dniu 16 bm. wido·w- ny. Tropp został podejrzany o okradzeSąd Honorowy stanowi?, iv.:'\l przewoduigodz. ZZ.18. Cena przejazdu tam I z powrot~m nią burzliwego zajścia. Jedna z pasaże- nie kupca poznańskiego Waltera oraz o C~<lCY: dr. Scheurin:t Stal1isl~w dr. Bobilewicz
zt. 6.50_
_
ł W'
d .
• Władysław. Rychłer Jan. Ś:iwii!ski Władyslaw,
Program w W1ś1e; 1) Zvned,zenle Zamku Pa- rek, czekając na pocią~, usnę a.
pew- uSiłowanie doJ(onania l.ra z.1dy u owej Jr. Traczewski Zdzislaw. dr. Wrl)Uiewicz Ta
na Prezydenta, 2) Wyciec.z.ka na Stou.k, 3) ką· nej chwili poc~uła, że ktoś zamierza ją pasażerki. Dochodzenie zostało w ciągu UCIISZ.
piel
i plaża
(bilety w cenie 30 gro- okras"c. Ob u d'l
. 1. uJr.
. '7.ał a o bok s l' e- dwuc h d'
k .
. . .
. t
. ..
...
._
.
s'ZY) ,w4)basenie
zwiedzanie
Wisły.
Zl a Solę
ni u onczone l JUZ wczora1 s a - . D~. KomiSJI RewlZVlneJ. weszli. prz~wodn!W Ustroniu - 1) Wy<:ie·CZlka na Caantorlę, bie ja.kiegoś obce~o mężczyznę, którego nął Tropp przed sędzią grodzkim d1'. z ąc~ .. J-lardt Ed~und. Klelman "ntoni. . f'h.
2) ka,pie1 w basen,ie l plaża (Mety. w cenie 30 za t.rzym.ała.
.
L:urawskim. Przewód sądowy nie wyka- 7ewsl,1 Xd\\"~rd . .' ekllllda Jan. Szyhowskl ~tagroszy), 3) ZJWi-edzanie Żellazneogo tr6debka.
p... trolujący na dworcu posterun.kowy zał winy oskarżonego, który też został '!I sła;\·. 1rm.hlń:~kl Tadeusz.
.
Drugi p()cla,g: do Kalwarii i Lanokorony 1"
ł
Ił'
. \\ ladze ZWiązku opr6ci!:. prezesa stanowią:
Odjazd z K.rakowa o godz. 8.55, tmzYiazd do po' l,c)i zatrzyma go i wy egitymowa. uniewinmony.
wiceprezes dr. ~zuchalowskl Bolc":law: sekreK8!lwarii 10.17, odjazd z Kalwa;rji o gO<kL. 21.15, Okazał się n4m kupiec łódzki Tropp. W
Bronił aclw. dr. Pleszowski.
ta.rz Bru,.me-Se~l~ \V1~dyslaw,. s.karbmk Pod'5orskl Michał. ńlcrowmk Bratniej P0'!l0CY dr·
przyjazd do Kraikowa o godz. 22.27. Cena bile- czas,i e rewiZlji znalezi,ono przy nim porttu tam i z powrotem zl. 2.80.
Zak . Rudo\. reszta ad punkt 1) pozostaJą czlonPmgram: 1) Zwiedzeme T9.rgów Ka,lwaryjkaml Zarz:\du.

l

Upl(f(

I

U.ra d.

O

I

~~I~~

na ~ur~~c ~wnl·!

1~lunl'~wij

wl~~II' [l~fn·l~

uchwalił Zarzą1 GłÓWl1V zwołać

sokich, bilety
cenie 25 dogroszy).
2) Z'Wiedzenie
kolasztoru,
3) w
wyc~e,czka
Lanckorony.
XII Nastepnic
Oltólny Zjazd Legjonistów na dzień 6 sierpTneci pociąg - do K1'Zeszowic, Tenczyka I
nia r. b. do Warszawy.
Czer.ny - Odlazd z Krakowa o godz. 13.30,
Członkowie Oddziału, chcący wziąć . ud?iał
pr,zyja'zd do Krzeszowic o &,odz. 14-ei, odjazd z
t
k
., t .
t
.
.
.
w Zjeździe. zechcą zgłosiĆ" swoie uczestnictwo
Krze'szowic O" god,z. 21.03. I>r?yjazd do Krako._._ ~ gn y
~zanv
y
Wl,ęZlenJą
w ~ermil1ję ~o dnia 31 lipc!l b. r. w biurze
wa o godz. 21.39. vema pr~elazdu tam I z po.
Ó
l Q l'
l ł n d i b K l h b·t
.
ZWlazku na, Wawelu w !todzmach urzedowych.
'f
zł. H9·
10:1
\ J\
.
I~ru W". (, IRca.
S rze l
o.n C • . , li.a C y l~. , Z po\V~d'U urlopów letnich l.arzadzi\ Zarliłd
, fb&+lłińi~1 Wycle:ozki I,nd au~'fł!. e
W a '!IC'Z nIe
okTId'ltrfo ś'hllafego
BandYCI rzucIlI SJę na WItka. Który jednomiesięczną przęrwe w urzedowaniu w
ws:zY'st~lch pocl.ągaoh mIejsca oomerowan.e. Do napadu rabunkowego na tamtejszą hur- jeszcze kilka razy strzelił, przyczent I czasie od dnia 10 lipca do d\1ia 15 sierpnia 1933
'YIS!YBIIKtallwaorll edwajgol! rdeslt;Wj!t'aC~jnfY l d~- łownię tytoniową Bandyci splądrowali ranił bandytę Jana Smolenia MilTIO to roku. Sekretarial Zuzndu O!<re~owego czynny
cmg. , e y SlPrz a ą l 11 .z e,a ą ],Jli o r m a < : y J l '
. '
Ik
t 'k"
. k· i
d · · 18 . d
P. B. P. ,Ol'lbis", Ry,nek Gl., .. o.rbi>s·' Plac Kole- magazyn, a tytoń ukryli następnie na' obaj bandyci zbiegli. Zawiadomiona o 1~-ej we \Y Ol I I Pl'lt logo z ny -ej o
.
jowy, Palski Zwi'ązek Turysty;czny J\l;1. Szpita'l- Kępie na Dunajcu. W czasie dokony- napadzie policja wszczęła pościg za ban
36, "Wagon-s - Lits - Coo,k ', lilio SłaW1k~w- wania kradzieży przechodził przypad- dytami.
PRZELICZENIE
KRÓTKOTr:."'RMJ_NOWYCłf
na
/lika 12. Kasa Osobowa na dworcu gl. Ilość bI,je..
S
. ł'
.
tów ogran!czon.a.
kowo w pobilzu maga,zynu
tamslaw
Vv krótce znalazła Smolema w katu- ZOBOWIAZAŃ W KOAHl~..\LNf:.J KASIE '
Grzegorczyk.
ży krwi. Bandyta, przewieziony do
OSZCZEDNO~CI.
OPŁATY OD CZYNSZÓW DZIf:RtAWNYCH
Ujrzał on światło
w magazynie i szpitala w Tarnowie, zmarł. Wkrótce
Towarzystwo właśckieli reałnoścj Wiei.
NA RZECZ fUNDUSZU PRACY.
Krakowa. Sie1na 2 kQmllnil\{uje nam;
Na podstawie zarządzenia Izby ·Skarbowej zawiadomił o tem stroża nocnego, Pran ujęto drugiego bandytę, Michała Batko. kie~o
Wobec dew~luncii dolaf.l. Komqtnalna K~sa
Wczoraj stanął on przed sądem o- Oszczęnności dOIlI:lj(ała sie i domaga się od wła
w Krakowie Zarząd miasta podaje do wiado- ciszka Witka. Gdy Witek wszedł na
mości interesant6w właścicielom, względnie ad- teren posesji malgazynu, jeden z oprysz kręgowym, oSkarżony o dokonanie wła ścich~li realnośc!. jako swych dłużników, przeministratorom realności w Krakowie, że opłaty k6w napadł na niego i zadał mu cios tak mania do hurtowni tytoniowej i o doko- :iczenia długów dolarowych po kursie 8.90 za
od czynsz6w dzierżawnych na rzecz funduszu
kradzieży, na o- jeden dolar i oel teg:) pr-zeli--.zcilia U"za'leinia prn
Pracy, wynikające z ustawy z dnia 16 marca P otężny, że stróż zwalił się nieprzyto- nanie szeregu innvch
j
longate kredytu.
'
Ze względu n? P<lwyższe żadanie Dyrekcji
1932, o funduszu Pracy Dz. U. R. P. Nr. 22, mny na ziemię. Następnie bandyta za- g6lną sumę 10.000.
.poz: 16 kt6re to opIaty za II kwartal 1933 - brai! mu latarkę i laskę.
S. o. Kalafarski skazał go na .( lata Kas.r, Prezydillm TOI'.·arzystwiI w drcdz~ per·
są płatne w siel'lPniu b. r. należy uiszczać bezWkrótce Witek ocknął się, a widząc więzienia. OskarżaŁ prok. Kozub, bro- traktac.ii z D~l rekcj;J, Kasv ur.y"kalo dalsze
pośrednio w Kasach właściwych Urzędów Skaridące ulgi dla właścicieli re:llnotci .
z Iupem, I nit adw. Paleczny.
Bliższe informacje otrzymają wlaściciele
bowych w Krakowie, zamiast w Głównej Ka- wychodzących bandy t 6 w
sie mieJskieJ.
realności IV Biurze Towarzyst1va w goozinach
popołudniowych.
NOCNY DVtUR APTEK.
"Allteka pod Zlota OIowa" - Rynek 13,
DAR NA KOŚCIÓt ~w. AGN1ESZKI
"Avteka pod Trzema Koronami" - ul. Retory·
WPani StanisłaIY2 Sp:1rno\\·a. za:rI. ". 1(,:'1ka 1, "Apteka Czternast~." - uL Lubicz 7,
Ot
O rzvmaJą
k(\\\'le, ul. ł'.obzo\\":.b L. 4. skla:h W 11<l _ z~j AdApteka - Stradom 6, "Apteka im. Kr610wej
. .
."
"
"
.
ministracj! 1(1 srebrnYch mo;,::t, lako dar Uii
Jadwigi" - ul. Karemlicka 9.
J ,ak JillZ swego czasu donostltsmy, z
W zW11ązku z hkwldacJą oddLlelneglJ kOŚCI.·Ół św, . A.gni PsZ:ki
W Podg6rzu "Apteka ,pod OpatrznOŚcią"
dniJem 1. sńerpnlia b,r. ~ies~o~y .zostaje 'fi ~ądu .dla okrę.gu po~górskiego interwen·I-~~~~~8~. ' . (;,~
ul. Brodzińsklego 1.
Knako'wl.e Sąd Gr<?d.zlk i II, mles~cząc~ SIę Jowah one·g dal u wojewody dr. Kwasni~-I
..
.
-'.
przy ul. Cz~rne.<:~lego n.a .Podgorzu, l ~d wS'kiego pl'\Zeclsł,awiciel.e pa,lestry podte~o czasu l'struiec
' k"lej z a dwo'k ate.m d'r- S tuh rem na ,l
• d
S d G dbędzae
k' K w K~akowle
.. d
gors.
t y .1K__
KRAKÓW.
IU Je en ą
fIO IZ l
arny 1 Je 'e n .
J
d t ...
k tk' l . I
ń
•
s aWlając ulemne
s·u 1 e; .
.
11.50 Program na dzIeń bietący. 11.57 Sy- G ro d'zk'l· CyWl'In y. S·le d'b
Zl' ą t elóo
pIerwdcze .e, ..prze
ł
.
gnał czasu, 12.05 Płyty gramofonowe. 12.25 s.zeg'o sądu będzi.e dotychczasowy ~mach I ,eCyZJl w.adz.
P. WOjewoda pr'1;yrzekt
..:-_"'-_.--!.,--._-•._ ....
Przegl. prasowy. 12,35 Płyty gramofonowe. 12.55 Dz. poludn. z Warszawy. 15.00 Płyty - sądu podgórsk~ego, ~atomiast sąd cy.wil-: ro~pat~zyc 7.gł.oszone dlCzvderaŁy 1 prze- . A• .n..4IQI,~~~~",,~~
krakOlWslnego kazać Je wladzom centralnym.
~~~~"""'IF
15.55 Kronika harcerska. 16.00 Słuchowisko dla ny dla całe~o pOWl'atu
dzieci. 16.30 Płyty gramofonowe. 17.00 Odczyt
w
gmachu
c y - l §
z Wilna. 17.15 Koncert popularny. 18.15 Odczyt
,
z Wilna. 18.35 - 19.20 Transmisja koncertu Wli1lnego pny ul. św. Jan,a 22. PI'lOkuratu·
kameralnego z Warszawy. 19.20 .. Skrzynka
pocztowa". 19.35 Rozmaitości. 19.40 - 22.00
Transmisje z Warszawy. 22.00 Muzyka lekka. dJz-iby do ~machu sądu Okrę~owego Kar·
b
.
22.25' Transmisje z Warszawy. 22.40 - 23.00 nego i zajmie skrzydło od ulicy Kanoni- RObotnicy przemysłu
drzewnego domagają si rm lW I I"rov.;eł
D. c. muzyki lekkieJ_ 23.00 tlejnał z Wieży
Marjacklej.
.
czej. Natomiast biura sędziów śledczych
Związek
Zawodowy Robotników kadry bezrobotnych.
zostaną przeniesione z ulicy
Sellack:ej, Przemysłu Drzewnego ZZZ odbyt 0Zebrani doszli do przekonania, że
TEATR M~~~~~~~t~J~~kBPG'6' - o godz. na Kanon.iczą 9, gdzie narazie
jeszcze gólne zebranie z robotnikami stolarski- anormalne stosunki wśród robotników
2O-ej "Fa-au!ein DOIkto~".
ma s·wą siedzibę sąd Grodz.ki Karny 1.
mi. W czasie zebrania wygłoszono re- I stolarskich powstały naskutek braku
REPERTUAR KIN:
W związku z temi zmianami w Od'IlOŚ - ferat~ na temat umowy z?iorowej. i I' umo~vy zbio~uwej, g:varantuj~~e~ wa~~6Lto;-..:.BI~aes~ł~cizkna~·~~aniarz.·
nych gmacha<:h sądowych ro,zpoczną się cenl1lka płac, poczem wywH~zata Się mnkl pracy I płacy I uch"·alth JednoATLANTIC: -.: "Romans nowoczesnej panny". wkrótce prace nad ich częściową przebu dyskusja, w czasie której wyrażono u- głośnie. aby ZZZ przystąpi! do pertrakDOM ŻO):-NIERZ.A: - .. Nieznośna fifi" .
