-o' do wojnu
ł:eno

vYDAN1E'

AB

(na str.3-ej).
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CHAUTEMPS.

DE .TOUVENEL

wybitny polityk francuski,
wymieniany jest lako kandydat na premIera wrazie
przesilenia rządowego we

WTOREK, 17

PAźDZIERNIKA

1933 R

Nr. 287

CENA 10 GROSZY

franeli

szubienicy nad

b. ambasador francji w
Rzymie, spółtwórca Paktu
Czterech. stał się przedmiotem ataków prasy francuskiei.

Ha ·SI'W

głowami

Zbrodnicza para przesłuchana zosłała przez s~dziego 'Iedcz>~go.
'Malis2::owie poddani będą badaniom psychjatrycznym
j)~j§ od6~d~i~

I

._.

si( flonlron'of:jo

~

1ii§sflindóRJnq

Kraków, 15 października.
~ru:~nych do~.ab~owemu przesłuchalfll? \ tacja .odbę~~~ się najpra'Ydopodobniej; i Soleoki, wzglęcLn~e &. Bobilewiocz lub
Śledzrł-wo w s,prawi-e pOllurJi zbrodni Dza>s rozpoczme S1ę dalsze przesłucharue' w dniu dziS1eJszym w god'tlnach połud- : Partyka.

I

przy ul,icLy Pańs,~iei 11 toc~y s4ę w dal:! św:i'aruków, których zjawia się coraz wię- ; ni?~ych a be~pośrednio potem nastąpi
~ SItanie psycMc~ym M~lZów. n~
szym CiągU, lVlaltszowe byh przesłut;hanll Cel].
wlzJa lokalna.
,
. ,
. I s~ąplł,a radyka.lna zmtana. Z~aJ~ ?m s
z przerwami koniecznemi na ocLp.l}czyLekarze znawcy sądowi dr. Olbrycht
. Dr" Glatzel, ,PO~ ktorego op;.e/j{ą znaj l bl~ ~oskonale. sprawę z tego z-: JUZ za ~Y
nek prz-ez 30 godzin i złożyli wyczerpu- i dr. Jankowski przystąpią również dziś ~,!Je S1ę ~uesskllIl.downa, orzekł, ze ~tan ł dZlen staną prze~ sądem doraznym, ktojące zeznania.
do zbadania stanu Umysłowego Malisza. JeJ zdrOWla. pozwa~a na . konf~n!acJę z Ity zadecyduje o l~h ~a1s~ym l~sle. StraB dania t
t
.,
k'lk dn" I mordercami natom1'ast me moze Jeszcze I s~na walka z S1.l1ll1'El.Olem l z widmem szu
One~d8;j po południu, zak~ń~zyły wła ! a .
e po rwalą Jeszcze. I a
l Ilona opuścić sz.pitala. Dlatego też kon- bienky odbiła się n,a zewnętm.nym
ich
dze pOl!:::YJn~ swe dochod~enl.a l przeka- , zCllkonczone zostaną około srody, . pa- I frontacja odbędzi-e się w kancelarji od-I wyglądzie. MaliszOWa ciągle płacze i za
zały MaliSzow władzo~ ~ledczym.
czem akta Odesłane zOst;'lną do Ploku- ruziału chitrurgi.cznego Slz.pitala ~w, Laza-I lamuje ręce. Malisz zaś chodzi nerwOWO
zW11ą.zk~ z tem przeWleZlO00
.wc.zo.ra] ~at~ry celem wygotowan1a aktu oskar- rza.
po cek Malisz post.arzał się 9tra.sznie w
zbrodll1~zą parę z. ar~sztu . p~hcyp~go . zenla.
W wizji lokaln.ei Suesskindówna u-I ciągu kilku ostatnich c1ni. Oczy jego stra
pr~y uItcy KaoomczeJ d? ,W\ęzlema sw. \
Jak się dowiadujemy; w rimach to- działu nie weźmie. Jak już donosiliśmy, ciły już c1awny blask, który tak podobał
Michała przy ul. SenackIel.
i czącego się śiedztwa odbędzie się rów- I rOzprawa przeciwko Maliszom odbędzie I się kobietom. Maliszowa wygląda rówObecnie całe śledztwo s,poczywa w ' nież konfrontacja Malisza z p~ostającą się 25 b.m. Trybunałowi przewodnic~yć ni-eż o wiele
starzej a jej anemiczna i
ręka.ch sęd'Zi~go śledczego dr. Zachar-' w szpitalu Eugenją Suesskindówna i WIZ : będzie wi<:eprezes sądu okręgowej!o dr. żółta twarz przybrała kolor ziemis,ty.
ja lokalna na miejscu zbrodni. Konfron. l KruplIiski wotować zaś będą dr. Stuhr, l
skiego, który ze swej strony poddał

