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Einstein ostrzega belgów i francuzów przed niebezpieczeństwem
hitleryzmu.- Watykan nie ratyfikował konkordatu z Niemcami.
Paryz, 10 września.
(PA T) Pisma francuskie przedrukowują ze brukselską "Patrie Nouvelle"
list prof. Einsteina do antymilitarysty
belgijskiego Alfreda Nahona. Znany
uczony stwierdza, że Niemcy hitlerow
skie przygotowują się jawnie wszystkiemi środkami do wojny odwetowej.
W tych warunkach FRANCJA I BELGJA POWINNY LICZYĆ TYLKO NA
SWOJE PRZYGOTOWANIA DO QBRONY.
- Gdybym był belgiem, pisze Einstein, to w obecnych warunkach nie
odmówiłbym służby wojskowej,
lecz
przeciwnie, zgodziłbym się na to w
przeświadczeniu, że przyczynię się do
ocalenia cywiJizacji europeiskiel.
Prof. Einstein zastrzega się, że nie
zmienia swej opinji zasadniczej w spra
wie militaryzmu, lecz uważa sytuacJę
obecną za wyjątkową.
r.,

**
Paryż, 10 wrześnIa.
(PAT) Wedtug doniesień' agencji Ha
vasa z Watykaniu, ratyfikacia konkordatu z Rzeszą ulegla opóźnieniu. Powodem tego są różnice zdań, jakie wy
łoniły się ostatnio, w czasie pooytu
von Pappena W Rzymie. Stolica apostolska odniosła się przychylnie do jego projektu w przekonaniu, że w ten
sposób uda się jak najlepiej uregulować
sprawę katolików niemieckich. Dlatego
też, pomimo
zastrzeżenia,
Watykan
45

Opozycja w Cirecji
wycofała

się

z parlamentu.

I

gotów był ratyfi.kować konkordat. -I·kor~atu. Agencja łIavasa sądzi, :te pen naty~h~iast po powrocie z Bu~~
Ostatnie prześladowania żywiolów ka- rząd niemiecki z pewnością nie zanie- pesztu uda SIę do Rzymu, celem defIDltolickich w Niemczech i popieranie pro dba sprawy konkordatu, która była je- tywnego uregulowania sprawy.
testantyzmu wzbudzHy jednak w wa-, go pierwszym sukcesem dyplomatycztykanie duże wątpliwości i obawy, czy nym na terenie międzynarodowym. Hamburg, 10 wrześnIa.
Hitler zechce uszanować klauzulę kon- Przewidują, że wicekanclerz von Pap(Pal) - W Lubece aresztowana zostali właściciel i protokulant firmy Hobel"
werke, która przy W)l'Płacie ścią~ała roboŁnbkom stawki ubezpieczen~owe, a nie
wpłacała i<:h do zakładu ubeZ[)leczeń.
Policja oprowadzała ich po miescie w sa
n .. _ o ..z .. Da'~g€kieln
mo po łucLnri e , wśród tłumów gawiedz1.Berlin, 10 września.
twa floty. W dniach od 15 do 16 b. m. Zawieszono im na szyi plakaty z napi(PAT) Dnia 14 I 15 b. m. odbędą się uczestniczące w tych ćwiczeniach Jed- sem: "Jestem łotrem" i "Oszukałem rona morzu Baltycklem ćwiczenia art y- nostki morskie zawiną do portu w PI- bot!lików, a Ich pieniądze zużyłem dla
leryjskie nIemieckiei marynarki wO,jen lawie dla uzupełnienia zapasu paliwa. siebie",
nej pod kierownictwem szefa dowódz-

Manewry niemieckich okretów

wojen~ych

P rozumienie wi Ikich mocarstw

w sprawie

ausłrjackiej

i rozbrojenia? angielska jedzie do R Yinu.

Pary t, 10 września.
(PAT.) AgenCja tlavasa podaje, że
delegaci' angielscy, niezależnie od ITOZmów, jakie w dnLu l8-ym b. m. przepro
wadzą w Paryżu, mają zamiar podobno
rozmowy odbyć z członlkami rządiu włos
kiego w Rzymie. Wyjazd delegatów au
gieISiktch do Rzymu nastąpiłby bezpośre
dnio po konferencjli paryskiej. Delegacjr
angIelskiej zależy na uzgodnieIlii,u poglą'

Poszukiwania balonu

dlÓW jeszcze przed wyznaczonym na 22
września zebraniem prezydjulI11 konfe"
rencji rozbrojeni,owej w Genewie.
Paryż, 10 września.
(PAT.) "Matin" stwierdza z zadowoleniem, że na simtek zbliżenia, jakie nastąpilo w ostatnich dniach między FrM}·
cją i Anglją można uważać za niewątpli"
we, iż zasada u'Wamnk,owani'a rozbroje"
nia od kontrolIi jest definityw:nie przyję-

Brat tragicznie

prawników

słowiańskich.

Praga, 10 września.
(PA T) W teatrze narodowym slowackim w Bratislawie nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego zjazdu
prawników słowiańskich. Na otwarciu
obecni byli m. in. czeskoslowacki minister sprawIedliwości Meisner. który
reprezentował rząd Czechosłowacji, mi
nister oświaty Perer, prezydent krajowy Slowaczyzny Orszagh, prezydent
miasta Bratislawy Krno, dalei szereg
delegatów z Polski, Butgarji, Czechosłowacji i Jugoslawji oraz wielka ilość
gości.
.

odeb.... ł sobie

zmilrłego

źgc:ie

llitnika

w Toruniu.

no w restauracji ,Sa, JT', jedzącego obiad
września.
Pisaliśmy o tragicznej śmierci ppo,· Fiks kazał sohie podać papier i ołówek,
rucznika 4"go pułku lotnIczego, Ś, p. Eu.- pisał lis,ty, a następnie położył na listach
genjusza Fiksa. - Na pogrzeb zmarłego portfel i portmonetkę, błyskawicznym
przybyła rodzina z Warszawy, m. in. ruchem dobył z kieszeni rewolweru i
brat jego, 24-lew Tadeusz Fiks, miesz- strzelił sobie w usta. PrzewieziO'nY karet
kający w Warszawie, przy ul. Kawen- ką pogotowia, dernat w drodze do szpitala 2lmarł.
czyńskiej nr. 49.
Toruń,

10

Po pogrzebie, Tadeusza Fiksa widzi a

Rewolu€io no Hubie.

tJtitteroD'ie nie c:lic:q no4of pOJlJróc:ii do slujtJV

Waszyngton, 10 września.
(PAT.) Według wiadomości. otrzy.n wiety zwoln"lą
mp.nych od ambasadora Stanów Zjednov
I
.cz'Onych w Hawanie Wellea - 300 'On"
Id!k):!2t z;pet~aHstów niemieckich cerów armH i marynarki kubańskiej, kt6
,.
rzy schronili się w jednym z hoteli haMoskwa. 10 wr~esnla.
wańskich, 'Otoczonym przez żołnierzy,
(t) Rząd sowiecki postanowIł ZWOI-\ opuściło gmach hotelu ' bez przelewu
nić ponownie kllkuset specjalisiów, za" krwi. OHcerowie ci U'zależ,nili powrót do
iC-tych prze waż n ie w przemyśle me-. służby od przekazania wladzy rządowi
talowym ora z górnicz ym. Zwolnieni hę h\OI1centracyjnemu z Cespendesem na
dą przedewszystkiem obvwateJe nie· czele. Kubański minister woj'n y wrzą"
m~eccy, którzy otrzY l11a j<\ naka~ naty~? i ~zie Cespende~a zażąda} formalnie od
mIastowego OPl's zc!:cnin ;;raI1IC Ros]I. jUnty rządzącej przywroceU'ta władzy

S
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Ang-lję, Francję

i SłattllY' Zjedlt1<r

Również w sprawie
siąguięio porozumienie.

<ł!ustrjaa.'l(iej oNa specja,lną uwagę zasługuje, zdaniem pism, zgodne
sta:nowisko Fra~cjii i MussoHniego co do
przeciwdziałania "Anschl'UlSsow~" i osiąg
uięcia zbHżenia w sprawie orgatliizacjli
naddl!maiskiej, którą na:leżałoby przepro

wadzić6 jaknaj~pres'z,niej.
Francja w przeciwieństwie de Włocrrt
które chciałyby, by Austrja i Węgry po
rozumiały się z sobą, a potem dopiero
zawarły konwencję z Małą Ententą, -

"Kościuszko" trwają trzyma

Ateny, 10 września.
. !1Jolon omergllońsllJi ~ostal odnalesionv
(Pat) - Wobec nietidzielenla przez
rząd odpowiedzi na interpelacje stronSudbury (Ontarjo), 10 września.
nictw opozycyjnych, złożOilled na onegdaj
Londyn, 10 września.
(PAT.) Balon, spostrzeżony przez
szem posiedzeniu parlamentu w: sprawie
(PAT.) Według donies.ień z Ottawy mieszkańców mało z.alud1nionych prozamachu na szefa liberałów Venizelosa, jeden z dwuch zaginionych balonów od" wincH OntarLo, jest - jalk się okazujewszystkie strorinictwa opozycyjne posta naJezlony został z załogą dwuch ludzi W balonem amery:kańsktrri. O balonie "Koś
nowiły na znak protestu, wycofać się z pobli'żu rzeki Bierre, na północ od Gue~ duszk'O" w dalszyun ciągu niema wiaprac parlamentarnych. Następne posie-becu. Dalsze posruldwa.nla trwają.
dom'Oścl.
dzenie parlamentu odbyło się tyLko w
obecności stronnictwa rządowego.

Otwarcie zjazdu

ta przej'
czone.

Delegacja

się planu Tardieu, proponujące
go, by Austrja i Wę'ifjry wsobna traktowały z pańsfwamr Malej Bntenty. W
sprawie tej nie wypracowano konkretne
go projeildu dyskusji, ale mf,nrrster Bon"
cowr l:iczy, że zdoła osią!~nąć porozumie
nie z Włochami, zapewniając niepodległość Austrj,f.

Epidemja śpiączki
we F ancji
Lours, 10 września.
(PAT.) DotY'chczas zarejestrowanO
193 wypadki śmrerteIne wskutek panują"
cej tu ei}i'clemji śpriącziki.

Odpężenie

sytuacji .
politycznej w Estonji

Tallin, 10 września.
(t) Sytuacja w Estonii uległa znacz"
nemu odprężeniu i rząd zdołał przywrócić nastrój zaufrunia. Zarówno elemeDJty soclalistyczne jak i centrowe postanowiły popierać usiłowania rządu w
kierunku walki z ruchem radykalno-pra
wicowym. Rząd ooraoowuje obecnie
nowa ustawę prasową, która przewiduje wysokie kary za obra'zę głowy pań
stwa oraz ministrów. Pozatem orpracowane są również inne ustawy ustrojowe

prezydenta Cespendesa.
Na dachu pałacu rząC1owego usta~
wiono karabi1ny maszynowe. Wzm'Ocni'O
n'O także straż palacową. Według ostatnkh i'nformącyj JUlnta ])Ostanowiła przywrócić stanowisko prezydenta. które PO"
wierzone ma być osobistoścti, wybranej
Gen.. Górecki
przez obecną juntę.
.*..*.
odpłynął do Cassablanki
Nowy Jork, 10 września.
Mar~ylja, 10 wrze śni a,
(PAT.) Według raportów urzędo"
(Pat) - Gen. Górecki odpłynął na
wY'ch 6 cukrowni amerykańskkh w pro /parowcu IIMarechal Lyautey " do Casaw~ncjach l{Ui~ańsk1ch wstato zajętych blanca, .cele~ : q~ęcia p1'z,,:wodnictwa na
przez ll'obotI1lilków.
kongreSie Fldacu.

dla es,łej

t:. dm'nlstracja
dla całej

MAŁOPOLSKl

MALOPOLSKl

REDAKCJA

Kraków,

Krak6w,
ul. PIJar.ka 4

ul. Pijarska 4
Tel, Nr, 165-00

Tel. Nr, 171-60

REDAKCJA przyjmule Interesantów

od 11-1

przed

południem

,

I od· 5-7 wieczorem. ADMINISTRACJA (dzla'
rano - I w pdflldrile I od 4-7

Inśeralowy) bil 9

ADRES TELEGRAfICZNY' .. Express Ilustrowany", J(ralłtw.

