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mstrem spraw zagranicznych.
został

japońskim

KA,NYA,

I

węgierski minńster
spraw
spraw zagranicznych bawi
w Paryżu, gdzie złożył wizyty mm. Paul Boncourowi.

Hitler (y gdańscy [h(ij iytwzgodzie zPols

~

Sprawcy pobicia obywateli polskich ukarani.-Polacy ni.e
szani do oddawania ukłonów hi.tlerowskich.

będą

,f)efllara,;jo presljdenlo senatu OJo6e,; ·flomisor.o

fł.pli'ei_

---

l

zmu-

Gdańsk, 17 września.
W przyszłości prezydent policji gdań- ~
Jeżeli chodzi o polskich obywateli i rządzenia aby bezwarunkowo unikać jaW dalszym cu:gu z wizytą komisarza skiej dawać będzh: pochodom z muzyką ~.losOby pochodzenia polskiego lub uiy- kiegokolwięk gorszego traktowania tycb
~p.nera)"lego R.P. w Gdańsku VI dn. ~2 b·li ze sztandarami
spe~jalną ~ys~ę u-,.. wając~ j~zyka polskiego ~ sprawę tr~- osób. ~ob,cy nie bę.dą 'Pr:zym~ll:ni ~
m. u prezydenta senatu dr. Rauschmnga. mundurowanych urzędmków POhCYlDych tOwama Ich przez urzędnlkow, funkcJO- dawanIa lub s.kłwMl'La pozdrO'Wlema hIt ...
złoiył dziś dr. Rausohnin-g wizytę min·i- dla zapobieżenia ewentualnym incyden- narjuszy gdańskich i władze komunalne, łlerowskiego.
st~o.wi Pape~ w 7z~sie której p~zedst~w;ił tom.
to w tym względzie wydane zostały za·
Pr~zydent Rauschning z~~czył, że
ofioJalne wy'Ja~melIl1a w spraWle pob~Cl:a.
pragDle w ten sposób podkreśUc szczerą
w dniu 5 b.m. dyr. sosnowieckiej kopalwolę
senatu do zachowania poprawnycb
ni węgla inż. Gulkowskiego przez o.di dobrych stosunk6w z Polską.
~z~ał umundurowanych. narod?wyc.h soc·
Co się tyczy poszczególnych wypad"itleroll1łe~ sflazan,!, na 2 tufłodnie aresztu.
.k ów pobicia i zabójstwa obywateli pol,a.tlStów oraz w sp~awJe . kilku mnych \
czynnyc~ wykro.czen przecIwko po,l akom
.
Gdan~k,,17 wrześ~la.
zał Dskarżonego jedynie za poważne skich p. Rausoh.nńn,g podał do w1adomośna tereme w. mlas~a
"
'prfed sądem g~anskml odpowiadał \... ·yl;rl)~·Lenie na 2 tygodni~ arusztu, .- ci ministra Papee fakt ukarania. winnych
Prezy~ent RauschD.1D.g z nactskie!D. zaz,,!a dZiś ~edt!n Z glównych sprawców 11a- t\"dt'rd~~a(' że ukaon\: za sp1WldGWa i wdrożenia śledztwa co do SpN1.W jeszczyi, ,ze senat os~ występowa~ będzie paś;,;i na dyr. Oulkowskieg.·, i red. nitu r.le dHfźeń Cielesnych nie (;1 że nastą cze .otwartych. Parija nar. sOcjalistyczna
prz~<:wko ,!sz!lklJD wy~ro~ze~l~, za- k0\\'sk,. ego - członek partii 1\CH' ~)d'1W,1- tjć, I,i rJeważ ze stri1r.v Oulk:'\\'sldego w Gdańsku zobowiązała się wypłacić po
grazaJącym ZyCIU, zdroWIU, 1 mieniU pO- socia· . ~!ycznt·; Thiel. PfQlmrat')f L.ai:~\- 'J ie ::r;·tala zgIO'3Z'Ji1:l skan~.l. W:.:zoraj szkodowanym względnie ich rodzinom
laków w Gdańsku. .
. . Gał za Obrażenia c'desne lGlfV do 4 t~· ćn~~71cwano dwuch bojówkarzy hitle- pieniężne odszkodowania których reali. W tym względ.zle wł~dze gdanskle gudni więzienia, a za poważne 'ń' YKrC rowskich pod zarzutem uczestniczenia zacja nastąpić ma w najbliższych dniach.
nl~ będą ~bsolutnle z~azały na stano- ~Zep.le bry 4 tygOdni areszi·u. Sąd Skci ~ tym :ncyden..::ie.
WlSko
WInnych czy tch przynaletność

.

.

Za napad Da dyr. liulkowsk'-Bgo

partyjną·

. .'

I'

Senat jest zdania, że właśnie przyna1einość do organizacji narodowo-sociałistyC%nej nakłada na dane osoby specjalne obowiąz;ki, i że do parłiji należeć
mogą wyłącznie nieskazitelne 1ednostki.
Wszystkie organizacje otrzymały ponownie ścisłe polecenia, aby przestrze_
gały obowiązku uprzedniego zgłaJSzania
Berlin, 1.· września.
do pelic.ji wszelkich pochodów man.iłePat. - Uroczyście otwarta wczoraj
stacYi,nych.
pruska rada państwa zebrała się dziś na
....
- ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• pierwsze obra.dy w pałacu cesarskim w

,.
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,
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o
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Otwarcie pruskiej -rady
chce OP'anowaf
pi'ństwa.-Hitler

'

....

. '.~ .

.;

"
wieś.

pruski gen. Goering udał się do kościoła są poufne.
garnizonowego i zeszedł do krypty poWedług informliJcyj prasy na p()rząd
dziemnej, w której spoczywatją zwłoki ku dziennym zna~·duje się refer:at prof.
Fryderyka
Wielkiego, aby złożyć tam Ka·rola Shmid-ta i 1cierownika partji nawieniec.
Obrady
pruskiej rady państwa rodowo-siocjaHstycznea Terbovena z EsTragiczna śmierć dr. Poczdamie. Przed zebraniem premjer
sen, na temat "Gmial.a i państwo". Wśród
Ka u.f ma na z Wa rsza
1II11111111111111111111111111111i1II1II1I111I1I1111111II11I1I1I//'////IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111/0 członków rady zwracała uwagę
obecność przywódcy nal'looowo-socjalisty<:znego z Gdańska FOl'6tera. Dz,ienn~ki pod
w
..
Helslngfors, 17 wrześma.
kreślają pozatem nieobecność na otwarP~t.. .,.- BLo~ący udział w wycieczce ~fllad delef!o(;ji polsfdej no sesj~ ..fif!i :J'lorodó,.,. ciu rady przedstawiciela dyplomatycZlIlepoł.skIe} dr. Kaufma'l131 z WaTs:z.awy prze
.
.
Wśród gości honorowych
go Fr.a4lJCji,
chodząc w czwartek meczoTem
przez
Warszawa, 17 września.
man - ra~ ekonomIczny Il,lUl. spra~ m.aadował się natomiClist następca tronu
ulicę, przeiechany został przez a.uto po
Aiencja "Iskn" dowiaduje się, że mi zag<r. naczelndk Tadeus~ .G~ows..k.i,
licyjne.
nisier S1praw zagranicznych p.
Józef radca Tytu.s
Komamiclu t senatorka
Berlin, 1', września.
Przewieziooy d'O szpitala zmarł tam Beck który powrócił z Za.leszczyk do Hann.a HubIcka:
..
Pat.- Prasa z!lIpOWlia.da. urządzenie
wczoraj
wieczorem, JlILe odzyskawszy Wa:'s uwy w ~.iu 16-ty~ bm. rano, usta
J~? sze! bl~ra prasowego delegacql w meooeJę l październiJka "Dnia chłopa
przytomno.ści.
~ił hst~ delegaCJI p.olskle~ ~a ro,z:pD<:zyna· p()16JneJ udaje linę do Gene~
p. ~m.iJl niemieckiego".
WSlk utek tego tragicznego wypadku Jąc~ S!lę w G.e~eW1e w. dnIU 22-tm b. ?J1' Ruecker, zas~ępca nacze1ni.ka wycW.a.łu
Na BueckE!ibe.rg pod Harneln w rez,apowiedziane na wczoraj wieczór przy-, se~Ję Rady Ligl Narodoworaz na o.twIe- 'l'raso",:ego m;n. spraw. ;agr. . .
gen.oji hanowerskiej zebrać się ma około
;ęcile w stowarzyszmiu fińs.ko-polskiem r~ące swe doroczne obrady w dn:iu 25
Wyjazd kilku z pośród wymlenilooych 500.000 chłopów z ,westfalii i Dolnej Sak
-zoStało odwołane.
b.m. Zgromadzenie Ligi.
członków delegacji pozos-ta.je w .związku sonji. Do zebranych przemawiać będzie
Na czele delega.cji stanIe
mini5ter z rozpoczynającemi się po zakończellliu kanclerz Hitler i m1nister ro,ulictwa DarJa.ponJ-a deklaruJ"'e Beck, ~ pozatern delegata.mi.Polski będą sesji Ra4Y i Zgroma4,zenia Ligi ~a~o.d6,:, re . . Na pmgram uroczystości składa się
pp.: mm. Edward Raczynskl, stały dele pracanu KonferenCJI
Ro.zibrO"Jemoweą, m. in. pop.is kawalerji z udziałem bateprzylafti Z AnglJą.
!łat R~litej w Genewie, min. Jan Modze której tegoroczn,a sesja jesienna wyzna- ryj artyleriI Rekhswehry. W Berlinie
Tokio, 17 września.
lews.Icl, poseł Rzplite;
przy rządzie czona wstała na d.z.ięń 16 paidziemika prz.emawiać będzie przez radJjo minister
Pat. - Nowomianowany
min.łster szwaicarskim w Bemie i gen. bryg. Bur- r. biei.
propa.gandy Go.ebbels.
spraw zagranicznych Mirota oŚwiadczył, ha.rd-t-Bukacki, delegat Polslci na Kaniż celem wzmocnienia więz6w tradycyj- ferencję R07Jbrojeniową.
nej przyjaźni pomiędzy Wielką Brytanją
Zastępcami delegatów
mianowani
a Japonją konieczne jest pOrOzumienie zostali pp: Roman Dębicki, s~ef gaJbinem
min. spraw zagranicznych, Antooi Ro- po de_.....:he a_bo.ado .. o 1"00':0gOSpOdarcze angielsko-japońskie.
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przeb~wającego
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MI·O• ·Beck
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Prowokacje hitlerowców wobec Pra ncji

Zwloki
kapitana
bewoniewskiBgo
przubulu W'.:zoraj
,,'oli':lIII.

Warszawa, 17 września.
na
dworzec
wschodni przybył pociąg z M.Q6kwy, wio
%ący w specjalnym Wa~O!Ilłe -trumnę ś.p.
kpt. ini. Józefa Lewoniews.1clego.
Na
dworzec przybyła rodzina
ZIIllarłego,
wyźsi urzęcLnicy min:'jsterstwa komunikliJC;i departamentu lotnictwa cywilnego
r. podsekretarzem sfMlU mi. Czapskim
na czele, przedstawiciele departamentu
a erQ.nauty.ki
M.S. Wojsk. z płk. Ray"Skini, liczni oficerowie pierwszego pułku
lotniczego, instytutu badań technic2mych

XII dniu dmsiejszym

skielio w Berlioie.

Paryż, 17 września.
łnia dożon~ przez czynniki ofiojalne Rze"L'ere Nouvelle",
omawiajl\ic de- szy zamiast ZłCligodzić, jeszcze bardziej
marche ambasado·r a franouslkJiego u rzą- podJkreśliły prowokacyjne intencje. Wydo
du Rzeszy stwierdza, że obydwa in~yde.n paJdJlci te są tem powaini ejs ze , że wmieoru innych jedn.Q6tek wo.jskowych lot- ty, . które spowodowały dema,.rche noszą SZta.ne są w nie o!SO'bilStośd o&ja,lne.
niczych z płk. de Borin i płk. Krzeczko- wyraźne znamiona prowokacji. WYlia.śnie
wskim, podoficerowie lotnictwa, podkomendni, przyja.ciele i koledzy zmarłego.
O godz. lO-ej wieczorem po poświęce
niu trumny przez duchowieństwo, ponie.
d~zie weź_le udział' w zoft'odo€k
śli ją oHcerowi·e - koledzy §,p. kpt. Lelo~oi.:~u.:"·
wooiewskiego do karawanu - autobusu.
Zwłoki spoczęły w ko·ściele garnizonoWarszawa, 17 września.
sa,molocie "RWO 55" znak rejestracyjny
Pal. Dziś o godzinie 7.17 wystarrowa ..sp.-~gj" w kierunku Berli:n - Antwerwym przy ulicy Długiej.
Pogrzeb nastąpi w poniedZtiałek, cLnJi.a. li z lotniska mokotowskiego porucznik- pj·a - Reims.
pilot Mieczysław Pronaszko i inż. Felic- . W Reims lotnicy weZtmą udział w me18 b.m. o godz. lO-ej rano.
'lU"litej na etingu lotniczym
ian Polturak z aeroklubu

Por. Pronaszko

wystartował

do Reims,

IłdmlnlstracJa ~=.!!III
dla całej

REDAKCJA
dla całej
MAŁOPOLSKl

MAŁOPOLSKi
Kraków,
ul. PIJar ak a 4
Tel. Nr. 165-00

Krak6w.

ul. PIJaraka 4
Tel. Nr, 17t-Go

REDAKCJA orzvJmuJe Interesantów od. 11-1 przed połudnIom t od 5--7 wleyzOi'em. ADMINISTRACJA (dział sprzedaty pIsma) od 9 rano - w połudnIe I od 4-7 wIeczorem - (dział
.
Inaeratowy) od 9 rano - l '" poludnI. I Od 4-7 wIeczorem
ADRES TELEGRAfiCZNY...Express Ilustrowany", Krakćw.
KO"tO P. K. O. Oddziału krakowskiego, Krak6w 411·700

Rozbudowa .dworca kdlejowego
w
Krakowie
Włamani!aL~.rl~~~!:~e
·....

Nocy ubiegłej do res11uracjj Samu,ela Bilfelda przy ul. ks. JÓlefa
wlaJut od długiego czasu sbła się pie- obecn.ie perony mali się zlodzieie. Splądrowali oni cakącą sprawa rozbudowy kra,k owskiego czas na postój w Plaszowi:.
! oŁr.zymają własne nakrycia.
ly lokal i skradi wyroby tytul1iow~ i
dworca' kole'jowego. Jes~cze przed wojZarówno budowa now.:go dwor-.;.a, ja- \
Termin wykonania wszystkich p'ra.c, wódlki wartości 1000 zł.
ną przygotowano odpowiednie plany, jed koteż wspomnianej lrn~i okrężnej. stoją' obliczony ' jest na 2-3 lat. Oczywiście,
D
.
k . W'f P' dl' h
nakże wJlko.naniu ich przeszkodził wy- n~ pianie dalszym, gdyż przedewszyst. zależy to od funduszów, jakimi Dyrek- '
O mIeSZ ama . 1 ~ ne .le. a llrzy
buch wOJny.
. klem'- rozbudowany zostan.ie .dworzec do. cja PKP. w Kra,kowie będ.zie na cel roz- ul: Ja~Uoba 3 wl~mal.1 SIę zto~z~:-Je. S~r~Spra:vę ro~bttdowy węzła kra.kowskle , tychczasowy. Po uspraW\erdU ruchu na budowy roz'porządzała, - nie mniej jed- dl! om w czasIe meobecnoscl włascl
go mUSlan.o odroczyć na szere-g lat, ty:u- n.am, zajdzie tu jes.z cze inowacja o tyle, I nak pocies.zającym objawem jest fakt, ciela mieszkania dwa zeg-arki i tny zlocza.se,m z~ś ruch na. dworcu ~rakowskJm I że hala, za.sła;ni.a;jąca dotychczas perony - że praJCe w tym kierunku już się rozpo- te pierścionki wartości 600 zł.
wzmogł Slę ogromnie. Oibecl!lle przycho- I wr.az z toraml, zostanie zniesiona, nato-' częły.
d~ .na dworzec krakowski i oclchodu z . . . . . .a~
..g1.·. .~·. . . . . .gM'.Ba..................................................................~. . . .. .
niego po
par
.