.' dową względn.ie odnowieniem, przyczem bolewanie z powodu stosowanego obc- t"cyj z inspektorem pracy \V spra\yie
PIWMiEN; - .. I aka sło~l~a d.~lewczyna lak tv ·1 s.zere~ bezrobotnych utrzyma
z.ajęcie . cnie przez pracocbwców wyzysku ro-! 7u\\"arcia takiej umowy.
I .Romans z pornczl1lklem .
"mL~~
.. 1111
d llOtJ11'1'(:l\\'
D O'OO tI1'IC\' I;"z·~ S·lę z t P ll1 z· ... J1-, i. . ··o
stnN,:.
f: -- ,1-1 :: 110. Parrż!" .. liallo. B~rlin!' l Pl'7.Y
- tel' spos,ob!1ośc l' \11 5
"
są. t!
\ . 1·\ t(')J·zv
.. - l'OJ'z"stal'",
\ '-;" : , c, c Z' obe..r\
... ,y . c, "
". - . . ": . . ~.I SZTUKA: - .. \v ,idłach s7.aleńca".
\ Okręgowego karnego przy ul. Scnacl{1eJ cnego krytycznego POtOZCI113 robotnl- uaHle czynnJ!\1 w I1znaDlll Ich clezklcgo
F3r.G <\TELA: - "Kob ,e!o nie ~rze>sz".
Iprzebuduje się i powiększy kilka sal roz· kó",
pogarszają ciągle wamnki pra- !10łożcnia przyjdą im w tej sprawie z
!' -' !T' "P~by G:~o! o" i ,Na,piętnowani LU-I,.,.,.aw, nłeodpow.-iaclający:h
c1o.tychcz8JS cy i przyjmuią ,,-ciąż .nowych. p,ra.kty- pomocą i uniemoili.w!ą. w ten sposób
l ':' t:CrIA - .. Zona z drUIl;H?i ręki"
t'"
l
l Id l
1i
1
dzi~".
swą sz:cropłO'ŚClą swemu celOWi.
! k"nt6w.
prze4t <':0 z\~nę {sza SIę CIąg e a sze \'~ " ... ~-~. ~ \\-rnJe Je 1.
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Krwawe starcia policji z bandytamr
Jeden z bandytów

został zabity.-Pościg
ubiegłym

Jeszcze niepokoiły
i
. W ł 'k'
P oleSI~
o yns Icm przez

za

Zuchwały

ludność

członkami

bandy

na bieństwa usiłowali z'6lec do Rosii 50dł'
. k' ł
U,gl czas WJe::I'leJ..
.
zdołah ukrywać. się prz~d policJą..
Za lblegtym b~ndytą,. kt6ry. uzbroI?ochodzą onI z pow1atu kowelskle- jony był w ~a~an I krótki karabIn, zago I wedtug wszelkiego praw podo- rządzono POSCIg'.

Kowel. 19 lipca.
Na terenie powiatu kostopolskiego,
znÓW doszło do krwawych utarczek
międlY policją, przeprowadzającą tam
energiczną obławą, a członkami band
dywersyjnych, grasujących w okolicy.
Tym razem miało to miejsce w pobliżu wsi Kostrówki, gdzie w czasie potyczki, w której brali też udział oprócz
posterunkowych policji państwowej i
członkowie organizacJ'j "Strzelca" na
wezwanie i zarlądzenie miejscowych
władz adminstracyjnych, w celu wzmoc
nienia zarogi policji. został

samll We wł<lsnym interesie jednakie żąd<ljcle oryginalnych tabletek Togcl D~ nabycl<l
we wszystkich aptekach.
. Nr Rag. 1364.
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Trzy zamachy
sarnobójcze

napad
na
bufet
kolejowy
za bondgJfollDi .. wa

Pośc:ie

&J1W'''fłł2WfA'9i'''i

~

Wczoraj o godz. 6 rano wezwano
Gdy pogotowie ratunkowe na u! . l\onfederaWarszawa, 19 lipca.
picrosy
się pod ladą.
d' 25 -1et'
. znajdowały
.,
.
ck::>5
ą '"' , gZie
ma st·
uz" ca, Elżbl'e Wczoraj w godzinach wieczornych Węgl~rska pochyl1/a
aby Je wydo- ta Jaworska, zam. przy ul. Kochanowna stacji wąskotorowej kolejki dojazdo stać J~de~ z przyb~szow w~koczyt. za skiego, napita się większej ilości esenwei w Wiśniowie (gm. Jabłonna) dok 0- bu!et I. me zwracając u.wagl. na kllk~ cji octowej. Denatkę odwieziono do
zabity jeden z bandytów
nano zuchwałego napadu rabunkowego osob. sledzącyc~ ~ gtębl sali .. ~zuclł szpitala. Przyczyną rozpa,czliwego kroo nieustalonem dotychczas nazwisku,
na właścicielkę bufetu, 42-letnią W/a- I Węgierską na zle~lę, zatykając Je) ~sta I' ku byty niesnaski rodzinne.
ręką, drugi natomiast szybko wycIąg. ,
Drugi. osobni'k, ostrzeliwując się gę" dyslawę Węgierską,
sto. rzucił w stronę ścigających go graPo odejściu pociągu, kiedy pasaże- Il.ął szufladę z pieniędzmi i zaczął ChO-\
Na ,ul. Smoczej 10, 27 -letma służąca
nat. N~stąpiła ekspl~zj~, która ułatwiła rowie opuścili prawie całkowicie po- wać nagromadzoną gotówkę do kle- StefaTIJa Kaczmarcz~k, zatruła s.ię gamu uCleclkę w pobliskie lasy.
czekalnię, do bufetu podeszło dwuch szeni,
zem świetlnym. Pl a,wdopodobme I1siZabity i zbiegly bandyta byli człon- mężczyzn, z których jeden poprosi! o
Zanim ktokolwiek zdołał zorjento- towala ona dokonać samobójstwa. W
kami bandy dywersyjneJ. które w roku wodę sodową, a drugi o papierosy. pa-I wać się, obaj napastnicy zbiegli. zdą- stanie ciężkim odwieziono ją do szpi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~i.~j~~~~ żywszy zabrać z kasy bufetu 30 zł.
tala.
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I

krwawo na ZI" Aelu ner~i~;~~do~~~g~dieo~:~:a k~~~C7~ę~~az~; kle:g"~tni:al~~~oli:a c~(~P~:~10~~~~~~~
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Wynajętym opryszkom udało się

Warszawa, 19 lipca.
na widok których napastnicy zbiegli.
~ dniu ~czorajszym dokonano naJak wynika z zeznań napadniętego,
padu na 30-letniego zegarmistrza Szep- sprawcami napadu mieli być Dawid i
sla Blumenkopfa. Kilku mężczyzn za- ~hil Eichencweigowie. ojciec i syn.
dało mu szereg ciosów lasikami po gZO"
Dawid Eichencweig jest teściem
wie.
Blumenkopfa. Przyczyną napadu miaRozpaczliwe krzyki napadniętego ta być śmierć córki Eichencwejga, ktozwabiły na miejsce dwuch policjantów, ra w rok po ślubie z Blumenkopfem otruła się esencją octową I zmarła w
Uderzenia krwI do jlłowy, ściskanie ł szpitalu na Czystem.
.
w okOlicy serca, brak tchu, uczucie
Rodzice zmarłej za śmierć córki zastrachu. przeczulenie nerwowe, migre- przysięgli zięciowi zemstG. Napad wczo
na, niepokÓj i bezsennoś~ mogą bYc la- rajszy dokonany przez Eichencwejgów
two usunIęte przez używanie natural- do spółki z wynajętymi opryszkami był
nej wody gorzkiej Franclszka • Józefa. aktem obiecanej zemsty.

ZwyrOdnialecze.nonio
zniewolił,
Tralłi€zne

daiew.c:zgng

Warszawa. 19 lipca.
Policja stołeczna aresztowała wczoraj ZygmUJnta Karolewilcza, zam. w
Berdaminowie pod radzymińsklego.
Mieszkanka pobliskiej wsi Stanisława Rakowska oddala mu swą lS-letnią
córkę Zosię na służbę.
Karolewski wkrótce począł darzyć
Zosię sympatja. i pewnego dnia WYSlall
swą żonę do Radzymina.

ustaliło, że jednym z napastników był większą dozę spirytusu denaturowane30-letni, franciszek. Kobusz (wieś Płu- go. Przyczyną rozpaczliwego kroku
byty niesnaski rodzinne.
dy), ktory zdotal Się ukryć,
Poszukiwania trwają.

.,

zbiec

słutącę

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14·~etni chłopiec sprawcą napańu
I{rwawe

w ogrodzie Saskim w Warszawie

Warszawa, 19 lipca.
pone roweru a następnie zadał ' RutOgród Saski stal się w dniu wczo' kawskiemu cios w rękę.
rajszym znów terenem niezwyklcgo
Sprawca poranienia rzucH S!c do
napadu.
ucleczki został jednak sch"'vt-J t1V· ('\aNa placu obok fontanny Jeździł r;\- zat się nim 14-letni chłopiec. kt6r\' iuż
werem 13-letn; Henrvk Rutkowski. W raz dokonał napadu nożowegu. a matpewne} chwili jeden z chłop::ów zaż4- lm jego zostala wówczas ul~ ;11'~tna
dar od niego. by przestał id Jzić ro'.v~· ..(rzvwną.
I rem. ponieważ przeszkadza mu w ~r,e'l
Rannego chło'j)ca opatrlyło pogatoGdy Rutkowski odmówił, chłoDlec wie.
ów dobYł noża ł usiłował przekrajać O·

l

Eksplozja gazu \V ,Kralef!B

młodej
I'

zajście

.

l

się

11a służącej gwałtu.
Po dokonaniu teRo czynu oddał Oh
Zosię do swej krewnej Kazimlerczako·BukareSzt. 19 lipca.
weJ zam. W Warszawie.
Gaz błolny w kraterze wulkanu w
W dniu wczorajszym przybyl on miejscowości Copsa eksplodował i już
do krewnej i chcial znów zniewoliĆ kilka dni pali się wielkim płomieniem.
młodocianą służącę. W obronie Zosi
Słup ognia 300 metrowe.j wysokości
stanęla Kazimierczakowa.
przedstawia jedyny W swoi.m rodzaju wf
Zawiadomiona o wszystkiem DolicJa do-k.
aresztowała Karolewicza.
W promien.iu kilku kilometrów pło'

I

W jeZ"I: lei n\eObecnooel

do:uśell

UJęCIe młodOCianych włamywaczy

Za zrabowane pieniądze kupili rowery i aparaty fotograficzne
Warszawa. 19 lipca.
letni Janusz Krankiewicz, 17-letni Jan
W dniu wczorajszym dokonano Żmijewski i 24-letni Piotr Stypula. Kran
śmiałego włamania do Towarzystwa kiewicz i Żmijewski przyznali się, że
Zakladów Żyrardowskich.
f dokonali włamania, a klucle do kasy
Złodzieie prz.y pomocy po~robione- dal im StY'pu!a.
.
..
. .
go klucza dostah Się do biura I następMłodocIam złodzieJe kUPlh sobie za
nie otworzyli kasę ogniotrwałą z któ- zrabowane pieniądze rowery, aparaty
,
.
~otog~aficzne. a r.e~ztę złożyli na ksi.ą·
rej skr.a~li 10.900 z1.
Pohc.Ja .wszczęła w · tej s~rawle do- ze.czkl .0szc~.ędnos.clOwe PKO. Kranloe'
chodzeme ~ ~resztowara. wkrotc.e ~praw wlc.za I ŻmIJewskiego .osadzon? w are·
ców kradzlezy, którymi okazalI Się 19- szcte a Stypulę narazle zwolmono.

'Ipi8eli antgr~qdofJJg

niezwykły
I

wuIkań.u:

mień oświetla okolicę,
Daje się z.auważyć wielki napływ tu·
ryslów przybywających z całego kraju

celem zobaczenia niezwykłego widowiska.
, Władze kolejowe uruchomiły specjalne pociągi, które przyjeżdżaia 'O,rzepeł·
niane. ·

l

napad na obóz

sprawcy zrabowali

-

cyaański

odznak~ wlcekr61a cyganCW

Bielsko, 19 lipca. faustrlaCkiCh, wielki złoty łańcuch. dłuNocy dZisiejszej miedzy godz. 12 a gosci 85 cm, a grubości półtor1J cm.,
L~szą napadło 13-tu nieznanych osobni· wartości 1200 zł. Jest to od,lIIaka wików, uzbrojonych w rewolwery, na 0- cekróla cyganów. Obóz cygański Dtbóz cygański wicekróla cyganów, Iwa~ dal stratę w wysokości 3.500 zI
na Kwieka, znajdujący się w KamieniWedle doniesienia cyganki, Jlllji
cy, pow, bielskiego.
Kwiekówny, sprawcy napadu pr.1C1Il'd 4 iSteroryzowali oni członków OhOlU, II ze sfer cygańskich I rozmawlab akprzywiązali do słupa w namiocie 2-ch centem rumuńskim.
cyganów przeszulcali kufry i dOkonaw-,
Po dokonaniu napadu '~bjcgli oni \\'
szy rabunku, zbiegli. Łupem Ich padło kierunku Bialej Leszczyny. Policja
960 zł. gotówką, 12 złotych dukatów prowadzi pOŚCig za bandytami.

§redi WYP~dł Z okna na b;k-'-~:eCko spadło na balkon drugiego
J:h:~ne arte§~to",fJnil1J DJ'U5ŚS1!'Uf:fi otif:eró01
Kraków 19 i,lpc.a
piętra, doznało poHuczel'l i w stanie
LOndyn, 19 lipca.
cerów armii czynnej oraz rezerwy, mięW d
.
'1
. . . ciężkim zostało odwiezione do szpitala,
Według doniesień z Aten, , wykryto dzy
aresztowano płk. Napoleona I. . o.m.u ~rly zbleg~ u .. 'poselskl'e~
szei'oKo rozgałęz.iony spi~ek antyrządo· Zerva~a..
lu~~ied~~~~Js~~' ~~zaoJ~, mleJSce w po Dwuletnie ldziecko
OJ

iThIlym1

.
. . . . . Splse~ był dZla~~m radykalno-repuSplSlkowcy, przewazme w0 1skoWI, za- bhkańsklch kół, zbhzonych do przeby'
~i,8rzali d~konać. zamachu sta?u i uWię-, wając:ego na wygnaniu b. dyktatora, gen.
z:c cl.łonko.w gabInetu Tsal~a.nsa: ~rze~-I Płashrasa.
SIęWZIęto ltczne aresztowama wsrod oh·
wy.

t
·
6
tk
k'
O za boJs wo S P ro ows lego
Proces
odrof:zoow. przez s"d lwowski

Z drugiego piętra spadł na chodnik
36-letn' K . .
P 'ch sk'
ł 'c'
ciel zaklad~z~n;;::cze~ia ~~b.\Vvs~~nil~
ciężkim zostal ' odwieziony do szpitala.