Zamordował narzeczoną

i

slłrzedaiy

wlecżłłrem

pisma) od 9 rano - w

Iłol'tt

południe i

(dział

od 4-7 wieczorem -

P. K. O" Odd~lału krakowskiego, Krak6w 411-700

jej ojca,

Zuchwały

napad uliczny

Kraków, 10 września.
Ofiarą niezwykle śmiałego rabunku
ulicznego padt wczoraj okolo godz. 6.30
podpalił
rano mieszkaniec Kalwarji, Chrzanowski.
słanie
sądem
W chwili, gdy przechodził on obok
Krak6w, 10 września. ! kiego lokatora bardzo z.adowoleni i da- go wpuścić, począł strzelać do nich i wy poczty przystąpił do f] jakiś osobnik.
wid tzyli go wielką sym.patją, nie mając żalu wolał pOżar.
który uderzył go w pierś, wyrwał z
Ci'cha i spokojna zazwyczaj
Po przybyciu są,siadów Musiał zbiegł kieszeni zegarek wartości 40 zł. i zbiegł.
Górki - Brzezie, w powiecie boche(l- do niego, o to, że kocha się w ich córce,
skw, była dnia 26 marca br. widownią znanej z,resztą w okoHcy ze swej p,ięlkno po drodze strzelił sobie w głowę, jednak
Napadnięty wszczął ararm. Przybyponurej tragedji, która zakończyła się ki. W przekonaIliiu, że Musiał jest czło- że dziwnym trafem kula wyrządziła mu ty posterunkowy policji puścił się w po
ślJliercią tamtej\Szego gospodarza, 56-let- wi'ekiem zamożnym, utwierdził
Urba- małą szkodę. Wówczas chciał rzucić się goń za opryszkiem i ujął go, NapastninIego Adama Urbana i jego 19-1etniej nów fakt, że pewnego razu poźyczył im pod pOcią~, lecz w ostatniej chwili zabra kiem okazał się 40-letni Mieczysław
córki, MaI'ji oraz ciężkiem rranieniem ldlkadzicsiąt złotych.
klo mu odwagi, w końcu ujęto go w Nie Siemiński, zam. przy ul. T. Kościusr.ki
jego ź~y, Wiktorji.
Ten faM slał się jedn'ak właściwym połomicnch.
40. Zegarek zwrócono Chrzanowskie,Tejiże ,nocy koł? godz~y 1-~.j miesz- po~odeD;l trage.dji. 9to z .cza5;~ wysz~o
Sprawca .trage~ji nie ,przyznaje się mu.
REPERTUAR TEATRÓW.
kancy WSI Zlbudzem zostalI huktem strza na },aw, ze MUSiał nle p~slada lUZ praw1e I do podpalellla, tWlerdzą.c, ze Ulczego nie
łów rewolwerów Oraz krwawą łuną, któ żadnych pienll(dzy ze swych oszczędno- rpamięta, a do strzelania został przez Ur- lEATR .,B.AO{\-TELA" - o .godz. 8.30 ,,~pie_
ra z.alała niebo nad domostwem Urba. ści i UrbanQw1e poslan'owili po.zbyć si~! bnn6w spro-.vokowa.ny. Badania psyehja wak z uhcy' PO raz ost~tnt - czysty dochód
,
S
' d '
.'
l' na t ye1lmlas·
. t Io:a.
k t
. MUSl'al'Jes~ zupe ł'
przeznaczony
na lllCllOdzcow
z zNI,
mlec.Atrak!lOW.
ąSle ,Zł pospl~szy ,I
Ora'1 .zar<:l~cm k ~nk u~en't a do rę k'I iI try~zne wy k za,ł y, z~
nIe. CYRK
ST ANJEWSKICH
- o gOU,
. e8.30
Ur.bi:u:om z :p,omo7~ ~ wowczas z prze· c6~~I. Mus~l, nie chciał SH~ • .wyprowa- I z~row nil uroysle. sledztwo yv )eg~ spra-l cyjne przedstawiClnic.
nZf.nlem stwlerdzlh, ze dom oraz slodo- dZIC, skutklClm czego dOchc·dzdo cz~sto I Wle, prowadzone
przez plęC mIeSIęcy
REPERTUAR KIN.
la. stoją w. cg,mu, zaś z wnętrza domu d~ scysji m~«dzy n:m a jego gOspodarza~ 'prz:z sędzi0~o ślc,dczcgo. ResŁorHa, z.o- I ADRIA: ~ "Bla~d,d i c~;nie mifośct.
dochodzą Jęk"
m1. WreSZCIe, przyGzcdł6zy 26 marca br, I \Stało onellda] ukonczol1e 1 akta odetSz.ły; APOLLO, - "Krolewsk~ kGlc~anek.
,
.
t omDą z I ci o d.o;m,u, stWICJ'
' d 'ł . U b
'
d
k
TLANTIC: - "Zło,te s,tdła" I ,BulfI{,own,\k",
, N~" pIegu zna le,z ion,o nl~przy
Zl.' z~
r • 3.no\'{1C ,~y: .0 pl'?' uratpry,
, .
.
. iA
PROMIEŃ _ .. Naucz mię kochać'.
~olu l upływu krw1 WiktorJę Urbanową, rzuc,Jlt Je~o r7.r:.czy ! n1';mo ICt!O t'!c:h~l!ll'
Na j,pora.wClo·pod obnlel
stanIC MUSiał SŁOŃCE: - "MooSkwa be~ ma,Siki".
ranną w ramię i o,kolicę szyi, dalej w iz- nie .chćleti go nil noc wp~tścić do m1f::sz- ;p,r zed liost·opaclową koden'cią
przysięg- I?,qM tOŁNIERZĄ. - ,,24,godJziny"
bie na ziemi, obok łóżek leżeli bez przy kanIa. Wówczas to, dol'L'zał w nim ph1l1i 'l-rzed listl.:p:t:bwą kac€ll.::ćł
p."!.ysię~. SZ fUKA: - _"Kroi cyv,a~?w".
" St a,r y U r b an l,,)elto
'
'1<a. W zcmsLy.
A
W nocy przysz:e dl powt"orme d o II a d w, ci r, Ho11 aen der.
śWIT: - "WIelka
klatka, Zoo",
t omnOSCI:
cor
UCIECHA:
_ Ta,jemn1ca
łÓŻJku spoczywały dwa maleń,stwa, pła." domu Urbanów 1 a gdy znowu nie chcieli
NOCNY DYŻUR APTEK.
cząc rzewnie, Nawet w pierzynie, którą "'Pi!
• •..",M48W8#M'res.....
EW H %
1I. . . .LMM....!łiłl!
"Apteka pod Złotym TygrYlsem" - ulica
dzieci b.yły pnykryte, tkwiła kula reSzcwpańsk~ 1, 'tAptcka pod Aniołem S~ó~~m"
woh.,ero>wa.
Z @shIJtniej (;Inwu'i
- ul. KOŚClU,sz,kl 18. "Apteka Pod.. T~mlda, .S . d '
' h 'J'
. l'
ul. Dlu).(a 66, "Apteka pod Barankiem - ulIca
ąSle ~I w pewne)
c Wl 1
Ulrz~ I
--Iw..MFkolaiska 4. ..Apteka Niebieska" - ulica
przemykający w
pewnem oddaleniU,
g
Sta'rowiślna 77
cień, Puszczono się w pogoń, jednakże
~~:I, fin
,
u
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ia~Un n
~~~ u~~~l~
li ~Dullu&ał bil\!
Plac Zgody 18.
ciach noclTlych, W chwi,lę p,óźniej u.sły;'
l .~
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ODZNACZENIE . KRAKOWIANI~~c
l~at1O ~1edna~ z oddali huk wystrzału.
otnlcv polscy zdobędą puhar uordon-B_I/neta
,
Kłaków, 10 wrzesma.
~ikt nie miał czasu zajmować się zbie-.I
Paryż, 10 września.
czych, lotnicy nasi zdobędą prawdQpo~anst~owy Urząd S~atystyczny w
zagrażało I' :K~cn!:fa łhvasa do.nC.si % Montrealu: dohnie puhar Gordon-Benneta, gdyż od- W~l szaWle przyznał z h~ty, państwo~
illem, gdyż ofulrom narazie
~8l;p, o~lr~dl1ie niebezipiecz.et'lt5hvo, WY" Dwa.j lotllicy p,o,lscv, uczestnicy zawo~ byli lot ponad 1000 mil. Groźny współ- ~~J z~otą odzn~kę "Z~ o1f~lllą. pracę,
nle'SllOno 1~ przedews~ystklg.m ~ płonące" dów o puhar GordĆn Senneta, o których zawo~nik Burzyńskiego i Hynka _ pO_ U .. tO\~I M.
ZlOI?kowl! dZlen~lkarzowl
go domu 1 zabr8J11o Się do akC}l ratunko- nic było wiadomOŚci od chwili wysŁart o - l rucz.nlk Settle - wylądował po przeby.. w KI ~kow!e, z~ zasług~, pofozone przy
wej,
i
Ch' ń
b.li d R"
I clu zaledwie 800 mil.
i przep! o~adzall1u .drugIego powszechP k'lk
d'
h
S
wan a z
1oaló o, przy y o lvlere a,
" lego SpISU ludnOŚCI
, pO, 1, U h~O z,mac p.rzy pomocy • ~ra I Pierre. Jak się okazuje, wylądcwdi oni
Konk,urentem polskich lotnUtów mo.. 'O••He. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
~y, O'!':arnyc ugaszono pożar, a, naJcl~- I w Lcmieux w Stanic Quebec.
że być obecnie tylko von Orman, o któ-11
za) rat;n~ch Urbanó<w! Adama 1 Marlę . Wodług opinji tutcjs::ycb kół lotni-I rym brak Jeszcze wiadomości.
KUPON KINOWY
przeWleZ1o,no do upitala św, Łazarza w
K k ' ~d'
k'lk A d'
h
.
upoważniający kazdego CzytelnIka do
ra, OWle, /5 zle
po
l t; ~o' Z!ll1~C
.
• a
otrzymania biletu na pierwsze miejsce
obo'l.~ - , Dlemal r6;vnocześnl\~ zmarlt,
B O Jh
JEDZIEMY DO GDYNI.
lub fO,t~le do krakowskiego kina "ŚW,IT"
.. F~ergl'czny p'~ścjo~ za sprawcą tra~e. I
_
"
ca l-szy ogóll1o~P?!ski Zj~Z? Koleżeńs~: ' ~s:1I11malną op/atą podatku od wldodll d pr?Wadził J.'!-O dwu'c:h dniach do are
Kraków, 10 WI ześnla. Ib. Zołnierzy ArmJl Po!sloeJ we francJ;
.
.,
,.
sziowG,n\/ł ~o w NiepOł~lcł\.ch, dokl1:d
Wcozraj powstała na ul. Drugiej bój- i Wtoszech', mający się odbyć w dnIach ;~ Walny
VI dum 11
19B T.
p::J 50-godz.\l1ln em błąt1~enlu "aszedł, A- k
'd
26-1 t I M ' h t
Now _ 17 i 18 wl'ześnia b, r.
~
Kupon należy przedłożyć do wymlaresztowanym o,kaza.ł Się 24-lelnł robot. a mię zy
e n !11
IC a em,
a
. .
~;, ny na bilet w Administracji ' .. Expressu
nik p!ekll.rski, Władvsław Musiał. Zaku- ' kowsl~lm a, 29-!etmm KarolczakIem z
~rzeJaz~ t.am 1 z powrotem III kl,~S~ (ł Jlustrowaneg;o" \V Krakowie, przy ulicy
to go w. kajdany i odwle710no do więzie. Prądnika BIałego.
.
pocląg,u pospleszne~o z1., ·24.20. Zmzkl
Pijarskie! L 4. codzIennIe od Jitodz. 8nia w Krakowie,
gdzie roz,poczęło .sIę
W czasie bójki został Karolczak ude l~drWldualne z waznOŚClą od 16 do 20
l!I~'aO~dlł:~~~~.
\V nIedzIele
żmudne ~ledz:two,
.
rzo.ny dwukrotnie noiem w rękę oraz Iblez mles,
•••••M.G•••fJ• • •H.ełMM\1IlI.t,)QlO..4~1
, Musiał urodzU się we \Viednłu, jakc doznał ran na głowie, Nowakowskim za
InformacCje i zaKPiSYk ~ at!Senturkze Wka,e
tsS
nietlu1i:ly s1:1' przebywającej tam euso- opiekowala się policja, a rannego prze- gons~Lits ook, ra ow, ław ows 'a UNIEWAŻNIAM zgubion~ książeczkę Kasy Cho.
""O służącej i niemal od pierwszej chwili wieziono do szpitala.
12, tel. 166~ 11.
rvcl!. Kraków, Kochanowska Seweryna,
11

dom. - Morderca i podpalacz
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t::m wyvlqdrOwl1ł do Francji, gdzie zaj' r~ował się roz.maiłeani pncami m" i. 6l1,i-

"'1Ji&

IBey • . DleSpO
•
d·
k d Ia C zy
ZlaD
E X Pre s s u II u s t ro w 8 n e g o "
"

l nB. k ' W

he-rstwem. W ten spol$ób poczynIł sobie
MtLSi~ł peWl11e ,o'sz.czędnlościł z kt6remi
wrócił do Polsk!,
..
Pra~ną<: zacieśnić serde-cZl11e węzły, telli z fenomena,1nym murzYl1lem na cze- o,bfi1:uje w ki.1kanaście innych pierwszoltce NI~. I łączące nas z Czytelnikami, postan.owi- le, M6ry wykolTlywa 125 saH w jednej rzędnych numerów, to zrozumiemy, że
J 1,U1S~ynkd ~acląg;~ł ~o w oki
jJ010~lC, gZie - l
Sl.ę o'k aza 0, - role Hśmy ułatwić im beZlpłame korzystaJ!l~e CQ~głO'ści.
,
perspe,k tywa bez/płatne'Ro pójścia do tel
:2ka J;.,.go ma.tlk a praculąca tam ,ako słu z rozmaitych imprez
rozry-wlkowyoh,
Istnym ctidem jest równie-ż Fred Ma- ~, o Cyrku jest ni~zwykle p,onętna. POlni·
ic, ~,ca: l.upelnle przypadkowo spotkał
Tym razem wybór n.asz padł n.a warszaw rion., "człowiek..orldestra U , t!wiazdor kon żej ~amieszcz. amy BEZPLATNY KUPON
czas
l"~!1dlał
z.e
ma~ką, k~6:e) ski Cyrk Stanlewskich, który zachow,a- ty.nentu, znany we wszysttkh::h wielkkh WSltęp.U do Cyrku Staniewskich przy za
n lg y p,rze, \em me ~a , ~l1e pocz-u lI' Liśmy w najlep,gzej pamięci po jego wy_ miasta.ch Europy i Ameryki.
\ kupnie drugiego biletu na
wszystkie
d?ak do nie>/ sym,p,atJl - ~re'szł~ i 0;tl,a Słępach w czerwcu br.
A jeśH dodamy, że plro,g ram obecny miej,sca, na przedstawienia wieczorowe.
n:e okaz,ała ,tadneq rad~~c,l z, od.nalezle·
Ob
'
. 'h ł d K k
łó
lIII.a •••••••••••••••••••••••••II.III!•••• IIIIII •• Il!I\I.llIl1ii!lł'ftIlIl!lIilr~f",..'~: I1'~m~i:'ii~r.3r.~
ma syna, Wawcza.! Musiał oS1adł sam w
. ecme ZlJec, a o ra o,:"a g ,wny
t"
jednej z orkoHcz.nych wsi - mt'anowi.cie olddz1ał tego Cyrku, dysp onulĄcy leszWaane .glko no dZliHiJOJ F
~
w Górkach, u Urbanów.
cze b~atlzym i ~an:ia1szym prc>gra..
Młodemu człowiekowi podob.ało się m~1 ~.jt P?iprzed.n1o, choć jut w6~us
.
tycie wyt,wornisi·a i po,stanowił nd1a,do- 0Jlśnl~rnl bylcl~r re~e~acYiD:eml Prod'~t
niniejszy upoważnia każdego Czytelnika
wać iITllTlych p'od tym w:z~,lędem, Z pOsia- c ~1 tego, y,'_U, s ,01ą;0tn1 na praw ZI •
E '
•• al.'
danych oszczędności zakupił sObie kilka WIe europejskIm p~ZlOltme,
.
.
.t
~a:-ress~ 1 ...s .... oft'~ne~rt10
garnitur6w, w których paradował po
Główną atrakCją Cyrku Sta!1Jle'W's.~lch •
do otrzymama Jednego bJletu bezpłatnego 'Przy 7,akupnie
iii
wsi, co wkrótce przyjęto za o~nakę je~o są o~ec.nie pro,dukcj~ 12~ ~okodyli n.a
drugiego biletu
~
wielkiej zamożno.ści.i oto. rOzeszła. Slę I arenie, ~d~ąee wśrod wldzow p,raw~z:do Cyrk" STAMIEWSKICH na Błon~~ ' 1ft
pOgłoska, że MUSiał Jest mtljon.erem I ma wy pOdZ1W 1 szczery zachwyt. NlemOleJ- •
..
.
~C
II
zbudować w Krakowie fabrykę.
szą rewelac~ą są zaiste magiczne wyczyW dniu 11 września 1933 r. na przedstawJenie WIeczorowe.
, Ni<: dmrwnego, ie Urbattowie byli z; ta ny słynnego zespołu tratn(lOlin~lSt6w RU tm;II!Da&!1l1l1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III1 •••••••• II ••••1I•••••••lIlIii.I·
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żałobne

w pierwszą rocznicę tragicznego zgonu ś. p. Zwirki i Wigury.-W uroczystości wzięło około 50 'tysięcy osób
--------11 ...

!ll!

.