P race ws t ępne
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rozpoczę41
zmieniać parowozu i tracić' miast wszystkie posz.cze.gólne
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kilkadziesiąt

pociągów

Kongres
centralnego
Referaty
i

~t~=~~i~~;:i~:
~raz;~~~a ~:~bjt~~i~~~ ~T~~"Y~ird:~

posłów Stańczyka

górników
Wybory nowEgo

związku

Zuła\VskiBgO.-~

-zarządu

mu Ruchliwa
czy wy~tlilcLan:iIu
z wago.now.
.
. . rC7.0 I'"
.
Dyrekcja
PKP. w Krako. .K rak6 w, 17 wrze ś ma.
s k'l za.b rał . gł o.~ o.dn'
os.me
UCJl w 'Wle odrębnych ubezpleczeń
na G6rnym
. . t'ł
.
t'ć d
W drugim dmu obrad S-go kongresu spraWle ogolne,J polltykl zWlązku zawo- sląsku
.
c , .~o,s..a~owha wrtszclh pr~)1IS~ló . ~ centralnego związku górników w Polsce dowego.
.
l Re~olucje w tych sprawach zestały
l ~l IiICJl I)'iC prz)1I rytC s os
w
z udziałem delegatów zagranicznych, po
Na.stępni-e sekretarz Bielnik m6wił o jednogłośnie uchwalone ponadto. w.s kup o s' araooem opracozmlany prz
na epsze.
'
.
..
gotowano
nOWe lan pne- seł St'
an~zyk ,,:y.gł'l
061. o b szerny ;e fera t u.b
ez.pleczemach
spol ~cznyc h l. pogors~e- tek ostatnlch
katastrof ' w górn,ic:twi-e, a
waniu,
budowy i Jzszerzenia węzła kalowskie
sytuacJl w gormdwle, taktyce l spra-' mu Ich przez os~atme. ustawy scalemo- w 6zcz.ególności Modrzej?wie, ko~gres
rlo • b dow
OW Ił dwo
k:ol~ IłO I wach zawoo-owych, poczem poseł Zuław wc, a K3CZmar&kl, zablerał głos w spra- uchwahł przez aklamaCJę rezolucJę w
6
l
Y
Y n e""o
rca
,",,,,we,,, . e r
bl!lll"'i"''
., b
.
ń
przystos,owanego do wielkiego ruchu i
rr
-_II
s~ra,,:e me ezplecze stw pracy w g6r·
odpowirucLające,go ws.zelkim wymogom.mctwl.e . , .
. .
Prwdłożone przez Dyrekcję krakowską
Na zakonczenle kongresu nastąpiły
p!any!, zostały przez Ministerstwo Komu- '
.
, , .
.
'
wYbory do nowego zarządu centra1nego.
nlkacJl zatWierdzone, tak, że mo,m a by- ' 75-1etnl staruszek własclclel małe 0'0
I ku ud llSZon\l Nkid .zarKąd wybr.a~osw nastkęPUpląCynlk
lo wreszcie przystąpić do ich re ali z a,cj i.
'
&
J s a Zle:
a.czmarSK1, tańczy, apo,
Stanęła temu na przesZlkodzie kwesŁfa
Chrzanów, 17 września. I przybyła niezwłocznie komiSja śledcza, Je~uc.zek, . Banek, .Hal.uch, Moron, ~mefinans.owa. _. Wykonanie zamierzonych
Wczoraj ra~o zaalarmowane. zostały l w składz~e naczeJ.rl!ka wydziału Śled- tanskI, . F e~czer, Btelnik, Kozubek, Oraprac ma kosztować con.ajmniej 10 miljo- : władze poliCYJne w Chrza, oWle ohy- czego w Chrzanowle kom. Klimka, na- cze~s~J, Pll~h, .Jerzyk, Patlga. ~otek. nów złotych co w d~isiei&zyoh wa,run- 1d1tem morderstwem dQkonanem na oso. czeJnika sąau w Jaworznie Kubasa ł {KomlsJa tewlzYJna; Habryka, Kuhn, Markach ~Jrono.~icz.nych i przy gó1nem za ... \ bie 75-1etnle~o właśclcięla małe20 sklę· dr· Gllrosfelda, Jak ustaliło dochodzenie. kes, Lebiedzki, Herdzi~:
mknięciu kredytów, jest rz.eczą ni e ma-1, , pIku ł:'.e polda Sc tłnka.
.
S~hlnk T.Ośtnł za~orduWa!1Y potJtzedl.l - Są~ p-olu~?w~y: urk ,. Regub, ~fd·
że nieos.iągalną. Wreszcie -.-fa.k iUiŻ swe I ,Morderstwo Odkryła mleczarka, mellO dnia w czasIe kolacji. Jeden z na· : .c.7..Yilc.k.)I!'IDIS!lł!law_tnllls.k.l,_Św_lt.a.t••~_._ _ _ __
go CZruSIU dOlllo&i1iśmy _ udało się Dy- k~ora jalk zwykle przybyła ran~ z ml~. pastnlków uderzył 20 w !warz I złamał
rekcji zdobyć z Funduszu Pracy pOżycz.. kaem. Zastała olla drzwi mleszkam'a mu sztuczna szczękę, ktorą Scłwmk się
kę na rok bieżący w wyso.kości 250 ty- , otwarte. 2 2dy weszła do wnetrza, uj· udławił i poniósł śmierć,
obiła uwodzicielką
sięcy złotych, wobec czego. przystąpio- I rzała leżąc~20 Schinka. Był , on SkręPo-1
Bandyci p~zetrząsn.ęll całe mieszkaswego m źa
noo do wykon.an,i,a naip<iJln~ejszych robót. wany ł znaJdował się pod ~tosem podu- ~łe w poszukiwaniu pIeniędzy I warto.
ę
.
Rozpo-częte iuż prace lIli~ przybrały : sze~. Mleczarka zl!wiadomlła Q swem sctowych pap)erów. Co padło ich łupem
.
Kraków, 17 wrześma,
wprawdz:i$ wielk,i ego rezmaohu _ gdyż ' odkryciu władze policyjne. Na miejsce narazie nie wiadomo.
Wczoraj op~trz!Tl~ pogotowie rabra·k na to funduszów - iednakte toczą
ł
tunkowe 28-letmn f tuzącę Annę Wrób·
się już stale i i·aż w na;jhlWszej przyszło- I
nln~n ~ e Zn~nBnD
!6wnę zam. pnr' u .. N~czelneJ 8. Wr6bści, pozwolą usunąć sze.reg niedJQgOcLn.o-l'
lal VI II t
II
W
lówna zo~tab: na·padmęta na plalntach
ści, na które p~sażerowi~ ob0cn-ie się
oraz J'ego' dwuch SpO' Int'ko'
.pr~ez Zof!ę. f~/.)s~owską za to. że sieska.rżą.
?~!ala z Jej męzem. Kostowska zadała
Przedewszystkiem, za;ęte 6lę prze..
Kraków, 17 września.
recką i jej siostrę Prancisz}{ę Starostko- JeJ, szereg n' J tłuczonych głowy.
dłużeniem peron6w, które hę,dą obecnie I
W toku dochodzenia w sprawie wla- wą (Kalwaryjska 32). W czasie ręwizji
REPERTUAR TEATRÓW
mo,gly poml,eśdć nawet na;dłuższe pdcią rmmia do sklepu iubilerskiego Sindela w mieszkaniach aresztowanych znalę- Teatr M, im Słowackiego - o god; 20 ej
gi, co u.mOltl!wi najzupeł~j dogodny do. IJrzy ul. Drugiej 19, pO'licja areszt~wa- zono wększą ilość zegarków i bliuterji, rir~yl{ w z;lotach. .
..
- ....
stęo .do pOclą~6w. Drugun etapem pr.a,c la zn<l;ne~o. włamv;va.~za Eug.enJUs~a pochodzących z kl'adz.i'eży.
CYRK STANIEWSKICH - ;, godz. 8.$0 wie~z.
będz1e re.gulacJ-a ruchu w too sposób, by Dębskiego, ]oeg'o wspoll11czkę Jamnę 00..A-LraJk.~yin.e pl'1Ze.d&taw~",
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P?cią~: nie bę:dą n'M'aże.n1 na -przechodze
me z Je-d nego per-o nu fI,a d.l'IUgl.
Tera.z n.a;stąpi dopiero właściwa
bu?owa dworca: Pr2l0cLews,zys.tki-em ule.
gnie przebudOWie węzeł komunikacyJny,
po-ezem staną ,n,o we za/budowani.a dwor.
cowe, or:a'z zbud,owan,e będą n,owe pod-
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.w dnl~ dZlslels~m, odbędZ1e S'lę w rozp.o~zyp.alą~ą Slę ka.dencJę, .poczem do
' krakow.skun. ~ą~zle Okręg~wym K~r- ko.n.~ma wsr?,~ :wy~ranych śCl'słego 10so·
I nym otwarcl-e .JesIennych r~kow przySlę- wanl,a do ~z;ls.lelsz~J r~zprawr'
~łych. Otwa:rcta dokona Wl-:.'eprezes Są-,
KCl;den,cJę
wrześruową
rozpoczyna
du Ok;ęgowe,go d~.. Krupińs~i, który I dziś roz.pr~wa i>rz0ciw Ja~owi Jerilkiea
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ADRIA: Mon-tpamaMe".
APOLl.O: - "Królewslci kochanek",
ATLANTIC: - "Ciernie mHoŚd".
PROMIEŃ: - "lO p«'oc. dla mni'e"
I
Flrup" w Le.gji Cudz.oz~ems.kiej",
SŁOŃCE: - "Czemp".
SZTUKA: - "Naneczona z Woheooia" .
I śWIT: - "Doilłoyan".
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dxie wykonanie nowe; linii, dzięki czemu p-oci~gi, odchod.zące w kierunku p.oł d .
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NOCNY DYŻUR APTEK.
Apteka pod "Złota Głowa:. Rynek 13. Arteka pod .,Trzema KoronamI' uj. Retoryka l
Apteka .. Czternasta' uj. Lubicz 7, Apteka ul:
as
Stradom 6. Apteka .. Im. Królowej Jadwigj" ul.
Zgod.l!l~~ z naszą zapowiedzią, Cyrk,' zaznaczamy jedyn.ie, że wszyscy muszą' Karmelicka 9.
Stan1iewskich pozostaje tylko jeszcze 4 zobaczyć ten program, jakby z bajki ty-I B W. Po~górzu Apteka pod OpatrznOŚCia, uJ.
·
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d k C1e
. są pe ł no- I' ~~AA&A"lIIu~t\A
rodzlńskIegO 1.
,Dl W
ra k
OWle,
o lb rzymlego
suk'
Sląca 1 ~e neJ nocy.
parku ~sporto W ego przy 8 p O80- I dceSlU artystycznego i kasowego. Wy jeż- wartościowe, o wysokim artyzmie i hu- <o\Ioi'~~TGYG~"l:~.,,~~
. bienia pocztowego
dża w. pełni powodzenia, by zdążyć na morze, je;dJn·e m słowem wszystJko, co pu·
. t'
W ' 1) iś . . bli
ś'
h
.ć
t f' K
t ' ŻARóWKI naitanieJ zakupisz w f.irmie .. Arterak
w,
17
września.
o warCle sezonu warszawle. z JUż
. CZiI1-0 c za·c wyCl p-o' ra.~.
o-rzys aJ- ~ ~raków, Ja"iellOI1ska 9. Telefon' 107-87.
Ó
K
Wczoraj odbylo się uroczytse otwar- nie wybieramy poszczególnych atrakcyj cie z tej okazji póki czas.
cie paJ.ilm sportowe~o przysposobienia .1I11111• • • • II.lillli.a• • II • • •IIIHIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAM.PY I ARMATURY najtanie) \li. fir;"ie .. Ar·
pocbtowegO w Dębnikach. Na uroczy~ Kraków. ul. Jajriellońska 9. Tel. 107-81.
stości te przybył ze Lwowa wice'll1iniWażne .glk.. na dzi.ioj'
INSTALACYJNY ORAZ OPOROWY najtanlej
ster poczt i telegrafów in· Drzewiecki. •
KliP O N
.. VI firmie ,.Artcpor". Kraków, Jagiellońska " 9.
Poś\vięcenia dokonał p'o nabożeństwie .11. niniejszy upo'ważniakażdego Czytelnika "Expressu Ilustrowanego" 8111 !elefol1
107-87.
.....:..~...:..n~~:......._~
___________
ks. dziekan Zapala.
do otrzyma.nia jednego biletu bezpłatnego przy zakupnie drugiego biletu
POMOCMI< handlowv dobrej ore~cl1cli z branW UrOCzystościach ',.vcb wziął udzia\ II
d O C III I-TAI!o.DI2"'SICICH
8' I II
• ży
kosmetYt:zno - perfumeryjnei. Znalomość
nutko Boles!a\.".icz. prezydent miasta dr. .11
.
.. &1IJ'IIr
orowadzenie
magazynów.
posady.
l\lh zastep~twa.
ewentu al ne ooszukuje
zaber.lli€c~eni~ hj.
I{:ndicki i naczelnik wojew6dltwa Blaw dnfte.i 18 września 1933 r. na godz, 8.30 wlecz,
.
poteC7.ne. tasbwe 7,g!osleni::t Knków. Ka~o.
;"~'2 \':iC'7
~m&Bt:lI!it::~!t~:m::::r:c:;::;::2:::r.;:C!iall!mU!!l!lIlIallllllll •• III1.I!!!11I11I1I1I1.II!EI••••••• flraD;:::1::i::-·=~ t nicza 18. ,drzwi Nr. 1. .. Handlowiec".
. .
.
PodziwiaJ'cie świetny program zadarmo