Należy 'laznaczyć, że Pychowski ni'e byt
przywiązany do ramy okiennej w czasie
czyszczenia szyby i właścicielka
mieszkania zwracała mu na to uwagę.
Mimo to Pychowski twierdził że nic
mu się nie stanie, jednak w chwilę po_
tern ule/{t wypadkowi.

W płomieniach
Kraków, 19 idpca.

Stra~2I1Y wYP'Jctck zdarzyl Sl~ w~zo
nj o bod:/.. 8.30 rano na ul. WV\,~,: d:1. ~.

Z'll11 i f;'szkala ta!!. Helena f<"wbtkowska wyszła na chwile z kuchn!. pozoI
I
stawia,ąc bez (jp'.'l i 2-letnit!go ~ynka,
l.f!'l?h.
"!:IIJ'"
r,,,ierKn p01eszlo do row "··~ '1 .;:,}
śmiertelnym.
j;:I. ca.
od któn go zapaliło s'e jego uLwów, 19 lipca.
Oskarżeni do winy się nie przyznali.
1'[::r'1\'0
\\' ciągu kilku sen'';:'l.i·l jziL"Jak już donosiliśmy. w dniu wczoPonieważ zeznania świadków bYłY,
Br k oplek-.
kI) St,lr r.lo w plomieniach. Nd krn'K
rajszym rozpoczął się przed lwowskim
I i~go nadbic~L sąsiedzi i ugasili plJlTi;(;'
sądem okrGg'owym
proces przeciwko również sprzeczne. a kilku świadków
Kraków, 19 ilpca.
nie. W stanie ciężkim odwieziono dziec
Mojżeszowi Katzowi.
oskarżonemu
o nie przybyło na Tozpraw~, sąd na wnioWstrząsający \\'v padck miat miejsce ko dr. szpitala.
SPO\\'oc!owanie śmierci ś. p. studenta sek prokuratora postanowi! !Oprawę odGrotkowskiego oraz przeciwko Tune i roczyć celem uzupełnienia śledztwa i przy ul. Pasterskic.i 39. Pozostawione I Na miejsce wypadku wezwano rówloez opieki S-letnie dziecko. Roman Ru- I nleż straż ogniową, albowiem całe mieS711~·:rnwi. oskarżonym o udział w bój- powołania nQwy~h ~hviadków.
Dalski, wypadł z okna trzeciego piętra. s7kanie Kwiatkowskich napełniło się
ce. która zakończyła się wynikiem

a.

" ".

Ł'!O!JJYłlSS
PODZIĘKOW ANIE.

Na. piaty chroni przed odparzeniem

Krem Monarom

, e Ił) Zł ł! M'

prawdziwemu, lasnowidL:łcemu
Vilmie Turay-Karten składamy
podziękowania za Jej prawdziwy dar jasnowidzenia. Wszystkie szczegóły, które nam prz~.
powiedziała, spełniły się jak np .. co do lote!'Jl,
00 do stanu zdrowia i co do zaoglmonych osobo
Jej daor iasnowidzenia i iasnoslyszenia co do
przyszłości oraz stanuu zdrowia, jes~ nie ~o
opłClJcenia.
Polecamy gorąco wszystbm pamą
Tmay, KaMy, kto p{}szukuje rady l pom?cy
może się ŚIIt1iało do niej z.glosić, gdyż ona Jest
prewdziwern medjum jasnowidzącem. Wy.raża
my staropolskie słowa "Bóg zapłać!U
Maria
Krurka - Jan fa.lkiewi,cz - Wladys!aw Soboczyński.
Pani Turay - Karten zamieszlmje w
Katowicach przy ul, Kochanowskiego 11 m. 13
i przyjmuje zainteresowanych w instytucie grafO']Og1c2l11ym od godziny 10 do 12 prz.ed połudZnanemu,
medium Pani

J A G R A 1!01 ł C ĘI

~
Dla pań i panów
-o-szczęśliwa matka
szedzieci wraca do domu i ku swemu przerażeniu nie zastaje w mieszkaniu ani Jednego
dziecka. Nie wie co czynić. Już chce biec je
szukać, gdy nagle odzywa się jakiś głosik z pod

Pani

Kapuścińska,

ściorga

klo' re chcą ukryć swą płeć. l!;;~~;~~oi:~~~3:;T~~~~;~~i:::;i;
Kob :aty
Kobieta -ako
rodziny."-

stołjl.

- Niebój się mamusiu, Jesteśmy wszyscy
w domu, tylko bawimy się w "nędzę mieszkaniową",

mil

t

",głowa

lU'
t
' J d l
S k an a w loon reux.

••
,*

Na patJę brydta zjawia się w klubie pewien
lekarz.
Kroniki kryminalne notują liczne wypa~ od winy i. kary.
.
- Nie będę mógł dziś długo grać - oznal- ki przebierani się kobiet za mężczyzn II
Ostatmo .z?arzyl Sl~ podobny, ale o
mia znajomym - gdyż wezwano mnie na dwa tern samem "cywilnej zmiany płci". Co wiele bardzl~J ~komphk0'?lany' . wypakonsYłJa do dwuch ciężko chorych.
najdziwniejsze _ kobiety te często sta- dek w znanej klimatycznej mleJScow~Jednakte part ja przeciąga się. Mila godzina, ją się "głowami rodziny".
'
ści szwaj.carskiej, w. Mon treux. ,Ba Wlt
druga, trzecia. Jeden z ,rających przfPomina
Kilka lat temu aresztowano w Wa- tam od kilku tygodm na wywczasach
dyskretnie lekarzowi o Jego obowiązkach za- szyngtonie pułkownika armji amery- amerykański magnat Jerzy frank, król
wodowych. Pan doktór spogląda na zegar>ek kailskiej, Charlie Compsona, który oka przemysłu naftowego, wraz z swy.
i mówi z flegmą:
za! się kobietą. Należał on do naHep- młodym brate~, John.em. I. ot.o w d?I~:
- Możemy grać dale I, Pierwszy z pacJen- szych oficerów okręgowego garnizonu. w kt~ry~ ob~J .~ra~la ~Ieli OPU~CIC
łów Jest tak chory, że mu konsylium nie pomo- Marzeniem tej kobiety była _ karjera SzwaJcarJę, ZJaWIlI Się u mch agencI ~o
że. A drugi ma tak twarde zdrowie, że mu ża- wojskowa...
licji śledczej z n~kll:zem ~reszt~wama
den z moich kolegów nie zaszkodzi.
W Madrycie jeden z wysokich urzęd Johna fran~a. OswI~dczylI. on, ~e pod

n:

***,

ników Banku Narodowego, Manfred
Roya, okazał się kobietą. Ody przypa dmi zdołali go namówić, by poszedł na wyścigi kiem wyśledzono ją i stwierdzono, że
I tak długo go przekonywa U, że szkot, spocony nazywa sę w rzeczywistości Rosina ArI drżący zaryzykował postawić szylinga na tino, przyznala się do swego czynu. By
fuksa.
fa ona zupełnie bez zajęcia gdy Bank
Trzeba trafu, że ten koń wygrał i Macpher· Narodowy og!osił~ że wakuje posada,
san ma otrzymać większą sumę pieniędzy. Rosita Artino posiadała wszelkie kwaUradowany biegnie do kasy I otrzymuje garść lifikacje ale wiedziała, że zarząd banku
srebrnych monet. Każdą z nich bada skrupu- nie :..echce przyjąć na odpowiedzialne
latnie.
stanowisko kobiety i wtedy uciekła się
- Czy pan sIę lęka, żebym panu nie wy- do tego tricku, Ba~k Narodowy tak był
placlł ~!SzYWY~ Pi~n!ędZY?k- pyta hkaslerik .iednak zadowolony z tego urzędnika, a
ę
spr;-wdz~~,~; !~~I:n apr::p:!ir.lem cni: z~ró~ właśd~ie urzy,dniczki,' ż~ mimo zdema:
cli moJego szylinga. On był fałszywy...
skowama "go, zaprOSił do dalszej
Szkot Macpherson bawi w Londynie. ZnaJ 0-

'*

współpracy.

Po dłuższe) przerwi:*paclent odwIedza sweW Keme~ie, mał~~ miasteczku .na
'o lekarza, który go wita teml słowy:
Węgrzech, ,1I.c~ący JUZ kolo czterdzle-:-:. Net Pl!.!! świetnie wylgą\ła~ Co za ogrom- :stu lat. :vl_asclclel ,małego. s.zynku. Ja~
na ~ll6't~a 'Wchgn tych kilku fYgodlll. Odrazu Atsony!,_ okazał .Sl ę - rów:mez ~obiet~.
widać ~ to są skutki urlopu.
ArsonYI zeznał, ze męskie przebrame
~";a. ;"[~??t .... !lol
• d kt "' t-111~ . włożył>. w! Foku ,1914,- W dtltu (Jgłoszenia
_ ~OI~;~kO?laK paDle o orze, y AU_
mobilizacji, celem uniknięcia służby woj
To nie Ja
na urlopIe, lecz moja skowej ..
zamiar
tona
to krępUjące go bard~o odzlame, ale WOJ

~

byłem

Miał

ifYIch, Kraków, KUJciel Jan.

UNIEWAŻNIAM 2gubion9, książeczkę Kasy Cho
ry;ah, Kraków, Gawlik Aniela.

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCL
Halina Ra!ecka., bez!obotna słen,o.typWika, postanowl~a z ~ozl>aczy utopić się,
Przesz.kodz!l
w tern
szofer Paweł
Przybor.
u któregojejZDaJlazła
chwilowy
przytułek.
Po wielu przejścla~b Halina otrz~muje
posadę wychowaWCZYni u hr. Zbara~kL~.
Kuzynka młodego hrabiego ZblgmeWa
Zbaraskiego odnosi się niecbetnle do Rajeckiej.
tIalin~ ~warł~ na Zbignlew!e ol~rzy~~bJJf.azeDle, co file uszło uwagi hrabIankI
Pąweł' PC'%Y'bOlt', kit6ry w międ.zyozule
zd~był. sła.wę Ma bOlk4u polskiego,.w d~dUjąceJ walce .7. Loeforchem P 00001 klęskę.
Hal~:k~~~~d~I;~~~ m~~~7~e;izabenl traci
Wydalonej ze służby dzie~CZynLe zaproponował hr. Zbigniew. by zostala jego
kochaJUką - ale nadaremnie.
do,:;zybor . ulepszYł karburato'r samochoSprze-dawszy patent udaje sie z Michałem do Zilk~l>anego..

Biuro "Tranzakcla" Katowke, Koś
ciuszki 2 posiada wielki wybór kamienic, domów
pooza;wszy od 4.000 zt., fabryki, lak rui e s'klepowe. W&zeoLkie zgłoszenia s'przooaży przyjmuje
się bezpłatnie.

DOMEK 3 ub ika<cje, 3 morgi pola za 6000 zl.
sprzeda biuro "TranzaJk,cja"" Katowice, Kościusz
ki 2.

I

'

J ohna . f ran ka ukrywa Się; Leon,
OD DNIA 4 lipca nIe powrócił do domu syn mój
ktoby wied'ział o jego pobycie zechce zawłasclwle wyrafmo.wana morderczym wiadoonić Nowa Ko,Jonja, Cz,e ladt - Pawełek.
Nelly Oray, poszulnw~na przez ll:nglel.
ski~ w!adze, Łtwo sobie w~obrazl~, sen i
sacJę, Jaką wywołała ta wladomosc w I
WSPANIAŁE OSTRZE DO GOLENIA
M?ntr~ux, gdzie .mlody John frank ba-I p~~~fir'~o~i~A~na~~~Z~' G~~:
Wił Się w naJelegantszyc.h tow~rzyWNY SKŁAD Kraków. WISLNA 6, DR 0stwach, zawsze otoczony plękneml koGER.lA, HYŁA,
bietami.
, ,
________________•
"Serca w udręce", nowa powlesć tygodnika "Co, tydziefI powieść", .druko- ~~~~~~~ ~ S~:~!~h ,,\r::~~~~, ~~~ryt~
wana w caloscl w Nr. 9-ym, OŚWietla tę E. Paschaiski i S-ka, Radom. 25 sztUlk - 5 gr.
niezwykłą historję. "
' 1.50~s!zt!u!k~!!1!0!g!r!os!z!y!.!!!!!!!!~~~!!'
"S~rca w }ldręce. -: tytuł ocJ.daJ~
prawdZiwą tresć pOWieŚCI: udrękę ludZI
walczacych o swe praw.o. do, mit.ości 30 groszy, w prenumeracie wypada jesz
wl?rew okrutnemu .10sowI I złej '?IolI lu- cze taniej, bowiem abonament miesięcz
dZ,I. N.~mer tygod~lka . "Co. tydZień. po- ny kosztuje zaledwie 1.- złoty wraz z
- nwieść w wrzedazy ulIcznej kosztUje - przysyłką pocztową.
. k'

ZWI~ ~el1!

=
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pod'chwycił Milczyńs>ki.
Przybor mi'lczał złowrogo - zaś
Dodaje mi ono odwalgi do wyzna:1ia rze- oPoWiada;jący zruk,06czyl szybko:
czy najprzyikrzej.szej, ale istotnej.
- Może pan w kaMej chwvli przeZnów urwał, wreszcie, odrzuciwszy 'konać się o p rawdz:iwości moich słów ..
Napisał Andrzej Zański niedopałek papierosa, powieodJział z roz- Dzisiejszą noc spędZi Wiński w pokoju
_,
pacz1'iwą szczerośdą:
pańskiej naJrzeczonej... Umówili się, że
czona i zaraz po skończonej partji bridża
- Panna Roma nie jest, niestety, przyjdzie d'o niej 1)0 północy,
uda si~ na s~ocz~n~k, .życzył jej ~obrej kobietą god'ną pańslkiej miłości.
. ~aweł zadsnął ~by, Uczucie, jakie
nocy I opUŚCił z mzymerem pensJonat.!
Teraz skolei przjngryzł wargi Przy- zyWlł dla Romy, nie było wprawdzie
• d . l d'
l" k'ś
.
.
h ' d kM'
d
'1"
.
.. boIł'
. Ob'
a~ mtO ~I U zle .sz I Ja I czas w bor. NIe .wy1buc nął Je .'na ... . nze po - mi OSClą,
memmeJ
a a go zramona
mIlczemu zaciszną aleją. Po upalnym świadomie zdawał sobIe sprawt.' z fak- d1uma męska,
dniu, nadciągająca noc była chłodna i tu, że z Romą byliby rzeczywiście nieBył wścieRły, że tak dłu'go dawał .się
orzeźwiająca.
dobranem małżeństwem. Pozatern intu'i- wodzić za nos sprytnej k'okietce. W głęW yso k O w gÓIze ś"l
. dy. cJa
. mó'l
. tWler
' d zeme
" Jego ml0- b'I duszy bł'
. ' ma
WleCI y gWlaz
WI a mu, ze
y Je d na. k za dowolony, ze
Sierp kSiężyca wisiał nad nierucho- dego przyjaciela nie jest I;ołostowne.
pretekst do zerwania z panną, która pomym masywem Swinicy.