"J!wirhi i Widuru sdord do wiec:znoi«i"««e
.

.
W. dl1lu

I

.. ~icszyn! 10 wrz~śnia.
nastroju przemaszerował na miejsce ka- ży1y tu wieńce wśród których wyróż- Huc.arek. Lo~nictw? P?,i skie reJ?1'ezentod~lsleJ~z~~ Ja~o w pler~zą tastroty_ Tu dwa symboliczne czarne ni at się wieniec konsula dr. Ripy, oraz wal! przybyb specjalnie z drugiego pul·

II·ocz.llI~ę traglc~nel smlerc~ ~?~a.te~sklc.h !{rzyże wskazują

miejsce. na którem drngiego pułku lotniczego w Krakowie. ku lotniczego z Krakowa trzej oficeroznaleziono zwłoki.
Na uroczystość przybyła żona ś.p. wię i dwaj podoficerowie w mundurach.
Jeden wielki ł(rzyż brollzowy
śmi-!7.Witrki z . siostrą ś.p. Wigury oraz pułk. i Polaków zamiesz:kałych w Czecho.
gą wskazuie miejsce. gdzie rozbił się. R~ho.sińskim, szwagren:; z.m~rłets por. słowacji reprezentowali posłowie do par
sa~olot: Wysokie połamane sosny do 12 \\1'Jrh Pozat~m. obecnI bY~I: d~rektor i lamentu w Pradze: Buzek, Chobet, d _
dZls dma przypominają katastrofę. Cały I departamentu Im. UlanowskI, wOjewodę l
.•
. 'Y
teren dzięki staraniom l(Omit~tu i pomo-! śląskiego dr. Grażyńskiego zastępował i rektor .I{l~azlum w Orłow.le • Fel~ksl
cy wojska czeskiego zOstał ogrodzony l wiceprezydent LOPP dyr. Zagorowski,! Jooda 11M!.
uroc~ystoścl procz hczparkanem z bramą na którym widnieje radca Sto.pczyński, starosta Bocheński, i nych delegaCJI pola.kow z Czechosłowa
symboliczny napi~: "Żwirki i Wigury Kutner. cji wzięło udział 56 oddziałów straży ogstart do wieczności".
Armję czeską reprezentował gen· er.ał niowy,ch, harcerze i wiele innych.
Liczne__________
delegacje ze
sztandarami
z1c- dyw'iz-ji Krontila oraz generał _._.
bTygady
.. ~____
_________
_ ._ _ ,___________••.~=====::::::

otmkow p~l~kl(;h kpt. ZW;lrKl l lnz. Wl~rYii :~bs'or s?,aszne!i k~tast.rGiy w
cz ~~t:·{,U"Z ałot? a Się manI es aCYJna urG
sc i • na.
ł
.., o,C erhcka pr~rbyłG. ,przeszło. ,50
ty.., osob, aby UCZCle ,pamlę~ bohate;')w
przestworzy_
Z całeJ praw;e Polski na
uroc~ystoś~ tę I:rzybr;ły
hczne rzes~e
!'1?ecJaln.eml. pociągamI. Wł.a~ze cze~;l{le
me. robiły. zadnych trudnoscl, p~zepuszc~aJąc ~azdego pnez mo's t gramcz-ny w
CIeszyme.
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~. 10 rano przed polowym ołtarzem
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a·dy band y't

lZUChW te
. n' a

~tk~~O:I:
;~~e~okiemCi:;!!~~;:
~'~ały
zwłokin!'~i~
naszych bohaterów, orlbyła ,
Się

ks,

urOczysta msza, ce'ebrowana przez

#r::~~~ij~~s~~:a;::;a~łączone

':hóry zwiąZ1ku poLs.kJch towarzystw śpie
waczych w Cz.echsłowacji.
Po mszy świętej piękne kazanie
~łosił. ks,. <?1szak'. podkreślając łą:,znoić,
1aJka ls<tOleje pomIędzy polakaml ze Śląska Karwińskiego a Macierzą. Drugi z
kolei przemawiał ks. prałat Teper z Błędowic. Był on joonym z tych, który pierwsi widzieli samolot polski w walce II
burzą i jego tragiczną katastrofę. Przemawiał on w imteniu ew.a.nge1dków :t.a·
mieezkałych na śl~u Karwińskim i pod

Wojska japo' ńskie
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w Mandżurji
toczą regularne walki
h
h
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l C Unc u a
.
'
.
..
h

Wy-]

l

Szangh.aj, 10 września. lli.tyka zagraniczna Chin. C~y .zw.róci Min!ster s.ka.rbu S~ong. ktorego . rO,dzl(PAT) Koła polityczne zarówno , SIę ku mocarstwom zacllOdmm 1 LIdze: n~ Je~t sko!lgacOl:a. z CZ~~g-~(<lI-Szechińskie jak i cudzoziemskie przywią- Narodów, czy też zdecyduje się na po- i k1em Jest .zwolen111k.len~ zbl!zenta z mozują wielkie znaczenie do konferencji rozumienie z Japonią, która w pewnych carstwamI zachodmeml.
odbywającej się obecnie w Kuling. Od kołach chińskich posiada licznych zwo
*.*
'
wyniku tei konferencji zależy w jakim lenników. Gen. Hwang-fu jest rzekoCharbin, 10 września.
kierunku będzie rozwijała się nadal po- mo zwolennikiem soiuszu z Japonją.
Oddział, złożony z 2000 chunchu- zów zaatako\vał garnizon mandżurski
e
ł
w Paotsing. Po dtugotrwalcj walce i
kreślił, że [li.esłuszni~ czę~ społ.eczeńanaPi~ n~1I ~mfln ~""\IS
po",,:ażnych s~ra~ach obustronnych banstwa uważa Ich za ntemcow, gdyz są w / .
U~ M II IłU II
lo
tł t & l
VV fi U
"U dycl wycofah SIę.
rzeczywistości polakami.
'.'
wgjettlaołło wc:zor.aj do Jueosłowji
Drugi oddział bandytów wdarł SIę
. Ks. Tespa,r ~skazał na, zbhzente. brat:
'.
•
.
'.
'.
•
do miasta Tungning, zostal iednal\ wy
Dlch .s. łowlansklclt narodow ~zes~lego
Warszawa. 10 w:rześnia.
k!"alow, Ja~ r,o wmez ~!rlH;n,ę ?~!p~sred l' pa rty przęz garnizon jap9.ński\ pozo, .p~lsklego de;> cz-ego przyczymła. SIę CZf!Dziś, o ~odz. 7.30 wyjechała do Bia- mą poglądow ?raz oplO lJ l •
' 'Sta\viając 'hal polu walki 5'O..ru' zabłt~rcrh.
S~lOWO tra~l'CZlIla kata-strofa asow .10tm- ł",gr"du ,wycieczka parłamentarzystów
T.~·go r~dzalu kontakty l wymlan~ pOr
pobliżu miejscowości Imienp,o
ctwa polsk~ego..
. polski.ch w liczbie 33-ch osób. W skład Rlqd~w ~l1ędzy J?a:la~e?t'ar2yst~n~1 pol 'rklńGYci wylćoreili opancerzor1v pociąg
Następme prze~awlal. pr~~es ~oml- wycieczki wchodzą posłowie i senatoro- SkIofil ,a Jugosł0:WJa?sluml naJlepl~J Jest! japoński. Po zaciętej walce załoga potet~ .budowy pommka ?wlrkl l Wlgury. wie z wicemarszałkami sejmu i senatu. oprzec, p'o~ob01e, Jak np. w. ~r~p:e par-I Ciągu odparła napastników, zadając im
Wy'01t~y dZIałacz polskI na Sląsku Kar- Dele.gacja parlamentarzystów została
lamentarn.e] . p~lsko-franc~s~lel .1 1.Onych, cie;i:kie straty.
,
wmsklm ~r: L~on Wdolf z IfkrysztatAu, po ten sposób złożona, iż reprezentowane n.: Wbez.p.osrekdmem zetkł:ęcl.u
<ł ł
*i1iiiiP+'5f*&WiiHf
a_
czem w Imle?IU rzą U pO S lego, ero· są w niej wszystkie ziemie Rzeczypospo
.. yCle.c", a nas.za za a.",,:! w U60~ a' .
klubu PolskIego i LOPP. przemawiał l't .
WJt 10 dm, poza WIzytą ofłcJalną w Biało
.
Berhn. 10 wrześl11a.
konsul generalny Rzplitei w Moraw- l ej. - .
, .
grodzie, odbędzie podróż po całej Jugo(t) Rząd Hitlera wydał ostre zarząskiej Ostrawie dr. Ripa. który zlożyl
. Przed odjazdem, p. wl,c_e~arszałe~. 5ła~ji, aby poznać blitej ten piękny d.zeni e , ~rzeciwko ~łaścicielom ni~ruhoJd zmarlym lotnikom.
sejmu.' prof. Wacła~ MakowskI, pr~e I kraJ.
I r.nomOSCI, którzy me chcą WvnaJl1IONa zakończenie przemawiał po cze- wodn;.czący d;legacJl parlamentar~ystow,'
Z wycieczką odjechał również poseł! wać mieszkań rodzinom, posiadającym
sku wiceprezydent rządu krajowego polskl{;h, OŚWiadczył, co następuej:
jugosłowiański w Warszawie, min. Kaza liczne potomstwo. W zarządzeniu tern
czechosłowackiego br. Zaczek w lmle"Wycieczka nasza do Jugosławji jest, rewi,cz. Na dworcu żegnali odjeżdżają-I rząd stwierdza, iż takie postępo\vanie
niu rządu czeskiego ł Aeroklubu cze- rewizytą na wizytę parlamentarzystów! cych członkowie p,oselstwa jugosłowiań- ł właścicieli nieruchomości sprzeczne
skiego.
jugosłowiańskich w Polsce. Ma ona na skiego, przedstawiciele prasy oraz za-l jest z interesami państw i że na przyPo przemó.wJeniach ufOrmował sie celu da~sze z~cieśnienie {.stniejąc;:ch już I sŁępc.a dyrektora biura sejmu p. Miero- szlość oporn! będą osadzani w oboza<.:h
olbrzymI pocbod, który w podniosłem I stosunkow mIędzy parlamentamI obu szeW"lCz.
koncentracYJnych.
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Wczoraj w trzecim dniu
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114548 668 774 88 858 115029 300 58 414 80
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Zł. 1000 na nr. nr.: 221 2402 9920 69 738 830 950 63 35094 102 13 527 40 763 876 206 33 320 96 573 632 68 94 745 823 84391 625 16 891 130010 112 22 63 334 54 635 36 78
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padły następujące
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c czka

Na orz·

ziemne

Jak sobie

~
Robar" i Bertrand

winieneś się starać, aby jakna.fwięcef zaoszczę-

dzić". Rozumiesz?..
Rozumiem

-

'M

- Trzeba zawsze pamiętać w zyciu o a:aruej godzin~ Oszczędność to wielka zaleta!
Kto oszczędza pieniądze, oszczędza sobie rów• ."

ruez zm

art"

Wlen,

r<ICZ

~ Rozumiem,..

ł ?
um esz '..

~ No więc. .. Tu masz dwa złote... Na cały
tycWe6 .., Jeżeli 'pod koniec tyl10dDJiJa zostanie
ci jeszCze złotówka, dostaniesz ode mnie ,., nagrodę "extra" jeszcze Jednę złot6wkę, rozumesz?..
- Rozumiem...
Robert wziął dwa złote i pohIegł u.szczęśli•
WlOny do br cła.
.M!i.nę! tydrz:ień. Zgodnie z umowę !mbert
staje przed c*em i powiada:
- Pamiętasz, . tato. o _ej umowie)lM' Oto
widzisz, zaosz.czędzUem mdli złotówkę... To
no...:
mówięc, połozył na st6ł srebr-ną monetę. "'J".ec

pQk.epijl

S}'JIl,!!: R9 ramleniUl
.
- - świetni~, synu... Będzie. z debie c:złowiek;.« ,.~sz.ni~ "pleży et słę przyrzeczęn u
•

JeślJi

ktoś,

I

."

oKrętem ,,~O 0010

wa r s z: a w al

radzą

przechodzą1c

bezrobotni?

żydu.

Oto pod In1lirem stoi jalkiM wY'nęcLz-

W ten s"""'6b
naucz"""
.......
,- się
Masz złołówkę·..
Robert podziękował i pobiegł do Bertranda.
- Bertrandzie! - rzekł do brat.. - Tw6j
łot6 k
pomysł był świetny I... M<8i9Z tu twok z w ę
dzać...

%powrotem~

Stop.
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NOWE ZAKUPy SOWIECKIE W AMERYCE.
Dooo&ą z New YiOir'ku, że oowi-eclcie syndv«ooJtv iIropOO1towe fi.'ll!ałiJz.ują olbe'CDie tra.nz.a:koje,

o.be;m1Jiące
~jrtykuły spocŻyWCl'e.
P1erwsz·ą z
~h lrwooaJkJcytj b ędlzlile zruku.pdleIlli.e U
pośr ed_

hak.

.

meżczyzna Z wyżymaczka w r(fku.
Dobra wyżymaczlka kosztuje w s1depie
do 150 złotych, a może i więcej. U niego kupicie za 20 ·złotY'ch, a gdy się poWARSZAWA.
ta'rgujecie, jeszcze OPUlści. Byleby po7.00 . Syg~ał oz,&W; 7.2{j Mw:yika por~,
zbY'ć się ,,,yżymacz,k'i i zdobyć k:i!lka zło- 7.30 D~JJeml1k po;ra.runy, 7.35 Płyty, 7.52 Cru~
gOSipooa!\Sltwa OOml()weg,o, 7.55 P,nogr~ ml dz1eń
tYCh na c~leb.
. ...
Meżą\Cy. 10.00 T<raallSlllilSipa z Po=ruDIila. , 11.57 Syg
Przy mnym rogu stOI kobleCLna w 'I nał =a.s.u, 12.05 Pł~ gr.annoooill!OIWe, 12.25 Prze
chustce, a w ramionach
'
gląJd Per,BlSY, 12.33 lO'ffiUlll1<k.IDt.. mDe~e.a.~O<gic=łdY'
tall' małego vieska,
1~.35 Płyty g,nannoif-oTh?,we, 12.55
nenma<. ~o u' •
dl '
h t
ollI110 1wy, 14.55 Kom. Mm. Oip. Społ., t5.00 PlosenprzeWIązanego
a zac ę y czerwoną ki, 15.05 Wia.domości bieżą<ce, 15, 10 KlOI!nun:!kat
k oikard!ką. Piesek r·()z:g-ląda się trwożnie Pa{li&twOlwe:g.o I.nety;tu.tu Elk.spo<rtowego,. 15.15 Pio
dOIkoła
nie rozumie czego od TIIi,ego &enJlci, 15,315 ]o,L='VIka le/kl~, 15.45 Prze.gl.ąd komu
h
p' d' h· d . . kiś
l
nHlJaJcyjny 1550 PilOSealki, 1600 KOiOOern p{)poul~;l'
C Cą.
O' te O IZI Ja:
pat;r, py a o ce- ny, 17.00' P<lIliadWmka w ję.z)'lku fr,an.Qu.sltiim, 17.15
nę. Za pięć zlo"tych k~bleCilJIla '?' chustce R edtaJi ~ollie!P'i,a.J]owy I. Ka~.2lo,wsiki,C'f, 17.50 odda P1~ska ... Za dUlW? ... WIęC trzy ... 18.15 P:veśni i a;rje Oip<el!'.e~owe,. 18.15 Odczyt,
dwa ... mniej nie...
18.35 R.e<Ci-ta~ ŚGJi:erw,a:ozy L. Szc~epań~kiei, 1~ . 10
WYOUSzcza pieSIka z rr-ąlk, poka~uje -: 19.2() V{lrud'om()lśca. z. polLa bitwy pod ~1ed•
•
,1 ,
•
p' _n. 1,
ll1em z &illa 11 WJrZleśn,~a 168., r. poall mtr. O.
g.O w cate~ ()l\~ZałoścI.... Ie~t?~ n..urczy I LalSIJrow,sdci, 19.20 RolZmaitoŚCt, 19.35 PIIagrem na
Slę, przymda S;lę do swe] pam, Jakgdylby <J,rień IJJalSItępny, 19.40 Fdjeton, 20.00 - 20.10
chciał DoprosIć:
"SkJr,zy;nJlca P'OOC7JtOWIQ ~ rolll!icl'a", 20.1.5 Tra.n.Slmi_ Nie svrzedawaj mnie ... Co ci z te- 61ja :z; Pil'a,~i CzeskiJej, 21.20 O:p.en "HraMna/' St.
'd '? U . b' b l
.d b
MO<Thlru&Zllu.
go VrZ'fl -7ze...
Cle ze y o "!z. prze,
ICiRAKów.
'~to wze ]ak~eJW dostane wla~ClClela?..
9.55 Pro'g:ra.m na dJz~cń bieżący, 10.00 IV-.ty
Zaczęło SIę od sprzedawama rzeczy Zjruro z.willJZlku Ielk,a,r..zy Soołw i.ańs,kich z PlQIlllialllia,
bardziej lUlk S u'S owYch , jak zimowe palta, 11.57 Syg,tJ.alł CllalSlU, 1~.05 Płyty, 12.,25 Prrz,e,gląd,