Uroczyste otwarcie
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~~~ ~ g~58j~ lJ\:tll\3SJ5Z626\436l~\95~~ ~~95~i ~~0~~23l3J~89:4i5:5;6
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842 926 98 3097 257 578 619 910 4172 2&8 569 i . Zł. ~.OOO - 23251 81867 93682 140599 828 963 49089 262 74 312 421 93 95 558 653 88 217 428 92555 67 740 92 8<t3 924 1J8006 156205
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255 529 41 849 52002 78 198 248 79 321 400 72
-ł
5365307587 104 7321525293094397 473 91
i
Wł512 603 28 81 904 2054012 22' 232 5890 348 413
I
....
.
511 86 735 928 55109 237 32374 544 64094 940
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Paryż. 17 września. jnVCh, cLru.tłi z oibci"'cla P MtS Y1' wrMen.nyoo
56064 187 334 51 448 655 706 34 899 57232 43
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85 .89 96 430 34 540 62 743 859 66 58120 47 52
adług .przewidywań "Petit
Pari- i emerytur eLla b, komba,tantów, trzeci i
291 372 79 511 45 85 676 813 71 59063 520 640 sien" minist-er b.udtŻetu Lam011I'eux przed czwarty z emisji bHoou i z za.ostrzm1a
60084 179 239 93 417 30 52 615 723 95 867 912 stawJ plan rządowy na specjalnym posie koo-ŁroJi podatkowej, piąty z podwY'tsze
13 76 61091 117 50 53 57 212 361 478 79 511 22 d
.
d
., t ' .1_,
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d tkó w po.śreu.'!llC
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38 70 84 782 955 62036 71 373 76 515 719 39 81 zeDlU ra: y m11lliS row UJUrp1e ro w 0 cu ma po a
, szós,t y Z OIDOlę
803 82 85 63000 3 156 94 214 392 439 666 720 55 bież. miesiąca,
cia niektórych kredytów i .z loterii pall·
81 800 64003 90 106 317 82 417 557 78 607 736
Wedłu~rprzypus.zczeń pra.sy minister stwO'Wei.
66 817 6.3 65050 117 45 83 369 551 619 837 50 budżetu ma zamiar wyrównać
deficyt
•. L'Oeuvre" zwraca uwa·gę, że inIor928 66152 71 276 342 63 424 26 37 631 67032 151 przez przeprowadzenie oszcz-..ł-ości i marle powyższe są hyn.n.tetyczn.e, zda356 655 58 69 721 60 68022 133 220 65 381 663 pod
~~~,
r965 69059 8.5 199 269 370 442 52 93 517 806 51
wyższenie ciężarów pOdatkowych, niem pisma nie ulega jednak wątpliwo§oi
962 70032 240 516 32 37 628 809 56 71060 153 spOdziewając się znaleźć w ten sp0s6b że projekt bud:tetu min. Lamoureux hę67 345 65 470 511 640 748 81 810 911 25 72268 pokrycie 6 miljardów franków.
d~ie wzniesi,ony
jednocześnie z szere69 332 460 551 ó25 42 85 846 917 51 73030 42
Pierwszy mili'ard franków uzySikano- giem nowych projektów usŁawowycll z

Qlk"'lch robo' t publ.·cznych

plan

szczeltłólności

"5/~~~07~8~~

:~19~g ~g;o~I~:J :t28J7~g

IDemonstraCJOB komunloslo' \V \V WI-edn,ou
_

•

emof:"ern poselstD1a njemlef:'ilef.ło.
d . 'k
iścl
&i1'l. d ~~ur'av.:pze
'?"Clam ?m1ltl ·
urzą

· 990 107366450534 709 957 1080264220593407
63 76 740 71 83 917 1090?T 31 92 165 78 232 413
' 55 521 93 678 721 7l 808 956 110180 268 393
7

~~&J~31J~0~~14~~65~2~8W~~6 sro s~311~~0?j

323568615803970.
. 114088 151 67 230 340 85 521 789 944 52 68
115009 49 97 113 41 56 2~2 337 57 6~3 63 69 718
52 908 16 116011 137 509 602 846 88 915 1\7146
278 388 462 608 67 118053 120 2% 359 499 803
119119 32 296 335 487 642 941 89 120031 65 739
41 73 853 79 933 121004 87 95 162 66 97 469 74
521 23615 93050 122085114 55 218380413673
75 97 717 70 73 123181 90 416 516 660 71 705
1243331 77 492 501 13 38 66 759 832 1250,1,1 97

I

4._

Clę prze.Clwko pOlSelsŁwu mel1l1eclciJemu
w Wiedndu, z powodu zblitają.cego się
procesu o podJpalenie Reiobs'baJl!u. Wyb'to
k'Lk
b Vf gm~chu ~JIIj
1-tw:
1
11 ,a szyi
a!
wmosząc okrzyki przeClwl«> HItleroWl
i Goe,rilngowi, Policja areszŁowała .4 demonsfranŁów, Delegat min. spraw UlIgra"
h Pei
. 'ł ' - ' .
nll~'Y;c
. er Z1J4.Wl S1ę ~ P!'~ memtecluetgo 1 wytt'8.Zi1ł mu w tm1en1U rzą.du
ruusŁrjackie.go ubolewanie oZ powodu d..
mOillSt~a~

WI-aekanclerz Papen

'

.,

\V

•

RZym,oB.

~fI}ierd:ai on. j j iedvnUDI ledo f:elem podrójv
jest ud~dał D1 poleD1aniu •.• na 'elenie.

Budapeszt, 17 września.
Pat. - DzLś rano przyhył do Buda·
pesztu witcekanclerz Rzeszy nJiemi.ec.kiej
von Papen w towarzysŁWl'e radcy Pń«·se.
,
,
B
d rf
. """
go 1. adJutantow ~gen o· ,a ~ Tchirschkyego, von Papen udał Się ntezwłocznie na kilkudniowe polowanie,
ł~~lgg1JO~94~4~53fi31~1127;~1 i~ ~~~ ~~n ~!~I
~~zed.stawjcielom pra.s y . tJ.§wiad:zył
961 128029 100 58 380 529 37 42 ~4 7RO R54 73 on, lZ przybył na za1?ro~zenle. premJera
914 22 50 129015 70 231 58 400 31 90 57.9 602 41 Goemboesa, celem WZ;tęCJa udmału w po-

lowaoW. IWizyta je~ pnew.łdzlteoa była
jm odda WIlla, Jedynym
powodem, dk
któr~o nwsŁą.p1.ła OID.a teraz włMni.e jest
okres -nolowania na J' elenie ,
~
Spotkanie z premjerem węgierskim
jak r6wnież ministrem spraw zagranicznych! da okazję do om6wieni.a wszystkIch spraw, interesujących Niemcy i Wę gry, a zwłaszcza spraw gospod_czych.

•

w.r:.

~

elektryczności.

,~~o ;~~~/:l7 4!~ i~7 5i~ ~~/~6g6~5J~/71 8ig/i~ by z kompresji wydatków ad.ministracyj- zakre.su ekoo,onricz.n.o-społecmego, a w

::.:
601 20 ,38 69 71 772 895 936 79156 363 93 570
' 80357 474 79 531 50 838 67 906 81046 162 71 279
355 43\ 47 709 14 864 82100 220 42Q 605 752
pł'~ed
· 817~ 44 929 83218 408 523 8409 152 592 659 7051
Wf d • 17
ś'
· 6 837 85150 204 432 49 924 86067 612 37 72 85
.
.
e en,
,ma..
779 844 87003 217 44.5 521 78 691 703 67 85 991
Pat. - "Wlener Allg. Ztg. tWlerdz.!,
873 901 88034 80 193 98 570 81 861 69 922 45 że strajk górników austdackich w Styrji
89167 303 64. 478 85 652 723 48 894 956 90082 sp~owokowany zo.stał rozmyślnie przez
103 15 83 331 404 90 507 805 91046 48 117 59
Al'
M on t ma..
"b ę dą~ą.
318 882 92000 41 97 111 75 349 68 469 75 533 63 towarzystw~ 1t pm·e
615 783 93009 200 76 79 347 607 81 756 66 '963 placówką hltlerowSlką w Aus Łl'Ifl , StreJk
64 94 t91 257 439 41 683 760 891 95133 45 79 został urządrony w tym celu, alby przy203 46 301 428 601 805 30 36 906 96102 204 621 sJ"Orzyć rządowi austrja;cktemu kłopoiów
70 744 64 809 28 89 915 20 97137 231 87 617 19
da
h
85 889 914 16 59 98002 97 305 10 22 57 414 60 gospo, I!'czyc..
.
.
552 693 937 99125 88 390 506 891 995 100017 97
Rząd. ausŁI']ackl pos1ada dokumenty,
299 391 405 519 45 83 677 704 970 101053 65144 które charakteryzują rołę "Alpine Mon400 76 654 82 90 933 102054 172 269 468 537 tana" wO'bec Austrii
610 39 714 95 821 920 103092 124 36 37 338 540
Wi~eń 16 W\t'ze.tnia
61 621 74 8?T 65 104071 83 240 346 554 75 94
P t
D . ..
_..1' ol ..J_!
ł'
6?T 33 75 748 82 83t 105127 90 602 55 795 952
a .zliSta~ prz~ p 'lluuaem m o106009 81 117 76 222 309 426.597 669 705 55 848

.,

az z ft.,ruekte.m
wielkioh
6
~ • .~~
rOibót publicUl)'lOh i z.:mian w ustawodawstwie pracy.
.
Według wO<nD.acyj tegaż dz:ie.nmka,
A...ł
.,
t
'_1.'
• k
rz~ WlnleSle e pI'OJI:lll.Ły 1 postaW\1 westję zau.lania. Równ.oc.ześnie ma się rozpocząć al«:da maiąca lila ce1u zWallczan:ie
drożymy, której piterwszym eŁatpe.m będzie d .. <ł-enie do obMżema
cen gazu i

W

75 473 535 77 83 643 710 12 51 64 70 875 79 99
924.

drożuzną

B. st:dziczasiądzie

na

Łopatto

ławie

oskarlonych

Warszawa, 17 września.
(Cz) Wczoraj nastąpiło zamknięcie
śledztwa w głośnej sprawie b. sędziego
i urzędnIka minist~rstwa skarbu Łopat
to. Łopatto stanie przed sądem oskarżo
ny z art, 289 i 290 kodeksu karnego,
przewidujących karę za pobieranie ła
pówek w czasie pełnienia funkcyj drzęd
niczych.
.

I

Zgon znanego
bankiera Peretza

Warszawa. 17 września.
(C ) W W
1
ł
. k
Z
arszawe zmar w Wle u
lat 78 ban1der Adolf Peretz, znany z szerolciej działalności na polu społecznym
t
tw
d
ó!
prezes owarzys a
omu stare w I
członek
i zalotyciel wielu poważnych
Instytucyj.

P.K.O_ subskrybuje

10. ml-IJono' W

I

Z •
na potyczka narodową.

..
Warszawa. 17 września.
PaŁ
W Zi.."' ................. :..
.J.__ !.-~~.c'
., .""".".....~..
QIOIOil"",'1~Cl,
ja:ką dla paiWtwa pGSi.adJa emisja POIŻyc.zki Nuooorwei, złożyła PoCZJtOlWa Kasa
osz~zędno'śoi na ręce ministra &kal1bu de
klaraąę 6IUIbskrypcY~2l /Oia pożylc.zkę DArodową w k:w,ocie. zł. 10 ~ /

Klęska bezdomności \V

Polsce

'W liOrne; 'Worszoll'i.e 6roft 60 'usi«:,;u mies~lioń'
Wkraczamy już w drug-ą
połowę J osób, pozbawionych dachu nad głową!

Hu mOr dla wszystkIch

września, kiedy jesień IfOzpoczy'na swe
W innych miastach nie jest pod tym
Do okulisty w Kasie Chorych przychodzi ja- wszechwładne panowanie. Ale i jesień względem o wiele lepiej. W Łodzi bezkiś biedak j skarży się na b6le OCZu
szybko mimie, zaTI'im się spostrzeżemy, domność dotkNwie daje się we znakli.
Lekarz zbadał oczy I pyta.
spaJCitn1e pierwszy śnieg, zamarzną rzek.i W K.rakowie SlPotkacie wiecZQirami na i
- De pan śpi na dobę?'H
,i stawy\
Plantach niejednego bezdomnego.
ID
I
F -b k
J
C
- Pięć godzin. panie doktorze.OI!
chłód.zaJrzy do n~dznych mieszkali
O tych, którzy mają" pr.zYlnajmniej· oug .as alf ~n s, oan raw- To mało ... Pan powinien więcef spać...
robotniczych.
jeden pokój. niema się co troszcz;,ć. ford I Mary Plck~or~. _Ramon
81erz pan przykład ze mnie... Ja idę spać razem
Ale nie tym dzieje się najgorzej, któ- W myśl przepisów
Novarro zabrał Się JUZ do pracy.
z kurami...
rzy y?ają choćby nędzne mieszkanie, byel~smitować z m~eszkań iednoizboNowe gwiazdy na firmamencie
- Panu doktorowi to dobrze, ale skąd ja leJakI d.ac~ nad głową. ~tOlkroć gorzej
.
wych. n!~ woln.o...
filmowym.-Nowe filmy sowieckie
mam wziąć kury?...
powodzI SIę tym, którzy zadne~o dachu
Krązą pogłoskI, IZ w naJbiJzszym cza. . , ..
••
nad głową nie mają i z tlfwogą oczekują sie ma się urkazać nowe rozporząazenie,
(lu)
Wytwórnl~. "Zmted ArtI~ta
Antoś Ma~lowany .:.raca w st.anłe zdziebko r.astania pierwszych chłodów.
.
które chroniłoby od eksmisji również 10- przY'~ot?wuJe na, bIeząc~ sezon ~~a
ntetrzeźwym do domu. Na ulicy zatrzymuje się
Nasze stosunąci miesz1kaniowe pozo- katOlrów większych mieszkań. W wY- szla~Ierow, ~ posród kt~:?ch WYf!1IeIlilć
przed sklepem kolonjalnym. Długo przygląda się stawiają wiele do życzenia. Dla ich zmu- pa·dku stwdepdzenia, iż lokator większe- nallez~ ".Robmson Kruzoe I ..
dm naowystawionym w oknie butelczynom, wreszcie strowanb Wystarczy przytoczyć ki'llk a go miesz.kanda znajduje sIę w fataln'ej kolo sWlat.a" z pouglasem fazrbanksem
wzrok jego zatrzy~u~ się na szyldzie z napisem: Jioczb, zaczerpniętych z oficjalnej staty- sytuacji materjalnej i że chwrIowo nie w głównej roli,. poza~em . "peszcz" z
styki, a dotyczący'ch Wa,rszawy.
może regularnie płacić komornego,
j~an Crawford I "TaJemmca z Mary
- Sprzedał WIn 1 w6dek.
Antoś Maglowany kiwa żałośnie głową, po- ;
Okazuje się, że stolicy brak w odposqd nie b~dzie wydawal w~roków
pzckford.
ozem wcbocm do sklepu i zwraca się do właś- I wiedniej porze
eksmisyjnych.
.:
cioleta:
okolo 60 tysięcy mieszkań!
Ale 00 zrobią ai, którzy nie mają
Annabella gra główną rolę w nowYttTI
- Panie sianowny••• czy panu wcale nie żal
W miejskich schroniskach. domach żacImego mies~ania?...
Wmie Pejosa p. t. .. Marja".
w6dziuchny sprzedawać?...
noclegowych i innych zakładach użyTen.
•••
•••
tecz,ności publiczlnej
przebY'Wa 30.00e
GWliazdy fhlmowe wracają hllŻ z ur1oNa rogu stoi żebrak. Przechodzi jakiś pan.
pów. Do Hollywood przytbyl ostatnio z
-t ebrak wyciąga rękę,
... ~
'm~..
wywczasów Ramon Novarro, Zamierza
- Panie drogi, choćby na kawałek chleba...
~~~
'D
Ił....
on wYstąpić w fhlmie p. t. ,.Kot i skrzyp.
Przechodzień mierzy go wzrokiem od st6p
PONIEDZIAŁEK, dnia 18-go września.
Na,apl"Oi!!= 19.35: P~ teaJtrów. 19.40- ce".
do -głowy i powiada:
WARSZAWA.
19.5,5: Fe.1;et.o.n z WaJl"&Zawy. 19.58: Sytnał az.a!Su.
.:
- Taki zdrowy, a żebrze!...
7.~: Sygna;ł' OZIaISIU. 7.05: GiIlIlna.s·tyka. 7.~: 20.00--22.30: T=iJsja II! WoBIMZ1awy. 22.30Lillan liarvey ulkończvła ObrCllZ p. t.
_ A coby pan chciał? .• Dla pańskiego gro- MuzyJka ?OT<IJIliIIIa. 7.30: Dzie=ilk pooll'laam.y. 7.35: 2?4!5: SYIl1I11M ()z.a&U - ~om. s,pQll'It. i polic.
"Moje usta zdradzają".
.
? Pł)'1ty. 7.52: Chwibka gOtS,pooaJrsbwa dortl!oowego.
•*
śika mam mOże zostać kaleką bez rąk l n6g ." 7.55: Pmgram na dzień bieżąey. 11.57: Sy.gnał
,KATOWICE.
•
*....
czasu. 12.05: Moul.yka lekk<a. 12.25: PrZlegląd P:ra7.00-7.55: Audyc,ta jJoO'I'a'llJlla II! WoillrSz.awy.
Każdego roku m1wónnie .... neryk ańPijalskłego boli wętroba. Więc udał się do ey. 12.33: KOJIl1Unilrot meteor.ołOi!!j,czny. 12.35: /11.50: P!1o~rMl1 noa dzień hileżąey. 11.57: Sygnał skie starają się wprowadzić na TYlIlek
Dailos.zy cia,g k<llIllcerlu. 12.5,5: DlliJeamiJk POoltlOOiJO- cZla~. 12.05: PłY'ty. 12,25-12,35: Tllamomi1sje z nowe,CYo aktora. Wytwórnia Metro-Goldlekarza. Dokt6r opukał go i powiadaJ
wy. 14.55: Kom. MiJ!l. OlPieki SpoI. ' dla Pa~.sotw. \'i/a"rs=wy. 12.3,5: Płyty. 12055: Dziennik poru"
- Nie powinien pan piĆ"H
Unzędu P OiŚroon. Pmcy. 15.00: J. SiheJi,u.s: Fin-/ dniowy. 14.55: Płyty. 15.05: K()l!Dun.iokrut toopoodar- wyn-Mayer Ifeklamuje sLlnie P'r a'11chote'a
- A dlaczego? - pyta zdziwiOny Pifa1ski. laIllaja _ pO'llIIIla1. 15.()5: Wiadornoo&ci bieżąee. czy. 15.35: KomuniJk.a·t StNl!ilac!Jwe. Śląsk . .15.4(): Tone'a, partnera JOaJn Crawford w fil'
- Jakto dlaczego?,.. Bo w6dka źle wpły- 15.10: l(,omun'Dkrut Pa.ń9tW. ut. E~ort. 15.15: Płyty. 15.45: Skorrzyntka poc7Jto<JlWa tecOOilc2l!la. mie "Dz.iŚ żyjemy".
wa na zdrowie...
Płyty i aonje. 15.25: Komllllliikat go SiPoodarozy. 15.35 16.00: KOiIIIcert Orkiestry Mll1!lIdoJ.n,iistów. 17.00Wytwórnia Paramount wY'chwala no_ Pierwszy ru słyszę, jak Boga kocham... Ubwory Oho;pina. 15.45: PI'~eglą~ koanU!lli:k. 15.50: 18.35: ToI'Mw~usie z W.aJr6·TJaJWY. 18.35: O~z~. wego aktora .Jao·ka Laa Rue, ~""'+wórn<ia
Muzyika. 16.00: KO'IllceI1t synn:loULoczny. 17.~: Po- 18.55: AudYOCJa z Wa~wy . .19.20: Ro.Zlma.vtoścl.
W.Y' .
- Pierwszy raz pan słYSZY?'N To pan nie ~a.damJka w języku Irll1!llCU!Sk im. 17.15: Koncert 19.35: PrOi!!= na dzień na,stę;pny. 19.40-20.45: "POX" Joan Gale, wreszcie "Univerwie, ze pijacy kr6cej żyją?"
ka.mer.aJ1ny. 18.15: Odozyt. 18.35: Mou.zyika le!kka, TI'IMlSmi~e z WoBIrszawy. 2.2.45: Płyty. 23.00- sal" - }U1ne Knight.
_ Owszem, ale to przecie dlatego, że przy 1845-18.5,5: Pf'ZolllIIl6wieme o "Pożycz.ce Naro_ 23,10: Odczyt na temat : Q.disi.e~ Wiednńa.
••
dzi
dowej". 18.55: Audycja ż.ołnLeTsikQ-6łr~~lcaka.
WILNO.
. ' ...
•
. f"l ó
ly
w6dce czas prędzej sch: I
19.20: ROIZm.aitoś<:i. 19.35: Prog!'1alm lila dzień na7.~: Tcl'ansm. z WarSoZaI\vy. 11.57: Tran&lIl.,
Z SOWieckIe] f~bfY'kń, r.m
wySZ
••
stępny. 19.4{): Felj eton mCIaloki!. 20.00: "Miłość z Wanso?;wwy. 14.50: P,ro<ft"am dzie!llJIlY. 14.55: Tr. nowe obrazy. Wlekszosć z mch przeTramwaj. W tramwaju tłok, Na peronie Poety" .. 2'2.30: Wrurud.omości S-j>oII'Wwe. 22.40: W1a· z Wamsza.wy. 15.00: M.~a p<lIj)Ukum~. 15.25: s:ą'kuięta jest propagandą bolszewicką i
stoi jakiś legomGŚć z dość uwypuklonym brzusz- d,omOlŚcl meteooI10~tCllne. 22.45-23: Płyty.
Traorusun. z Wars!Lruwy. 15.35: Słuch~),W1'lsoko dla dlateg-o nie może liczyć na ekspOrt. Oto
Idem. Przed jegomościem Jakaś pani. Na~e pani
KR~KÓ~.
<lzieci. 16.()():. Ubwoory Piotra CZ~~{)fW!lkilego'l tytuły niektórych fUmów: J eooa Plfze1.50: Prgrrum na d'zteń bt e'Ża,cy. 11.57: Sygnał 17.00: Tr.a!lllSmtl'lfa z Warrosz.arwy. 19.20: Pogadano '.
' .
" .
.. ".
._
odwraca się l powiada.
CZalSU 120~: Płyty. P:25: Trat11$misja IŁ Watme.- ka litewskia . -19,35~ P~rMn na woto.1"ek. 19.40.: ClW wielu, fLlm, odZWIerciadlaJący wOJ
- Panie, może pan się przestartie pchaf!.... wy. 12.lS·: 'Płyty. 12.55: TIIamsmLs.ja z W<:Jt&?;ruwy, TraaJ.Sl!ll. z Wal'SlZo8iwy. Z,I .{)(J: WliJeJi~~d k0<!ll1l3lJi- nę domową i rewoIucję rosyjską. "Sama
..... ...!."Kto· się pCha?I ..: Ja tylko westchnllłem!~ 13.00: Płyty. 15.25: Tr~ja z W,anst-awy. ~d S1!»M. .21.10; J'rj!J!\~. 7.. Wa~.
radlość" film o podkłClldzie SlPolecz.nym
odpowiada pan z brzuszkiem.
15.35: Płyty. 17.oo=-:t9.2q: Transm'19ja z w.atr. LWóW. .
i S:ko~pUkowana Kwestia", obraz, ilu••
67J81WY. 19.2Q: ROa'nna1ltoścI. 19.35: Prograan na
700: 'Audycta pDnnna. 11.57: Sy~nał cz3.5u. t"·
Ż·
ł d I'
n"
dzień llrustępny. 19.40-22.30: Trans-miJsie x Warr- 12.05..:....13.00: TrlllltSllllisja g; WIaJI'SZ. 15.00: Płyty. S n1Jący YCle m o z e7:Y W L\,OSJl.
Profesor medycyny, omaWlallłc na wykładzie st-awy. 212.30: WUla,aoomoś'c; spOI1towe. 22.-t(): Tr. 15.05: PrOtgTMl1 1loa. ddeń bieźąey. 15.to: "s:nva
szczeg6lnie ciekawy wypadek, ohoroby, rzekł z Wa:flSfl,aJWY. 22.45-23.00: PłY'ty.
I'Il>I'Ul!Il" . 15.15: Płyń.y. 15.25: TI1MI6I11.isja z W<Ilt"6Wmiędzy innemi:
POZNA~.
wy. 15.35: LWJorwtska ~i.eł<la tz:~tŻ. 15.45: TraTISm.
_ Szkoda wIelka że stan pacjenta polep10.5O: ProJ!ram na ru. bieką'Y. 11.57: SYl!nał z Wans7Ja./\vy. 15.50: ZaJtaodlln n:tuzy=ne. 16.~:
, . .. '.
cZla~. 13.03: Płyl1:y. 14.00: NotO/Wianie giełdy pi<en. Płyty. 17.00-19.20: T~aillsm. z Warsrzawy. l/il.~:
azył się do tego stopnia, 1% nIe mogę państwu i %hoż.-toWlar. 14.10 :KomunJik.alt goopod.-roJn. RQ=w.itoOŚ<Ci. 19.35: Proogmm 1!18. dJz,ioeJ\ 'IlIalSotępny.
zademonstrować przebiegu choroby, jak sobie te- BJ?l'8IWoz,d. o roohu statlk6w ~ t. d. 18.1Q: P~a- 1{).4{}-22.45: Transmisie z WarSt1JalW'f. 22.45,go :iyczyłem.u
dal!llkia. 18.15-19.20: Tram.sm~sia z Wa.r&z. 19.20: Płyty gramo~o!ll.Qowe.
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167) powinien nastąpić komec, bo ieśl1 nie, 1 Moje Ust}' do taiern.nltczeg ruewaiomej
to )!o s.am sprowadzę!
. były załatwiane prze.z tę panią. Czy po
Z tamtej strooy l"oz,legło Slię głębokie to została wprowadrona na widownłę
westchnienie. Re.nner domyślał sńę, że czwarta osoba, bym już rupełtrui.e me orSen$acyjna powieśt współczesna.
Napisał Jan BileW!Cz., Miss Alicja Denve; waha .sJę walczy ~a ,iento,,:a.ł się w sy,tuacji?
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t ch bte1no ma z s()1bą· SpodZlewał Się, ze wreszcie
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e. . 1 on ()10'01ę no Cl, mz przejęcie Się ' niema t>an za zł.e losowi, który go zeM1ISs AL1ICJo - pOU/Ją Z tywOSClą en- sprawą Re.nllleora.
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mu rodziociel'skim, w swy:m małym pachnącym p.oko~u, w którym kJiedyś w ł.aJk ner. - Niech pani już przerwi~ naresz_ Jeszcze trochę, drol!i m1sirzu, jeą zN m
1 .ml ą. lllewlastą· 'k
ntiezwykłych okO'lWcZID.o<śoi,ach pocałO'Wał de ,t~ udrękę. Prcszę, mi ~aśn~ć, czy S'Zicze trochę cierpliwości. Gdy już istct- · . pa ~e'Bie h~e ma~ t dl omu
a le& . d~raw
ją Mister X, pocLuła, że serce bije jej pam. 1est tą oso;bą, ktcra a.:tllgLe,lslcim a}<- nie będzie pan sądz:1ł, że tak dalej by~ lC ba de. a!:r a p oc
mocnioej. P'rz~z kitka tygocLnd pO'bytu ~ centem ro2mlaW'~a ze mną ZWY~: w WN1~- n~e może, nastąpi wreszcie wyjaśnienie ! nYez;;'J~ ':;godęrzezy lsmy me .a:wno
Szwajcatii, słao1e walczyła z sobą, by nie c~~orwy~ go~zmoa~b ~rze~ ieleJIloo: ... k~ i srezę~Liwe z~kończimie całei naszei in_ Aż przy!!odę'? Nie wiedziałam o
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uJrzymy nową rzecz pana na &cen[~?
.
.
In' . b ć . k
'd
1.!._
Mtss AHcja z. trudem opanowała sdę,