WZi' ąWlSZY towarzysza pod ramię, dobała mu się coraz mniej.
. Inżynier, gryząc, nerwowo IUstfl'~k pa- zachęcał go do, dalszego mówieni~,
Ac~kolwiek pił zwY[de, ni~chytnie,
'plerosa, wYpU'ścil 1k'L~ka nierównych krę- Proszę, mech pan mówI śmiało! teraz sam zaproponował Mllczynsklemll,
Mw dymu i rozpoczął:
Coko.lwiek pan powie, położę to tyJiko na ażeby wstąpił z nim do restaulracji.
_ Tak się zło.żyło, że miiałern spo- kanb pańskiej życzl'iwości dla mnie.
W milczeniu wypi.li kHka kieliszków
sobność poznać pana i ocenić wszystkie MHczyńS'ki, ośmielony poważnem sta- dobrego wIna, poczem wrócili do domu.
jego walory. Nie chcę panlU prawić kom- Ilowislkjem Przybora, opowiedział wreMichał, zbudzony wejściem Pawła
plementów, niemndej mwszę stwiel'd'zić, szcie z całą prostotą, że uważają'c Ro- do wspólnego ich pokoju, przetarł oczy
że pod każdym wzg:lędem zdobył pan mę za awanturnicę, J)ragnącą złowi,ć so- i zapy,tał:
mój szacumek i podziw. Przez ja:k1ś czas bie męża, począł ją UIWażnie śledzić ..- i
- A ,&'dzieżeś to się włóczył caly
włóczY'liśmy się razem po górach, a dochodzIć do coraz to głębszego prze- dzień?
wspÓlnie przeżyte godzimy pOWiększyły konania o zgnią'iźnie moralnej pięknej
A widząc niewyraźną minę młodego
jeszcze moją dla niego sym'j)atję ... Wre- panny.
przyjaciela, zagadną! goo:
szcie na hOfYIzoncie ulkazała się panna
Przedewszystkiem zailnltlf,}lIgowa t go
- Wyglądasz nieszczególnie ... CzyżRoma Rysińs'ka...
stosUInek, łączący ji:l, z Wińskim. Wresz- by ci się przytrafił coś złego?
Opowiadający zaciął się na chwile:, cie dziś w wieczór los dopomógł mu w Parę kieliszków wina, wYlpitych przez
poczem ciągnął dalej:
rozwiązaniJu tej 1)i'kantnej zagadki. Mi- Pawła, uczyniły go wymowniejszym.
_ Musźę się panu przyznać, że bY-I mochodem usłyszał, że młoda 1)ara unna- Czul fizyczną niemal pobrzebę, ażeby
lem nieco zazdrosn~: Z lekką gory'czą wia się ~ ogr,odzie. , . .
. wyg~dać ~ię.,.
. .
spoglądałem na to, lZ panna Roma od- NIe z clekawoSCI -<Clą gną! dalej
Nle tając WięC nlczeg-o, opowiedział
ciąga pana od mojej osoby... Było mi hlŻynier - lecz z życzliwości ella pa'na, stareml1 hokserowi o zdradzie Romy.
przykro, iż od1dala się pan odemnie...
zaczaiłem się za altanką, gdzie mogłem
Micha!, usłyszawszy o wszystkiem,
Ależ przewidzenia uśmiechnął słyszeć każde stowo RQlmy ... Intuicja nie począł pienić si,ę ze złości.
się dobrodusznie Pawel. Mogę pana zawiodła mnie. Z rozmowy ich wY'l1ilkto,
upewnić, że żywię dla mego tę samą że są kochankami. P,m ma być w przy(Dalszy ciąg jutro\
sympatję jak i dawniej...
szl,ości tylko parawanikiem, zasłaniają- Bardzo s:ę cieszę z tego oświad- cym lei grzeszny! stosunek.
119) czenia -

I

Tu pOZlD.a!)e Romę Rysińsk"
Nastała chwila kłopotliwego milcze-

ni a, .wreszcie Paweł otworzył papi.erośnicę, poczęstow.al papierosem towa[zysz.a, sam zapahl i powiedział krótm:,
- Słucham.
- A może lepiej - zaproprJllowal
MilczYJ1ski - wy jdziemy na spacer,
Jest piękna pogoda, z przyjemnością 0de tchnę świeżem powietrzem ... A prócz
tego będziemy swobodniejsi.
Pawel przeszedł do salonu. a ust y.i~wszy z ust Romy, że jest nieco zmę

GŃRNOŚL.
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Powieść sensacyjno-społeczna.

ZA ŻONĘ Zofję, u Stawiarzy Wóitowiczową
od dnia 15 lipca 33 za żadne długi tak weoks,lowe jako też prywatne nie odpowiadam. Tomasz
WóitowLcz. Bestwińska 41. pow. Biała.

'1

rY'ch, na nazwisko Jadlwiga Chodecka, Kraków.
UNIEWAŻNIAM zg)U'blon9, książeczkę Kasy Cho

POZ

-----------_._-- -

na się nie kończyla... Tymczasem oto-II
patentowane międzynarodowo, są prawdziwem
I
czenie przyzwyczailo się do jego męscudem techniki!
ta
k'le g O s trOJu,
" I zapomma
. ł o o rzeczywlF b k Gil P t t
h.
'h
'k ć d h
a ry a
Z " en owanyc
, t· A
St ej ,PłCI. rson~l, c cąc ~m. ną,
oc ~JAN PIOTROWSKI
•
dzen karnych, me powrÓCił JUŻ 1 po wOJnie do szat kobiecych. Stanął on przed
WARSZAWA
sądem w Budapeszcie, który zwolnił go .......................................................11. . . . . .:

.

UNIEWAŻNIAM z,gubion9, ksia,żeczke Kasy Oho

"

oslo'ną męskich szat I pod meswoJem ~a

CH udZIela T-wo Bankowe w Grodme przy ul.
Howera 9.
_
9-8
IWONICZ Pensjonat "ZOF.JÓWKA", pokoje sloneczne całodzienne wykwintne utrzymanie, urocze centralne położeillie, wolne od kurzu. Stidlowa.
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SENSACYJNA POWIESC
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WSPOŁCZESNA.

1
______ .M1

I~____________________________________________________
Napisał JAN BILEWICZ.
~

,.1

STRfSZCZf.NIf POCZATKU PowrnŚCL
Zaja,ł stanowisko u małych, tyoJ'llych
Pani dozorczyni zamyślila się glębo- tajemniczy, to mi zabronion9 rO'lmawiać z kimkolwiek. Mam powie,lzia.le,
fla Robertson. piękna wolty~erka I Rex clJrzwi wyjściowych, przeznaczonych dla ko.
. ,rynny akrobata, przygotowują się w wo- artystów. Nie odistąpi tego człowieka,
Po chwiH zwróciła się do męża:
żeby po robocie wracać Jo domu i z
zj,e cyxkowym 00 wyst~.
.
,..,1,
' aż
. b ę d'
, w d awa ć'
W pięknej wolty~erce kocha sic skry- h~dl
UV' tle
z,a nim. sze dł kIl"UI\.
w k
r()!i:,
- Czy to me
zle t en 'l czwar t e- nI'k'lm me
. Się w rozmowy.
cle klown Friko
wreszcie odkryje jego tajemnkę, aż go piętra z pod 6S-go?
- I chce się panu tak praco'Wać poPo występie fil, na areno wpadł lek- uldiowodni. wszystkim, że M!lster Iks z
Dozorca mrulmął coś niezrozumia- tajemnie, żeby nikt nei poznał pana :Iakim, sprc!ysty'm krokiem Rex. Akrobata t "Ollmpji" to nrkt inny, jaQ{ Ów prawdzi- le.
,
zwisJka? Przecież trzeba pomyśleć o
zawisł na kotwicy pod kopuła cyrku.
.",.,..
Mister
{k,s
!ktÓreero
nt't.swlkiwała poZaraz.
niech
pan
poczeka:
jeżeli reklamie dla sieb:e.
Rex spada naflle z trwezu wśród Og6\- ....Y:
' b
VV"
nego pJlZeratEmla i tra.ci oble ręce.
11cJa.
to nie będzie ten z pod 68-go, to to muWiirfel westchnąl ciężl'c. Był to doMłodziemec "ze SZl'\!mĄ" łJ'll mapt&
Odblask świateł z rampy, padający si być ten z pod 43-ego, co to jego żo- broduszny człowiek, nie ~rzeSlący inl'ąakiegp, Edmund SŁa.n~ odwi.e&a z za kUJlisy byt dq,a Stęgi sY1&'l1alem że na chodzi z tYm grubym.
teligencją.
Elli
r=eg.o
aikrobilltę w~~
wO'l- M'I'S'ter
I k 's s k'
' DO'.oorczyni WZlęla
't
' - rze kł ,tyżerb
przelronywui.
o ewej ~le
mIłości.
oncz~ l p rób ~.
g ł ębolki o dd
' ec h .
- Mś'
a pan Wlę t
ą racJę,
. Tymczasem do Stanieokiego zwróciła się
Malarz slk ryl SIę w mszy, tuż koło Szykowała się do długiego opisu jak i ja o tern myślałem, al~ na moim miej, dawna lego przyjaciółka, Rega Szybska, drzwi... Otworzył je zlekka, by być cal- wygląda ten gruby i jak żona cyrkow- scu każdyby tak samo po.)tąpil. Jestem
CÓrka bogatego p.rz~ysłowca. Czyn! ona klem niewidoczny.
ca zdradza z nim swego prawowierne- dobrze pIatny, a od dłuższego czasu
mu wyTZIIl~. te nawIązuje znajomości z
Po chwiH rozległy się szybkie ela- gO małżonka. Ale Stęga nie byl cieka- byłem bez pracy. To naiwa7niejsza .
..c:y~kówką
.
.
'
.
k
tO~ na.mawila
Edmunda., a.by ze1"Wał stycz.ne kroki M'bster
Iksa. Ody
Mister
wy tyc h wszystk ic h szczeg 6łó w. Zapi- R ob'lę to co mi. k'
azą. r~li a\,.ą mi. aura
~ cyrk6wkĄ i otenił aię z Regą . SxybMcll, Tks mLna,1 drżwi, Stęga wybiegł za nim. sal sobie dwa numery i udal się prze- nie.
gdy! to IDU i~ p()ł,nebJl-e do le~o :nter.eów.
Widział go jak stał wzez chwilę nie-, dewszystkiem do mieszkania pod nu- A kto panu płaci?
Edtmmd Stanledct
nałełał do komitetu d
lnala"
' ł oonorowego
urządzającego
wielki konkurs Z ecy,dIowany w kt ó rą uda Ć s Ię stlfonę. merem 68 .
- ptłaci mi ten, k
to mn.~
piolmoścl na calą Polskę. Na konkursie tym Potem nagle skinął na przejeżdżającą
tworzy l mu drzwi człowiek nie- odparł wymijająca, WiirfeI.
-mlala być wybrana Królowa Piękności, dla takSÓWKę, wskoczył do wnętrz·a, nim się pO'LOrny, niezręczny i nie przypomina- A kto pana nalął?
której r6tne towarzYstwa przeznaczyły wóz zatrzymał...
jący ani na chwilę cyrkowca. Na pyWiirfeI spojrzał ostro w oczy Stęłączną narrode w sumie 50,000 złotych.
M aszyna ruszy ł a pe l nym gazem. S tę- t
' czy Się,
,me
. zajmUje
. . Wys t ępaml. w dze i rze k ł prawie l g'ni'~wem:
. R$ &yMkla t9tM'8. się o uryskaJrie
anie,
plet'W'$Zej ~t'ody na looGkul'Sie piękności. ga przebiegł dwa, trzy kroki.. Nie było cyrku, człOWIek z pod 68-eg'o west- To jest tajemnica, mój panie i nie
~a1u *f!Oig~&.~~a j.Jo!redMct'd;m mowy o tern, by dog-onić nieznajomego. chnął ciężko i zamiast odpowiedzi zgiął pana sprawa.
równie!~~ra Zd~"ci fott!~ do~
To pierwsze niepowodzenie było mu dłoń w kości, dotykając nią raz weStęga. k1óry' wyrobU sobie już dość
kona.n. zostało w ozasie, idy J~ae po opu- iednaok bodźcem do dalszych obserwacji. wnętrznej raz zewnętrznej strony ra- jasny pOg'ląd na caią sprawc, znÓw
_czemu ?d- błąb.ła się po uUC3Ich
Nie ustąpi, aż nie d'owie się, kim jest ten mienia.
próbował zaskoczyć cyrkow'a:
fla uzys.klule pierwszą nagrodo pod wa- l:zlowiek.
- Czy występuję W cyrku? Wystę- Wie pan kto panu płaci: - rzekł
nmklem. to oczyŚci sic z za'I'ZUtu zamordo·
NaJZ.ajUIUrz miala być rÓw:ndet próba. powalem kigdyś, proS'lę pana i to mi ostro, - płaci panu Mister Iks, ale ten
wanla
Sta.nleoklego.
co..
t'
ł t en sam manewr .•c:Jze dł'
t ł
T eraz Jes
. t em d
'
.
' ~.
Następnego dnia BIa spotyta się ze ..:>'lę~a pOW orzy
SIę Z·OS a o.
o mczego,
praw'd ZIWY
w ł amyWa~z
sprzymierzeó'cean Reg~ Lewa.6.skim. w gabi- krok w krok za nieznajomYtm, który tym Dostaję od związ.ku małą zapomogą i
Efekt tych słÓw był cHa Stęgi Zll'nocie restauracji ..Trocadero". Lewański razem nie spieszył się wcale. Tym ra- na tern koniec.
pelnie nieoczekiwnay.
~~e.ka, że. ~te Jej w uzyskaniu zem Mister Iks wsiadł w zwyJkły tramStęga zagadnąl go, czy w tych saWiirfel z prawdziwą wiedeńską ruSZy~~~{I~e:!,!~tai:~~'!II1Uki prz;ybyrwa do Eli waj. Stęga zajął m1e]SCe w wagonie mych domach nie mieszka Jakiś kolega basznością pOC'lął się serde(:lni.! śmiać:
ł zam-ya za. sobl\ drm
przY'czepnYtm. DojecTha!Ii na klrańce mia- PO fachu.