zapasowe buty gramofon i t. d. Ale pie- 12.35 Płyty, 12.55 Dzrenui.k połudm1Jol\vy, 13·00
'd'
dł
15.25 Kom'\llIlJiIka-t gospc,daTczy, 15.35 Płynl'ądze, otrzyma;ne tą rr-ogą, l1!lena
u- Płyty,
ty, 16.00 KOiIlc~erl pOip~larDV, 17.00 Odąyt, 17.15
gQ~ sta:rczyly: Próbowano rówmet :odda- _ 19,20 T~m'ils,je z. 'W'aYszawy, 19.20 RO%dlUlliJto
wać niektóre rzeciy
śd, 19.35 PlI'Oigram na dzi~ń następny, 19.40 Fel-

.Ho~J.l o' Tu rodjo!

I
I

19.20 Tt1an.sm~$~ z W'Ar&Zamy, 19.20 Nrdteatrów, 19.40 F( li ellO~l,
le.SB Sy.g'IJJM '-0!l:SU , 20.00 SltNyID!!ta pocz :" 2kO.1~

-

pwg ram , 19.~ Pr':l<g.ra.m
~~ila Adtadc-mlil
m. W~'f1}", 21.2Q _

7.00 _

7.55

ku C,lJct ś. p. ~r.

0.15 OpeR

Ż WIT

%Watrszawy

J

l

A~~!?,'ilW'~~'lIIlID!a %
. WaT5'zawy,
, .~,..

10.00 Tl1aamm~sj,a z Poznania, 11.57 SY!łnoał C.7<lSU,
12.()5 - 13.00 Tra':lS'1llisi;1 z Warszawy, 14.55 Fły
ty, 15.05 K()UII. ~OIspod., 15.15 PłytŁy. 15.2~ Knm.
g~" 15.35 Płyty, 15.40 K.om. $t.nz,e~e-ck;, 16.45
~ p!OICIZń>owo • lec-hni<czna, 1600 K')i!1JC'el!'lt
po\pUilamy, 17.00 _ 19.20 TraM<mi<s;.z, 19.20 ROlzmali!boI.ki, ~9.35 P~~il'~ na dlZ.reń następny, 1~.~0
Feł\e<ton lite-r<JJC!kj, 1y.,5 Płyty, 20.15 Tran.sm!,sJ,a
z PIlagi CZIeI9kied, 211.20 - 24.15 Opera z W&:$X111W"f.

WILNO.
7.00 Aro.dycifa pOlI'ann.a, 10.00 TTaIll-sm.j.sja z f'1)
l!II!aIIl1.a, 11.57 TiI'wrusan!is-J.a. .z Wamzarwy, 14.50 Pf10
g4"aJm &.~y, 14.55 Koon. z W&r.s:zawy, 15.00 .M1\l
2iV1Im. d!lJWDll, 16.00 TflaMll!isie. z. We.'łf1ZaIWY i Cle
ohocintkJa., 19..20 Oc1JcZ\'ł 11Jtp.wdc~. 19.35 Program
!Di& wtoreik., 19.40 FeLj<ełtOlD z Wa.r8Zawv, 20.00WileńiSlk.i iIrom~at sp-o.rtb)Iwy. 20.15 t:r.aIll~mj5j-a

~

P:r<Ugi ~

LWÓW.

A1I1,d:y~i,a poorane.:!, 10.00 Tra:n~mi
s.~ it
Sygnał czasu, 12.05 •. - 13.00
Tlf'<ILIIl!l!Ilisj18 it
14,55 KCIIIlJUiI1J1k,ał .Min.
OIPli-eikjiJ ~eome1
Pań$t.....'. Urzędów
z
15.00 PłN, 1505
~...QQ Kr,.a#,-· ~OOmości bidą.c~, śred.n1otw>a
24.15 Op~ra Sii1va rerum, 15.15 Płyty, 15.25 K<'>llIIUn~k,BJt
15.35 ~eMT, 15.~ Sm-y'lJJk.a
dzieci, 16.~
19.20 Tl'an9mi~je z WarrszaPOZNA~.
wy, 19.20 RI()z.ma<iJbośc'i, 19.35 PrlJogram
d.zi.t'ń

7JjJ -

7.55
Porm</ll1llia.,

11157
WamzIllWY,
dI1!l
PTaICj' Wa'n'tT.fJ.wy,

Po_
g05pC
dalr'czy,
p>cztowrt
nie p'rocentów w lombardzde, sprzeda.
dlta
I
n'a
DO WYDZIERtAW1ENIA tpem.s.;oo.M) wiLla 14
10.000 Otwa.1'cie Z:az:l.u IV Zwi~ku 1.eka1'7)' M&tc:!Pi!IJy, 19.4(} FeLjei!1oul liite:MCiki, 20.00 ,,\XI:Ia.,do
poool~OIjo!wa w Tru<slk,SlWOU '11<8. lebrrie s~y 1934, sł,o'w]ańJSIkiJch, 11.59 Sy~"lał, 12.;.>5 Pr.ze~ląd . ~Il"a$y nrości ~11Wnclki,e", 20.15 Trl\lD$mi.sj-a z M-oraw·
od _raz za goltóW'l,ę. WdJ!Iid,OiIllIOtŚć w ~e.IlC}V ga- 112.59 Sy.~na,ł cZaJSu, 13.r.3 Płyty . 14.}0 (,lddy, skJiEllj OstM<wy. UIl'D'~~ta .AJk:a.dem;a. .ku C'zd ś.
zet B. UiDI!1C-hclcLa, Bo.rysłarw, ut Geal. Zi'eliń&kie- 114.10 ~omUi!lJ~ka't ~,~;:cd..lrcz') • r,olmc.zy, 18.10 p. iklPt. ~ i iaJJż. ~il"Y. 211.20 - 0.15 Opt'ra
go . 43.
' P'ogrowk;a z cY'kJl\l "Facecie l'r,zyf1o<dlThxz~", 18.15 it WIMi5'ZlIJWY.

do ,lombardu
-"
ietbOl1l Ute,I'IaI!;!ki,
oszczę' Al e, g dy me
. bł'
Tf1ansmisia % Pragi, 21.20 y o Pilenię d'zv na op l lł<ce- 2().15
z WtaJrtRiBJwy

groda...

Marszałkowska

nilo&wem Reooawtaruclm Filn.ai!lJce Col\POrartilOn
5 mill:foo6w twU\, z któryoh prelf'W'szy 1'1'amlSIpotr1t
wano kwity za grosze i pozbywano się ma
być W}'ISł.runy do Rooji
j1llŻ w nrujblililscrym
w ten sposób naj'cenniejszYlch przedmio· CllSlsdJe.
Nliiez.ale7.lniie od te~o rOlSyjstlcie s)"IlIdyiloo.tów.
ty imporŁ-owre 2I!Ilku,poią Jci,Lk,a milI1'OIIlÓW }{,g. maDziś idą jlUŻ "na Ullicę" ostatnie gra- 5ła i 8eToa z zSJPlll9Ów NJl\lcLowy;ch, zaiku.pi(){ltych
ty... Wyżymacm, pieskii. łóżJka, po- w $WOlm olJalSile dla f1e<a.lizIacjIi ii!lJtel'Wem.c:ji na
1"YMu ~~slk:im.
ścrel...
R6wI!1Jo=eś.n!lle rząd 19QfWi.e.oki pertraktuje z
Aby przetrzY'mać tylko najnędzniej widkiemi
~emami elektryCZi!lJe.mi w 5!PT<arwae
sze czasy. Bo przecie krYlz.ys nie mote cł.aIIszyIoh :&aiIll6w1efl ona Z. S.S.R. ROlloo'w wa
~_
adJę
w
~ i w N.owym Ycaku.
trwać wiecznie! ...

ulicą,

ma
otwaJrte oczy i umie patrzeć, ·ujrzy czasem Il'zeczy niezwykłe. Na UJlicach miast
pojawHi się nowi sprzedawcy - beZrobotni, którzy wyzbyWają się powoli calej swej chwcroby. Przedmiot ich UJl:kznego handlu jest ta:k różnorodny, jak
różne potrafią być tylko przypadki w
nlały

LinJa Gdynia - Ameryka

sl-= ostatnich gratów, aby tylko przetrzyma t
dętki kryzys

Wyzbywają

Irobert i Bertrlltlld to dwaf bracla. Razem
mają 23 lata, motecie je sobłe roz.dtl:ielić między
mmi jak się wam podoba. Jedno Jest tyllro
pewne: - Robert jest młodszy.
Obydwaj cwaMaki, Jakich mało. Trzech dorosłych nie da ratiy jednemu z nich.
Pewnego dnia Robert powiada do ojca:
- Tato, dlaczego Benr_d dostaje od meble
tygodni6wkę, a Ja nie?...
- Bo Bertrand Jest starszy- Ja też jestem oodzień starszy.. - oclpowiada Robert.
Ojciec nie m6gł mu odm6wić słusznośc:L
- Masz rację... Dobrze... Będziesz dostawał
tygodniówkę... Dwa złote... Ale 10 me ·znaczy.
że musL.'iZ koni~e wydać całe wa złote w
ciągu Jednego tygodnlaM' Ma ci to starczyć na
wszystkie twoje osobiste wydaW, ponadto po-

fi

Odjazd 26 września i 10 październ
ka b.. r. - Ceny biletów od Zł. 600.Inf. i sprzedaż biletów:

I

'

I

I

;

162)

'Sensacyjna

powieśt wsp6łczesna.

Inspeiktor NOWQtny

począć sapać

i zeznania

•
Napisał Jan Bllewlcz.
całkiem iasne i definityw-

krztusić sdę tak gtośno, jakby lada se- ne.
- Bardzobym chcjał móc własno
kun da miało mu zabraknąć tchu. Trzebyła było dłuższej chwili, by Renner ręcznie zatrzasnąć kajdany kolo kiści
przekonał Slię, że inspektor ani nie ka- tego człowieka zauważył inspektor
szle, ani się nie dusi, tylko poprostu bez ~ladów swego ciężkiego oddechu.

śmieJe się.
,- Widać, -

Renner prosi~ inspektora o podanie
śmiał się na swój spo- mu numerów tclefonów lokali, w kMsób inspektor, - że panu wlłasna skó- rych przewidywał, że będz.ie w Ciągu

ra zupełnie zbrzydta. Ha-ha-ha! ...
Niech pan sam powie do czego może
cztow~eka doprowadzić występek.

całej

doby.
Sprawa może wzdąć nagle obrót
zupełnie nieoczekiwany. Nie wiadomo
wcale kiedy i dokąd będę musiał prosdć pana o przybycie.
Na tern rozmowa skonczyła się.
Renner przejrzał jeucze raz kolumnę
cyfr. Inspektor podal mu pięć numerów telefonÓw z go dz.tnami, w których
pod danym numerem będzie go można
-

Renner cierpliWie wyczekał, at inspektorowi przejdzie atak śmiechu. R6wne, acz bardzo głośne sapanie śWiiadczy to, że paJt1 Nowotny, tęg.i policjant i
bardzo tęgi człowiek przestał się
wreszcie śmiać.
- Panie inspektorze. sprawa jest o
wide mniej śmieszna, nit pan sądzi. zastać.
Zdaje mi się, że będziemy świadkami
Renner zacierał ręce. Miał plan, kMw procesie, który mote się skonc~ć ry powinien się udać. Wszystko sklaalbo karą śmierci, a'lbo karą dotywot- dało się jaknaJlepiej.
Telefon tego dnia Dłe przestawał
niego więziel1Jia. Jestem na tropie mordercy. Czy pilll znalazł czlowteka, pracować w miesllkaniu Rennera.
- Czy to pan?
który skradł mi z mieszkania sPłnk:i?
Niewieści g<los zdra(iza~ lrilne wz{juInspektor przesta~ nagle sapać.
- NIe. Nie inter,esowałem się tem rzenie.
'- Tak, to ja jestem. Kto mówi?
narazie. Starałem się ustaliĆ, czy pan
nie jest, mimo wszystko, tym. właśnie
- Tutaj Bloch6wna.
zbrodniarzem, którego pan sam z taką
- Czem mogę pani stutyĆ?
gorliwością szuka.
- To rac~ej ja powinnam pos~~ć
Jeżeli pan nie ma
doprawdy bar- panu to pytame. Poco I?an do mme PIdziej proJ 1lktyvl!1ego zajęcia... Co do sal? Czego P 8 D chce ode mnie? Czy
mnie, to idąc, oczywista, po zupełnie iu ż na zawsze pozostanę w pana rę
innei drodze - natr afiłem na ślad bar- I b ch? ...,
Renner zapewnH tę mocno zdenerdzo wyr a źny. Zdaje mi się , że będę ł
mógł za kitka dni, może jeszcze dzisiaj, wowaną osóbkę, że o niczem nie wie i
w.skazać panu mordercę. Zł.oty sam że nie rozumie jej wzburzenia.

Ta odpowiedź spotkała się
strą repliką . ze strony młodej

z b. 0- czy, które ją nięchybnie głęboko zaindiz.iew- teresuja," ...
czyny.
- Co pan o tern sądzi? Co ma pan
- Nic r>an nie wie! A u ojca mego do pOwiedzenia w tej sprawie.
- kto byt? Kto starał się wydobyć z
Aniela była ciągle Thieprzeiednana
niego te wiadomości, których panu dać
- Sądzę, że ten Mister X - Rennie chciałam?... Kto po tern wszyst- ner położył nacisk na słowie "ten" Idem pisał do . mnie i prosił o przylw-,' jest jednym z najgroźniejszych i najcie do tego a tego domu, gdzieś na niebezpieczniejszych przestępców, jakrańcach miasta, gdzie noga moja je-/ kich spotykalem dotychczas.
- I ja tak sądzę - dodała Aniela,
szcze nIe powstała.
Re.nner w dalszym ciągu nic nie ro- spoglądając ostro w oczy Rennerowi.
wmiat.
- Na szczęście, zupełnie inaczej
- U ojca pani nie byłem, ale prze- sądzą o nim pani przyjaciółki.
cież działałem tylko dła pani dobra. Co
Aniela jakby coś sobie przypomzaś do Ustu to proszę mi wierzyć, niala:
że o ni'czem nie wiem. O jakim liście
- Rzeczywiście moje przy jacwtki. mają zupełnie inne pojęcie o tym
pani m6wi?...
- O liście, w którym 'mister X człowieku. Zapewniam jednak pana,
wzywa mnie na spotkanIe. Chce mi że .postaram się wyprowadzić je z btępoW'ierzyć
jakąś
wttelką
tajemnicę. duo
Chce wyjaśnić wiele rzeczy, których
- A to w jaki sposób? ...
nIe rozumi·em.
- Poprostu: powiem im co o panu
Renner nie wiedział jes~cze o co myślę. Będą tutaj niedługo.
chod,zi, ale jedno wiedział napewno:
Dziewczyna dosłownie ugryzła się
oto ktoś podszywa się pod niego. Nie w język. Powiedziała za v/ ieJe ...
było wątpliwości, te nie czynU tego z
Renner udawał, że teRo nie <;])(1życzliwości <Ma niego.
strzegl. Ale dobrze sobie zapami ctal:
- Czy mogłaoy mi pani ten list po- za kilka dni jego telefon stanie ' sic
kazać?
znów najpiękniejszym, najroz)wszn iejAniela Blocłi6wna opierała się Q-O- szym instrumentem pod s!ońc~m ...
czątkowo. Po'co ma pokazywać list Renner zamyśli! się g:f",hoko , ~ L
ni6wtla - ktÓry jest Rennerowi, lako śmiechaI się nawet do siebie... Przcrautorowi, bardzo dobrze znany... Ale wala mu to zamyślenie Aniela:
Już po krótkich namowacli zgoCtzila się.
- Co robić? Niech-że pan n"wie'
Um6wtli się.
Renner, nie zastanawiając "je 8ni
Spotkali się w jednej z alcliycli I{a- chwili, wypalił tonem rozka zui<l cvm:
wiarni.
- Pójdzje pani na spotbnie: "I: p
List był ptsany na maszynie. Wzy- sądzę, by rzecz miafa się dla p:1ni ]!_
wał Anielę na s,potkanie do "małego lożyć przyjemn-ie. ale na to niema nl.domu" na nrzedmieściu, który łatwo dy. Nic poważnego stać się p::lI1i l!i~
odróżnić. p,;dyż jest jeden jedyny na ca- może... Będzie to jedno t: najcieka wrej uli-czce. Mister X - po'dpisany pod szych spotkań w pani życiu ...
listem - zapewniał 'AnMę, t 'e dowde (Dalszy '(-ląg J·utro).
się podczas tece apotIi.....wWu .lU-
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SENSACYJNA POWIESC
STRESZCZENIE PIERWSZEGO ODCINKA.

Józef CJru<1zik siedział od dwu.ch godzin
btli7...ozynni{l na kamiennY1m stwmLu PrrLed
dworcem, g>dy nag'le podlbi-egł doń jego ttkoohany syn Jaś, który pokazał mu Z!IlaJezion'Y przed drworcem kwit bagażowy na jedną, żółtą walwke. Ojde-c i syn odbierają tę
walizkę i zanoszą do domu.
Chudzik po otwal!'cru wiZ}'lkJnnwy kmzykną! p.J'lZerażllwie...
Pake jego WYll1acały
p,.-x! szmatami ooś gładkiego i zara:zem lepkiego ... Straoh wybie1!l mu twaTZ... Przem6gł w sobie jedJnralk stra-ch i odgarnął szrna
ty, z poza lctóry<:h wybnila się OOrl(bana
ręka mężozY'ZJlY .. _ Na s,podzle walizy leQ;ał
!ponadto 'W'Oteczek ze złotem! nronetam!,
dl!'ogLe kamfenie l :P!II~ki z bwlrnotami...
W~rok olca i syna pożerał chciw;e te niewidziane dotyohczas skarby...