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t 1 ą z na'§0yłr szyc. jakie Renner może mieć z kobi<eta.mi.
tninJUt pomówić z tym czł:oWlietciem, z Musiała sńę zdobyć na ton pół1JarlOlbli'Lbi .~ k
kt6rego losami OJStatndo tak bard'zo się wy a w k"' ~dym razi'" cibnńęmy w kwe- wie ,cle C1. ka e~ u R etn.ner~. . . ahuw~z I
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-: a" po~. ~lI.'ezn.ośny.
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u niego słychać, ptzY')echałam ~ lUZ rOtZipoczyna ~ ~le myśli na zupełnJile inne tory.
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o cze.m my~lIl, a 'PrzeweWS~yLllUem o tlUIIIl dam talk w.ie~kie zdolności aktorskie że dl
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a samego SIClole, enner rozmaW1a zWm·
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Usłyszy ie~ ,«ł.os, dzńęiki łctóremu do potrMił.aJbynn tak dalece zm~emćhgło!l.l AI~cją o swych nowych planach literac- ła ~~!ll~l:nod~agi.a w~om
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. dz o s Ml1Z1e 1 o
~ mn~
~o l1O~Z!8!JU to była przygoda, gdyż w tym wypadku
ę~ sprawach .. TaJemnicza mezna10ma la~by truje,nmica nie j'2$t moią wyłączną włas.
Ja,k urzeczona, 2)bHżyła się do aparatu, b meb.:.:erzYeł:' . 1edJ1!llł
ym yva. 1J\.1iP me o eoga o teJ ~~ prze,s tab mstmeć.
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J'alk u,rzeczona, n.akorędł:a. Illumer ~ z 'biiją- niocze!j
postaci kt6ra z panem ro.zmaW1a
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r . ż łk .. t t t n.o~Clą·
up me a SA.!mo :me:)e Silę w
cem sercem c~ła, alŻ z tamte,; strony wieczorami Nie mogę nar:azie wyiawić I d łC'Lerpa 1 lU ca 'łllC~b' e . e~a y, sp,rawie mojej przyjaciółki przez telefon.
"O~legnie się dobrze Z!naIl1y głos.
....anu ' teJ' t~.emIl1icy Nie ~Olfę d:~a.tetłń l' g y ~ł er prz'Y?0mma yłS01 le, ze ~e::~- Przy.jchie ;p'dnak czas - i tutai R. enner
Re.nner był w dOomu,
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miaJSt interesować się Jak SlPęcLziła.m ur· • d
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ze wszys c Się wy)a Dl!. eosZ1cze ty lk o
MallJOWaĆ wzruS!7lenia.
l
d' bł" k . .
świ'
,a CSOoa w &p16 u przeCIW o memu.
trof"hę spokoju
- Czy wie p.an kttoo mówJ?
cP
ł'le
~
am 1 JA.! mi 51ę w od te.c1
Czy nie może mi pani powledlrieć,
Rczległ g,ię' śmiech Aliloji Ale ten
yc co ia łączy z An-ielą Blcohówna.
' . ch b
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t
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. - Chdałlbym nie wiedzieć, proszę pa- pod'0'1 a o, Q razu za,c zyna pM1
mu od'r
....o·
R'etliIlero'Wl. zawa
dł'
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ł
smle
rzmIa ar z,o sz uCZ1lI1e.
ni. Ohciał1bynn zaJ)om.nl'eć do kogo należy n-iemiłych
.. .
"kwestyi ' na
. które
,
SIlę, la, loy g os
ten gb; i ohciał1bym przestać myśleć o wl'edzl dac me mogę·
A~'k;ji zad1'lżał:
I
Juroze jednym ~Łosie, o!clóry tyle niepoRenlller p1enił siG z gniewu.
- . Anaela BIoch6wna, - powtórzył.a.,
(Dalszy ciąg J·utro).
~ wopr.ow.BJdził do m~oQ życia. Mówi
- Czy pani rie zdaje sobie S'Pr,a,wy. to moja stara maJjoma.. D1&c.zego pan
Miss Alioia Denver, pr.aWlda?
krzyczał prawie, że ja dłużej w tej me- pyta?
l
- Tv k jest, po czem pal!l mnie poznał. pewnośs! ży ć nie mogę! Że już na'1"eszcie
- Wie pani cli"}l1ba "-'l.ma nailepil:"'
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SENSACYJNA POWIESC WSPOŁCZESNA
STRESZC '"'NJ'" POCZATKU POWIESCL
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. ć . k poz·ycz-. Skąd wzU .. łeś tyle pienłędzy? ... MO\Że jiUŻ chwłH stało się coś nieprzeMdz.l,8.lllego •
....1...
L siedział od dwuch godzin k
roszę o przYJą Ja o
b~aoią
1..1
•
Chudzlk zlbtrudlł, o05UiIlął ~ą
na bok, ja,kiby
J6:tef Chudz~
ZlO'~t
S a ł,(1
e~... Ga'd aJj....
J
b.ezczynnie
na
kamiennym
stoponLu
przed
ę
...
-KI'edy
l'a
nl'e
bę.dę
mógł
oddać...
.:.Nie
mam
co
glłJdać
...
ocLparl
chcilłJł
się
ieU
czemprędz'
e
j
poZlbyć i s,tadwor:cem, gdy nagle podhi<lgł doń jego uko.
l
ł . k
t
oprvtc:k
iwie. •
.
. ną NJa; .wry
7
chany
syn
Jaś, który pokazał mu znalezio- Z czego ?
Jd
.J_'y .... tł'
yt
ny przed dworcem kwl't bauażowy na J'_A_
p roszę,
...
. h pan weE.-mle...
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- Józek, JUŻ n"ze.maWl-asz
10 mn1e
,a ,eZu![ll k za rzyma
a Slę c rynowa
C'U.
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~
ną, żółtą wali~ke. Ojciec i syn odbierają te
innym głosem .... Dawniej ta:k nie mówi- Hmuz'Y'n-a, w tóre.J SiL~lłJ a SI1ięml1CZ ~a
wali~e i zanoszą do domu.
pan zwróci...
łeś ... Czy ten nowy garndrtur już tak cię Cy,g,alisik!a ... Uśmiechnęła się do OhucL~
Chud'lik po otwa,rcw. przy.kirywy krzyk- . ĆNie, nie ... bronił się ... Nie mogę ZffilLenl'l
' __ .!~? ...
,k a i skinęł.a 7.>lrn.r.as, z, lą'C ręką ...
nął przerażliwie...
- - l " ' , •
Przemógł w sobie strach i odgarnął szma- przYJą ...
h
_ Nie zawracaj gło{)wy.... Ni-c mnie
Chudzbk nie mógł ruszyć z m1eJS<ca ...
ty, z poza których wyłoniła się odrąbana
Auto zatrzymało się przed . ote- n:ie mnieniło, ale nie lrublę, lClik mi się Sp'o~rzał na Ste~kę, która stała ' O'bók,
. 'ręka meżczyzny... Na s,pod.zje walizy leżał lem.
ktrQ,ś wtrąca do mOLoh mteresów...
zOlSkoczooa tem w5,z'}1lSltkiem, co się stapona~:lto
woreczek
ze
złotem!
monetarni,
Niech
pan
wyjdzie
...
rzekła
na
_
A
mOlZ'e
~,""~rłr:OtiJłeś
się
tak
dll.a
mł.o
... Księ.żnmczka s'kJilllęła pocr.az cLru~...
drogie kllJmienie i paczki z baJnknotami....
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Le,dwo zdołał to wszystko naładować do pozegname. proszę o mme przYJs nej dziewczyny, co? .... Pamiętw.j, jrubym
Nie wytrzymał jruż ! jalk w h)'1Pnot-yć2:
'wrulizy i cisnąć ją POd łóżko, gdy do pokojU dziś po południu czekam o godzinie pią- telgo{) nie ścierpiał, a ... Powiedz....
nym tr&IliSliJe, po,dszedł ~'1n)'llll krokiem
naJllierw policjant. za nim jrukiś pan teJ...Ch' d 'k
,
_ Nie zawl',lłJt"l>ri
mi gł,t~nvv,
'
. " f~
zwszedł
teczką. wkońcu dozorca. Chu<lzi!k strudł
t Jak pl'jany
~I
.. J iuż oi mó- .do IliiffilU:zyn:y....
- '. chlał na widok polirCjaillta.
..... ~...
'vW', o , rzył
,,_
JlllK drzWlrcZIKl .. ,
U ZJ wysze z au a. d d
..";,ł~.......
Sz'oJ:aer o"'-"
.,~1...LO
.
JlIJkież jedrnak było. Jego zdu.mienle, gdy zatoczy! się po ulicy: Wracał o omu
_ A iednask CiOIŚ w tern musi być... OhudJz~k zajął nUllij,sce obok pięik.ne,i ko-pan z teczką 1>l"Zed'stawil sie jaJko rejent. nieznanemi ulicami. Co chwilę zapyty- Jesteś taki runny... Pierwszy raz widzę blety ... Ksd,ę.żn ,lcz:ka pJ'Z'}'Iglącłlała mu Mę
- . który
przyszedł gozeznafl
zawiadomić.
według dwat przechodniów do .drogę.
Nie wie:' cię w taskim stroJu
... ŁadlIlie
wyólądasz... z zadeka'w!eniem i rzekła:
.
przedśmiertnych
niejakiejże Klemen.
'I
,s
tyny Wi6rczyński-ej, zamlesz;kałej przy uUcy ział co się z nim ZJeje.
Ale czemu jesŁ-eś taki zły?....
_ Nie poznałam pana .... JaJk pan się
Sląskiei 12, jest on jedynym i wlaściWYIn
W pewnej chwili wsunął rękę , do
_ Bo mnie zło:Ścis·z...
zmienił...
.
synem hrarbiego o nieustalonym narazie na- kieszeni i między palcami zaszeleścił
_ Czekałam na ciebie ... P'rzyr~kłeś,
I dała mak soofe.rowi... Auto rus,zy- ZW}S~j,em.i.(;ą Chudrziika i'oot sbutąca. Stel- banknot. Księżniczka wsunęŁa mu .pie- że przyJjcWiesz... Miehlrśmy pogrudać j.ask łQ ... ChudziJk 5pOqTzał na Stefcię... ZdJa.ka, ldóra mdzi mu, alby uda.ł 9ię na śląską... niądze niespostrz~żenie". Sprytnie to dawniej...
w,aoł mu się, że wyc~ą~nęła d~ mego ręOd s~siade,k Wiórczyńskiej Chudrzik do- zrobiła ... Co zrobić? ... Odnieść? ... Nie,
- Nie. mogłem ... Byłem zaięty...
ce, jak,g-dylby chciała o OOIŚ zapytać, czy
wiedział sie, że odwiedzali ją dziwni !u- nie może do niej przyjść w takim garWstydz,ił się przyz.n.ać, że zupełnie ~ I' też coś powiedzieć: ..
clzgłi;~ć była biedna. mimo to przy!et.dżała niturze ... Port jer nie wpuści go do ho- tern przyrzeczel '11 z.apomniał.
_ ZaJb.raoo mi... zalbraillio mi moJego
po nla. często c3\trynowa limuzyna a w niej telu.:. S)dda jej nap~,,:,.n0' gdy tylko zO-I ' _ No, no ... Da~iej nie byłeś taki I !ózka ... - .s~epnęła z.biel1l:łe.mi. w~rgam.i
zawsze
siedrliałpani.
jakiśktórą
elegancki
pam. nazy·
albo stame "panem hrabJą ...
Z'a,)·ęty ... D,o piero dZ1Ś...
też .edeganaka
W'rSzyscy
f
d
• l w oCrza,c h Jej błysn.ęły dIWie WteilJcie łzy.
wali ..Ksieżnicz.ką Cygńsh", al,bowiem byWstąpił przedewszystkiem do ryNie dolwńczył Zidania, g yż w teJ
24 piękna lak naj,pieJrniejsza cygCllnka.·
zjera. Ostrzygł się i ogolił. Kazał sobie
,
•
Chudzilk podziękował za te info1'l1llaJcje ! zrobić również manikir. Potem kupił
RozdZiał osmy
Wy\Ve<lt~r~h~~' ukazała się cytrynowa li- garnitur i palt6. Zółte pantofle. kapemuzyna. z której wysiadła weżowata . gibka lusz, laseczka i rękawiczki dopetniły
osn~ńo
postać kobieca, mająca w sobie coś z pan- całości... Po dwuch godzinach szedł .po
tery i siostry miłosierdzia.
. ulicy ubrany J'ak lord
Ch d-~L . d .
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t""" te
Wieczorem tego samego dnia Chudzi.k
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u ~ m~ Y Je.szcze nl1e y w O-l sama pop row a' ;Zl rozmowę na ""-, _
ukrył pIeniądze i kosztowności pod Jedną z , C~yn{Jem. zak~adł SJę do mJ~sz~ama telu. Ostrożnie wstępował po sdwda,ch, mat.
C.hW, ieJących się des~k podłogi, trupią ręką by mkt go n!e wJdzla.t. ~stydzll SJę te- wyści:ełanych mięk"kim" puszystym
p ,ani chyba wde ... Dowiadywałem
zaś
OWInął
w ~zmaty .1 gazety. poczel? wYm- go eleganckIego odzJema.
wane\lll. A gdy s·tanął na pr,ogu wspania- się o Wi6rczyńską...
knął się z mIeszkania, trzymając meszczęJ'
. b l
W Ó ·t d '
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_ ,1 . '
k' . . L'
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.
-, sną walizkę W ręku. Gdy chciał Ją zostaaSIa me y o . r Ch oPleropo
.urzą onego{) PUlA~u Slęzn:1JCZl{Jl, On1e
_ A co pan mial wspóLneglO z Wlór.
wi.ć ~a polu. za miastem. jakaś chło~ką, .godzinie. Ody zobaczyl .ojc,a .w nowY!1? mia·b zwielkiego za'l:_hwytu.
czyńslką,?... .
. _ .' '_ < "" " .
~,~·.-rr ,-.:ktorel. ChudzIk ·przedtem nIe zauwazyl. stroju zawył z rado~C'i:.
. -.,-. Na małym niskim -stO'Hku znalazła
_ J,,'1..-to ..co"? Pr'i.ecip.,. ·t1I/'\ pani
.z-w.rÓclta mU ' na to uwagę. sądząc, iż Chtr,
J_f-" 1 d'
;o, 'J k ' , '
.
' " _
. ,.
.
,
. ' o ~ , 'J.
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.-::q ,..r.:'o:l21~..L
.1-;0 dzik zostawił waUz1fe przez zapomnienie.
-Tata!... . cuv.t.y- Wyg ą aszr ... a °S'fę' wkroooe · butelka wyOOl'l11ego wma ' l wje ....
Wobec tego oddam się czemprę<lzej i rzu- p.rawdziwy hrabia!'.. Czv odnal'azld ~irustka.
_ Nic nie wiem...
cH walizkę do stawu. .
. już swe~o ojca?
.
,
Księżnkzka poczęstował.a go znO'WU
_ P.rzedeż pani do .niej p.rzychDNast~pnego dnia W pismach ykazał.a Się
Chudzik Slpo,jrzał na gOIdny poz.ałOwa- nn)'umowanemi pa.pierosami:
dziła.
sensacYJna wiadomość, z kt6reJ wYmkalo, • ",., J . .
t...·t
'
k
~i.t"
N' h
ł"
J'.t!"
.
.
iż znalezion<f dwie identyczne walizki z nita s'~roJ .~Sla 1 ZrOIlJl.o mu Sr1ę przy ro,
l~Ci pan zaplłJ l, plłJme... o~ea~e..
_ Owszem, ale może w mneJ spratruplemi r~kam1. Jedną wy.łowiono. ze sta- Ze t~ż o nIm ~a'Pom.DlL~ł!... ~te. trudno... .
.:-.. DZliękuię ... -'- OlcLparł' za.żerIlrowanyrn wie ... Co pana z nią łączyło? •.
wu, drugą zaś znalazł Jakiś woimca pod T llig,o wymaga lich Wl&poLny lJl1teres... Od i gło.sem.
Ch d, 'k b t n I J' a1kie oś podejmOstem kolejowym. Jednocześnie do ko· Ik'.su ini,czki dowie się rn.rawdy o survm
M'
.
"'
,
Ur Zl na rai ag e
'"
"
misariatu zglosila sie owa chłopka. która ,ę .
l'"
. " r'~. ,?:ze mnl'e pan rOWntez; nazyw.ać rzenia. Może księŻlI1!c.zka rzeclywl'kle
wld~iala wieczorem Chudzika na polu z OJICU... ~1!lJ~ może wskaże mu dragę d9 po lJlłl~lU, ~ozw:ala~ p1l;nu.:. - odp~rła'l przychodziła do Wi6rczyńskiej w innej
walIzką.
s,rozęścI,a 1 fortuny....
.
_ N1e W1em właSCIWJJe Jak brzm1 pa-I
.?
Od
.
"',
. Podczas nieobecno§cl olca. przychodzi
-- Jeszc~e nie ... - odiparł. _ Ale ni imię .. ,
'
sprawIe.....
rparl :v~ę~ wymIJaJąco.
Paku/a. ~tóry czytał ~ .gaZ~Cl? wladom?ść wikróke Ifo
oan."';·
_ Mo',ze mme
"
' 'c' J"'"ą
. - MIałem do mej mteres ... To cala
o taJemruqeJ zbrodm l W1dzlał Chudzlka
li>
-I dę, bądź spok"';ny...
~II_
.
pru'"... "'az
u
yw...
""'> "'1 h' t .
wracającego z dworca z walizką. Pakuła
miasrę zibHż,ania się god:z,i!lly piątej Jest to skrót jedne,go z mooch trzre.oo 1S Kor~a.:.. k . ż'
l
l P. d
domaga się od Jasia: plenledzy, w przeciw- niepokój Chudz:iika w2Jrastał n~e.pOrmier- imion...
slęzmcz, a lU me na ega a. ()r sunym razie grozi Jemu oraz olcu więzieniem. 1ll1'e - Nde mógł solbie z.na,leić mlejs~a.
Chudz:ik Sip1lścił głowę
nęta mu klosz z tortem.
Jaś po jego WYiściu przywołuje sb'ego k?- Tł~mlłJczył sOlbie że to wszystko d'late_ No ruerch pa.t1ii po~ie' "D2Jiękuj~,
- Proszę, niech p.an weźmie- kawa~~:e z!e~~uł~~anego sIlacza i o aj udaJ go, że oocre wyj~śni~ sprawę, o której pallli Jan'~"...
'
.
lek..... .
.
Za miastem Pakuła spotyka sle ze SwY- mówił re,j,e nt, 8.lle w rzeczywti:s,tości choChrucLziJk miIczał.
.
tel c~w~h ktoś zaip'~ka! do d~ZWl
mi towarzyszami i przystepyie d:o podzia· dz:iło.mu tylko o to, a..by być jrukn-aj,bHżej
- No, nlLech pan powie .... _ prosiła. I me cz,ekaJąc na odpOWIedz,. na.~Jsil1~1
łu lupów. Podczas sprzeczki zabIja Jedne- księmruczki, patt'lzeć w jej ·Oc.zy, wdy,chać
- Ki'e dy nie mogę... Nie chce mi klamkę. Na progu sianął Zaw1dzlkQ. Ulf~razze !,wiec~u PPik~i~61kd:: ~hC':!~~ ~6~~ woń jei oourzw.jących pe.rfum... '
przez usta przejść...
rzawszy Jenę w towair zysiwie ~hudzinież zabić. lecz z pomocą przychodzi mu
JrUŻ Q wpół dlo pilą'tej, czekał pr.zed
Księżniczika roześmiab się.
ka, skłonił się z szacunkiem, mrugll1ął do
Pel~k. który ledne:n uderzeniem pieści po- hotele.m ... Z ibiią·cem sercem w-chodził do
- Dziwny z pana człowiek ... Niech niej znacząoo okie~; i uekłszy tY'~
wall!. Pakule na zIemle.
.
hrulLu... Wie,dJz:iał tylko tyle, ta n'a zywa- mi pan coś oj)ow~e o sobie .. Jak pan krótkie "przepraszam .'., zamlmął' drzwl
Juz 00.
do dż°en
mt1I·u •~otJ~ctaUj-eJ'''~~u
no
ją "Księ·żni,ł.cZlką Cy,gańs.ką"... Więc żYJ'e
.
swemu
wieP1ok,?"rocle
I lemu 1>r2ler~
'LI<1
....... L_L.
. ' J'ak się panu powodzi?.. Ma pan ~owrotem.
"
.
oze niema. Udaje się Wlf7C do Stefci z proś- WlIK tez zapy~..
,
zon~?..
_ MlOZe pam Jes1: za'Jęta? ... _ zapybą o pomoc. Stefcia skierowala gu do :lWe- Czy k~lężruczka C~ailska jest w
_ Ni'e ... Jestem wdowcem...
tal.
gO pana. adwokata. Growni~kiego rrdy swym po.koju?....
A
kim
była
ta
dzlewczY1I1a
z
kt6_ O , nie. '. Pan mi wcale nie przeJaś zaczął mu oJX)'W!adać o waHmkaoh. a"wo
P ł,;
•
ł
.
._,.&_.'
i
ł' ?
'
kat ~adt zemdlony.
.
" or"Jer prZYIJ.rza: mu S1ę UWI..~",1e
rą stał pan ma UJ lCY '.'
szlkadza...
.
Tymczasem - Jak!ię ~kazał() -:- Cbu- -odlparł: .
.'
Chruabilk zmarszczył czoło. Poco
Chudztkowi zdawało się, że Zawidzdzilk. został zatrzym.any me w ZWiązku z
- NIle .... W1'IJe oliała....
.
przypomniała
mu Stefkę?. Przed oczy'" ki pla trzal na niego niechę1:!nYil11 wz.rowarIbzbml lecz z· tego powodu, że bankJ'-~";b
'-to'
d blał
. ł ' . dz'"
,~~,
"
.
not dolaro~. kt6ry chciał 'wymienM, był
,aJKi Y gO.K'
ZImJl,\
ą o. ... - ma u]rza lej z IWIoną, zap '<lin.all1Ią klem. N~e m6gł 'lrOZUfilleć, dl~czeg'(J
fałszywy. .
Waęt: kazała mu prz'Y'JŚć 11 wyjechał, a... twarz...
księżniczka wolarła z nim rozmawiać niż
W n~c:y J,IIIŚ z. F0~ldem ooalj~ się P~ P-ewni-e z kianś... Więc to b~ tyLko tart
- To t3Jka sobie... - odpart..
przebywać w towarzystwi'e Zawidz.kiemte!>2'Jka~le
~aJ!wły,
a,by 2'Jb8ldać .00 ~ tlh~~' z j.ej strony... Za.kpił,a sobie z nie.go ... Wy
- Narzecwna?..
go eleganCIki ego młodzieńca
którego
ObaIJ wJdzą że Paikuba. udad emę c p- t'ł
.... k
P
. N'
.
,
,
~ d() 00bei1~ "Mraljesllk", gOOie weSlZb s aWl! a na PrO;sDl[~S o...
raWIe.;. le W1001.,.
lIlawet nie zaprosila do pokoju ... Te ciącz.asowo Księtm.iCJJka Cypds.k.a (kióreJj p.nIJWZawrz.ała w ru,m krew... Był z{y....
- Kocha Ją pan?..
głe obawy, ni'e{)okoj'e i rozmyślania 00diz~e .imię i nalZWi-sko blTlllllli: ~8!:ja-Teresa_ WYiSZed~ na ulkę i rozejrzał się dJokota.
- Dobra dziewc'z yna, nie można po- 'rywały jego uwagę od toczącej się rozJarnilJIlra SO~:"etlelClk.aJ~_.~! z te') OIbeavylD1 ZoJSltało mu jeszcze w kieszeni lcilk.a zło- wiedzieć...
mowy. Plątał się w odpowiedziach co.
lIJlIlJa'lllt em, .lUt<I'O em LJ<IJWl.<lZIK<Lm.
h W t 'ł.l,
,
• ,
• L_ - •
'A Bo<
b
Ł ł'
.
.
'
KsięŻ'!1lilCl1ca wchoozi do swych ~1"tra- ty.c . \ 6 ąP,l 010 ,p1eyw&Z~"\I~psZ0J ~,~
Il\.OgQ y pan wo a . - lą. czy chwilę spoglC\idał niespolroJnie na drzwi.
menrŁów, a Z/liwiclaJk<i :"Miczyna z P.aJk'1l1~ I1oa:- r>y Ill,a r~,gul :VYIHł lcitka kiehslik6:v ~od mme?....
.. • .
Jakże marzył o tern, żeby być z księżmOlWę w sWY'!l P~'Ol)'U. ~ I'ozmowy tej wy- kl. Ale 1 to me zdołało roq>O~'OdZ1lĆ. ~ego
ChudzJk J'e szcze mze] SPUŚOJ~ głowę. niczką sam-Dla-sam, a gdy spełniły się
dra. że Zruwidzlki. pOilec1ł Palk1.1!le, aby za- czoła
Odpowiedź mogła być bardzo ryzY1kow- •
.
od . ł
. dkó' l
mela.o'wllił w poHcji ~ ChucLz:iJk jest beSlt}aJ1W'
ł
. kł .J._..!_'
A . . l'
krp'
' , ?
J' . er si legIO marzema,
Ic zuwa nIe})
J
l
skim zbrrto,dnlil arr~em: alb<OlWIiem WlidJZtał go
r~ca. Wlś;ie. y. 010 OIQmu...
• na.
J:e~e J za I z n~e~.... ez I ę chcial stąd jaknajIJrędzej uciec ...
kryłycmeg, o d<n.ia z ż6btą waJHzJką ... Dlalc~ego
Umownła SIlę 1 pOJechała ... ZaszydZIła rozeŚlnueJe? .. ·Wolał mlk.leć...
J ' ó'd
_
kł
t t
zaJ1eiy Zawid.zJkie.mu na uwięrien~u .Chudzi- pO'P.rostu....
_ Dzieci ma pan? _ indIagowała naUJZ P Ję...
rze;. pows aJ,ąc
ka - niewri/lidomo... AUe Pa6mla me chce
Nasgle usłyszał za sobą głos:
d I księm/cz,ka
nag: e.
•
,
a
.. .J.
J'
M d
Nie zatrzYil11ywała go.
te,go uc.z)"1llilć, orbawia. S1~ borwi~.m, iii Jaś
Zldra.dzJ. WSrzysbko. 00 wLdz.i,ał za mla&te.m...
- Jozek, czy to ty?!'"
-. Synka Jeunego:
as~a...
ą ,ry
_ Ale pan prlyjdzie dl() mnie jeszcze. ~?be~ t~o Zwwi?,ui zwrll;-ca. się do
Odwrócił się ... Przed nim stała Stef, chloplec ... Jedyna mOJa pOCIecha...
prawda? ....
KstęznIcz\lu z p~O!pozYCJą, aby. u~licLltła Ch~. ka W chustce zbiegła na dół pewn-i,e do
- Kocha go pan bardzo?..
T k J ~
dz,jlk,a i SlkJ.om.Lła go do ?,orpełl!lJLeIIJJJa S>RlmobóJ.
d ł
'. b '
O t k Bardzo
al ,', u~ro._.•
stw.a, aLbowi.em niej,e den już mężczyzna ode- sklepiku... Pr~yglą a ~ mu SI1ę aCZl1l1e,
- . ' a...
"
....
'
.?
brał &QJbie pl'\Zez nią żY'C~e...
nie mOlgąc P01ąĆ co 6i1ę stało...
- A co pan robll na ulrcy Sląsktej. '..
(Da I
Jo)
KswężcicZlka za.bi,era sWę do .tej .robo,ty,
_ Józek jaki ty eleg.ancki... Ws.zy.stPytanie było postawione dość obceszy Ciąg u r .
C
chClli ~bru.dzić zarzdrość w Zruwidztkdm.
ko. za te sto' zło, tyoo? .. To łlILemotllwe?.. sowo. Nie P1rzY1Puszczal, że księżnkzka'
lO
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zostanie z licytacji.-Waży on 761 karat6w :~t;L '7=u;6;a~sl~~Yzb~~~