- A toś pan trafił kuh w płot, paPod,czas szamotania sic rozlega się strzał sta w dziel'UilCę, zamieszkała, przez ro- Owszem. mieszka, nazywa się nie łaskawy! To się paDU udało! Żeby
l Lewa6.s1d pada martwy na ziemię. Bla botniJków. W nieznajomYtm nie było nic Wiirfel, mieszka na drugiem piętn e na się pan mógł tak samo zabawić jalk i
przerażona
ucieka. wreL9ZciIe KUCz-ytny ty_ t a j emnIczego. P owol"I, me ogIą d'
. Iewo. •
l •
'
"
ETha ołrzymuje
aJąc Się,
Ja, t
o pOWIem
panu, ko tmme
op aca.
tuł Moia PCI10nji i :roa1pOClZ}'Da !IoOIWe tycie. f jak ka'żdy uczciwy człowiek zmicrżal
Stęga przekonal się, że mieszkanie,
Re'11nerze pan słyszał i' Artur RenZg~ d~ do niej re.tyser.Ralicki, pro- d'o jednego z wielkich dQffiów, w któ- podane przez
byleg-o akrobatę, jest ner? Jego sztuki grają w t:::'łtrze i w
~ąc lei W1
e-Mtjl\ l'toJt wSl.mie:
R ł' k. rych, j~k W koszarach żyją-llroletarju- -identyczne z numerem, wskazanym kinie. To on jest tym, kton mi placj.
j
LUa ll't'ZY mu e O prOPOZytClę.
a lO I
st ~ga,wI'd ZI~,
' ł _Ja
'k ZIll ilkl w d rzwlac
. h przez d
'
J uz. pan. t er~z WIe.
.? . - I s t ary " k ro- ·
~awla elę lliQy ZJl~ wyjechała zazranl- ~z_e.
O'lOrczymę.
ce: gdzie uczyni z niei włeN!:ą gWIazdę- Ul- K!la'łlK1 schodowĘ!].
~n~ ~
Już:, otl -:;prt1ga,. gdy ty'lko gospodarz bata śmiał SIę daleJ szczerz~ i serdoczmową.
.
DowiecIJZIl.eć soDę od d:Ozorcy, czy w mieszkanJa otworzył mu drzwi, Stęga nie.
Stega udaf.e się do Ra:liokle,o, by sz,oze- wle1ktm domul, I~czącym ki'lkaset loka- nabrał pewności, że ma do czynienia z
Stęga był bardzo zadowolony.
!'ZeW
z nim
pomÓWIĆ
.
t 6
j'
h przewa'l'ITl'e
. , mi
.es z- cz l
' ki em, wys t
'
O
· .więcej
. · ·mu
··
. dzla
. ł
czasie
tej wLzyiy
Stęga ~ajduJe w I OT w, za ml\llJą'cyc
oWle'
ępUJącym w
IIn,pJ1.l mc
me ch o d'ł
'li o D oWle
ałbumle fotografJę fU zadedykowaną RaIk:- lkalI1i,a jedno hulb d'W't1Ii~bowe, miesz:ka CY1fTrzeba było go 'laskoczyć:
się wreszcie, że mistrz Ren 1er ma \:oś
Jdeanl\L Stęga rozg-oryozony ucieka.
kowiec - nie było rzeczą łatwa,.
- Mister Iks, jestem bardzo rad, WsPólnego z owym Mistel Iksem, a
Tymczasem EJa docydJule się wyjŚĆ zaDozorca b}i pOIladlto człowiekiem te pana zastałem w domu.
Rennera z'I1al z Olimpii. Teraz trzeba
mąt za St~gę l mówi o tem RaUcklemu.
maro rozmownym.
W pierwszej chwili Wiirfel był będzie ty1t'ko zbadać iakie sa, cele RenPo pOwroo\Je do ~OteIl1 znajduje Jednak
Stęga był jUli gotÓw opUlśclĆ z nfezem zmieszany • Opanował się J'ednak rych- nera. które mu każą posłutYiwać
się
pożeg"Ila!lny list Stęgl. który pl~, ~ O'PU_t
~
sz,cza Ja na zawsze. nie podaJ-.c
Jednak m<ue mieszkatJlko dozorcy, gdy w S'tl- lo.
Wiirf1em.
powodu tej nagłej rozłuL
kurs przyszła mu pani dozorczyni. Do- O kogo panu chodzi? Nazywam
I odtąd Stęga lkaMa, chw:Ię wdną
B1a Jest ~a.czona, gdył stało się to bra to kooiecina, jaJkby odraZlUJ wYCz.u- się WiirfeI, a Mister llks jest wlamywa- .poświęcał na obserwacje mieszkania
P?
udzieleniu
<><;\IPowl&d~ RaBe- la że StAdze brurdw zależy na tern by czem
Artura Rennera.
kIemu.
Obecnieodmownel
więc :mtiema zdanie o wy_'
v.
"
.
leMża z RaHckim do Wiedmia.
sIę czegoś dOWiedzieć. A te pam dozor- Nie mYŚolę o włamywaczu, tylko
Renner był zbyt ostrożny, by po aTam zostaje a.resztowana pod za,wutem czyni w bardzo wielu wYPadkach dała- o cyrkowcu, który występuje W Olim- matorsku prowadzone wywiady Stę;i;i
skradzenia prz~ .trzema latv bryl\antów, by - jak sama mówiła - pół żyda za pH, wiem napewno, że pan nim jest.
mogły doprowadzić do zdemaskowania
nal~i~h ~~a ~eozoTSlcteg~.
te to, by sdę czego dowledzi~, że znała
Wiirfel wYPieral się, starał się wy- go. Tern nie mniej jednak w dzień, w
ksiątę Pteczor&kł bawi w ~:~by_ dobfze udręiki ciekawości, teay rada by- tłumaczyć Stędzę, te niema nic wspól- ktÓrym o świcie wracał Mister Iks z
wa w tym samym ho.te1u "Tivoh", Retysell' la, fi może przY1j~ z pomocą towarzy- nego z "Olimpja,".
domu przemysłowca Waldena, gdy już
ud~e śiJę ~ęc niezwłocUlii•. do ~egOl, by sz.owi swej tak czystej niedolL.
- Szedłem za panem cały czas i zdążył się przeobrazić i był beztroskim
kSIąŻę zdWlia~c~ył.. t. fu ~ ma lliI.C w/llp61- Pan szanoW1ThY kogo uważa?
łwidZialem jak pan wychodził 'l mu~ic- Jit.eratem Rennerem - widział ero StęDego z kra.&,i,eża. lego brvlal!1lŁ6w.
S
ł od
Ó· W"
,,~ .
..
Ku zdumieniu jednak RaJlidm~o biątę
tęga wyc,w
razu nastr J.
le- haIIu, jak pan wszedł do tramwajU I ga wystający na czatach.
IItwiJeroza w gabi.nem:ie lromi!9l1Jr2la, te Ela] dział, że to źródło nie zawiedzie. Opo- jak pan tutaj przyJbyl. Na nic się nie
Remn'e:r wszedł do domu sp~kojn'ie, fest wła.śnie ową Emml\ Scbne'ider, krŁ6re. wiedział dozorczyni dokładnie, o co mu zdadzą w}'6crety. Zresztą nie przycho- Stęga, którego podejrzliwość była zrozuekr1ttf. ~lu bd1a.notr. t
d
chodzi. Czy czasami w tym domu nie dzę jako wrÓg. Może mi pan śmiało, miał,a, nie spostrz-egł w lego zachowaniu
as
przyj~~~ela uS~eia~~e MiW:: kt6ry le:f~~~ mi'eszika taki pan co to się zajmuje sztu- powiedzieć calą prawdę.
slię n;j,c s,z,cz-egóme,go. Mala.rz przez kilrektorem hotelu "Tlvoll". Malin przygoto- karni cyrkowemi.
Wiirfel odetchna,ł ciężko. Widać by- ' ka chwil s'Poglą;dał jesz.cze na okna dował la~iś plan, który ma zdemaskować
-:- Sztulkami cYl'\kowemf, - powtó- ło, że nie umiał kłamać.
mu, w którym mieszkał m ,wy literat. ..
praBwldz,lw ą ~mmę.
I
II
I" rLyła dozOflCzyni, - a pan co myślał,
- Jeteli jest iu'Ź pan tego tak pe- JaIk,oś mu Łrudm,o było od.eryść od tych
t
a zos ale wreszc e zwo n ona I wy eZ.- t e w d~IS
. iers~y
.
' k LYA.
wf en, ·to me~
. h'I t a k b ę d'
.
I~s'tynJkt mów;oł'ł .mu, że k rylą
' 00dża z Rallckim na Semmerlng,
czas jak
czl
oWle
zle. T
o 'Ja j e- mur0:-V'
Ody Ela opuszoza Hotel Lux" slPOstrze- je, to. me mUSI sztuk cyr:kowych robić. stem tym MIster Iksem. Numer jest ne taJemnillcę bardzo p'llm1e st!'lzetooą..
ga na korytll!I'Zu człowieka '~masce. Teo Każdy i-eden jest dzisiaj cyrkowcem, dobry, nieprawda? A żeby był więcej
sam tajemniCZY nie7.malomy an.gażuje się do proszę pana.
_ _ __
teatru .. Olimpia". Znany literat .. Renner, ma
Choć Stędz,e spieszyło się
bardro
przybyć do wytwórni ..Uranja. O Mister
l dl d b
. ł d ć .'
Rozdział sto pierwszy.
X-i e donoszą dzienniki sensac. szczegóły. a e a 00 ra sprawy musla. wa SIę
I
Renner odwiedza wytwórnie .. Urania" . W dyskus~ O złych cza'~a'ch lotem .Jak
Podczas rozmowy z nim Ela zauważa, że trudno dZiś przepchać SIę przez życie.
literat ma zabandażowany wskazuiący pa- Ale swoją drogą, zakończył Stęlec u prawej reki.
, g a przyzna pani że chociaż wszyscy
Ra!l1IO, okoł,o godziny ósmej w pokoju że mnie pani pOZlI1ała po glosie. Jabym
w Wledmu
U!kTy- • 't ś
'~.'
.
te<! hoe
t l'o wym 1::"1'
_ ,1 Iłł
. ..1._._ k i_1
'h b
waAmbasador
w skarbC'Umeksykański
w sWYm pałaou
kolle perłoJes e f!1Y d'ś
~I sztul\ml,strzamI; to I Cll rOme,,s S!1ę OIZwone' TJeJe- palnI c YI a prlZez t,elefon nie poznał.
wa o milionowej wartoścI.
nak iIl!Ie kazdy potrafI chodZIĆ na rę- fonu,
Ela uśmiechnęła s·ię do siebie:
Miuno śdsłe,go tlJ~OIl'U, tlatjemnk.zy włoa- kach, albo fikać 1Iroziołki w powietrzu?
Ela Sfzyk'ował.a się dJo wyjścia do aŁe- Doprawdy?" Zresztą czemu się tu
mywa'cz, ~chalTaikJteryww~IIlY ;aJ1oo lIIIDbaeaPani dozOrClyni bylaby się' wdała Lier, ŚpJeszyła się ba-rd,ro, D.zwonek dZliwlć. Rozmawiamy przecież bardzo
do~, kra,dn.I'! perły, N~iZoa9UJtrz, na ~ezwa.nile W bardzo długa, dyskusję o tern co jest rOZiległ się zupełnie n~e wpo,rę, Ndechęt- rzadko p,rze.z telefon. Nj'''':"'r awda ?".
przez teJef.on zwra'oo je wśród tysląc:znych
. . .
.'...
..1_' _J
l h _.J1_
R
- 't'
niebezp1eczeństw.
W
dZISiejszych czasach trudme). czy me pOu![l~O'Sl1a Si uc aW\Kę:
e.nner jakby S[ę zaslanaWLał przez
Ukryty w gabimede p!1Zemysł()fW1C8. M~ter być akrobatą, czy poprostu przepychać
- HaU,o!
chwilę.
Iks gotuie sI!oę do ~k<:i~, Na.gle słyszy, te dlO się przez życie. Ale Stęga, który si e- Dzień dobry pani, Czy pOZlIlJaje
- Czy. ja wiem .. , Zdaje mi się, że nedomu, WaJdooda ktośks~ę Wz-aJklrdrudł. 'k
dział jak na rozżarzonych węglach, mni,e pani?
czywiśde rozmawiamy rzadko przez teM,'sier X e,ma's Uje a, ,e:na Jal o Os.z,u- d b t '
.
k rok d ecy d uGl'O's bł'
11 e f~o~, Ch"
.
sla i' d'Gp o'~a~a do aresz!o'walIlia ,Mokreg·o ~ O V SIę WreSZCIe na
y z~aJO'my,
. .OCI'a"Z pa,n,l" musI o tem WIeRudolfa"
Jący:
- Czy to me pan Renner?
dZlec lepIe) ode mme,
Ela l' jej partner n a ~rywają scenę po- Widzi pani, spieszy mi się trochę
Wesoły śmiech, który rO'zległ się w I
całun:ku, w . tra:kc.ie której cllocho,dzi do bru- i gdyby mi pani mogla powiedzieć, c.zy słuchaw
. ce, był potwierdzeniem domy· l (Da Iszy ciąg J'" utro).
t<lJln el DoaipaJSCl na Elę zje s,tl'OoO.y a1k-to:r,a,
t.
l
. k t k' rt t t bł· Eli·
Slę.ga c7yni &ValT'alJ)oiIa, by OIdIlmyć taJje1I1- W ym C omu mIesz a a' I a ys a, o y l s ow.
.
nicę Mister Lks8..
byto bardzo dobrze.
- Talk, to )a, Jestem bardro rad,
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Nieprzyjemna przygoda królowej

Wolna Trybuna

Nie wolno pozbawiać dziecka

hiszpańskie]

(z) Książę Adalbert Bawarski ogło- isokoŚci, - wykrzykną l w rozpaczy dworskiej, chwycił energicznIe królową
sil niedawno druIdem tom swych pa- f ~iąte.
za nogę i z naprężeniem wszystldch opieki matczynej lub Ojcowsklelł
rniętników p. t. "Po przez cztery rewo- Proszę milczeć, książę, nie mogę mięśni ściągnął królową wdół. Baron
P • .l. L. w Gdyni z kobietą st~rszą,
lucje". We wspomnieniach tych książę się ruszyć ani naprzód, ani wtyL. Gonię Visconti, jak prawdziwy rycerz, padł której Pan nadomiar nie kocha. me rall1a podstawie słów swej matki, byłej in- jut resztkami sil...
ofiarą swego bohaterstwa. Korpulentna dzę się wią'laĆ na całe życie. Zupełnie
Iantki hiszpańskiej i ciotki ex-króla AlWyjŚCie znalazł baron Viscontl, Ilctó-! królowa z całego rozmachu runęła na słusznie rozumuje Pan, że takie współ
fonsa XIII, opowiada zabawną historyJ- ry 'ldołu obserwował krytyczną sytua-I barona, powOdując złamanie ręki. ,,l~y życie byłoby da was obojga piekłem
kę o królowej Izabelll II, władczyni oję władczyni hiszpańskiej. Odrzuciw- cerz bez skazy" przez dłuższy czas mu- nie dlo znIesienia. Z drugiej znów stroHiszpanji od 1833 do 1868 roku, t. J. do szy w kąt wszystkie przepisy etykiety sial nosić ręikę na temblaku.
ny jest dziecko, Ikt6re was łączy, nie"
chwIli wybuchu rewolucJi.
winna istotka, której potrzebna jest zaKrólowa I'Labella była kobietą majerówno ojcowska, jak i matczyna opieka.
statyczną t pomimo swej dkazałej tuszy,
n';'.011°
IJ·on~ro'
Może
jed'nak przezwycięży Pan tę nledość ruchliwą i wdzdęcmą. Nos jej by~
.a, "t~
'"'
chęć, którą Pan czuje do matki swego
najmniej nie odznaczał się klasyczną
&1"
&
" ... d~" &
&.