I
!
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I

I

I

os- :

Sens·a cyjne wyniki wywiadów przeprowadzony,ch przez współpra
cownika "Expressu". - Ekspertyza krwi rozwiąże ponurą tajemnicę
---.---------------Ogrodowski W dalszym ciągu nie p.rzyznaje się do winy
~ozn~ń. 15 października.
~rz~dn.ika i wod~i wzroki~~ nao~oło I <?tóż ja.k z powyż~zego . ze~tawLeni,~' szmatach, a mianowicie na derce, na
, :::;prawa taJemmczego ~~rdu. popel- siebie, Jakby bał Się za.łamama psychlcz- wY01kało, Ogrodow~k1 popełnił
sWOI
Szmatami temi Oluodowski przypu'

_----. ....

...............

l

I

n~onego ~rzy ul· Przen:~sk.ie~ 35 na os9- neg-o,.
.
. ,
,
mOrd przypus!czaln1e o g. 3 po p~ł. po- szeza,lnie w dera! mie 'sce iedz oweble Mani 9grodo:v~kleJ . TIl~ przestaJ~
Clek~wy Jest. rówmez f~t: ze ~dy:; czem -w:ys~edł przed dom, względn1e cze mi plamamf a . potem Jszm~y pKd!ożył
lb~orbowa.c ludnoscI całej Wlelk?polsk!. g-o pytają o. St~sJa, trwa w mll~zemu. I i ~ał w l~b1~ na. powrót syn~ swego ,St~- pod z w ł ~ k i ż o n y. Plama krwi
Juz 11 dm upłynęło od wykrycIa te~o zdr~dza wl~I~le zdenerwowame. N,le : sla. Stas, , Jakesmy wykazah, był, wI·dzLa która położona była obok nóg, posia'!TasZnego mor.d:r~~wa a docho?zem,e i zdaje on s?ble Jednak sprawy z te~o. ~e I ny ostatt~lO na .ul: Ja~uba
W,ulka, pO-. dala bardzo dużo skrzepu i śmiemy
me zdoJalo . wYJ~smc ~a~ó~no taJeI?ru-' dochodz~me prowadzone :nerglczllIe czem znikł w taJe.mOlCZY sposob:
. I twierdzić. że nie pochodliła ona od tnicy I?ordu. Jak I . zaglmęcla 7-letlllego przez znaeng-o z szereg-u g-łosnych proWedle naszego przyp~szczeD~a Stas pa Og-rodowskiej. Skrzep ten jest dość
,tasl~ Ogrodowsloeg-o•
cesów. pr~k. Hrabyk~ pom.alu, lecz co- został zamordow~ny w m1eszkan~u. po- ; duży. tak że liczy średnicy około półPIsmo nasze. w POCZUCIU obOwiązku r~z więceJ. przyczYlllaJą SIę do zdo~y- CZem Ogrodowsk1 zamknął .drZWI l WY- , metra. Jak już wczoraj zaz,na'czyliśmy,
lzi.ennikarskiejZo przeprowadziło przy cia coraz .to n~",:ych . d.~wodów WillY szedł do. pracy. O .~odz. 7 w~,:czorem we; wladze śledcz,e przesIały próbki krwI.
)omocy jednejZo ze swych współpra- Og~-9dowskle~o ,I ze naJl?hzsz~ jut .prz~- wt.orek Jak z?ołahsmy ustabe, OgrOdow \. jakoteż szmaty clo 'lakt'adu medycyny
~wników specjalne wywiady. które szt~sć prZY~leSle rOZWlązallle t~J~mlll- ski spotkał S1ę na ul. Marszałka Focha sądowej.
doprowadziły do ustalenia szere2u do- czeJ zbrodm przy ul. Przemyskle]·
z pewnym kolejarzem, z którym pił wód
wodów oraz postawienia hipotez. poZ przyjemnością stwierdzić mu.&iJtIJ.y, kę w bramie jednego z dOmów.
Śl~d'Y te zbac1~ pr?fes~r medycy~y .są
partych przez wyniki dochodzeń. Po- że prowadzone przez nas we własnym I