(sb) Jak już doniosły depesze, wkr6tce wystawiony zostanie na sprzedaż 01brzymi bryla,nt wartości 50,000 funtÓw
szterlingów. Brylant ten wdy 16 karatów i nazyWa się "Gólcoonda". Naletał
on ostatnio do rodziny Habsburgów, lec:/;
zostal sprzedany.
Brylant ten pOChodzi z miasta Gol..
conda w Indjach. W okolicach tego mia
sta znajdują się pierwsze na świecie
kopaLnie drogocennych kamieni. Wszyst
kle brylanty, które znajdują sl~ w ska.rbcach maharadżów hinduskich pochodz~
właśnie z tej kop~lni.
.
.'
Już w 13 wleku stynnY' podr6tmk
Marco Polo wspomniał o kopalni dja..
mentów w Golcondzie, Mal1arad!owle
hinduscy dzierżawili ko~alt1ie cUamentów w Golcondzle pod warunkiem Jednak, te wszystkie znalezione kamienie
powyżej 25 karat6w, będ~ przekazywa·
ne do ich skarbów.
, Opowiadają, te w kopalniach tych
znajdowano jui kamienie powyiej 100
karatów, które oczywiŚcie zabieraIl

brylant nabrał jednak takich blask6w!
że obecnie należy, do najpiękniejszych
kamieni'.
Historia wystawionego obecnie na
sprzedaż brylantu "Golconda" obfituje
VI wiele dramatycznych moment6w. Pod koniec 18 wieku djament ten zostal znaleziony przez pewnego poszukiwacza drogocennych kamieni i pokazal go swemu przyjacielowi Turnerowio TUrner zamordował go i zrabował
mu drogocenny kamień. Gdy Turnera
aresztowano, połknął on brylant, jednak ostre jego kanty poprzecinały mu
wnętrzności, tak że wkrótce zmarł.
W .celu ustalenia przyczyny zgonu,
lekarz przeprowadził sekcję zwIok i
znalazł w jelitach zmarłego diament,
który sobie przywłaszczył.