Nagle na 5ChooaJOh rOZlległy się ciężkie stą
l\)aI!lia. ObJud'ZLK zamarł z pr'0eoruenla. RęICe
mu dygotały. gdy pakowal z po'Wll'orem do
waBzy oorab~ r~e, owll1!ętą w szrrnaty i
ga:2Jety oraz wor~ z p~i~i... Ledwo
lednak zdołał to WiS'Zys1!lro naładować do
• waJdJzy i cisnąć lą pod łóż.ko, gdy do PQlk:olll
'WSZedł najpierw policjant, za nim Jakiś pa,"
z teczk!l" wkońctl dO'Zorca. Cl1!Udz!ik struchlał na widok i><HdcJanta.
Jakie-! le<lmlk było jego zdumienie, gdy
1l>aJI1 z tecz.k~ przed5tawil się lalko rejent.
który prz~1 go zawiadomić, re według
!P1"ZeCf.śmlertnyrch zezllllA niejaklei Klementyny WlórczyI\sklel, umleszhlel 1)rrLY ulicy
S1~i.ej 12, jest on jedyn'Y'!ll I właś<Jiwy:m
syn,em hnbiego o nl-eusta!onym ]]Mazie naf1WłsItru.
Po WY!Śetu

nlez'WY'kty.ch &'Ok! Chudrzik
dtugo Jesrcu stal lak osłurplaly. Przeczucie
mówiło mu, ~ tytuł hTaibtowskl nie PrrLYnklsle mu StZJC:Zołcla, w dodati1ru nie wioozlał
00 terlII! lIOCL_Ć z n\es'ZCZ~ wan.izą. Udał
sic: więc na naradę do słouiącej, Stefci, ktO11'4 byla jego rw.twiemlejS1Z3. tlQwlerniC8,.
Stefcia., dowiedziawszy sic: o s:z>częśclJu, lakie Sr1>Otk.ało ChiudlZlka, ZlIlSmuciła sie b8l1'<Wo ... Zwą®lIa bowlOO1, czy Chudz!k będzte
o mej jesroze pamiętał. gdy zostwie hraJbtą.
•
Chudlz!ik Pl'S'Y'I'zekl. te rugdy o niej nie
ZIII1>Onmł... Uradzni wl~ nan.z!e. te Chudizik:
pÓjdzie na ułtoe $l_II, gdzie mleoszJcalll
WJór<:lZYlisJka, by dokladnlej ,;badać swrawę,
o której 1t1ÓwR rejent,
.. Od sąsiadek Wtórlczyń~I{l! Oh'UlC\tztk dowiedział się, te od~aU hl dIztwni ludzie ...
Choć była biedna, mimo to przy!e0itala
plO nla często cytrynowa limuozyn.a a w nie!
!Zawsze sl.ial jaJdś edega.tllCki pam. allio
też eJ.egatllOk:a !pani. kt6rą W1S.ZYscy nazy.
ni "Kslę1m:loazk. ()yigń>sdcą", lIJ1borwi·em byla rpie;lma jaik najopidmiel-sza cyganka. S!\_
slad1d Me tyUro wloozlały o zm8l1'tel WiórczyńsJdel. że w~ała o lalJdmś ozłowle
lru.. którego mogłaby U5ZOZe§ltwlĆ I te swtyla ongiś w zamk!l1 hrarbiowsktm., ~e ~e
~en zamek slo mI~1 i lak sU: rulizywal }e10 wl<lŚCfJC!el, tego mkt me 'Wteddal...
Obudzlk porcIIzlokowal sa te DfO<m1I11CJo I
~l Da ulice.
W tel chwIl na .zaiklrc:ocle ukllJZała sio cYtrynowa Ii!mt:zyna ... Chuddrowi serce zabilo !L wioeIIk!Jelgo 'W'lJI\Il.'S%Mia Nie mógł sobie roać sprawY z; uczuda, jakie go 0])3.'110wało, ale 'W1'ICZUW'ał
lins~e, te 'W

nie nie mógł znaleźć narazie odpowiedzi...
Dama z auta zmrużyła na chwilę
ociężale kolcami długich rzęs najeżone powjeki i w kącikach jej krwistYCh
warg, zaigra! smutny uśmieszek ... Prze
szła obok niego, zostawiając po sobie
srn~~ę oszałamiającej woni, przenikliweJ Jak ból...
Dopiero gdy znikła w mrocznej sieni, Chudzik zbudził się jak z Ciężkiego
snu.
Cóż to było? .. Czy śnił naprawdę?
Zanim oprzytomnia! dama wysz.ta
z sieni, wsiadła do auta i odjechała...
Chciał ją zatrzymać, o coś zapytać,
ale cytrynowa limuzyna znrkła już na

WSPOŁCZESNA

Chudzik odetchnął z ulgą i począł
szybko się oddalać ...
Ody wrócił do domu, Jaś już spal.
Poloży!
się obok niego na bartogu i
wkrótce również zasnął po tylu przejściach i wrażeniach. Sniło mu się, że
odnalazł wreszcie swego ojca, wlaści
ciel~ wielkiej fortuny i tytułu hrabiowsklego....
.
Jaś, widać, miał sny bardzo niespokoine, gdyż rzuca! się n.. posłaniu i

zdumienie, gdy zamiast spodz.ietcpielca wyci~I); nęli z wody waliz.kę żółtego koloru .. przewiązaną
rzemykami. Zdumienie
mie.szkalir..:ów przeszło iedl)ak w
przerażenie, gdy po otwarciu walizy znaleziono w niej odrąbaną
rękę
ludzką, owiniętą w szmaty
i gazety.
Nie dość na tem. W godzinę potem do X-go komisariatu policji
zgłosi! się jakiś
woz'Ulca, który
przyniósł drugą taką samą walizkę, przewiązaną
rzemykami. Ze
słów woźnicy wynika, że znalazł
ją obok mostu kole,jowego za Kluczem. Po otwarciu walizki okazato się ku ogólnemu przerażeniu, że
zawiera ona drugą rękę tej samej
ofiary bestialskiego mordu•
Zachodzi więc przypuszczenie,
Żle morderca porąbał ciało swej
ofiary i rozmieścił je w waliz.kach,
porozrzucanych w różnych okolicach. Do komisariatu zgłosiła się
również pewna chłopka, która widziała
wieczorem na drodze do
Krzeszowi,c iakiegoś mężczyznę.
Mężczyzna ów chciał pozostawić
w polu waliz.kę i dopiero na zwróconą przez nią uwagę zabrał poś
piesznie swój bagaż i szybko się
\\0 allego
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wystękiwał:

- Trzymajcie go!... Ucieka!... Trzy
majcie!...
Obudzili się obai bardzo wcześnie.
Chudz~
po przebudzeniu s'p rawdzU
przedewszystkiem, czy pod podłogą
zakręcie...
leżą jeszcze znalezione w walizce skarZapadł zmierzch.. Chudzi:k chwiej- by. Leżały na tern samem miejscu nienym krokiem wracał do domu.
tknięte.
Jaś czeka,! już nań niecierpliwie. - Pójdę przedewszystkiem do SteMimo, iż obaj byli głodni i że mieli peł- fy ... - pomyślal Chudzik. - Ona pewną niemal walizę skarbów. nie mogli nie niecierpliwi się i niepokoi.
Stefa, jak zwykle, przyjęła go na
sobie nawet kupić chleba. Chudzik nie
odważyłby się pójść do s.klepiku z ban- schodach. Ale tym razem zdradzała
knotem dolarowym lub złotą monetą, wielkie zdenerwowanie,
gdyż wydałoby się to odrazu podejrza- Czytałeś gazety?! - zapytała
ne sklepikarzowi. Nie mógł również na samym wstępie.
pieniędzy tych wymienić w kantorze
Nie ... - odparł przelękniony
wymiany, gdyż było już po siódmej i Chlldzik. - Czy są tam jakieś wiadowszystkie biura były zamknięte.
mości o tej walizce?
Posła! więc tylko Jasia do Stefci,
- Przeczytaj!...
oddalił.
żeby mu data coś na kolację, a sam,
To rzekłszy, wyciągnęła spod farChłopka
nie przywiązywała
nie bacząc na znużenie, zabrał się do tu cha gazetę i podala ją ChUdZikOWi"
dalszej pracy...
który przeczytał:
wówczas zbyt wielkiego znaczenia do tej sprawy, gdyż nie wie
Ody siedział zrana na stopniach
- "Krwawa zagadka! Ta;em-I
działa co ta walizka zawiera. Doprzed dworcem, nie przeczuwał nanica dwuch ŻÓłtych walizek! Kto I
piero gdy potem przechodziła obok
wet, ile sensacyjnych wydarzeń przyzostał zamontowany i kto jest mor,
stawu, z którego wyciągnięto żół
niesie mu ten jeden dzień...
dercą?! W dni1l.t wczorajszymI
tą
walizkę,
n..rzypomniała sobie
Trzeba bylo przecie pozbyć się tej
wład7;e
polkYine zaalarmowane
upiornej walizki...
zostały
niezwyktą zagadką krywszystko i złożyła odpowiednie
• zameldowanie w policji, podajae~
Wyciągnął ją więc spod I6żka i pominalną,
jakiej nie znaj,! chyba
jednocześnie rY$OP1s owego męż
czął wygrzebywać wszystkie skarby.
kro!dki naszegc miasta.
czyzny, który Jest prawdopodoPapierowe banknoty dolarowe zwiąOtóż wczoraj w godzinach w!ebnie okrutnym mordercą. Policja
za~ svlllUI'1kiem, a złote monety i inne
czornych Jeden ze spóźnionych
kosztowności ulokował w woreczku i
prz.echodniów drogi zamiejskiej.
prowadzi w tei sprawie energiczwszys~ko razem ukrył narazie pod jewiodącej ąa Krzeszowice, usłyszał
ne śledztwo. Taiemnica żółtych
dną z chwiejących się desek podłogi.
tuż Drzy stawie Cichy plusk.
walizek wywolała w mieście zroTrupią rękę owinął w szmaty i gazeSąd z r1 c , że Jakiś samobóJca rzuzumiałe poruszenie. Ze względu na
cif się do wody, przechodzień ów
ty, przewiązał waliz.kę sznurkami i
dobro toczącego się śledztwa nie
zaalarmował okolicznych mieszcichaczem wymknął się z mIeszkania.
możemy podaĆ narazi~ 4aJszych
szczegółów tej seIlrSacyjnej sprak.ańców, którzy ;vraz z nim u~aii
Na ullcy o tej porze było już pusto.
wy".
Chudzik rozejrza~ się bacznie dokoła.
Slę nad staw. Jakle jednak było tch l
Mial wrażenie, te nilkt go nie szpieguje. Chyl!kiem przekradał się przez
Rozdział drugi
wąskie, kręte ultczki. Chcial podrZUCić
walizkę jaknaidalej od swego domu.
~·--:O:-"----
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Po godzinnym spacerze znalaz,ł się
~n
&.
wreszcie na drugiem krańcu miasta, na
U.,
., ~ .. n~(I.
odJudmem polu. Nilkogo dokoła nie było.
Chudzik. zdębiał po przeczytaniu tej
Chudzik ucarował syna w czoło wyciągno.ł spod podłc. ~i p:el'\v.sz~· l)anlm(,t
Chudzik przystanął i postawił obok wiadomOŚCI.
- Dlaczego nie wspomniałeś mi S(}dolarowy i wyszedł.
Jaś widtia!
siebie nieszczęsną walize...
Otarł pot z czoła ... Zmęczył się dro- n!c o drugiej walizce - zapYhla Stef- jeszcze jruk ojciec przeszedł przez Je'ld..
LimuzY'l1a zbllltała się powoli, nie- gą .. · Teraz trzeba wracać do domu... CIa tonem wy nutu.
nię, odwrócił się, spojrzał wg6rę, maćhubłaganie, aż zgrzytnęły hamulce ... Jaś pewnie cZelka...
- Bo nie miałem o niej najmniej- naJ mu ręką na pożegnanie i znikł za
Otwarły się drzwiczki i z wnetrza wy
Ostatni raz rzuctl okiem na waliz- szego pojęcia... - odparł ChuJlzik. - narożnikiem. ..
łoniqa się wętowata, gibka postać ko- kę i poszedł dalej.
,Nie wiem skąd się wzięła, kto j(\ podMalec westchnął cięż,ko, usiadł na
Ledwo jednak uszedł ki'llka kroków, I rzucit i czyją własnością sa. te odrąba- stołku, opierając lo1ocie na kolana,ch i
bieca. Miała w sobie coś z pantery t
siostry mJtosierdzia, o.krut'Ilej warnp~- gdy uslysza~ za s'Obą głos:
I ne ręce ..· .
"
zastanowił się nad swym losem.
rzycy i najmiłościwszej matki. Wodzie-I
-Panie, panie! ... Coś pan tu zostaChudzilk wrÓt.;)l do. domu zly .1 ZI!'YOd wcwrajszego dnia wszystko janiu jej dominowały diwa kolory-czar- will...
towan~. Ody opOWiedział JaSIOWI o iIroś wokół nieg:o przekręciło się do gÓ. b' ł T
Ch d ik d
t Gl
d b
ł sensacjI w pismach. malec zbladł Obaj ry nogami. Próbował sobie uświallomić
ny l la y. e same kolorowe kontrau z
rg1Itą .
os wy o ywa jednalk uradzili że na '
I będ' d k l ' śĆ
tk' h
sty 'Yybljały się na jej twarzy: śniet- się jakgdyby spod ziemi. ZapałU za- nioC'.rego się pr~yznaw;ĆZ~d nżeto ą ł O ' o emo
wszys IC
wypadków,. A
na bIałość perlistych ząbków kłócNa parkę.. Teraz dopiero z t.ólta.wem świe- by tyl~'o j....,zcz· e barazi'ej'" zYawl'kłamć(\gs 0_ więc zruczęto się od znalezienia ~tewi;li !
tl
ł i d
II\.
"'"
Y nego kwitu bag:ażowego... Któż mógł
s ę ze ~mag ą cerą .twarzy 1_ kruczemf e. t1Jrz~ s e zącą na ziemi chłopkę z tuacię. Nara<1y i rozmy~I.mia trwały przypus'zczać, że wewnq trz walizki
włos.aml, gładko ,uplętemi pod skośnie bankamI od mleka.
,k ilka godzFn.Wres.zclc trzeba było rów majdą odrąbana rekę ludzką. banknoty
nalozonym berecIklem z czarno - bia- O, bardzo dziękuję ... - odparł nież pomyśleć o żo!adku.
dolarowe. złote monety i drogie kalych !usek.
niezbyt uprzejmie, biorąc znowu waliz.Byli przecie bogaCI, mieli pod pod- mienie? .. A potem - wizvta rejenta i
Chudzik pod- jego sensacyjna wiadon1n ść ... Więc czy
- Księżnnczka Cyga6ska ...-przem- kę za rąc:okę. - Taki bylem zamyślo- tOgą wielkie skarbv!.
knęlo Chudzikowi przez myśl i r07-- ny, że zupełnie zapomniałem o baga- niósł się wlec z potamaneio krzesła i to możliwe, że on - Jaś Chudzik _
rzekI:
jest wnukiem hrabieg:o. a ielł:o ojczulek
dziawilf szeroko usta, wpatrując się w żu ... Dziękuję...
I oddalił się czemprędzei ... Poszedl
- No, a teraoz zapomnijmy o wszy- prawdziwym synem hrabiowskim? ...
lej ogniste, Jak magnes pociągające 0czy.
zatnieiską drogą ... Zdawało mu się cłą- stklem. Jasiu ... Czekaj tu na mnie, wr6ot owa malca pochvbta się PiZY
Zatrzymą.fa na nIm na aliwltę 'swe gile, te ktoś za nim cho~i...
cę za pół god~łUr .. ·. Zmleni~ Plerwszy tych rozmyślaniach coraz bardli~j, aż
hypnotyczne spojrzenie. Trwało to
'Czytoy ta kobiercina z bańkami od banknot p 1ęĆd71eslę';lodolar:owv .,.
Mu- zaslnał.
chwilke tylko lecz Chudzl1{owl zdawa- mleka?...
simy sobie przedeWSL'istki~m trosz~ę
Obudził g:o sYRllat pT7.e.ie7dżaiącego
I
•
-.
t'
A ' k'
t
O
l
t hpodjeść, a potem zn1ltml,~ ubl6r... NIC auta Jaś "'er
t s'
~
.
10 SIę, ze !Ja r~y nau. w~e .1 cale...
ga.rną. !?,O s rac....
• . wypada przech:~, ab,) s.;m "hrahiego 1("