I &.
dliecka i w imię wasze~o 9-clo letniego
fonną, oczy natomiast, ocienione piekH
U
V. uasenU I adna
»"'I~Ho..,e no _-«o 0«:..
synka spróbuje się Pan chociażby do
nemi rzęsami i bardzo ładne. ręce oraz
(sb) LUlkws i przepych, w taki W)'IPO- lę dandngCJIWą, na której z oprzyj emn ością , niej przyzwyczaić. Chce Pan odebrać
:nogi zwracały na siebie pows'lechną sarWne są siatlki oceMllicz.ne są niemal' można tańo.zyć rpt1Zy cItwiękach orkie- dziecko matce, dając je do wychowaluwagę. OłóWlflY urOk królowej krył się przysł'Owiowe.
P81sażeTOIWle nie odCZIU- stry i przy ry,tmLc.z.n-em SiW!kaat,iu kół. - nia swojej rodzinie. Wątpię jednak, czy
~ jej czarującym uśmiechu I umiejętno Wirują obooni-e braku nrujmn.1ejszego udo- NalStępny wagoo to. . kino dźwiękowe. ma11ka zgodzi się rozstać z dzieckiem, a
ści obchodzenia się z ludźmi. To też godnń.enia lub r.oz.rywki. Na sta~ach są Trzeci wagon jest wielką cYlSitemą, w powtóre najlepsza nawet rodzina nie
/Wszyscy ci, którym dane było kiedY'koQ- sale dandmgowe, kina, teatry, balSemy do której mOlima się kąpać. Jest łio basen I zastąpi małemu dziecku matki. Z dru[Wiek zetknąć się z kr6lową, jednogłoś ką.ple'ti i1d.
na kółJk.a,ch, a bempeirarburę wod'Y można. giej znów strony ojcowska opielm równie nazywaU ją naiczarownieJszą kobieObecni'e amerykańSlkie towa:t1ZY'stwa regulować ?MY pomocy kaloryferu, któ- nież jest dziecku potrzebna. Popełnił
tą w Europie.
kolejo'Wle pos1Jamowiły w te wszyst1cie u- Ty łączy się z lokoonotywą pociągu.
Pan błąd powołując do .ży~ia dzieck~
Pewnego razu urocza ta kobteta w rządzen~a wypos,a,.tyć również !pociągi. Czwarty wagon został WYPOSa.2Jooy w z kobietą, /której Pan am me kocha,. I
towarzystwie trzech swych c6re(k udała medaWi11lo urruchocrniony wstał pociąg ele'kkycz.ne przyrządy ~imnastyczne, na I która Panu pod żadnym Wlględem me
się do Rzymu w celu uzyskania błogo New Yo:rk Floryda, pl"zezn!Lczony których moooa wiosłować, jechać kOMo; odpowiada. Chce Pan naprawić SW?!
sławieństwa paJpieża.
Izabella skorzy- wyłą,cznioe ala mHjonerów. BHet kolejo- lub na rowerze. Następny wago.n zamie-, błąd, nie myśli Pan jednak o tem. ze
stała ze sposobności, aby dokładnie 0- wy na przejazd tym pociągiem jest nie- ni:ony rostał na piękny klub, w któryttn' skrZywdzi Pan dzfecko dla które20 ma
bejrzeć słynną baz.ylikę Sw. Piotra i zrwytkle drogi, jednak podróż jest wręcz z.naiduryą się stoły do gry w bri.dia i w hi I Pan Obowiązki. Ponieważ ktoś z was
:zapragnęła nawet wspiąć się aż na kolu!ksusowa. Poza kiLku wagonami prze- lard. Jes~cze jed'en wagoo zamiendlOny musi odpokutować za popełniony błąd.
iPułę. Tutaj włMnie, kr6lowa., nie posiaZdl/llClZonemi na miejsca sypi1li1ne, pozosta- został w kościół, ~dz.ioe w cZMi'e nab.o- to czyż nie !epiej, ~eby tę ookutę. wZiął
dającą zbyt SZCZuPłej linii, spotkało łe WlagOOy !podągu przeZltl'acz.one są na żeńsŁwa przygrywa11\ org!lJny. Oczywtś- Pan na swoJe barki? Byłoby meszlaGOŚĆ przykre wydarzenie. W chwiU,
rOZlry'Wlki.
cie, poaróż talkim p.ociągtem nie pozo- chetnie pozbawiać ojcowskiej lub. matgdy wspiąWSZY się 1>0 wąskich schoJeden w,a gon z,amientolll'Y został na sa staw1a mc <1'0 życZ!ema...
czynej opieki małe, niezaradne dZleclko.
dach. znalaz.la się tut u wejścia do koNiech Pan usynOWi dziecko. da mu
puły, kt6re również było bardzo wą
swoje nazwisko I pozostanie wraz z
Skie, VI. taden sposób nie mogła się
nim i je20 matką, przynajmniej tak dłu
przecisn~ć da.lej.
go, dopóki dziecko wełdzie w okres
WąSki otwór mocno trzymał dostojdla człowieka, który przeczytał nudne dzieło o botanice chłopięcy l nie będzie wYmalta'o tak
nego gościa, zaŚ każdy ruch sprawiał,
•
• • •
:1!
ł
bardzo troskliwej Opieki matki. która
fi coraz mocniej była uwięziona. Ksią
(sb)
c.za.su do c~a~ oblegają św:'at zd1liUle;n zmarłe~, ~ mJWJon~a -:- zas, ~Y·I będzi~ wówczas mOgła, tak jak popogłoskl ~ oclonalezlemtu tes,ta~entow ła g.ob~e ca~kowlcle na oaZlleclJzl>czerue le- przednio. zająć się swoją pracą tarobżę Concuista, kt6ry szedł na przodzie,
. . kOwą. Wówczas. jeżeli nie zdoła się
całym wysiłkiem starat sie prleciągnąć bogatych osdb. ~:nalazca ":' takIch wy- go m~Jąt' ~.
Rowmeż .pocloohny wypadek mla~. mieJ" Pan przyzwyczaiĆ i przywiątać do
ból owę do kopuły, lecz tylko pogarszał iP~d~ch staWiał Się spadkobIercą ol.brlZr-1
m1Jej foo;buny. Porzed !parn"laty W1?lk~ sce Y" Ang~'Jl z.e .st~.de~te~ teolog)1. W ma'tki swego dziecka, wówczas dopiero
sytua'cJę.
- Umieram, Wasza Królewska Wy- w~żeilll~e wywoŁało w AruglJI oanaleneme cZlasl~ ~t'UdJj~wanllia Jruk1chs. komet?-t?J zy opieka Pana będzie się mogła ogranitakleg.o testamentu przez pewną student do ~1IblJo~ek1, n1li~knął on S'l ' non mleJsoe, czać do regularnie nadsyłanych sum
kę- 11Ill1rwe~ytetu. .
..,
gdz.le ~wle karflu były zlepl.o:ne. Po, od: alimentacyjnych, przeznaczonych na
IW, czas~e s~dlo:waatlla Jak~e~oś nud~e. lepil>entou kartek ~a~azł mtęd.zy nIemI wychowanie WaSleR'O synka.
że
go dz.leła z dztedz.tny bota'Ili.k1, natraflla ZnaC7.Jl1ą ~wotę ptent.ędzy:
.
•
Pani Hanka K, w Krakowie. Niech
- :nafdłutei tyj~ więtn:iem jest owa. .stud~tk~ na grub.ą k()pertę. W koS>becme ;pł'll;ylrahł,a Się podobna hl- się Pani zwróci ze skargą do Prokuralrancuz Laporte. Liczy on obecnie 70 per~l-e teJ m,a1dował ~ testam-ent a.uto" ~torJa na uD1wers'Ytecle w Plttsburgu. - tera
lat, a 50 lat spędził w ~rancustdej Gua- ra. Był nim bogaty angliJk, który na,pi· Pewien stude11lt, WiHam Sprotz !lkradł t
•
janie. Jako 20-letni młodziemec wstał sal nlUdną ks.ią.Zkę o botamce i niJkt nie biblioteki uniwe.rsyteckiej książkę, któ· ~~~~~~~~~~~~~~__
zesła.ny Dla oiężkie roboty. Dzd.0Slięć Ta- chc~ał je<j wydrukować. Uczo.ny ów od- rą chdał splt"Z-edać attltykwarrjuszlOw:i. W '~
xy próbował uclek,ać, tak ze k.aorę za- d.ał swój pamiętnik do bibljoteki w Ox- W cza'sie przeglądania książJki żnaletli tl'zymać ów sipadek. Kłótnię zlikwido·
;wsze mu zwiększano. W l1ezultacie ma I fOltxłizie, gdlZie fi,j,kt się nim n~'e z,aillltere- oba~ testament na 1230 dolarów. Między wało p1'IZvbycie pol.icjanta, który ateszto
0Ill obecnd-e do odJs$OOzen~a jeszCIZIe "tyl"j' so"Wlał.
Studemtka OiWla była pierwszą, antytkw.anjus:zem i studentem pows,tała wał sluden·ba za kr.aclzlet ksiątki. Testa·
koli 150 ła.t więzńendia.
która tę kiSiąJżkę prZleczytaJ,a, za co - sprzecZ'ka, na temat tego, kto winien o· ment slkonil1skowatlo ...
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Czy wiecie,

Urke Warszawski.

l

I

Zaglel sporządzili z "kazliOnnych" ko(z koszul aresztanokich).
Wreslcie pewnego wieczora·. na
wiosnę wykradli się niepostrzeżenie. Pakują się na czółno ze skromn'YlIl zapasem .,prowizji" (żywności). Ster objął
Zdank:iewicz. Ruszają.
I tak po 17 -u dniach na pełnem morzu, w niewiadomym kierunku, o strasznym głodzie, tak strasznym, że kąsano
się wzajemnie, a jednego z towarzyszy
- tatara zabito, mięso jego na ogniu
upieczono i... zjedzono (Ul) - morze
wyrzuciło katorżników zbiegów na
wyspę japońską Takasaka. W tym momencie Zdankiewicz przerywa tok ponurych swych zwierzeń.
Starlec zakrywa twarz dłońnń ł
szepce:
- Boże! Przebacz mnie, grzesznemu!
Zgłodniali zbiegowie -ludOiercy dopadli do kUku japończyków, których zastali na brzegu, zajętych łowieniem ryb.
Całowali im ręce i nogi, czynią róż
ne znaki i skomląc o trochę żywności.
Japończycy nalkarmi1l ich: Po dwutygodniowym odpoczynku, w chałatach
katorżniczych ruszyli na trakt sybirski
prlez góry i lasy, karmiąc się po drodze
kora brzozową i trawą.
Gruzin Myszka zmarł z wycieńcze
nia. Wyprawiono mu "pogrzeb" i potem
wc dwuch iuż Zdankiewicz i Zawistow-

I

CZLONfK SZAJKI CHUNCHUZOW,l rewirowi i dwie publiczne kobiety. Elepo dzikich
KONIEC ..KARJERY".
ganek o ubrany siada z kompanją. Ubawertepach. Mieli obrzmiałe ręce i nagi
Dalsza "OPowieść" Zdankiewicza - cia, w clasie Ik tórej Zdankiewicz mówi,
i pokąsane clalo. Nagle do USLU ich do- to .sensac.yjny film kryminalny. Pilm z Iże jest kupcem..
P?cią~ skradzlonu
lecia~o szczekanie psów. To ich napro- nizm życia.
mu dokumenty. ProsI rewirowych, by
wadziło na myśl, że w pobliżu jest ja"Sprzyjalo" mu - jak sam się cheł- mu zrobili jakiś paszport.
Ikaś wiosczyna. Nie omylili się. Szli nie- pi - szczęście. Szczęście Złodziejskie...
- Dasz dieństl! Połuczyszt (Dasz
zmordowani w tym właśnie kierunku.
Po pierwszej kradlieży 7-iu rubli w Ipleniądzel Dostaniesz) - oświadczył jeDotarli tak do miasteczka Złelentu!e Zielentuje - udaje mu się następna. I den z policjantów.
,w Mandżurji.
Zbieg z wiecznej katorgi wciska się w
- Skolko? - (ile) - pytam.
Tymcz-asem ostatni kompan Zdan- tłum około 300 ludzi. Byli to robotnicy,
Targ w targ. Za 10 rubli carskich
kiewicz, polak Zawlstowskł umiera tuż t. zw. "preiskatieU" (poszukiwacze), za- zroblU. Dali mu paszport na na'l \visko
pod samą wsią.
trudnieni w kopalni złota.
MiChała Ml'eronikOWa, mieszkańca wsi
Zdankiewicz zostaje sam.
Była godzina WC·lesna, Stali tak w Sitok, gubernji Irkuckiej.
Znalazł się na ba'larze. widzi ludz- wielkiej gromadzie przed budynkiem u8 lat grasował po Wtadywostmu za
kie twarze. Zbliża się do grupy "bara- rzędu pocztowego, oczekując otwarcia, falszywym dokumentem.
Grasował,
chOlszczyków" (handlarzy). Ubija in te- by mÓc wystać zarobione pieniądze "na :k radł i "oszczędności" swoje składa I w
res Zamienia chałat aresztancki na rodinu".
banku. Udało mu się zebrać 11.000 ruspodnie, marynarkę i czaplkę bez daszZ dalekich stron przywędrowali i ca- bił. Dalszy ciąg: w jednej z portowych
ka. Interes świetny:· pozbył się nakoniec lą noc warowali. pod drzwiami poczty, szynkowni Mieronikow poznaje się z
.,lIber)l" katorżnika z numerem.
ściskając w kieszeniach szerJ.kich spod- atamanem slajki chunchuzów (rozbójniPrzypomniał sobie wówc'las Zdan- ni zaos'lczędzone pieniądze, zarohione ków chińskich). Atamanem tym był
adewicz dawny swój fach "doliniarski". w pocie czoła.
słynny zbój Szamuk. 300 drabów naleWciska się do jakiejŚ gromady i wyciąNagle drzwi się rozwarł". Dziki tłum żalo do groźnej bandy.
ga chińczyk,owi z kieszeni worecz-ek hurmem wdarł się do wnętrza.
- Wpadłem \V oko SzamuKowi i ten
W tłumie - Zdankiewlcz, wyszko- "mianował" mnie Issawłem-pomocni
z 7-iu rublami.