Po dwuch latach sprzedał go bogatemu anglikowi, ten zaŚ ofiarował go
swej kochance. W drodze z Indii do
Angljj kochanka jego została zamor d0warta a brylant zrabowany,
W roku 1849 wypłynął on pono wnie na wIdownię. Pewien arystokrata
francuski zamierzał go sprzedać. Dowied~iata si~ o tem poli'cja i przybyła
do mleszkama arystokraty, w celu prze
słuchania go, Prancuza znal~zion.o zamordowanego, a "Golconda zmknęła
ponownie. Po trzeCh latach znalazła
się ona w rękach pewnego kupca w
Amsterdamie, od ktorego zakupił la. Jeden z książąt habsburskich. Obecnie
wystawiona na sprzedat l oczekuje
"Oolcortda" nowego właścicIela.

w 800 roku ofia:rowal kano11JvkoWli z
TOUil"S parasol, który miał go chronić od
deszcz.u. Właściwe parasole ukazały się
jedJnak dopiero za czasów L'UlcLwDka XN,
noszone były jed'lllaik p' oczątkowo tyl~(Q ,
w chorakterze pewnego rodlzaju ozdobY,
Brzez d;l.llŻszy czas uchdziło w AnglH'
za próżność noszenie parasold, a to <ljlą..
tego, iiż członikowie arystokraCji aJugielskiei w czas:re deszczu odprowadzamli
byH do POWOZlU do cIlrzwti. wejściowYiCh
pad wielikil!:li p.a.lrasolem, trZY\111alfl!ym;,
przez sŁU!żbę.
_;
Pdon1erzy tej mody byli prześlado"
wand i wYśmiewallIi przez tłum. Dopiero
gdy, w 1778 raku SZlkot Maodanruld pizY-' .\
wi6zł sabie z łUsz'Pamji p1ęk'lllY' ipR'rasal
jedwaJbny II przez trzy miesiil\'ce mooU '
obojęt'11li~ pogarcLę tłUilliu - pa:rasole za', ł
częły się stopniowo przyjmować;
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Ciekawy wypadek kryminologiczny w Kownie