.
u
·wa
,Ję na "'JV.'l1f' nClł:I·
7e Się ru,ml.em, ze p.lączą n.lU
. ChcJa.ł l,UZ czem.prędze! pozbyc SI.ę chodrz l w ta.kkh szmata·ch...
A r":1Z"', Która już była f!'odzina ? ... Musiało inż
, Czu!"
-1
l
t k b t t
t
J l
t
k W " _'l być późno...
Pewnie nierwsza, ' albo
SIę mys 1 \V i? o"':Ie.. ~e a o le a o ~e- ej wa l~(1 7 rUPią. rę ~, , n;qCle tern w iycl.1 łachm::ma;;n nie ' bedzlE:'llV drur.-a ... Czvżh tark dłu\;o snaf? .. Rozejgo fatulTl n1Jgr?Zn~eJsze, to symbol Je- znalazł s}~ nad .brzeg~em Jaklegos sta- mOlł:Ii_ spieniężyć naS'Zych skarbów. ho rzal sie dokoh. Gdzie oiciec? Jes!'cze
go Cor.7ys'deg~ ZYCJ~...,
\Yl1- .. 0~('1I'zał. Się ... Cisza...
to będzie w.v~ I<\;hło Dodejrranil'. \Vi~'c nie
ó T'
Cóz 7,0 nlOze z mą łączyc. sl'ą~ on-:RZ.llClt walIzkę do wody...
bądź zdrÓw narnZle, c!'.ipcze ... Pr7yj
wr CI j ...
nędzarz z poddasza - do tak plękne]~
CIchy plusk przedarł zasłonę no- dę niedługO z .najlepsl
SDlłlk:"!lykacląg
bogatej i kuszącej damy? ... Na to pyta- cnej martw~...
mi..
.
tej chwfll s1aniC slio coś, co za'Wa.ty Da ca-

lem lego p6żnłeJszem tydu i zadecyduje
o je.go losie... Chciał uciec, SllcryĆ sie. ale
Jakaś talemnicza sUa pr'zyiruła go do tego
miejsca, na kt6rem stal l z k'tórl>lQ n[e
mógl ruSZyt.H
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List do uwiedzionej
P. Jadzia z Król. Huty. Droga p8.llDQ
Jadziu! Jal(a to wieIka szkoda, że list
do mnie napisała Pani tak ~ótno. ~e
napisała go Pani wtedy kiedy Już z,lo
się stalo i nie mogło być naprawione.
Wiem, że ocL'POwiedt moja na list Pani
sprawi jej może przykrość a może ból
Nie będzie on je:cLnak Wc dotkliwy Jak
'ł()1 zawOdu i rozczarowania, kt6r.;.r
spotJkalby Panią, nieprzy'gotowaną, w
najbliższym czasie.
M~czYZlIla, który Panią uwiódł pOd
pozorem zapewmenla Pani dObrobytu,
jest jednym z wielu mężczyzn DOluJą
cych na naiwne młode ofiary w rodzaJu Pani. Ponieważ jednak nie wahał
się wYkorLystać nieświadomości Pani
17 lat. zasługuje na potępienie I epitet
łotra.
Panno Jadziu. dla'Czego po dwutygodnioweJ z8J1edwie znajomości z nieznanym bliżej mężczY21na. pOzwoliła
Panł na tak daleko Idącą poufność?
PrzecIeż nie kocha go Pani? Zarabia
Pani uczciwą pra'Cą na siebie i powinna Pani być 'L tego zadowolona. Czyż
by ZIll~ił Panią szych chwilowego dobrobytu? Panno Jadziu, zło. któr.e się
już stalo nie odstanie się,
ale niech
Pani przynaJmniej ni'e brnie dalej, niech
Pani zerwte zczłowłeklem, który nic
InIlleSlO niema na celu, Jak poprostu zabawić się PanI kOSztem ł rzucić w
chwłll w któreJ · mu sIę Pani znudzi.
Malteń.stwo? .. Niech Pani w to nie
w:I,e rzy, P8itllIlO 'Jadziu, On sam przecież W'SPominal, że to tylko dalekie ł
niepewne projekty. Jest Pani Jeszcze
taka młoda. P8000 Jarzlu i taka nled<>§wiadczona.
Tylko tej oilm!icZiI1ośd
przypisuję fakt. te dała się PanI wziąć
na lep słodkich słówek. Ale niech Pani
ule b.mie dalej. Niech pani nie dopuści
do tego, aby się do owego rnętczYtny
przyzwyczaić , gdyt r~stanłe p6tniej~ze sorawlć moU Pani ból.
Przyjdtzle czas, te i do Pani uŚmie
dmie się s1JCzęśde,
te znaJdLle się
młody chłopiec. który Panią pokocha i
zechce oośtlfbić. Niech Pan1 nie do~
puści do tego, żeby na teł przeszłości
yła clenma plama,
kt16relbY muSIała
~ Pani przez
całe
tycie wstydzić.
Droga t~ia na którą Pani przez nIeŚwiadomość wlkToczyła, jest mote 'l
~ru ponętna i ładna, ale w gruncie
rzeczy nie daje ona zadowolenia. Pan'
no .Tadziu nlecb Pani pamięta o tern, te
1!czne rzesze tak zw· kObiet upadłych,

m

Na k rny(h piaska(h p t

Wolna trybuna

Ciężka służba

(z) o Legli Cudzoziemskiej pisało
się już wiele. A jednak male i wielkie
dramaty, przetywane przez legjonist6w, rzadko dochodzące do publicznej
wiadomości, są zawsze jednakowo ciekaWIe.
Prancuska Legia Cudw7Jemska prowadzi obecnie w Marokku namiętne
walki z arabami. Bawią'Cy tam korespondent wojenny "Daily Mail", Ward
Price na prośbę tolnierzy przyrzekł na
pisać '"prawdę o legji". I dlatego na lamach swego pisma zamieścil kilka ciekawych epizod6w opowiedzianych mu
przez legjonistów.' .
.
.
.
.
LIPcoWle. słońc~ ~ali niemilosierme.
Mały ~ddz~ł legJomstów, awangarda
p.ostępula.ceJ za nim kolumny, posuwa
Się w ~łąb kraju .arab6w. Za .każdym
pagÓrkiem, za ~azd~ skał~ c~alą się u~rane w rOZWiewające SIę bIałe szaty
OM k
t
t t
neg es noc. nk z W~z~~ a kZ {as u tOwio~owyp~y u.
r
s a rozs a,
wa .
.
Jeden ~ warto~nflr6w. niemIec, ma
po p.owrocle udać SI.ę do bata~j~nu. dyscypltnarnego za jakIeś prZeWlmeD1e. -

I

LegIonu Cudzoziemsklego .

Pod osloną ciemnej, parnej nocy lipcoW jednym., z oddzi~łów .k~wal~nl
wej dojrzewa w nim decyzja uciecki. francuskiej legJI cudZOZiemskIej sIUtY!
Słyszał, iż arabowie osz>cz.ędzaja. tych w stop.niu sierżanta pewien austrJak.
dezerter6w, którzy przynoszą broń i były kapitan jednego z najarystokratyzapas nabojÓW do karabinu. Ody przy- czniejszych aust~jackich put~ców ~awa
chodzi zmiana warty ~ już go niema. leryjskich, pracujący w czaSle woJtly w
W rapor:1.e figuruje iako ,"przepadły sztabie. g~neraJnym. Au~t~jak te~ cie~
bez WieŚCI ' .
s~yl, Się laknaJ~epsza. OP1~lą, zaCll0wa
Po dwuch tJ:godn.lach ten sam od- n~e lego. było Olen~ganne 1 zdoła! on w
dział rozłożJ:"ł S\ę obo~em na n~c. Na- Ciągu Wielu lat ~c1Ufać 10.000 f!un,ków.
gle wartoWD1.'k slyszy, lak ktoś SIę s'k ra Po odbyciu swe] s,lużbY, zwrÓCił ,Się do
da w ciemności.
komendanta z prosbą o z,wolnieOle. ,
- Stój! ,~to idzie? .
- Sz:kod~ nam będz!e, rozstać SIę
- FranCJa - brzm~ zwykIa odpo- z panem. Jakle ma pun zamlary na przy
wiedt legjonistów.
.
szlość?
,
- Panie komendancie, wolne od
_ Ktoś ty? - pyta niemiec - wartownik po niemiecku.
służby godziny poświęciłem na opra_ Fryc. Odzie porucznik?
cowani.e nieomylnej metody gry w ruPo chwili przed zdumionym ofice- letę. Zamierzam obecnie udać się do
rem staje brudny, wynędzniały dezer- Monte - Carlo. Za pomocą tej metody
ter z przed dwuch tygodni.
nie rozbiję wPrawdzię banku - nie po_ Panie poruczniku, nie wolno tra- siadam zreszt~ tel ambicii - ale zdo.
cić ani sekund'Y. Jesteście okrążeni set- będę dz.ięki niej 30.000 franków rocznie
ką arabów, kt6rzy oczelntią sygnału, i. suma ta zapewni mi dostateczne uaby na was napaść. Zdołałem przekraść trzymanie.
się, aby was uprzedzić.
Były kawalerzysta b siertant legji
Alarm. Silny reflektor oświetla oko- cudzoziemskiej udał się do Monte-CarHcę, kartaczownice i bomby zaczynają lo. Po upływ'ie dwuch miesięcy lego by
dzjałać. Po paru minutach arahowie ły komendant otrzymał list następująznikają.
Epilog: żołnilerzowi wybacza cel treści:
się dezercję z frontu, karalną śmiercia,
- "System nic nie wart. Czy przyjale
pomimo
to
Fryc
musi
udać się do mie mnie pan z powrotem, chociażby
tak samo rozpoczynały swe życie, iak
w charakterze szeregowca ?".
P1bni. Tyllko. że tamte nie miały sil, bataIjonu dyscypli1narnego.
żeby wrócić 'L tej blędnej drogi, aJbo
nie miał im kto wskazać. że tle postę
pują, albo też nie mając pracy i zarobk6w,. nie mogły sobie i1naczei dać rady.
.Ei«;~U soled..,je•.. 1 roli .v.:ia
PanI. panno Jadziu ma Jeszcze czas i
(z) Na firmamencie filmowym Hol- "ar.tySttą" ł wziął je ze soba. do atelier.
mote się z tej fałszywej ścieżki cofnąć.
Pierwszy film, w ~tÓrym Baby LeRadzę to uczynić JaknajprędzeJ. Kiedy§ lywood uika'z ala się nowa gwiazda,
po kiUru latach PrLY'Pomnł sobie Pani ktÓra. jest jednoroczny Bjaby Leroy, roy wystąpił obok Chevaliera. mi,a l taIkte powodzenie. i~ "Pa:mmount" 'Laproswój list i moją nań odpowiedt i w6w- nowy partner Maurlce Chevaliera.
Karjen~ swą
młodocia.ny artysta, J)OI11owal matce kootrakt na 7 lat. Ody
czas dOlliero naprawdę osądzi Pani
wage sweg'o błędu. Niech Pani owe- jak: wszystkie zresZJtą gM'a zdy filmowe w 1940 roku kon,trakt ten wygaśnie,
mu Panu powie, t.e 'I1lechce być wieceJ zawdzięC'La przyipad:kowl. Matka Baby młodociany artysta liczyć będzie za... i
za""awką w jego ręlkach, że Jest Pani Leroy, kt6rego prawdziwe nazwisko ledwi,e 8 lat.
Narazie nowa gwiaroa przysporzydzielną młodą kobietką, której nie wy- brzmi Weinbrenner, obijała przez dłuż
starczaJą piękne słówka.
.leielł Panią szy czas progi atelier filmowych w P<>- ła SwY'01 mena~rem sporo kłopotu, alkOCba, to niech to czyni jawnie prżed szuJk,iwa'l1iu pracy· Pr~chodzący pew- bowiem ni'ezwlocznie PO podpisaniu
całym światem. a nie spotyka się z nego ra'lU Chevalier zwrócił uwagę na kontralktu zachorowała na... odrę. WoPania wówczas tyłko, li!dv ~ nikt nie małego chłoPczY1ka, który wzbudził w bec tego nakręcanie Ilasięp:nego filmu
widzI. Drogie dziecko, czekam na list nim prawdziwy entuzjazm. Chevaller z ud'LLalem Baby zostało na pewien
od Pani!
'
orzekł. it
nlemowJ,ę jest
urodzonym czas odroc:tone·
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W PRZEDEDNIU PROCESU GORGONOWEJ.

4) mledzH go po potu.dm(lj skarżył s~. telf~6w klry'tyoznego d1nia były zgodne,
coś go PaU w żoladku, llIialał się nawet. wszelako n1Ie sprawiały wrażenia zmo"
że podamo mu: jaiką.Ś obrzy>dl!lJwa herbatę wry, gdyt dotY1Czyly faJlrtów prostYlch,
- wieczorem nagle zmarl.
drobllft2)gÓw. tn<ń:dJlw~e jednakowo zaobOwę sZ1k11anlkę z heroatą WYII1dosła serwowanych.
ej
..
.Ar
pani Malksymentko dlO jada>linego pokoJiUl
Zdawaro s~ natom!last, że oodsądni
d rzekła: "Paru nie mtl81k!ui.1e herbata - sq porótnłeni ze soba" i to poróżnleni
W'taśnfe pooJewat ukotla własna, Właśnie to poczuoie. iż OD. Remikow zapyttaj kucharkę, gd'Zlie ją iktuoowała - szczerze: nie patrzY'l1 na slehie, jakby
llamiętJoość, mogla lubo ostyglOąć. lubo zastępuJje w chorobie swego pracodaw- niech takiej me lJierze".
jedno WIIdZJtało iCIlruigte, lit ZIllaletU się ra~
przedIutyć wYgodny stosunek. kt6reglO cę, wywolalo wraJŻenie w Portulg'alonJ!e,
- Ej, patIl często lkaprySil - odrzetkła zero pod grozą WY1rolru, w polożeniu nie1ąt się nie domyślał i w kt6ryim jej iż "subJekt rza.dzil ste w domu Maksy- pokojówtka.
.
szczęŚ'lilwem.
_ _
tern samem nie tprz,eszkooL8ł. Nie ule- menki, Jak gospodarz",
Na to Malksytl11en!ko powachala herPJewaDm nie pOdwatal ekspertyzy gało wątpliwości. :te POOcza:s choroby
QbqiąlŻająca okolicZ:llOść, że pani Ma- batę - rzetkła: "nie! w ls~1e hertbata otrucie mIało za solbą 'POwagę ~dania
męża opiekOWała się nim troskIłwJe - ksymenko nocowała JJO ~miercl u Rezni- ma przykry ddór... WyZ.eJ tol
ZIIlaJkornl.tyoh
C1hemilków.
badaJa.cych
t~u nie zaprze'c zyl i dr. Portugałow. kowa _ dawala sIę z,robl.ć łatwo: RezKiedy letkarz po śmierci ikuPca Ma' W'I1ętrZlnOŚci - sprawa sz'kla:nlkJ z hero
F ocal'U!t1ek w sąsiednim pokoju - o tern nl1k:ow mles:dk:al z siostra, Maksymenko ksymenJkł z.rupytal o owa sZik'1anJkę, oka- batą prze'dstawlała się faiaUlIJlle: trudno
. 6wil tyI]lkio jeden iIlaoczny świadek - udała sic do niej. Przeraz,lla ja myś'l o zalo Silę, te herbate wylano do zlewu. było wątpić, te Jad pOdano Maksymen·
n astą.pił w tak:kh warunkach, te mógł pozostawaniu w domu z trupem; była SluiiJba nie skonstatowała odoru. a;):e i cle ee w herbacie krytYCZnego ranka. Pro'
h yć wydarty W chwlJowem oszołomIe- bardzo nerwowa.
próbowała go s!koostatoWaIĆ. SzikllaruM by klUrator g1ro~11IIe i zręoZlnie wywodz,ił, że
, lu zapłakaneJ t wła'śnf.e strapioneJ
lbU obrońca r6\V1n1.et 8IT1g1l.lttI1enta'Cję. ły wYParzone gorącą wodą -. taJdlna p3!ra kochaiIllk6w ulk3Jrtowala wspólnie 0chorobą męża.
Czy wyrwała się z opa,rtą na )'rmych "psychologicZ1I1VCh po- nie wykaZała JakieM śladów TJodeJrza- trucie Maksyme.nik.r.
.
Objęć Remt'kowa. 'POIliewat weS'Lta na s~lalk:a'Ch".
"Sprzeciwiała
sk sekqjł nych. Uerbata w szkatuJtce łruiOllerme.l
Obroflea rozJ;>ul pewność i wYłączę scenę os'Oba trzecia. czy też uCLynl- zwłok" _ talk: jest!... ale jaJkaż koohają- okazała się z naj1lepszeg'lO gatuJnllru - nie ność tej koncepcj~.