Nauka ZielłńszczaJkłów na Marjęn- lony doliniar2i jednemu ~ chłopów wy- Idem. Na rozbOje nie chadzitem, ale miasztacie przydała się.
krada pełny "kisled" worek z płótna na łem powierzony nadzór nad sika rbem
7 rublł!
dwuch sznurkach rozcIąganv), Poprzez atamana, w jednym z szałasów w ustroPędlę do "charczówkl" (stotownJ). dżbę ludzką wymyka się na ulicę. Pę- rniu leśnem.
Zjadam poraz pierwszy po 32-ch latach dzi nad morze. Liczy pie·niqdze 450 ruPo dwuletniej "służbie" u CilUllChuporcję kapuśniaku i funt chleba i - je- bU ska~b! "Kisied" rzucll do morza i z zów Zdankiecz· Mieronikow okrada
stem kontent z życia i ze swego losu... gotówką - na miasto. do m&gazynu la- atamana. Zabiera mu 500.000 rubli w
- Ukląkłem i Bogu po stokroć dzię- pońSkiego po ubranie, bielizllę i obuwie. banknotach, któremi wypchaf sobie l\lekowalem, że mnie życiu ZiOstawił...
Potem - do pociągu.
szenie. Ucieka do Chabarowska. Tam
Bóg łaskaw!
Władywostok. Wielkie miasto. ly-I spotyka drugieR'o katorżnika, słynnego
7 rub1l! Pierwsza kradzież po Sacha- cle kipi, Tłumy ludzi różn Yt:: h narodo- I na całą Rosję Stelika BOlldanowa. ka·
linie.
woścl. Połów obfity: kradzieże się uda-\ chanka - Soni "Złotej Rączld". Prosi
Powalit się Zdan1k'iewicz na lawie w ją. Jest bez dokumentów. Nocuje w lu- .,koleR'ę" o pomoc o wvrobicnie doku"charczówce" i chciał się zdrzemnąć. panarach Ryzykuje: lada chwila mogą mentów na \vyjazd do Polski. nCl nazwiale wnet uprzytomnit sobie , że jest R'O "capnąć". Ale ... szczęście (złodziej- sko Zdankiewicza. Nie chce być I,,~ i('J ,lprzecież uciekinierem z SachaIinu i. że r skie) znów nie odstępuje go.
nikowym. Na dość tego życia i te: \\'10ścigany jest Iistamig-o 'iczemi.
I
W jakimś podrzędnym slynku zetk- częgi.
O spaniu mowy być nie mażĘ:
j nął się z wesołem towarzystwem: dwaf
(Dokończenie jutro)

10) ski ruszyli naprzód.

%Vf;uorvs liotorżnifla
lirgminolistv
Spisał H. Czerwiński
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miesięcy wałęsali się
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Ogólnopolskie regaty kajakowe wKrakowieljak

Artur Pusz zdobył ·Iylu mistrza

Dnia 23 lipca br, urządLOne wstaną
Zgłoszenia należy kierować na ado, Tegoroczne mistrzostwa torowe Pol
w Krakowie, pierwsze ogólno - polskie res Sekre't arjatu OKWKS "Wawel" w ski, pomimo niezwykle niklej liczby uregaty kajakowe, których organizację Krakowie. ul. Sw. Filipa 1, 12 II p.
czestników, nie zostaty ukończone w
powierzyl Polski Związek Kajakowców
Sekcji Kaja/kowej, Wojskowego Klubu

[J

ciągu niedzieli. Nagly deszcz zmusił ,o:
ganizatorów do przerwania imprezy JUZ
w stadjum końcowem i odłożenia jej do
dnia następnego. Po zwycięstwie odnie
sionem przez łodzianina Einbrodta w.

nbr 2bn Wf Wf"r~Wło n nrł~tnl[h l~b~IO"W ~~%~SF1uI~ze~al~oz~~~al 'd~a;~~~;'ri:~i~
~l~~~;;ow,,~~e~.~~
K~mit~fa~r~~~~: nll~ nnnlob!lfl
z~cyjny składający się z . Pfle~stawi- U Ej
nU ~ n unu ~
~~ U li U~ u II UnU
jeszcze drugi bieg finało,wy, gdyż ~gO~
clell Okręgowego Urzędu WF. l PW.,
Z
d K'
,
"
,
.
nie z międzynarodoweml przepisami mi

w Krakowie. Sfer woiskowych. Przedstawicieli Wladz, oraz Reprezentantów
wszystkich klubów i organizacJ'i kaJ'a, 'l ars k'Ich okręgu n"rakowl WlOS
k owych ·
'1\
skiego, znajduje się J'Uż w pełni prac
przygotowawczych do tej nader ważnej
i pierwszy ra'L w dziejach sportu polskiego organizowanej imprezy.
Zawody te ZIOrganiZlowane zosta'ną
na Wiśle pod Krakowem w następujących konkurencjach: a) bieg 10.000 m.
w klasie łodzi: jedynki i dwójki sztywne, jedynki i dwójki Składaki oraz kanadyjki, b) bieg 1000 m. w klasie łodzi:
, jak pod a).
Będzie to pierwsza tego rodzaju impre'La w Polsce, która da przegląd 'polskich sportowców kajakowych. Regaty
kajakowe będą równocześnie eliminacją
dla repreze~ta'Cji kajakowej, lktóra uda
się do Pragi na I mistrzostwa kajakowe
Europy. Olbrzymią i ciągle wzrastająca popularność sportu kajakowego, narzuciła konieczność takiej imprezy. a
zaprojektowane· świeto kajakowe mistrzostwa Europy, wymagają od. Polski
wylonienia ekstra !klasy kajakowej.
Sekretariat Oddziału Kajakowego
W.K.S. "Wawel" w Krakowie, zwraca
l
się z ape em do wS'Lystkich Kajakowców Polski, aby przez swe kluby i sekcje zgłaszali swój udział w regatach.
Udział w regatach wynosi 3 zł. od zawodnilka, dla zawodnik6w zwycięskich
przeznaczone Są b. cenne nagrody honorowe, dla wszystkich zawodników
przewidziane są daleko idące zniżki kolejowe jakoteż bezPłatne kwatery. W
czasie trwania zawodów proiektowane
Jest unądzenle wystawy kajakowej 0raz przyhorów do sportu wodnego, jak
równiet PO zalk'ończeniu zawodów urządzenie wycieczki propagandpwej na
Dunajcu. w jego najpiękniejszym i najbardziej umzmaiconym odcinku 'od Nowego Targu do Nowego Są'Cza.

,ar~ą
rakowskiego Kola P~l. zW'lpanstwle 1l1~ ~powoduJą natyc~mJasto-1 strzostwo' przyznane być może zawodDZlenm~arzy Sporto,wych powziął w weg,o usumęCla przeszk?d r~cJonalne- J nikowi do iero po dwukrotnem kolejtych dmach następuJącą, bardzo charak go l swobodnego rozwoJu fizycznego
~ t 'e fl'nały ostateczne od
t erys t yczną rezo luCJę:
.
I
h.
nem zwyclęsWWl .
szero k'IC h warstw sp01ecznyc
Dynasac h w
Z
były się warszawie na
że sport polski znalazł
Szczególnie zakaz uczestnictwa 0-h poniedziałek w późnyc h go d zinac hwie
'
, "ważywszy,
b
k
Się o ecnie w cięż iem polożeniu glów- sób wojskowych w klubach cywilnyc czorowych. Jako faworyt stanął do
nie
nieprzewidzianych ut rud- uznać należy za akt wysoce niesprawie nich Einbrodt, mający za so b ą przewa. , wskutek
k
men, ja: nadmierne opodatkowanie dliwy i krzywdzący, a ponadto o tyle
imprez, zakaz przynależności młodzie- niepożądany i szkodliwy, że niosący z gę odniesionego poprzedniego dnia zwy.
ży szkolnej do klubów, sportowych, 0- sobą zarzewie konfliktu cywilno _ woj- cięstwa. Już jednak pierwszy finał pograniczenia paszportowe. a ostatnio- ~kowego w piłkarstwie polskiem.
niedziałkowy wykazal, że sytuacja nie
zakaz uczestnictwa wojskowych w klu
Zarząd Krakowskiego Kola zwraca dzielna uległa teraz zupełnej zmianie. fi
bach cywilnych, zarząd Kola Krakow- się z apelem do zarządu głównego Zw. md ten wygrał zupełni~ pewnie Pu~z
skiego PZDPS uważa za swój obowią- Dzien. i Publ. Sportowych w Polsce, w dobrym jak na obecne stosunki czazek publicznie dać wyraz obawie, że by zgodnie z powyższemi tezami się 12,8 na ostatnich dWltStll metrai':h.
tempo polskiego życia sportowego zo- wszczął akcję publicystyczną w kierun Wobec uzyskania przez obu zawodnistanie poważnie zahamowane i spaczo ku unormĘtIizo\vania stosunków sporto- ków po jednem zwycięstwie zaszła tene, jeśli powołane czynniki sportowe w wych w Polsce.
raz konieczność zarządzenia jeszcze jed
_ _ ,.~__
nego biegu dodatkowego. który zadecy
dować ma o mistrzostwie. Bieg ten wy
bałtycki
grat znów Pusz, pozostawiając Einbrod
Dubieńska
ta doM wyraźnie w tyle. Dzięki temu
W lekkiej atletyce dochodzi
zwycięstwu tytuł mistrza torowego Pol
mistrzami Łotwy.
do skutku
ski na rok 1933 przypadł łodzianinowi
W końcowych r()z~rywkach nUstrzO'W
Jak się dowiadujemy. dzięki staraniom Arturowi Puszowi. Pusz jest wychoskich Łotwy Dubieńska pokooała See- ministerstwa spraw zagranicznych i po- wankiem łódzkiego Unionu. z którego
b erg 6 :,
1 63 W t
'b t.rł, ł . ,selstwa polslr'iego w D'ndze WYJ'azd na- \Nvst:>pił przed czterema laty i prze:.
en sposo
1 ~1l mlslIlzy
.~
~'J
°l
L
d
ni Lotwy na rok biężacv zdobyła Dubień szej reprezentacji lekkoatletycznej na niósł SIę do stołecznej egji. Prze ro'
ska.
trójmecz bałtY1cki do Rygi dochodzi osta- Idem popadł on jednak w ostry konflikt
teczlnie do s'ku'tku, Zamody odbędą się z zarzC'dcm klubu, który w rezultacie
W grze po~e<1yń<:z.ej panów Witman
\ V I
pokonał Esermanna 7:5, 6:1. 7:5. W fi- prawdop,odobnie w dmgiej połowie sier-lzdYSkwalifikował go na okres jednego
nale Witman pdkonał czechosłowaka pnia w Ryid'ze przy Uldziale PO'lski, Ło- roku, un;em0żliwiając mu tern samem
Pachowskiego w pięciu seta,ch 2:6, 6:2, tWY i Estonii.
start w zeszłorocznych mistrzostwach,
3:6, 6:0, 6:4, zdohywając tyłuł
mistru
. Skład naszej dmżymy ustalony zo- w których Pusz miał też najpoważniejŁotwy na rok 1933.
stanie niebawem jednocześnie na mecz sze szar.se. P!zez ~ok ten przebywał
z Austrją (13.VIII w Król. Hucie) ! na Pus~ ~ ŁodZI, gdzie wespół z ~Jattem
trójmecz bałtycki. Co do meczu z A'\.l!strją edmml?trował tor~m helen0':Vs~lm, , uiI L
to l3.VIII rozegrany zostanie mecz mię- rządzając szereg Imprez łyzwlarskIch.
Ludowy l(Ilub Sportowy "Warna" dzypaństwowy Polska - Austrja, zaś
Po skończeniu się terminu 'dyskwali
nadesłał nam .sprostowanie wzmianki, 1S.WIJ mecz międzynniastowy Katowi'- fikacH wyemigrował Pusz znów do War
która ukazała się w naszem piśmie dn. ce - Wiedeń w Katowicach. Nadto do- szawy, gdzie zaledwie od czterech t y24 ub. m. p. t. "Aktualia krakowskie". dać jeszcze należy, że w dll'DU 6 sierpnia godni startuje dla barw WTC, dla któWedług tego sprostowanie wyndka, odlbędzie Słę w PoznaniJu mecz Poznań- re gr. zdobył już po tak krótkim czasie
że boisko zespołu "Warna" w Rząsie Prtaga. Na wrzesień przeWi1dz.i'łJTIe są tytuł mistrzowski. Dzięki zwycięs
Ik/Krakowa, nie zostało 'lamknięte - l mecze z Czechami (2-3.JX) w Warsza- twom Pusza i Korsak - Zalewskiego 0żadne bijatyki ani awantury nie miały wie 1 z Węgrami (17.IX) w Kr-ól. Hucie ba mistrzostwa Polski przypadły w
tam miejsca.
oraz spotkani~ międzymiastowe Lwów- tym roku WTC.
Bulkareszt.

i Wittman
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TróJ-mecz
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Pel a tabela
a-ej
5-go dnia

ciągnienia

gra

klasy 27-ej polskiej loterji

państwowej.

43 515 24 90 614 74 8208~ 155 202
WeE'M'aJ, w I!)-ym anłiu eI(·
532 810 982 63037 71 151 355 601 773
;;mIenia
klasy 27·ej polskiej
64105 86 352 68 65236 373 95+ 449
loterji państwowej,
wyl(rane
523 610 25 843 66252 672 732 35 829
44 67078 136318 36 476 540 75 747
Padły na numery następujące:
831 52 957 68033 126 349 91+ 556+
200.000 zł. nr. 115944:+
722 914 69138 200 92 394 436 527 607
50.000 zł. 67832
80S 70003 136 247 306 99 527 690 873
20.000 zł. 48444 108304:
905 71014 97 129 89 347 64 65 76 408
:10.000 zł. nr. 41520
18 56 583 762 993 72091 371 51 706
• 10 67 910 92 73021)( 78 657 74157
Po 5.000 zł. n-Ty
659 53
72435675018
280
37238 75300 125087
........_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .333
330 61
700449
836618857576237
528 618

m

li oloy ~o~t~~ ~o mona

·
ieU warDo~iem ~JtD ,~I~~ l

Po 2.000

624 117608

zł.