Fotografja

~~~r~~lżo:;~iob;& ~k~(}~~~1 wzod~i~

wykryła

cQn~zie słynny d.Jam~~t "Koh .. l ~ nor~\ , (xl Przypadek je-st n.adlepszym detek", Począ~kowo ptzy.p1J:sZ)CZMlo, że z8iOhodzi z demonsŁraoj:i, ~aik to zresztą ~z.8!i
q~YD1. "Gó~a śWI.aUCl;. Maharadto\Vle tyw;el11l, truk m6wi policyjne pI'zysłowie tu wypade!k n'81głego zgoillu naata.k ser- bywa w k!llŻdem mieście. Polic;a jeoo'ant
n:~ qeszylI sIę mm Je.dnak. długo,. 1t1~O~I'WSZ)llS.tldCh kraiów. Do .iakie~o.. j.ednak Ico,~, 70 ost~teczni~ w wielkie; dżbie speqjaJnie zwró.ci~ uwagę n;a totogr~e:.
\\ lem wkrótce nastąpIł naJaz~ WIelkIe
g,o Mongoła ~ p~łnocy. KamIeń dost~ł
Się w, ręce" Wle!klego Mongoła z Delhi.
,.Koh-l-nor ~vazył począt,kowo 756 karatów waga Jego została Jednak w czasle sz11fowanla zmIliejszona do 268 karatów.
Po śmierci Wielkiego Mongola małlonka jego podarowała kamień swen1U
bratu, przepowiadająC rychly upadek
swej dynastji. Wkrótce te~ Delhi zóS~B!or ,t,dopyte przez szacha pers~ieg~
N'adlnr R:tóry zrabował drogocenny lfa-

stqplIt~a pr2)1'padeK soprzYla pohC1I, ilusŁru
je n,ajlepiej n,8stępujący fakt. Co,prawda
dod,ać trz~b.a, ż z pomocą p,<;>licri p~zy7
szły równIeż nalJl'OW6Ze
środkI te,~hnlczne, jak n. p. fotografia. W danym Jedn.ak
wypadku, fOltograf)a przypadkowo tylko
odegrał.a rolę detek.tyw,a.
,
n:ietwykłym tym wypadiku do!wszą
dziennł,ki Htew.skie. W Kownie, w c~a'sie
,ja,krueja demonstracji n,arod'owe4, na uHce
mi~ wyległ nieZ/liczony tłum ludz-i. ~~iba''''byl:a,. ta~~ ~MZJ1,a! że ..nl.e , mo~a
51' było p'i'ź'edds'tać. Pon:lewaz zadoo 111tlłHJ.. ' . .
. . 1,," ~la\tmA;e')Z:a\dócał powagi demonstracji
, W. roku 1849 kamien zpstal skonfis- poHc9a nie miała powodu do interwencji.
kowany przez anglików I odesłany kró Przesdo tak kid:ka godzin.
lowej Wiktorii. Brylant pOnownie oszli
O zmroku iedna.k ma'lezwno u stóp
fowano w Amsterdamie, tak że waga IpOnmi1ka, skuloną pOstać mężczyzny, lijego zlnniejszyła się do 106 karat6w, czącego 501ft. Mężczyzna był' martwy.
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'iezwykla przyg'udaajunfów

~-.~

mOlZe SIę ludzlOl1ll, chorym n,a lSel'"će ,przy In.a których wtdn1>ał po~. Poczęto
tr,afiJć. Gdy ;edn,ak trup.a oo'Wrócon'o, za- I przeglądać wszystkie zdję~ dokonane
u!'łażono, na plecach ~anę zadaną wąs- I u s~ÓP pOmnika i w rezultacIe, Da jednem
Itlm sztyletem. ~a.n,a Silęgała aż do serca t BlCh zauw~~ pOStać zamotdowa~e.
wobe,c c.ze~o śmlerć nl8JStwiła natych- go. ' Oczywdści.e, zwr6co1Jo natychm18st
miast i zamordowany nie zdąlŻył nawet uwagę na człowieka, kt6ry stał bezpojęknąć,
średnio za plecami mOrdez"CY.
, Tłum na ulkach ułatwił z8Jdarue żbroo
,Wycill1ek fotog1'lafji .zm.aanie 'powiękniarzowi, iktóry mógł łię zmieszać z porze szono, tak, że moźn,a było dotkład:nie roz
cho.dn,iami i w ten 6tpOSÓlb ujJŚć uwadze rótn.ić rysy twarzy abu mę.żczym.
obe-cny.ch i poliClji. Ustalono; te mnarły
Maj~ fotograEje pr.zytp\lUczaJn,e<g.o
or:a,z-ywa się ,Wllh.elm .~er" ,i ~s~ /,wła~ mordetlCY. me trudno .bY;ło ~ ująć.,
sCLCle1cm sklepu. N1C blilŻSzego 1001n.ak :4.resztowany pOoZątkóWo UpJ%~
,nie dało 15)Q 1-.",'tdić 4 z~!!adika. I t8óemni- \~rsU4emUj pOddany iedD.8;k krzyżOw~
cz.egQ ~ordl\1 zdawała się być me do !'oz- mu Gg!l1owl.. pyt~~ począł SIę mieszać 1
WląZ/LIlla.
,
plątać w OdpOwiedziach. Na wok okaNastępnego dndia poóawił'y S'ię w piIs- zaGlej mu fotogr~i., frtt'aclł do t'e&.z.ty rema.ch i w w.iJtry.nacll s-klepów, fotografie zon i przyznał dę dJo zforodnd,
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belle"I~. Symbol wolności,
POliCJI ' Sk~za.ń,cy z Ca~enne organizują masowe wycieczki ",.,

którzy mlell asystow~ć Trockiemu w czasie jego
pobytu we , ..ancJi

t

"la

(z) ,,La beNe!" -

W ten aPOsóz na-

Pomimo, te Ikoloo,fa

strtze1xm!a jesf

, zyWają więinlówd'e slY'llltleJ lk:ol<mJ~ kar przez uzbrojonych wartownillków. zaŚ

nei w Oayenne wYlinarzoną wołno.§ć, do obozy znaJdil.dą $Ix; w dkol!Jcach, otoero"
I
.
cach",
uSI'tU]'ących
wywI'eść
sprawiedll'której
dą:żą i której pra:g'l1ą wszY'st~erm nych mocza'l"amJI, pelIJ.elUi jadoWi1tyclt
(z) Paris ,Mi i teraz uop ero OpISUI
filbrami swej dnrszy. '
gad6w, a w poblttsk,iah lasach rot $tę od
je zab~wna. historję o tern, jak agenci wośĆ w pole. '
'
Zle s1ę dzieje jednak w tern ~ek!1'e, d'Zllktlch bestyd - lPtÓbY oolecxk3J podej-'
Gdy policjant zażądał od agentów albowiem od 'POcząt!lru: rokJu bleżącego mowane są ~ ł ~ 'Uołekillnie.
francuskiej "Surete General" przyjęci
zostali przez nieufnych rybakó\y za wylegitymowania się-wybuchła bom- do dnia l-go sleI'J)I1lta UiĆldkło z OyanY' rom, '!lId'a się, PO IPrzez-wycięieni'lll tych
przestępców.
ba. Na widol< pełnomocnictw "Surete -okolo 120 wlęźnt6w, przewa11tde morder wszystldch pJ.iZeszlk6d, dosłać na brzeg
WiZYCie Trockiego we francji voli- General" policjant wiejski ł wszyscy c6w, kt6fY1m 'kara śml:erCł zamieniona zo- morz'a, if1!Wa~ać sdę rnote z:a oca~onego.
cia francuska postanowUa nadać jak obecni rybacy osłupieli "zepsuty" mo- stała na dożYwotnie olęŹlklle w4e:tlie11i\!e,
Dyrffictor ikol<OIl1j1, t'Obł co mou, aby
najmniej rozgłosu. W tym celu wy- tor lodzi zaczął nagle działać i agenci, "W li'pcu uciekło z kolonjlł 18 w!~- uJtrzynłaĆ swych ..pens];onaifl'lliS'zy"w
stano napr~eciw niego kilku agentów aczkolwiek z opMnleniem, udali się na nll~w, .wŚr6d roch pol'Blk, Je11Zy Slenczyń- karności t nłe dopusrozać do prób ma"
tajnei poliCji, kt6rzy zgodnie z posia- spotkanie Trockiego.
Ski, kll'ku francuzów, dJW'UiCh Mab6w, by- sowej ulCłeczlkif. Wzmaoot:a wautlY', phlnu:..
danemi instrukciami, mieli podjechać d o .
.
Il
ty maryna,1"Z DelafoTIld, kasłM'z i włamyr- jąc pralCiU!JąC'Ych WlfęźnJów nieUlStann1lle,
statku, - wiozącego Trockiego, zabrać . Kte'dy w ",,\lelkieJ tajemnicy prze- wacz .okrętowY, kt6ry podczas jedIneJ nie mme jed1llalk przeszkodZiĆ temu~ aby
go przed przybyciem do brzegu i w Wleziono Trockle~o z okretu do Cassy, ze sWYlch Wyjpraw pozwolit sobte na głowy Ich w ch'W'lld, gdy praJCUaą ' o dwa
największej tajemnicy odwietć do Cas- na brze~ oczeklw~t przybywającyc~ ..mokrą" robotę t wsk.utek tego skazan'Y kroki od dziewiczego laslUl, ode bYlly za"
sy. Agenci otrzymali rozkaz aby dzla- tłum okohcznych mleszkańc6w, pragną został na dotyWlOtnde wIęzienie. WŚTÓd przątnięte jedną tY\llko myślą o odzyska..
lali ostrożnie l konspiracyjnie.
cych obejrzeć Trockiego.
udek!ilI1lier6w byli 1 ta:cy, ktÓrz.y przeby- Illłu "la bellle". I d~atego wla:dze \parYiSikie·
,Władze nie przewidziały, te przywalii w Cayel1in.e od dwudzłestuJ lat.
coraz częśdej otrzymują d~esze, o
J)ycie "paryżanil do malej nadmorskiej
ue;leczce wl~.t,rtliów z Otutjamy.
wioski zwróci na siebie uwagę ryba ..
paJry1sikJi ,,L'IntramsDgeant" 'ZlaIIl1I1e'ści'ł
6Ił t
d
j
d
I
D
artyjkiu;ł,
którym ~lzY'klem
pi1sze. lit mody
zanosi
sIęą
Ż
kÓw. Dlatego te , g y przyez n zaU
....,.,
..
•
~.
na to, te wostatnim
' będ'
mówili
nazajutrz ł6dt
dla dradzaj"c
"odbycia
d ~onu t o fi • OuU
&.
&il
OOi",,.-.yl"" z Cayen'"e. '7I\...~or"'we 'Illqt"ecZll'l'
. A.d'k·"
u nie
lJ7inien 6 ..
t ur.'Rje rou
,,"'uM
L.U!
v
'a
przela~ z I pO morz •
z"
~
ośmicS'zad,ą spraW'l'ledJa'WIOŚĆ f,ra:ncUJslk:ą,
celu, ani kierunku swej projektowanej
"'ro~enio 80 li ,,'tor'tur"
'l1adaj:w procesom charaIkter ikomeddff l'Ulb
podr6ty, u właściciela łodzi powstało
(IZ) Na wystawi'e światowej w ChlDca- stQpnia aibsol1buje uwagę chorych, te ' za- skecro cYlt1kowego. Odnosi się wraJŻel1!Ie,
natychmiast podejrzenie. te sprawa go zwtracają szczeg-6lną uwag-ę drwa ob- pom~naja. oni o SwYch dolegHwościach, jaJlroby reżyserja tYlCh slkecz6w spaczy,
jest "nie czysta". Rybak podzielIl się jekty wystawowe. jaiklemi są dwie sale co sprawja, iż podczas z.ablegu opera- wała w rękach samego młnisters1twa
swem podejrzeniem z kolegami i wszy!; operacyjne, jedna przeznaczona dla chi- cy}nego odcz'ltwają mntteJsze bóle.
sprwiedl\iwośC\il. WszYSCy mordercY' i
cy doszli do przekonania, te przyb~- fUlrga, dl'lUlga zaś cUa letkarza-denItyst'Y.
NIe mnti1ej imteresudące są poozek:aJlnLe, notoryczni przestępcy, którzy odzyskali
sze są przestępcami, którzy usiłują ujść
Miast jed1nostaj:ntle białych śoran i obl'i cwne w Plerwsz.ym rzęd'Zlie na od" woltność, korzystaj:) z n1ej, nie napasto"
rąk sprawiedliwości i opuściĆ nieleial- suflt6w wDdzl!my saJle; UJtJrzwnane w wrócenie uwagi dz.ieci 'od przYlkn'ości, wa'l1li przez ni[mgo, stanlQwiąc pOW<ł!Żne
nt1 drogą granice Francji.
barwnych l weso1ych tonach. OzdobłO' jalka ich czeka w sąsledTIillIl1 pokoju.. Po" nIebezpIeczeństwo dl'a spoJeczeń'stwa
Gdy agenci policyjni zgłosili si~ na- Ile są Orte wiewiórkami, Iilsamł, papu'ga- cze'kalmle trukli'e zaopatrzone są w aparat franousikiego.
stępnego ranka na brzeg, motor zafł!6- mi" łabędziami ~ postaciami z bajek, jak fU~owY, \vyświetlający dZ'je~i'1ll11e ~H~y,
I dlatego należy nlf:eć na,(hll'eję, że
wionej łodzi uległ nagle "zepsuciu", m- czerwony kapturek, elfy ł t. p.
kSI.ątkr z obraZ!kami, butdtowmctwo .1 Wle- katorga na Gudal1lie nacreże,ć będzie
ne! todzi nie ch~iano im .dać. za .żadn~
Utrz~ma,~a w tYf!1 .samym .styru sala ].e IIl1IflY~ zabawek. W TIJiISZY lecLneJ z sa~ wklr9t~e ?b p011lwrych zabytków prze~
pkniądze, albOWIem goścIe nie. c:esz~h opcmcYJna Istn}el~ lUZ w sZPItalu Ber- operaCYJnych, przeznaczony~h dla. le, szlOSOI, TI'legodnych dwudz,jestego wieku,
si ę zaufaniem miejscowych mJeszk~n: !lesa w SL LoUIS I wYw!~rać ma ba~dz~ i lmrza-dentysty, uifządzony łe~t wlel~(ll Panująca w kolonji karnei komp,cia nie
ców. Na ~0!lliar przy.b yt jeszcze I?leJ"korzvstn~r l"l~tv"., ~n paC]ent3(,~, .Wld'o~ I dom lale:<:~ który w zupełnoscl spełma da się u.s~n~ć ~l1ac~ej, j~k nr~~z r6\Vn~~
scowy poltc]ant, którem11 rybacy me o-jlYWYCb l. ,l~ l \V 11' ,:1 obrazów: IOl.:tflc7a swe zadame,
czesne ~l1ilesle.n'le tej halllebneJ Ins[r tllC]I!;
mieszkali opowiedzieć o "przestęp- Jących Slę przed il dl oczami, do tego
d Ił
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Garbarnia traci cztery punkty

po ty ul
\V

.istrz

Warszawie. - Czarni zdobywa: ą punkty

. WczGrais:a niedziela ligowa przy .. ~()lltrata~ W~sły w 18 minucie, przyno-, KS
niosła naogoł zwycl~stwa iawory\om.- SI wreSZCie pierwszą bramkę, strzeloną I
Jedynie zwycięstwo odniesione przez w ładnym stylu pr?ez Artura.
:

\II

Poznaniu

p~d,a druga bram~a dla zwycięzcy róWnlez ze strzału KluIl;ka.
.
T~n .sam za:vodnik strzela w 37-eJ m.
Czarnych w POZDanlU, :.:ydżać należy za
Wisła nadal atakuje, strzelając bar- Do zawodów z KS. Strzelec 22, wystą trze Clą 1 ~sta t~lą bramkę· l ' d P d
nieoczekiwane
dzo dużo. Atak gra bardzo ładnie, kom- nHo Podgórze z dwoma rezerwowymi
Ostatll1e mmuty.gry na ~zą o o. '.'
'.
•
binacyjnie. Napastnicy podają sobie od bez zdyskwalifikowanego Mltusińskiefo górz.a, l.ecz. wszystkie atakl prz~ry~a
DZIękI wczorajszemu zwycIęstwu nad nogi. Dobrze tłra również pomoc z Ba- I 1· Otf' _ k' ń
skandahczma prowadzący mecz .ędzLa,
tKS -.cm, umO::~l'ł a W'Is ł a swe stanowi. iorkizm na czele,
6
1ll0WS le.s0.
lecz. wynik me;zu nie 1
!
Krakowianie
nie pozostawili dO'brego p. L as k ows k'1 l W arszawy.
sko ltdera tabell.
i ulega do przerwy ZmianIe.
: wrażenia. Ustępowali znacznie przeciw-I
,narf~
Na pozostałych miejscach, nie zaszły'. Po przerwie, gra nie jest tak. piękn.a Inik owi i J"lInieśli całkie.m zaslt;żo-ną po:
"
.• ?8I
~IIJ.
G
również żadnę zmiany
. lak do pauzy. Tempo osłabło. Wisła, hU- ! rażkę. - Na wysokOŚCI zadama u gO~Cl :
Spotkame Czarnych z Wartą.w Po<
Legja
a"
DnńOJ1i!> k
. I mo przewagi, nie umie jej wykorzystać, I stanęli jedynie: bramkarz Ko-clwara oraz zna.niu, z.akończyło się zUi>ełnie ll1~o.cze, po por zee.z ".;; ....... ~ upuJe strzelając dużo, je.dnnk nieeelnie.
I' !roodJ.rowy pomocni,k , Kret.
I kiwanie wygrani. dru2lyny lwowskieJ. beza.~clacyJnie ostatnie miejsce, nIe z.do. I
Od 20 minuty ŁKS. otrząsa się z prze.
U wojskowych, którzy bezustannie: Warta grała b. sła.bo, zwłaszcu linja ata
bywaJąc w pięciu ~rac:h mistrzowskich, wagi Wisły i zaczyna atakować, mając · przeważali, nie było słabego. punktu.
I ku wypadła skandalicznie.
ani jednego punktu.
I, d,użo I?ozycyj, .który~h je~~ak ąie ~yko-I
Cał~ zespó~ grał dohrze, .lecz bez
Czarni natomiast ~jeli dobry dzień,
W grupie dO'ugiej "i.edlczanie znajdu-I rzystu)e. Wyrownall>le WIS 1 w pow.etrzu. sZczęścla, gdyz według przebiegu gry, wd odatku cały zespoł grał mezwykle
• si dal'
Ol Zbli' ł . d . h'
W 36 mi:1\1cie Król z 16 metrów stne ' zwycięstwo gospodarzy, winno być wyż- ' ambitnie.
•
!ą ę
ej na ~ze e.
z~ a SIę o ~lC .11a pię1mie w prawy róg, j.!:łn~k hram- sze. __ Micj&cowi z miejsca ujmują inicja I
Jedyna bramka padła w 25-ej mlnuJednak znacznie Warszawtanka, dziękI karz broni. Ostatnie minuty należą lnów tywę w swe l'ęce i już w 11-ej min. zdo- I cie pierwszej połowy ze strzału Ch.'l1ied1\-'1UD kOlejnym ZWYcięstw.Om nad kra- I do Wisły, jednak dos':iCloale t5rn;ący bywają prowadzenie ze strzału Klimka. jlewskiego. Należy z.aznaczyć, że Warta
kowską Garbarnią.
bl'amb.rz ŁKS. broni łacinie ..- Sędzio·
Wynilk ten, mimo przewagi gospoda- nie wykorz)'\Stała rzutu karnego.
Po zwycięst'wie nad Wartą, opuścili wał .sł.al.Jo p. K:-ai.':lrek z~ Lwo~n, _ni2 rzy utrzy~uj.e się d? przer:vr.
• .
Mecze~ k~erował ~. Leracz z Pozna......
l. ń.",l t '
..
l
..
.
dl
I
~vraZC1.ląc na 'ipabM. Pubhc7.i1us.:l 1: 00. I
Po z.mlalllC pól, JUŻ w plerwszeJ mLn. ma. - Wldzow 2 tysiące.
Cza ,.~ ....... ~a nlC mIeJsce, twa lllaJąc Je a

Strzelec 22 •• Pod'
3 O (1 O)
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~i~;:~~Ując!~bew łijowa przed9tawia\

ar z wianka . . • G barnla 2:1 i 5:3

I

GRUPA PIER~SZAr

(RM! Warszawianka. odniosła ~ dniu napadu.
,
.
Pkt. St. br. \ wczorajszym b. szczęśhwe ZWYCIęstwo
Gra rozpoczyna SIę pod znakIem
5 9 9:4 nad Garbarnią. która była znacznie lep- groźnych ataków Garbarni.