la ·t ak, nie wddz8,'C osoby oohodzaceJ. ea żona gddlzt się łatwo z myŚ:la" te dro- inna, nl~ ta, którą chory Dmal dn.t poPoprowa:dzlł genjabnle ratuJnjkowY wy
ponieważ
rozglOiewana była na kra- głe Jei ciało mcżowskte bedzie TJokraJa- przedl1llch.
.
wód.
ddeż poca'lun'ku w tej właśnie chwili, ne notami anatomji? "Nile okazała wzruRanktlem kryty'Cznego dtnJIa odwledlZl!1
Kto~ wsypał proszek do herbaty? ...
gd'Y "była za~ana łzami" - nikt nie szenia TUJ pogrzebie?" _ jalk matlna z te- Reznlikow swego pracodawoe. aby mu
Dos'konatle! - a'le kto?.. Ale czemu
roz,gtfZY1gnie. Fakty be'l zajrzenia we go rodlzaju zeznań S'll1UĆ os'kaTżyoiel'skle przY:Dll'eść ll~sty z dlnla poorzeJdlnlego, jalk musiało zrOihić to fizycznie dwojeWIIletl1Za dusz - nic nie m~wiły.
nici? Któż wfidz,lał co się dzieje w sercu to n.1'e raz bywało. Przy nw żona wnio- sG<:oro wyst3Jrczala do tego jed1na ręka.
ObaJczymV da1.ej, Jak Plenako młst- tej Ikobiety, gdy stała pow8:Żnde, j'a k sła her.batę: czy też herbata jlUJż siała !la Prz~PUłśćmy, te mo Hiwem jest podejr rowsko sk(lrzysta~ 7 tej przychologl- :przYlZwoita wdowa nad m(~Mą mężow- stol~ pacjenta - tego Reznlllww stwler rzenre tyJlko w stosurnku do tv'c.h d Wl'd l
c:roeJ nie okr-eś[ono ści - z tajemnicy, s'ka.? MOlwa nie płatkać, a CZ'UIĆ głębiej, dzi'ć 'napewno nie mód, &'Idlyż. ja'k m6wil, rąk - Rezpikowa, luh MLlks ym ,~n1<-o.
utaczającej stosunek ohojg-a, jakkolwiek niż Cli, którzy WYI1ewaja łatwe łzy, .
zdarzało się t.aJk i Inaczej. W każd'Y)ITI Alb? {)I~a wsypała j~d, niosąc h e rb:1 tę
nlie przeczył, że był to stosunek miłos*",*
ra'Zlle nie zaprzeczał. że herbate widzlal mę.zOWl, alibo Rezmkow uczynił to ni eDoszlJjjśmy do najwaŻlni'ejS'zego mo- na stoliku - odsllTUl:ł nawet szklankl:, znacznie, g-dy k'1.1rpiec czytał nodane mu
ny, i że kQchankowi~ niewali s'c hadzki
7~ sobą, czyli ona oMała się jemu. Ale mentlU - do aktu zabójstwa.
klado,c listy. Stwierdził nadto. że Ma' Hsty, a on sam odsulJ1ąt heroatc r:a ..-to+0 było wcześniej - jeslcz,e przed
W dniu osiatn,lm swego żyda re'koo" I ksymenlko d~nął. s'zlk:klltllk:i l ,;zekt: - lltk u poza wezglQIW!em l6 Ź1k a chorccw.
choro1bą j,e} mę~a.
wa'le's<cent pH tyllIko herbatę. Właściwie .,sr;arzylem SU~ ... dIablo fwraea •
Ona, lub on!... Ale rll acze.\Yo 7,a
Podczas C'horoby Rez:nikow byWał w nad ranem ulPil nieco ze sztklankJl - pO- I
Te same słowa słyszała i TJani Ma- wspólną zgodą, za umową ? W ojn o TJl--: -', )mu Maksymenki, ale wzywał go sam cwJ jaikiś ni~smak. o ds?ln o.ł sz:ldaIllkę, I ksym.enko • która .dodała, że p~)Zo~t~wiła l puścić, że raczej nie bylo umowy; l'-.-fa
l,cjent, (łby dtawa ć mu i aJkieś rozp.orzą" . krzylw aJ Z llleza'dlowolemem: ..co za o- Rczmkowa z męzem przynaJmme] na Izbędnn - by ta iJrZvlklra, ~~ickon i C':l ie
. zenia, dotyczace hnteresl\1 - ia:ko re' brzydlilVa herbata '" - ten okrzy1k sły· ·lnvadrans - czemu również slu:b.i ekt nie , ktoś tu pod slltl1ą I, Uoś i1mw wvkmla! onwalescer.t. widywał go chętnie przy szała służąca, sprzątaja,en w sasiedrnlm 7:1 przeczyl.
niekoniecznie dwoje naradz:lło się l1r7rd
swojem łożu bo cllłopi ec był mitv, llądad pokoju. Poczcm w dągu tI nia iŁ.'ż nic
Oboje na ławie podsą,dlny'Ch nie oskar. tern.
(Dalszy ciąg jutrQ).
l y , w'esoly i, kupiec
b3Jrdz.o go lubit. ' nie jad'! i nie pił - lekarzO\vi, który od- żali siebie wZaiem - zeznania kh co do
____•
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emocji ·gra.-~Dwie bramki w ostatnich dwuch mi'nutach

meczu.

Przy szczelnie wypełnionej widowni, dla Polski zostaie luatowana soalonym
Nawrot wypuszcza ustawicznie skrzy dłowego Tirnanice.
stad.jonu WO?,s,k.owego Polska
drużyna
.. W 40-e] mln: praw.y łącznik ~ości dla, przyczerr:t K~ól idzie na prawe
Bolacy znów są w ataku. Wypad~
poI{Qnała ,~ ~alce o nagr?dl! p, Pre~y: mIJa Bułanowa l podaJe lewemu łączni- skrzydlo a. Nlechc!OI na lewe c~ wply- Króla kończy się iednak strzałem w aut
denta RZlp.I!teJ re<pł"ezentac)ę )ugosłowlan łwwi. który strzela drullą bramke.
lwa dodatmo na grę ataku polskiego.
.
d'
d
'zduJ'e za"'ody
~:.
.
. .
. b
W 30 I '
o gWl
vv·
·'ń.ą·
W 43 mm. Artur oddaje strzał o 1'0-eJ nIlU. po a k Cli•. Naw rot a Niech l sęS zla
dziowal p Zensek z Pragi b. doDruiyula polska wy~rała mecz dzięki niony przez bramkarza gości. Na boi .. . cioł zdobywa trzecią bramkę dla Polski b
ę
.
niezwykł~j ambi.cji, która pozwoliła jej sko wchodzi Król zamiast skontuzjowa pięknym strzałem w róg.
rze.
przy stamc 2:1 do połovvy na korzyść go " nego Włodarza.
Polska gniecie w dalszym ciągu.
Po zawodach wśród burzliwych owa
:ś::i wYI:ó'wnać i.• roz;....t.rzygnąć s<potkanie
Po przerwie już w pierwszej min.
W 43 min. zupełnie niespodziewanie cH szef kancelarii P. Prezydenta Rzena SWOJą korzysc.
Nawrot skośnym strzałem uzyskuJe wy Król dalekim strzałem strzela obok czypospolitej dr. tlełczyński wręcza na
Na specialne wyróżnienie w drużynie równującą bramkę dla Polski.
bramkarza, wybiegaJąc z bramki.
,grodę p. Prezydenta kapitanowi drużyp~l~k.iej zasługuje ~azurek,
kt~ry był
Działa to ożywczo na atak Polski,
Jugosławia z miejsca rewanżuje się ny polskiei Butanowowi~
lnlC1a to.rem
wszel~l'ch
poczyn.an, a pOk~~tó~rjy~o~dl1t.e~j.c.haw.i.li.!!:iira_c.o.ra~z. .le.p.i~e~i._.~b9r.a.m.k.ą.s.tIe·z.e.lo;;niRą_~p.rtlze.z
• •p.r.a.wiio.s.k.r~zY"'~". ._ _ _
~
przerWIe
Nawrot
1 obaj skrzydłowI Nle- I al
. -
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BUDAPESZT KRAKU' W 2-0 1-)

~;a~~~oi~ł~~~~~~t.ę~~{~~ia::~;~u~Ob~

ntespodZleWante słaby,
Linja pomock naogół dobra, Wybijał

II.

- _

się 3;ro~7;~;eł~N:r~(;fe\łędów t~l~- Zasłużony sukces gości węgiafsldch.- Słaba gr.1 \Vybrań~ów, ~rakDwa

lyc,:m1ych a .zwłasz~za. B;tła.n~w zaw!nlł
Amatorski zeslP ół Budapesztu wy-j Krakowa i już w 7-e!j min, Jezierski p,r ze hcZ1t1ość okrzykami dOlPmgu)e ~o.
d:vle ?ramkl. Albanskt me mlał speCJal- starczył, by pobić słabo grający zespół! p'l1JSZ1cza prawoskrzydłowego
węgrów"
Jedynyu; Ja,snY'ffi; :ptl!11lktem
meczu
~le Wl~le ~o roboty; Puszczonych bra- Krakowa. Kraków grał od podął,ku do! któtry ładnie
centru3e a lewy łącz,n~k )es't W 30-e) mllIl. śh:ZIIlV: veley ~m.o,czlka
inek m~ mog~ obron,l~. , .
' drugiej połowy b, 6łabo, SpecJalnie za- strzela z veleya pierwszą br,amkę,
z centry Ba.tera, ktory Jed!l1lak [dZIe po.
Druzyna Jll;gosłowlanska składa, S?ę wiodła pomoc. gdzie przeplliSz1czali usta
Pomo,c Kra1wwa n,ada! me n-adąża za nad bramkę,
!)rzedewszystklem z bardzo ~osł-;:-ch.1 ~lLI- I wkzlllie skrzydła, zaś atak, nieotrzymują atakiem który nie otrzymude piłke a je-'
W 40 min. wolny na bramkę KraikoNieudolny
ny1h graczy. ~ra b. (lzyb~o l. d~lękt tym cy dobrych piłek bezustannie z-a wo dl! ił , żeli już ją dosltaje dochodzi najwyżej do wa broni pięścią Szumiec.
wa NIm. goru)~ ~ad pr.z.e<:l\~mk1em.
b
Węgrzy gra.jący do,skonale przYZiem-I pola karnego przeciwni,k a gdzie obrona atak Krakowa wyśmiewa publiczlllo~ć.
. . a ezy w Ole) wyrozmć prawego o - nie lepsi o wiele taktycznie i technicz- wszystko wyjaśnia.
43-e5 mm. korner dla Krakowa )edlonMcę o'raz prawą st.ro~ę. adntaku..
nie, Posuwali się oni szybko p'od bramkę
Atak Krakowa gra tak słabo, że pub· nak KisieHński sŁarzela w aut.
ccz roz.poczyna S1ę Je o>ffitnlltową'
P
' K k'
.,
kił
dszą dla uczczooia pamięci dra Edwark tło paUZle ,r~ ow "7mldnt,~sdY ibr~~
O
O cz
da Centnarowskie-go, hOlIlorowego preze. Ud !§rka~z~ IP
ą :o,!"o .I;;ra .. osc k '
Sląsk zwycięża
J'e na lUZ w rzeCle] mln. m1Ja ,a t a węsa PZPN
-11.
•
Ło' d Z'
gierski prawą stron p'olaków i lewy łąNa samym początku JugoslawJ~ z~ow trójmeczu
cznllk sf,rzela drugą bramkę.
.
bywa dwa rzuty z rogu o po "lukSIe"
Trójmecz lekkoahletycZd1Y śląsk "
.
BulanLwa prawy lącznik przestrzeli- :lakwalłfłkowali się do rinałów Łódź wywołał w Łodzi widkie zailllłereSzumlec mogł bramkę tę obron,1ć.
wuje.
',
mistrzostw Polski
sowanie. Poraz <pierwszy w hi.sŁorji lekKraików od 20-E'j mm. gra le<piej dokoatletyki łód2'Jkiej zebrała się ną :ta- pi.n.gowany ~'PIl'~ez p'ub,liczność. Kń>sie1iński
: Z kolei przeważa Polska i rewanżuje
::;Ję dwoma kornerami, pięknie bitemi
W Łodzi rozegrane zóstały w niedzie wodach lekkoatletycZd1ych około 1500 znów odd~rye Jeden Sl,l ny
strzał, który
flrzez Niechcio!a.
lę półfinałowe Slj>otkania o mistrzostwo widzów,
~pr;echodZ1 obok bramkI.
Po drugim kornerze piłka znajduie Polski w koszykówce męskiej,
Trójme'c z zakończył się
zwycię-,
Kraków naciska dalej. Ostatnie mmu
się jut na linii bramkowej, niestety. nieMistrz Łodzi pokonał Gryf z Toru- stwem śl ą.ska , który uZY'skał 344 i pół \. ty są pod bramką Węgier, które nadsma nikogo z napastników pOlskh:h, któ- nia w stO'SLliDlkll 48:18 (24:10), AZS. poz- psnkta.
kallle przez K'l'aków hron1ą się rozpacz1iryby Ją dobIł.
nański nie prz)'lbył, wobec czego do fina
Drugie miejsce -za;ęła Łódź 231 i pół wie, mittno to nie lldruje się kra.kowianom
W lO-ej minucie Pazurek ciągnie le- łu zakwa.tifikował się WKS.
trzecie - ~raków 206 JP'U!Ilktów. śląsk z.dobyć hOlllorowe.go punktu.
wym skrzydłem podaje do środka, piłkę
górował z,nacz.nie zarówno w kOltlkurenSędzi,olwał 'P' Rosenfeld dobrze.
otrzymuje Nawro! i zdObywa pIerwszą
cja,ch ;nęslkich ia;k i żeńskiich nad pozoPUlbHcZl11.o. ści 5.00? Na ~ró~l1iien!e
brnmkQ dla PolskI.
stałemiokręgami.
w zeslP,oIe kra.kowsklm zasługU!)e )edyl11e
Nast<;pnie toczy się rÓwna gra. P!lka
znansklsJ W ŁodZI
Nale'ży jedlla1k zauważyć, że tak Kra Dobiee u wę,grów doskonały środkowy
P\Zl'~HiSi s'ę Z !edneg0 pola boiska lla
W Łodzi odbyło się w medzielę Sipot ków jruk i Łódź wystwiły w osłabionych pomocnik Ste,cZlQlwic i bramkarz Raffay.
dl tlgle.
,
. kanie bokserskie między Wartą poznań- składach.
..
•
Nal?Ćls.tn:CY polscy rzadko. potr~flą ską a Unioln Touri'llgiem.
B;akło ,w repreze.~ta,c,Jl Kr~k0v.:a mlę
zdclhrc sa,: J'R strzat W 27 mm. JUgo" .
,
. ' dzy llllnem1 Nowaka 1 Nowosle.tsklego a
władze
slaw.ia l'u(,b~'wa niewykorzystany kJr- ,Łodz1all1~ byh za s~a~ym. P1'ZeCl~l· . w zespO'le łódzild:m Bobińs1kiego, KurpeZwiązku Dziennikarzy
ner. Na brjskQ wchodzi teraz Kr(l!, kle~ dla mnstrz-a POLS~l, 1 numo. w)'lpozy sy i Janowskiej. Sz.czegółowe sprawozSporławych
zmit'niahcy sknntuzjowanego NbC'hc;o- c~e.l11a dwuch z·awodmk6w ulegli pozna- danie w jutrzejszym numerze.
ła, aJe tylko na ],iJka minut, gdyż Nie\~h nla,ko·m w sto,soolku 3:15.
112ZZ
.,..,
N
:
Wars;(awa, 10 WI1'zeŚlnia.
':::01 wraca z pCtwrotem na boisko.
Z ważniejszych w)'Illików r-anotować
Wniedzielę rozegrane zostały w
Dziś odbył,o się nadzrwyczajllle waLne
W 29 min. w czasie jednego 'l atć:- należy zwycięstwo p,rzez k.o, Rogals,kie- Warszawie dalsze spotkania turnieju te zebranie Polskiego Zw, Dziennikarzy i
kńw Ju!{rlstawtJ
wytwarza się' .. li en- go nad Bicerem II, poratka Klimczaka nisowego O mistrzostwo Polski, przy- PUihl. $portowych celem
wyboru notlik" pod bramką Pelski. Piłka przeska- (ŁKS.) z WolniakoW'Slkim na
pt.tnkty, czem w niektórych konkurencjach od- wY'ch władz. Prezesęm obrany został Si
kuje AlbańSkiego i Vojadillovlc l ,dr,h}"- zwycięstwo Kłodasa
nad Glessmanem byty się już finały.
karski: wiceprezesi: OlchoWllcz i Keni.g.
wa wyrównujący punkt.
oraz zwycięstwo przez k.o. Piłata nad
Wielką sensację stanowi porażka w SełkreoŁ.arz: Gryżewski, s,k arhnik - SzeW 3'7 min. atc1k Jugosławii mih Du- Paulem,
półfinale gier p-ojedyńczych panów Tlo~ najich.
łann\l,;'rt Jednak r;cbezpiecz,na sytu:lcja
Jczyńskiego, który uległ tlechtowi •
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Tabela

wygranych-do' kończenia

49 78 568 614 15 43 990 796 863 924 30 74019160 831 115140 73 77 78 402 504 61950 729 39 84