n-ryf

Po 1.000 zł. nory:
6607 18141 30664 3262558090 67721
85942 112488 120403
. Po 500 zł.:
6469 23690 4009049026 76455 79285
98727 106966 131128
Po 400 zł.:
11246 22110 30887 33757 45526
51457 5383855649 62408 62787 66292
68046 72847 92310 101956 109477
142501
l' 300 ł'
o
z "
1 ~ 403 15584 18831
19849 19252
20315 25928 26885 32850 44493 48659

~~~~~ ~~g~~

~g~l;

~~~g~t 1~~1~~

116975 122910 127902 131678 134670
133341 144948 145282 153355
.Po 250 zł,:
:i3? 4739 8288 11573 13789 23060
24446 27400 29308 35802 3~B49~
49284 49400 55559 56587 60234 68371
82387 88880 91473 105470 110330
121507 121507 126418X 131283 136768
138418 144601 144496152862

Sławki

91 228 386 88 556 73 97 70Z 858
1553 2032 207 463 581 735 973 3043
99 332 449 565 641 4066 114 273 535
67! 74 707~ 909 15 5495 626 93 773
6120 59 96 427)( 71 571 90 757 78
951+ 94 7202 64 83 417 30 560 8170
221 323 509 734 47 9103 215 3ó5 85
90 497 565 89)( 913 10100 523 34 49
627 786 81531 11062 138678 828 91
12081 226 933 13032)( 443+ 94 933
14100 25 477 733 37 841 15045 221

..

5f2 604 40+ 956 70 16155 226 35 43
679)( 95 667 740 17111 57 309 459
620 710 18040 267 507 605 753 830
978 19026 27 36+ 138 85 232 379 569
653 743 984 20042 121 342 72 664 839
21234+ 335 472 546 91 92 661 717+
58+ 826 22172413+ 23 736 943 23113
14 15 108 24 46 59)( 455 24044)( 151
7 89 255 313 29 62 496 640~ 728
889 25317)( 51 457 579 708 857 26265
302 405 74 502+ 80 93 633 95 749
27015167 318 70 633 992 28097)( 439
609 77 87X 717 96375 29185231 67
83 313 508 611 8770459978 89 30134

108247 3n4 32 467 87 90 5789 96 836
109088 437 77 523 27 69 79 723 26
940 110354 83 863 75 950 78 111136
93 394 567 70 87 644 818 29 112174
297 488 535 798 932 87 113340 92 512
85 902 114085 153 202 3861- 716 84
958 115213 392 446 116000 221 422)(
582 687 774 956~ 84 117376 G08
118375 531 901 6 119012 94+ 214 387
705 87 120006 67 224 48 82 403 628
43 121010 297 523 641 803 43 89 99
122029 437)( 43 87 88 560 644 325
910 123091 170 203 62 481 625 57 849
45 81 124141 277 553 946 125037 2B4
322 432 834 126033 80 146 244 65 524
645 811 127463 508 645 992 128638
793 844 52 129052 487 519 7151- 993
130410 81 591 841 997 131023 73 128
46 344 61 409 584 673 729 132144 2~4
62 505 836 82 133062 150 84 98 355
462 610 871 986 134057 40B 984 1·35193
211 19 710 ~36099 125 36 266 709 860
127028 183 424 47 61 507 645 866 33
138008 573 738 44 961'1945 61 139081
140 216 336 80 549 71 520 59 796 856
981 140153 330 447 523 861 981 141121
68377 863 997 142011 232 303 501
698 143122 62 308 518)( 689 733
144066 90 373 475 79 96 525 787 809
973 145035 121 508 922 146377 510 94
760 147163 266 377 454 534 670 758
87 822 148039 90 168 297 569 73 941
149059 179 425 641 786 803 959 79
150174 984- 593 703 994 151065 77
4804- 982 152148 250+ 606 929 153241
71 655 83 915 62 154030 198~ 487
700 95 Y58
Na numery oznacz·one
iX
przypadają premje,
k [ór l'c h

903 77047 68 191 268 747 69 95 947
271 384 86 437 507 63 617 876 90 958 78149 321 412 51 553 71 744 79 839
592 93 79017 52 211 85 362 442 56
~ ~83l~g7 5~ts 6~0~35 ~~~16 9~~ ~; 623 891 88077 305 30 438 77 942 81105
33240~ 474 723)( 814 30 91
34242 214 35 434 37 518 655 92 757 86 842
326 (2)( 437 524 94 676 35041 310 50 82083 127 249 301 470 532 600 83240
509 61 724 69 75 36228 836 37030 217 386 451 691 84074 82 99 119 27 60
270 407 93 720 31 827 943 85084 298
364 598 666 734 921 24 38340 445 335 586 622 797 911+ 42 86015 282
39055 295 306 15 76 92+ 416 553 690 338+ 439 551 705 926 87052 344 885
98 747 57 929 37 40057 274 388 487 935 88135 240 73 79 330 47 96 423
681 759 41087+ 420538629 946 42288
_
355 71 446 51 572 665 851 43146 370 536~ 71 714 48+ 916 89173 23:> 622
524~ 44024)( 34 54 82 139 216 30 92 ~~97~~ ~~~ ~g} ~t~4g0~~; 7~0:2~~
346 85 423 83 679 738 802 45 906)(
46 69 94 45157 285 90 306 35~ 584 92017 133 310 34 406 93016 93 479 81
684 823 92i+ 90 46015 59 115 21 220
65 312 31 432 74522)( 57 93 866 990 ~~85~~~9~~~79~0~3g389:g~8800'7~6~~~
47493 703 19 39 43 889 48366 77 574 23 214 47+ 593 934 64+ 97058 127
600 74 49333 502 58 700~ 31
47 288 333 64 648 862 950 69 98183
50001 76193 311 52 957 51060 257 256 404 64 671 780 880 910 99001 178
338 527 658 893 52965 309 21 34 404 719 981
557 (99)( 830 943 53052 94 31483
100072 134 2(7)( 327 78 96 536 42
835 54000 519 24 81 905 55040 420 9B 666 719 906 101079 184 300 10 56 438
599 917 59114 31 259+ 69 98 370 564 57 504-~ 631 723 27 817)( 956 102210
799)( 989 57040 328 570 814 9(\3 43 22 28 40 40 763 103046 103 215 36
6958095 156 62 224 484891931 59277 531 983 104206 304 419 713 105454
390497 534 750 903 31~ 6000432 572 614 106257 370 409 790 917 66 wvsOIkość określana .iest
101 32 438 517 762 70 61058 164 310 107263 301 516 685 95 70~ 49 893 927 słabnim dniu cia~mieni,a.
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W dwa dni po przybyciu eskadry samolotów włoskich do Ameryki, przyleciał
Redakcja nasza otrzymała pierwsze zdJęcia z przelotu eskadry włoskiej nad do Europy lotnik amerykański Post, przywożąc z sobą zdjęcia z przybycia
Atlantykiem. Oto moment przyby cia generała Balbo do Montrealu.
eskadry do Stanów Zjednoczonych.
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TRAGICZNY KONIEC LITEWSKICH
LOTNIKóW.

Przewodniczący

konferencji rozbroJen;owej Henderson przybył do Berlina,
by omćwić sprawę zaprzestania zbroJeń przez Niemcy.
Wskutek eksplozii w zakładach chemicznych "Standard Ammonia Co." w Lon
!!!!!!!!!!!!!II~~!!!!!!!!!II!!!!!! ł dynie wybuchł katastrofalny Dożar, który' zniszczył szereg fabryk w dzielnicy
,
. East End.

!

,
l

Dwaj .Iotnicy litewscy Darius i O'irerias.
po szc~ęśl!wym , pr.zelocie pr~ez AHa'.!tyk, zgmęh w czasie lądowama w Pl'u,
sach Ws\:hodnich.

poinformowali mnie, że ona w dalszym
Odeszła ode mnie. Po kilku tygodciągu pozbstaje w stolicy. Wówczas zro niach znów zrozumiałem, że nie potrazumiałem, że nie tak łatwo będzie zdo- fię bez niej żyć. Wysłałem pierwszy
być ją po raz drugi.
list. Nie odpowiedziała mi. Była przecież
Rozumiesz przecież, że w grę wcho- bardzo ambitna.
- Sta10 się to przed dwoma laty - było bardzo trudne. Żadna kobieta nie ,dziła również moja ambicja. Ale trudno,
Na drugi list nie otrzymałem również
rozpocząl bankier swą opowieść. - Pe- mogła mi jej zastąpić. Całemi dniami kochałem ją gorąco, nie moglem bez niej żadnej odpowiedzi. Musiałem znov.-"ll
wnego dnia, zupełnie przypadkowo, myślałem tylko o ,niej i nieraz bytem już żyć.
'f. I
pójść do niej. Okazało się, że żyje w
schwytałem Julję na gorącym uczynku bliski tego, by ją wezwać do siebie.
I pewnego dnia udałem się do niej.
dalszym ciągu z tym obrzydliwym teni.
zdrady. W pierwszej chwili chciałem ją
Najbardziej oburzał mnie fakt, że lulPrzyjęła mnie dość chłodno. Począt- sistą.
zamordować. Przecież to było straszne! ja nawet nie próbowała ponownie na- kowo nawet słyszeć nie chcial'a o poDopiero gdy kupiłem jej wspaniałą
Kochałem tę kobietę do szaleństwa, ob- wiązać ze mną stosunku. Mogła przecież wrocie do mnie, i zerwaniu z tancerzem. limuzynę, zerwała z nim ostatecznie i
darzałem ją najgłębszem zaufaniem i napisać, mogla poprosić któregoś ze popi ero, gdy jej k:xpiten: wspaniałą kol- znowu 'po~róciła do mnie.
.
nigdy mi nawet przez myśl nie przeszło wspólnych naszych znajomych, by ode- Ję brylaptową, zmIękła Jakos.
ZnajOmI tym razem kpili ze , mnie.
że mogła mnie oszukiwać. A ona z zim- grat rolę pośrednika. A ona nie zwracaPo trzech ,dni<:t c? mie~zkata już znó:v T\~ierdziłi z,godnie, że powiriienem z
ną krwią, zdradzała mnie systematycz- la się do nikogo.
w lu~s:xsoW~J WIllI, ldorą poprzedn~o .]~hą zerwac r~z na za\vsze. Ja jednak
W ten sposób minął cały miesiąc. dla mej kupIłem, a o tym opryszku me me słuchałem Ich. Nie mogłem żyć bez
nie i to w mieszkaniu które sam jej
urządziłem.'
Nie 'moglem już dłużej bez niej żyć.
było już mowy.
tej kobiety. Truqno, żadna nie mogla mi
_ Czy wiesz. kto byl moim rywa~ , Pewnego dnia napisałem do niej list.
--:- ~ n~ tern. ~oniec,? - prz~rwat jej zastąpić....
"
"
lem? Jakiś lotr z pod ciemnej gwiazdy, Oświadczyłem jej, że wspaniałomyślnie b,ankIelowI prZYJac.I,e}, k!orem.u zWIerzał. ,- I co dalej? -.u~n:l1echp~ł SIę pr~~·
fordanser, który podobno mial już na wszystko wybaczam, że jeśli mi przy- SIę ze s:v ych pr~eJsc n:J.lłosn} ch.,
Ja~Iel - czy teraz JUZ JestescIe szczęshsumieniu niejedno przestępstwo krymi- rzeknie,.iż podobna historja więcej się , - NIestety, m~ I~omec. Idylla h,wab WI?
" ,
nalne!
nie .powtórzy, to gotów jestem znów na- blIsko, czte:y, ~1~sIące. ~apommate,m , - Szczęs!1\~T]? - , wybuchnąl b~n,:
Opryszek ten, na mój widok, rzucił wiązać z nią stosunki.
~upełme o. J~J wm,le, ob~aIzatem J~hę, kler. -:-: Własme, ze lestem, z~ów mesię do ucieczki. Nie próbowałem go naPrzez dwa dni nie wychodziłem z Jak , dawm~J,. n~Jgłę~szv,m. ~auf~mem. s~częslIw~. ,Wyol?raz sobIe, ze przej
' pIzeclez,
, . , .ze po Zdawalo
mI SIę,
ze teIaz JUZ mc me "
sta- ,
tIzemalmIeS!ąCC1lTII
wyptynął
wet zatrzymać , MnI'e przecI'ez' nI'e o nie- domu. S po d'
Zlewa ł em SIC;
'
I d'
""
.
, na pogo chodziło lecz tylko o Julję.
t.·
' t
r
t
t h ' t d me na przesz {Q zle nasnmu SZCZęSClU. wIerze mię JakIs bokser, ktory na wet
,
o rzymamu ego JS u na yc mlas o
Spotkała mnie jednak nowa bolesna pod'
, "
'N' d'
.
'A Julja bynajmniej nie była skłonna mnie zatelefonuje. Ale JuIja nie zatelefo-.,
" p l s a c Sl~ me u~me. IC zlwnego, ,z~
,
. S
l dł'
' l '
, .
d' t
mespodzIanka.
JulJa bardzo mu Się spodobała. przeCH::~z
do UCieczkI.
pog ą a a mI prosto w nowa a 1 nawet mI me o plsa1a.
Pewnego dnia zjawi! sie na horyzon o ,. d l
.
, '.
lb
na et lekką ironją
, M' ł
ó
t
t
d' W
, - na waszym clag;tl cIeszy Się () rzvoczy
w. z
.'
,,
' mę y ~n, w cz ery, ygo, n~e.
y- c~e ja~iś ~enisis,ta, CzJo:vie,k ten absolut- iem powodzenieITi, No ( tym raze'm
, ~ygło~ltem. dluzsze przeI?ówleme, slat~m ?rugl lIst. Tym laze,m J~z wogó- me nIC me robIł na SWleCIe. Grał w te- rownież nie potrafiłem jej upilnować.
oswIadcz.aJą~, ze zrł''Ya~ z .mą I~az na le me PI~ałem ~ ~r~ebnczen!J.1, me dom~- nisa, zarabiając w ten sposób ogromne Pewnego dnia przypadkowo dostał sie
za~sze, ze me chcę ,JeJ WlęC~J ~nac. Gd~ ~aten: Się, o~ nIeJ zadnych !)rzy~::e~zell, sutny J uwodził ,kobiety:':
do mych rąk list, z którego wynikało
s~onczy!em" narZUCIła, na SIebie palto 1 JedYl11e plOsl~em. b~ do m~Ie Wl oClł~.,
A Jedną ~ Jego Ollar była Julia. niezbicie, że ona jest kochanką boksera,
m~ p~owl~dzIawszy am słowa, wyszła z ,I znow mInęło Jolka dm. OdpOWIedz Scl}wytałem ,Ich na, g-orqcym uc,zynl~u'I' Od te,~,o dni~ ~IPł VnQ!o jl1Ż trzv mie,,','
me nades:z;ła.
"
,
Z110~ powtól.~ył,a S,I~ ta ~~ma hl~tona, SląCC. DZIS własllle kUPIłem Julji wspamIes"kama.
J od tego czasu wIęcej nIc WIdZIałem
Pomyslałem sobIe, ze JulJn pewno GrOZiłem JuIJ), ze Ją zabIJe, lecz J tym niatv pbszcz ,Q.Tonosbjo\Vv ...
1
. ,
jej, Starałem się o niej zapoml1ieć. ale to wyjechała z Paryża Niestety znajomi r8Zcm nie nodniosłem na nią ręki.
---_._,._--'----------- - - - - - ._.
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Codzienna nowelka "Expressu".
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