6 8 17:12 szym zespołem. mając 7S procent z gry.
Atak drużyny krakowskiej podcho~~ EU~l S
5 6 15:12
Atak Gar?arni,. gr.ający pięknie w po- dzi często pod bramkę gospodarzy, lec.z
5)
j
4 3 6:8 \ lu strzelał l1Jecelme I b. rzadko.
strzela b. mato. Warszawianka ogram6) racov a
3 2 8:8
B y ło to główną przyczyną utraty cza się w tym okresie do wypadów,
Legja
5 O 7 .18 d~uch punktów. przez zes~ół krakow- zdobywając nawet rzut z rogu w 13-ej
sl\l. zwłaszcza, ze WarszawIanka potra- minucie niewykorzystany.
1fila w ostatnim etapie gry zdobyć dwie
GRUPA DRUGA.
Pod koniec pIerwszej połowy Pazu~a~~z~~vjanka
8
lł bramki. dzięki czemu zapewniła sobie rek i Bator mlh dogodne sytuacje. lec?
)
7 ~: . zw,Vcit;stwo.
.
obaJ przenoszą z kilku kroków.
~) ~~rrt;i
55 5 8:6
\V Garbarni na wyróżnienie zasluguPo zmianie stron gra wy.Tównuie
5) Garbarnia
6
1;:l~ I je mimo wszystko lima napadu pięknie z nie znaczną przewagą Garbarni.
6) Podg(rze
5 3
l kombinująca w polu oraz Wilczkiewicz
Ataki WarszawianKi są groźniejsze i
. - na środku pomocy.
w 28 minucie Pillszek po rzucie z rogu
l! I.
3
'I
W Warszawiance najlepsi - Joachi- zdobywa prowadzenie.
ogolllllueg~a
,,:~,.N
mek w bramce i Rusin na obronie.
Warszawianka cofa teraz zawodni.k · k
d
1f
. \V pomocy zespołu warszawskiego ków do obrony, grając na czas. jednakNasz 1wows I orespon ent te e O-I miejsce Makowskiego zajął Hahn, który/ że w .18 min. prawy łącznik Oar},arni
..
Ilu}e.
',.'
wypadł jednakże slabo.
.
Walicki uzyskuje wyr6wnującą bramkę.
IYO
zawod6 wz LjJ'J~ \~ytąpąa 0 Nic.. szczególnie grała również linja
Warszawianka zn6w przechodzi do
~i n w norma 1~ym s .a ZJe,
.egJa ez t::ftCI.łłlWW':Z
Wili.łil!i\i!\l "ms_
&
n artyny. W ~)1erwszeJ połOWIe
prle- l
wa~ę ma dru.zyn.a g?sPodarzy, zdoby- ,
światowe
waląc w 15-eJ mmucle bramkę przez I
Matlasa II z rzutu wolnego.
Pogoń atakuje dalej. zdQbywając dalsze dwie bramki w 37-ej i 41 minucie
. . .
Llrzez Matiasa l.
.
W dll1u wczorajszym, odbyły Slę w
100 mtr. - 1) Walasiewiczówna 11,8
Pod koniec pierwsu:j polowy ~ra Pozn:mi~ zawody lekkoatletyczne, któ- (rekord światowy), 2) Koobkowa o l
taostrza si'ę. Le~ja gra chwilami brutal- ry~h głownym pt.tnk~~~ programu był metr wtyle.
nie.
pO'l edynek WalaS!.ewl.czownV. z. czesz~ą
800 mtr. - 1) WalasiewiCz6wna po
Ofiarą tei gry padają Nachaczewski, Koubkow~, oczeklwany z wlelklerr. zam morderczej walce z Koubkową w czasie
MaUas II i Kuchar.
[te~esowa.Il1p.m pr~ez. sf~ry sp~rtowe ca- 2,18,4 (nowy rekord Polski). Druga Po zmianie stron f:ra jest wyr6wna- łeJ P.olsk!. Wa!a~lewlczowna OIetyl~o zre Koubkowa 2,18,8 (re~.:ord Czech).
na. POg-O(l nie wykorzystuje szeregu wanzowała S.l.ę czeszc~ za porazkę. w
Skok wdal - 1) Wala.siewioczówna
sytuacji. natomiast Lcg~a zdobywa bram' C7.echosłowac)1, al~ .061ągnęła wspama- 5,46, 2) Ala.nis,k a (AZS. Poznań), 3) Si.kokę w 35-ej min. ze strzału RaJdlka.
ły sukces, ustanaWlaJąc.
rzanka (Stadjon, Król. Huta) 4,98.
W Pogoni wyr6ż~1i1i się: Matias II, ..
dwa no~e rek~~dy ŚWIatOWe
Dysk - 1) Wajsówna 38,10, 2) J8!sień
\V~<;jc\Vicz i Ni.,;chcioł.
I Jeden polskl oraz bl'JąC SW1 rywalkę w ska 34,35.
W Legij - Na\" rot Cebulak i Kel- trzech konkurencjach.
Kula - ~) Jasieńska 11,69, 2) Witiler.··
Zawody cieszył,! się w Poznaniu 01- sówna 10,85.
Seclziował p. Schneider Widlów 3 bl'zymiem zainteresowaniem. Przygl~doaPozatem w międzyokręgowych Z&WOtyls:ace.
.
ło się im około 10 tysięcy widzów.
dach sokolich pohite zostały dwa nowe
Wyniki przedstawiają się na.stępująco: rekordy Polski, a mianowicie w rrucie
60 mtr. - 1) Walasiewicz6wna 7,4 (re- młotem Więckowski 3~",81· oraz w szŁakord świ.atowy), 2) Koubkowa O 1 metr fecie. 4x100 mtr., która. wygrama została
przez sztafetę pomorskich sokołów.
Wisła uzyskała dwa dalsze punkty, wtyi.e.
mając najlen.sze szanse na zdobycie mi·
strzostwa. Drużyna Wisły wystąpiła w
Jęd
grze mieszamej l>ararnł 'Jędrzejowska,
S~\"y!11 normalnym składzie, jednak zaJ. Stolarow zwyciężyła w finale Pomiast Jezierskiego, ~rał w pomocy Bajomistrzynią
7)owskc. Popławski 6:0, 6:2.
1
rz .{ . który był najlepszym graczem na
W konkurencji jun~or6w tytuf'. miboi"ku.
tenisową Łodzi
ŁKS. roz:począł ~rę w ładnym stylu i
W dniu wczorajszym zakończony strza zdobył Br::dp.k.
ju,ż w 5 minur.~~, Król przebiwszy. się został w Łodzi turniej tenisowy o miprTez obrane WIsły, strzela zdaJeka Jed- strzostwo Łodzi.
?ak w aut. Obustronne ataki.kończą si~
W ~rze poiedYt1czej pan6w tytuł miled,' lak na bramkarzach. Wisła powoh strza zdobył Maks Stolarow. bijąc w fio~rzą~:l ~ię z przewa.gi i atakuje bramkę nale ferstera 7:5. 6:4, 6:4.
zesnotu łćdzb>~o. iD-ta minuta przynoW grze pojedvt1czeł nar\ Jędrzejow- WKS (Wilno) rozegrany w dniu wczosi ładny atak Wisły, który jednak psuje I ska poik'onala w iin2.li! Pozowska 6:2, rajszym w Lipinach zalkońcr.ył się senSaltysik r<;!k(1 Wisła coraz więcej strzela' 6:1.
sacyjną przegraną drużyny śląskiej w
i tak w 11 minuci~ strzał Obdułowicza
W grze Docl\\"6jntl oan6w para Po- stostLnku 0:1 (0:0).
miia o centymetry bramkę . ł..adny atak pławski. J. Stolarow pokonała parę fer-,
Bramka padła w ostatniej mDOllcie
tKS. ko~~y' eij strza.łem Millera w out. ster, Bratek 9:3. 6:2. 6:1 • .wreszcie w. iry.
.
1) Wlsla
2) Pogol'l
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Dwa nowe rekordy

ustanawia Walasiewiczówna w Poznaniu

rzeJ-ewska

I

WKS (Wilna)-Naprzód
1•. 0 (0:0)

ataku i w 2 minuty później Zwierz z podania Sztolenwerka uzyskuje zwycięski
punkt.
..
Warszawianka ;dniosła drugie zwycięsŁwo nad Garbarnią, zdobywając w
ciągu dwuch cni 4 cenne punkty.
O ile w sobotę zwycięstwo go~p"darzy uzyskane wstało b. slczę~llwie, t)
tyle w niedzielę było zupełnie zasłurone
Warszawianka górowała nad przeciwniKiem te'chnicznie, ~rała szybk'l, dQkła.dnie, będąc lepszym zespołem. Garb arni a, w przeciwieństwie do dnia so·
botniego, grała wyjątkrwo słabo i aoemicznie.
._
Niemal c:,.ły zesp6ł ovł niedys>ponowruny, a wyjątek stanowił jedynd~ Pazurek. - Do zawodów wystąpiła Garbarnia w normalnym składzie, Warszawianka z Makowskim na środku pomocy, Ketzem - zamiast Zwierza oraz Materslkim
zami.ast Frosta.
Po-czątkowo przeważa Garbarnia, niebawem iednak inicjatywę ujmuje Warszawiatl!ka.
Obi drt'
.
k
Ł •
regu d~Aod
rue wy orzys UJą sz~Y
W '.'; ~yc .pozyc S
'·
..
20·te.j tnlnUCle moczek wybiJa
bramkar~vw.i piłkę z ,rąk i krakowianie
zdobywa,j~ pr?wa:dzell.1e..
.
. Gra ozy.wla Slę znaJcz.nt~ w C1~gU 1.2
~l1nut padaj' czter~ b~amkl: 26 mm. PlItszek: .30 mk'l. Wahckl, 32 - po korne·
rze PLhszek, 35 - Kelz, 40 mm. - PamI'r ek
.
. Do. przerwy, WYllJ~ 3:2 dla W~rszawlankl. -;- Po p:zerw!~ ~arszaw;anka.
ma w dalSzym: clagu wIęcej z gry 1 z.c1obywa Vf 17 mm. bramkę przez Ketza, a
w 29-eJ przez Korngolda.
Na 7 mw. przed zakończeniem meczu
uzysk1.l1 a W1.licki trzecią bramkę dla
Ga'1'~rni .. - Sędziował dobrze p. War-

1ZYi?

dęszluewlcz.

-!I!!!I!IIIII!I-~~-------

Michalak mistrzem
kolarskim Polski w biegu
Da przełaj

W. Częstochowie rGzegrany został
dnIU wczorajszym kolarski bieg na
przelai o mistrzostwo Polski. Startow'alo 17 zawodJnilków.
Zwyciężył Mchalak CLe~a W-wa)
w C'lasie 50.21 przed Łazarczvkiem
(Victoria) 50,58. Tusniem (KS Broń)
dlowackim (AK S W-wa) i ·\ioczulsld~
(WTC).

w

POLSKA-WĘGRY 47 I PÓŁ 34 I PÓŁ
Międzypaństwowe snotkanie lekkoatletyczne Polska Wegrv rozegrane \V dniu wczorajszy m \V Król. Hucie

zakończyło się zwycię s twem drużyny
wf'~ierskiej w stosunku 47 i pół : 34 i

pół.

Dekorowanie przez pana ministra KomunikacJi Butklewicza krzyżami zasługi
uczestników pOlskłeJ wyprawy polarnej pp.: ioż. Centkiewicza (na lewo), Siedleckiego (w środku) i Lysakowskiego.

S'tolsko Ministerstwa Spraw WoJskowych na wYstawie "Przyroda. Zdrowie J
Opieka Społeczna" w Poznaniu.

Sarkofag w kościele Kapucynów w War
sza wie, zawierający serce króla Jana
Sobieskiego. Jak wiadomo,. kośc1ół KaW kapUcy królewskieJ w Kopenhadze
pucynów
ufundowany został przez króla
odbył się ślub drogiego syna króla duń
Na zdjęciu - Król rumuński Karol, z synem swym, następcą tronu, czyni prze- Sobieskiego. W tym też kościele sposkiego, księcia Knuda z księżniczką Kagląd gwardii królewskieJ.
czywały pierwotnie zwłoki wielkiego
roliną Duńską.
króla.
.
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Codzienna nowelka "Expressu"
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Codziennie .r aoo Wilktór. jedzie do czyna. jak twierdził napis umieS'zczony
biura tramwajem linii nr. 8. Wieczorem pod jej zdjęciem, stale myła się tern
w.raca do. domu tym samym tramwa- i mydłem gdyż uważała, że jest ono najjem· I zawsze zajrńuje to samo miejsce. lepsze·
.
Trzy miesiące trwał ten niezwykb
Z tegO bowiem miejsca może spoglądać
ną swa" ukochaną.'
romans.
I wreszcie Wiktor postanowił odS'LuJego najdrożś'~ ma szare oczy,
ciemną płe~ i w§pa,niale blond włosy.
kać swą ulkochaną· Przecież nie ulegaW błękitnym· k0stjumie który stale ło wątpliwości. że ta dziewczyna istnosi. " ... ~T'1da tak c2arując~. że każdy ~ia~a. Trudno było sobie wyobrazić, by
musi na nią zwrócić uwagę. Nic więc JakIŚ podrzęd1ny artysta malarz. POzodziwnego że Wiktor zakochał się w sający na usługach fabryki myd~a. poniei, że ~ałemi dniami myśli ty~ko o t~afil w s'Yej wyobratni stwor.lYć taniej.
kle arcydZIeło.
Talk pięknych kobiet niewiele jest
I pewnego dnia Wi'ktor zawitał do
. . I N' t t W'kt
.
kam toru fabrycznecyo
na Ś WIeCIe . .. le.s e v· 1 or moze spo.
h
• •
••
głądac na swą ukochaną tylko dwa ra- ~ZY mógłbym SIę .dowledzleć -:zy .dziennie. Rano i wi,e czorem. Gdy je- spytał Jednego z urzędmków - gdZie
dzie tramwajem linii nrt". 8. Tylko tam ją 'został <:norządzony wasz phlJkat reklaspotyka, tylko w tym wagonie tramwa- mowy?
. .
iowym może ' rosk0'5zować się jej wido- Pan peWtlD '1racuje w jaJ(1ejś konkiem.
.
kurehcvjnej firmie - uśmiechnął. się
Chwilami wydaje mu się, że nie jest chytr-ze urzednilk -:- N~e, mój. panie, teprzy zdrowych zmysłach. Ale wów- go S1P pan 0'de mme me dOWIe.
czas znajduie następujące wy1łumaWiktor O'Oowied7 i ał mu szczerze o
czenie:
.
Swych przejściach. PrzyZ;nał sie. że za- Przecież już nieraz zdarzały się pł0'nął · g"or~rf'm uczuciem do rej nie~
', lej dziewczyny.
wypadki, że mężczytni potrafili . się zakochać w portrecie, .czy zwykłej fo. I wÓwcz.as urzędnik wskazał mu atog-rafji! A ja się zakochałem w plaikacie gencję reklamową "Etos".
reklamowym! Przecież i to 'jest moŻili.W agencji przyję.to Wiktora dość
we!
życzliwie.
Wiktor znal bowiem ukochaną tylDyrektor wprowadził g-o do oracąwko z olakatu reklamowego fabryki my- ni i przedstawil mu jednego ze swoich
dla . Meta". Cudna. roześmiana dziew- malauy.

- Ten pan - rzekł, wskazując na
Wiktora - pragnąłby dowiedzieć się
iakichś szczegółów, lkitóra pwn umieś<:ił
na reklamie fJrmy .• Meta".
- Ależ bardw chęmie - odpowiedział malarL - Ta reklama istotnie mi
się udała. Wiele ludzi mówiło mi już o
tern. Jeśli chodzi o tę dziewczynę, to
muszę stwierdzić, że ona istnieje w ueczyviistości. Zrysowalem ją z fotogram.
Nie wiem jedmak, czy f01:ografja nie zaginęła. Musiałbym posż.perać w archi-

wu~iktora ogarnął

niepokój.
A wiec tera:L wszystko się rozstrzygnie. Jeśli ten malarz lA1ajdzie fotografię
ó
wd od 1..'
d
w wczas Dra opou<TIle u a mu się

odszukać dziewczY'Ilę·

A jeśli nie 'lnajdzie? To był0'by
straszne. Wikt0'r musiałby wówczas
całkowicie zrezygnować z dalszych posrukiwań.
Upłynęło killkamaście minut. Wiktor

pam jednego papierosa 'La drugim i prze
chadzał się nerwowo 00 atelier.
I nag-Ie zjawił się malarz. Uśmiechał
się do Wiktora i trzymał w ręku f0'tDgrafię.
- Bardzo sie ciesz.ę - powiedział
- te mog-ę się panu przysłużyć. Oto
zdjecie o które pan prosi.
Tak. to bya 0'na. jego ukochana!
- Na zdjeciu znajdzie pan adres fotografa - informował gO dalej malarz:
Powinien pan teraz zwrócić się do niego.
Wiktor p,ooziekował serdecznie malarz-owi i pobiegł do fotografa.
Zakład fotog-raficzny mieścit się na

przedmi'eściu, w małym, zaniedbanym
domku.
- Czy pan chciał się sfotografować?
- spytał Wiktora jakiś siwy, zgarbio-ny mężczyzna.
- Nie, mój panie, - odparł mu z uśmiechem W~ktor, wyciągając z kieszeni fotografję - Chciałem pana prosić o informacje w sprawie tej dLiewczyny. którą pail1 zdejmował· Przedewszystkiem zależy mi na jej adresie.
Fotograf obejrzał zdjęcie i ze zdumiooiem spytał Wiktora:
- Skąd pan ma to zdjęCie? Przed
tem. niż odpowiem na pańskie pytanie. poprOS'Lę o odpowiedź na mole.
Wiktor nie mial żadne~o zamiaru
ukrywać swych tarapatów. Opowiedział więc wszystko fotografowi.
A wówczas ten uśmiechnął się dziw
nI'e l' powL:>dzJ·al.
,,- Teraz już wszystko rozumiem.
Zaraz pan ujrzy niewiastę, której pan
tak s'l uka.
I zawołał glonśo:.
- Sylwio. pozwól na chwilę. jakiś
Pan prag-nie cię zobaczyć!
Wiktor zamarł w oczekiwaniu. Dn
atelier weszła kobieta. o której marzvl
od tylu miesięcy. Tak. to była ona. Te
same rysy. to samo spojrzenie! Ale. niestety. Sylwia miała siwe włosy i zwiedrą. pomarszczo,ną twarz.
- Wyobraż sobie - powiedział z
uśmiechem fotoR'raf do żony - że jakaś
a.g-encja reklamowa odnalazfa twoje
zdjęcie z przed dwudziestu pięciu laty
i wvkor1.vstała fe dla celów re'klamowvch· Nie rozumiem. w jaki "posóh je
zdobyli!
Tłum. D.

ecŁwo Republ.eka
ł Adml~!stracla: ł.6dt. Piot>'kmvska 49, Tel. Administracll: 122·14Konto P . K . O e".Wydawol
.
" Nr . 68 .14°" Rellakr'ill
Tel. Redakcu: 12i-24. 136-43. 1-~-,U. 189.0U.
Ogłoszenia- w tekście 50 gr. za wiersz miiimetrowv (na stronie 4 szpaltY)1
P r e n u m e rata: z kosztami orzesvłki oocztowel zł. 3 ~. 50 miesieczni.
•
nekrololl:i 40 gr. za wierst milim
Droone: za olowo 15 IrrosZ)".
naimnieisze zl. 1.50. Poszuki"anie oracv: za <Iowe: 10 zrn<Z" naimmeis'te zl . 1.20.
----lilii. .

Za wydawcę i druk.: Wydawnictwo "Republika" sp. z ogr. odAJ.~ redaktor Odpowiedzialny: Jan Orobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.