61 316 67 402 68 623 741 888 937 75260 345 89 901 116057 198 217 478 699 789 803 29 958 67
587 799 819 44 923 44 75.
.
93 117120 215 21 529 756 829 78 977 11820 54
1
74 88 389 413 40 68 564 741 823 930119035 83 125
Po 250 zł. na N-ryl
37147 284 320 21 50 458 73 85 504 774.
76049 242 302 79 87 91 548 759 938 88 77037 209 459 86 534 700 69 826 120013 140 267 378 80
19 i17 41 104 557 59 636 85 767 90 806 72
38007 81 223 330 50 446 557 85 632 45 39210 89 231 71 80 388 95 717 36 83 825 89 78072 243 515 76 626 820 954 12150 65 73 376 546 797
! 093 120 249 321 83 527 83 2000 72 291 317 368 501 608 59 765 70 845 929 72 40075 126 286 473 5~0 722 931 63 65 79072 187 93 267 628 50 122133 78 213 314 19 31 36 472 510 758 817
606 777 896 971 3157 263 76 79 336 50 553 347 441 67 894 959 41001 164 242 46 388 429 778 928 80204 681 721 869 81044 48 220 411 40 123049 84 115 36 340 470 603 38 793 124007 187
6tl 875 79 4020 116 58 59 441 581 608 42 969 677 878 94 986 42187 212 38 338 467 76 500 641 97 548 87 632 812 994 82055 196 99 412 701 870 250 332 59 84 466 503 607 779 813 125003 70 203
5059 231 42 45 309 419 48 528 709 974 6278 817 35 55 84 43198 507 726 53 58 858 948 44005 9?, 914 83294 342 60 469 851' 67 964 84101 94 16 66 386 408 48 500 22 62 749 99 816 38 84 971
S2 592 678 926 49 7174 86 457 637 88 703 974 'i1 97 149 52 92 569 651 705 8'10 45080 252 63 222 45 355 563 84 633 701 26 919 85052 109 58 126U30 86 179 211 12 304 569 753 86 837 59
Slla 37 226 450 662 712 844 939 9049 138 287 561 640 737 96 966 69 46183 323 82 451 532 665 81 410 66 523 66 95 669 763 950 86080 233 538 12701895408 16521 631 7298179485557 128129
569 94 612 55 708 869 994 10026 71 147 50 311 766 894 96 938 43 56 47005 103 213 52 65 302 691 782 838 972 87029 80 185 288 328 408 674 84 470 517 72 841 129223 355 554 676 751 804
508 84 695 744 11132 93 371 902 12020 175 461 502 18 625 867 919 62 48345 57 567 750 79 846 714 59 977 88051 97 281 461 572 822 53 917 52 81 930 130150 85 269 77 350 69 421 57 627 28
622 86 776 13207 340 87 655 937 47 14012 171 ó1 972 49087 147 300 405 47 554 905 48 60 87 89246 59 313 82 94 95 406 632 711 21 964 90004 725 823 48 131049 237 828 132043 188 279 88
83 200 26 29 42 377 428 71 555 975 15088 213 50006 80 94 128 49 67 293 384 434 53 738 812 193 373 537 63.'3 57 758 92 91133 386 548 84 741 348 72 553 622 96 720 828 78 943 133222 412
iO 516 621 732 58 16032 37 56 276 358 461 96 51065 247 325 68 556 607 21 815 927 52075 217 69 803 49 92012 99 437 73 608 730 816 49 906 76 20 25 58 554 669 86 794 900 134033 60 281 378
578 986 17013 20 49 83 240 95 500 79 99 637 767 839 917 61 53255 371 78 408 23 746 67 892 93018 112 271 77 436 78 638 90 763 94 873 930 401 524 821 52 959 1.35166 335 40 420 71 537 709
8,3 843 48 912 18009 33 111 79 409 67 '606 774 94 54084 102 227 375 519 20 668 747 61 95 806 93 94048 90 249 50 91 359 613 726 75 837 95331 69 808 60 136087 112 304 425 33 510 617 843
807 976 19121 216 300 443 55 659 74 887 20032 979 55446 60 83 528 701 829 917 39 88 56168 64 742 94 96011 16 82 87 205 442 61 67 85 705 137278 359 441 719 92 870 80 96 138074 156 76
129 61 310 23 26 56 414 46 93 515 44 95 748 845 518 41 54 747 57295 308 55 86 445 504 84 981 835 97182 266 89 389 401 05 500 653 704 71 93 204 459 67 139077 98 199 366 525 94 140195 207
73 911 82 21255 316 538 58 681 813 49 55 60 58314 525 44 56 710 95 814 34 57 905 54 59081 825 986 98186 370 88 582 94 733 98 99 99251 454 80 458 84 543 72 681 892 141035 162 263 318 611
22108 14 27 42 61 96"315 55 409 13 517 81 765 260 377 425 79 566 602 52 994 52 994 60054 69 661 737 810 59 939 100006 48 49 202 388 603 741 63 704 45 851 64 65 142150 210 65 333 475 92
899 23325 26 508 12 17 750 828 24171 200 350 104 R5 221 329 422 65 510 606 725 802 61208 907 39 90 101085 170 288 411 71 75 677 94 750 634 73 857 143202 486 527 685 144102 10 219
646 69 882 2538.5 444 517 623 86 773 859 901 72 439 40 545 65 650 765 72 923 62080 336 83 63 801 102040 49 69 171 252 54 73 506 648 730 77 80 370 425 41 61 589 616 759 78 1~ 5 118 30 395
(,2 26301 46 782 891 959 27072 227 39 91 308 5R8 777 900 63123 306 480 710 25 820 81 64045 851 950 81 103010 75 221 543 710 844 94 104091 417 53 505 644 49 76 799146121 205 472 508 616
415 598 698 891 969 23086 137 230 417 85 678 83 332583 99 813 27 918 36 69 65056 143 210 88 253333 539 89293907 56 105005 143 96 219 333 750 67 896 920 J47134 270 31,1 515 611 7,10 84'5
714 RM 964 29112 637 709 22 69 840 917 301.'l9 1 62,3 806 18 66010 86 173 88 297 456 92 565 96 465 507 717 885 984 106055 110 254 339 969 82 91 921 148067 649 1491 27 83 2r:0 L' 1 5 71 0fi 532
A
597
43 4·t 72 90 447 569 602 928 3j[) 19 50 78 1621755 85 855 93,'l 671 02 61 62 383 701 854 941 65 107233 55 568 740 63 998 108105 216 388 546 708 155 652 728 91 R79 P.6 923 Ef)ll.łU 40 f'
250 336 416 582 715 23 43 846 910 18 51 32131,682.38 440 790 863 89 921 50 66 69155 81 289 813 944 70 109089 144 343 698 753 79 91 805 1)67 83 89 911 16 78 15113,'1 'l() (i ,)'1 'lOt l$i"1 925
98 310 446 97 558 607 732 33043 131 220 316·363 90 408 12 570 99 852 922 70127 313 47 453 110031 87 149 411 81 600 77 746 806 07 941 152062 575 98 702 77 851 57 9:19 !.S,"'')5 I 'i 490
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Nowy przewrót na Kubie wywołał zbrojną interwencję St. Zjednoczonych,
które wysłały 18 statków, wojennych na Kubę Zdjęcie przedstawia (naprawo) okręt "Indlanopolls", na którym amerykański minister woJny odbywa podróż na Kubę, (nalewo) krłŻownłk amery.kańskł :w porcIe havańskim.

J

Czołowi gracze polscy l czechosłowaccy na rozgrywają
cych się w Warszawie mistrzOstwach tenisowych PolskJ.
Od lewej do prawej: Malec'ek, Tłoczyński, Hebda, Hecht
ł Wltman.

nych braci

Pewien amator .. astronom w KallZdjęcie przedstawia wyścig pomiędzy dużym dwumotorowym aparatem
loroU zmoQtowalswoj olbrzymi teles- bombOwYm najnowszej konstrukcji am erykańskiej ł szybkim JednlOiOSobow'Ym
kop na samochodzie, pra2nąc przeno- slamolotem myśliwskim tej samej marki.

~.~~b~~
~~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
m~ślne ~unkl pracy'«

su przeloorre mflostld. Ale Jestem głęhoko przekonana, że nigdy mnie nie
r opuś'Ci i po każdym, krMkotrwałym romansie, zawsze powr6ci do mnie·
A
wiesz dlaczego? Wlaśnile dlatel;'o. że
lWiJktorja sied!lliała przy sto.JFku w blondynem. POdtOOOD ten pan ma włą,s domagam się ciągle ,Pieniędzy na stroje
maJiej cukierenoe, w kt6rej codziennie one auto·
i U!bieram się tak elegancko, ii wS'zyWiktoria OIdetchnęła.
SlPotykala się z W1'ktorem. Wtkltor miał
scy mężczyźni muSLą Ina mnie zwracać
pr.zyjść dopiero za godzinę.
A .więc j.esz.cze jej nic nie grozi. 'Ilwagę.
Przeglądała więc pisma Hustrowne, Wilk tor przecież był ognistym brune,Niewiasty rozmaWiaN ze SIObą lelkitóry-ch na szczę$cie w. .cukierni byj,o tern.
szcze lctllika minut.
- Istotnie, maJlll przyjaciela - odbardzo d'użo.
W.res~cie W~ktorja pOIzoSltała sama.
I nagle ogarnęło j.ą przerażenie·
'PowIedziała 'Po chwili z uśmiechem, Zwierzenia Stefanji utkwiły jej mocno
Do c~iemi weszła Stefall1da. . żona ale nie pozwalam, by za mnie p,ła,clł. w pamięci. Ta lrobieta miała staoowWiktora.
- W takim razie źle czynisz, moie ezo rację. Od dziś dnia będzie zupełnie
Wiktoria momentalni'e odwrócił.a dzJ'e:ckD. Nie wasz zupełnie psychiki ina,cLej postęrpować z Wiktorem.
głowę. Prze'z chwilę łudziła się na- mężc:zyzn. Prze'Cież każdy męż'czyzna
Wiktor tego dnia był bardzo punkdzieją, że S1efanja j'ej nte zauważy.
pragn~e, by kobieta z którą się S'lJoty- tualny. Z małej kaiWiarenki poszli na
Al,e, niestety, w IQawiarenc,e by'ło ka, była wytwornie ubrana. Jeśli nie kolację do restauracfi. Resztę wte'cz,cml
zaledwie kilka oSlób. Stefanja musiała będziesz miała eleg:anC!kieg'O fu.tra i dro mielli spędzić w teatrze·
na nią zwr6cić uwagę. Podeszła nawet gi,ej biżuterii. to rukt na debie nie bę
Gdy kroczyli udka., przytuleni do
do stolika.
dzie zwracał uwagi. A wt)wcza'S prze- siebie. WiJktorja zaJtrzyu:n.a.ła się przed
- Dzień dobry - zawołała wes'o- stani'esz się również podobać twemu jlłikimś Sl1cladem fuwr.
lo, podaJąc rękię Wiktorji. - Dawno przyjadelowi.
- Jalki wSlPa111aly płaszoz, - pojuż ciebie nie widzialaJlll.
Wyg;lądasz,
- kle kiedy 011 mi nawet nigdy nie wiedziała do WiJkItora, ws'kazując na jejak zwykle. balrdzo mlodo i inlteresują- przysłał żadnego prezentu - przerwa- den z modeli. - 'Jestem pewna, że by00· Ale mam wrażenie, że to palto uo- la W~lktoria, pnyznając Stefanj,i w du- łlcYby mi w nim bard'zo do twarzy.
chu radę.
srsz już trzeci sezon.
Wiktor miał już przecież wiele przy
- Niesetety, kochanie - odpowie- . - I to prawdOlPodobnie twoja wina. jacil6lek. Rozumiał więc doskoniale o co
działa jej WiktorIa,
IkIf6ra w między- Mężczyzna nigdy sam o tern nie pomy- chodzi. Wziął więc Wiktorię pod rekę
czasie 'Odzyskała panowanie md sobą. śli. Trzeba mu w de'likatJny gvosób d'ać i odcią;g;nął ją od skl,erpu, zmieniając
- We mo~ę sobie pozwolić na inne.
do zrozumIenia, że się czegoś chce.
S'zybko temat liOzmowy.
Ale w 'kilka minut p6źniej Wiktoria
- Nie możesz sobie pozwolić? W tym momencie Stefanja pokazała
zdziwiła się Stefanja. A ja słysza- jej sw6j wspanIały, brylantowY plelfś znów zatrzymała się pr~ed sklepem iu·
bilerskim, dając mu w delikatny sposób
fam, że masz bardzo bo~atelgo pI'izyja- den.
cieIa.
- Do'stałam g'O od męża .. dopiero do zrozumienia. że pragnęłaby otrzy- Przyjaciela? - przerwała Wik- przed lct1lku tygodniami - ~ówil'a da- mać bryla'l1fową broszikę.
To już GolałD oliwy do ognia. Gdy
. lej. - Muszę przyznać. że gdybym się
torja trochę zaniepolmj'ona.
-Nie obawiaj się, nie powiem o tern nie upominała, toby mi z pewnościa. nl~ znaleźli się w pobliżu teatru Wiktor
'n Hwrnu. Przed kilku dniami Józefa likJUPiL Przyznam ci się szczerze, iż nagle odezwał się:
Bardzo cie przepraszam, ale bęopowiadała mi, że widziała cię w .ka- wiem doskonale. że mój rnalżolrJek je'St . wiarni z jakimś wytwomym. rnłod'ym k,obieciarzem i flOi,ewa od czasu do cza- dJztemy musi,eli się rozstać. Przy:po.ffi-
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KorzystnIe wygląda tIOwa Dnia gło
wy pięknej paul, DOZOstawlałąca czoło
odkrytle przy miękkich falach. Z t~u
od ucba idą loki, zaokr3,laJące linJę
szyL

nla~,em

sabie, te mam do

załatwlenia

pewną watną sprawę.

I nim Wiktorja zdążyła otrząsnąć
ze zdu:miooia, z.n.alaJZła się sama na
U!licy.
Późnym wieczorem, , gdy w swem
malem mieslikaniu zastanawiała się nad
~iwnem postępowaniem Wiktora. posłaniec przY1ll~ósł jej brylantowa broszę
i list.
OC!zywi.ście od Wdiktora.
- Moja przyjaciółko: - pIsał. "Pr:zez kUka tygodni łudtziłem się nadzie
ją, ile jesńJeś il}na, niż wSl,ystlkie kobie:ty. kt6re dotychczas spotykałem· Ale
dziś wteczorem zrozumiałem,
że
się
omyliłem. I tobie, 'I>Odobnie, tak tw'oim
poprzedniczkom. chodzi tylko o pienią
dze. Dlatego też wdęcei si'ę nie zobaczYl1llY.
WlIktor. 'PO rozstaniu sIę 'l przy jaciólką, wr6cH do domu Poraz pierw,szy od dłuższego czasu. zjawił się tak
wcześnie. Witając się czule z żoną poWiedział jei:
- Nie będę 1m wie::eJ pracować w
godzinach wieczornych. Nie mogę prLe
cież ciebie pozostawiać samej.
Cieszysz się z tego, kochanie, prawda?
- Oc'zywiś cie, - uśmiechnęła słę
Stefania.
A 'g dy Wiktor udał się na spo~zynek. Stefanja wyciągnęl.a mu z marynarki portfel i odszukała rachuneik jubi1era· ,
:
- Dwa tysią'oe frank6w! - uśm'technęla się do siebie. - Wiktorj.a wobec
tego wca1le ni,ewiele kosztowala!
Jej
poprzedJnic'lka była znacznie droższa.
OkazuJe się jednak. że mój sposób 'law
sze daje dobre rezultaty.
Tłum. D.
się
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