Na.s<Łępnle OgTloc1owski
przez całą doweJ rur. Haraśklew:, cz, Jeden .z ,na]blt.ż
zwoł'ły one ustalić, że mordercą Ogto- z,akresLe wyw~ady w sprawi.e tego Ła"iem I n.oc pra<:ował, poczem o g, 4 wyszedł na szych byłych
wspołpracow01lkow dr.
dowskiej jest iei własny mąż Stanisław, nruczego morderstwa i po,stawio.na przez i pół godziny na miasoto przyczem nie jest I W~hho~a z Kr~kow~, ?rB;z dr. Laguna
Osadz.ony W więzieniu przy ul. Młyń naoS hi'Potez.a, tak co do s'Prawcy i prze-I wykluczone, że odwj, edził on dom swój ! ktory ~a ostatn:em. ZJezdzl~ lekarzy v.:
ski ej Ogrodowski coprawda ustawicz- biegu zbrodni, jakoteż tajemnkzego za- i WÓWCZMi gprzątnął śl8!dy swej zbrocLn,i, POZlOatIll'1.l wsłaWl~ Sil weml wykł daI?l
nie . przeczy temu,
jakoby popelnił gnęci.a StClJSrua, z.nal?,zły u~nanie wł~dz jruk i wyniósł ciało SbasLa.
na emat nOdJc . z' Ol yczy w z,,1. reSl1e
mord. to nie mniej pierwotne przyzna- śledczych, ora.z potWle.rruzenua w wyruku
me ycyrny są wC').
nie się a potem cofnięice tych zeznań, dochodzen.
Jak O g ro d o s k i
Celem tych badań iest ust,alenie, czy
oraz obecne zachowanie się potwieroza_
..
ślady krwi na szana,t ach i na podłodze
ją w całości pierwotną tezę·
Kiedy popełnionó
pochodzą od jednej tyłko czy od dwuch
b
J k d l
.
osób, a więc czy są bo tylko ślady krwi
W czasie przesluchania Ogrodowski
daje stale wykrętne odpowiedzi, Należy
Z rod n ię
po zbro~~la i~~~ St~~~~~~~~kfej Og~odO'WSkiej, czy równi,eż i Stasi,a.
stwierdzić, że nao2ół stworzył on dla
Hipoteza nasza, że Ogrodowski po. znajdowały się dwie piamy skrzepI ej
Jak ~acLomo, n.a pods.tawie n,ow()siebie dobre alibi..
pełnił ohydny mord na swej ionie nie w krwi w od1eg-Iości 1 metra jedna od dru- czeSlllych bClldań możliwe jest rozwią.za. Jest to zb~odnJarz tego typu,. kt6r~ nOcy z wtor~u na środę, lecz już we wto goi'ej. Jedna z plam była w pobliżu glo- n~ tej sprawy. Pozatem d"J za.kładu megranatowe
me przy~na Się ~am do zbI?<iTIl. pó.k~ rek o g. 3 przyjęto dziś za pewnik i cała wy a druga mniej więcej w nog-ach, dycy są/ruowej pr.ze.kaza.no
ladze sledcze me udowodmą mu Jej prasa poznańska cytuje to obecnie jako Miedzy temi plamami było z,amazaB1e uJbrm,e OglTodowSllcie~o, które nosił w
ałkowiciefakt ustalony.
miejsce. talk" że odrazu rwcałosię w cLniu doikJollla01Ja mordu.
C.hodzi w tym
We wczorwjSlZym numerze przyn,ieśli- oczy, że morderca wYcierał miejsce wypClld!ku o u'5t8!lenie, czy na
ubraniu
, śmy zrekom,bruowany IX'zez na,s, n.a mo- 1l1iędzy jedną a drugą plamą·
Z',n,ruj.dtują g,ię j,a.k.iekolwieok phITlv krwi.
ch c~ patrzeć
cy wspomni,anych wywiadów, dokła.dny
Zaz,naczyć należy. że plamy te nie
W~iJku ekspertyzy
le.karsk,1ej w
oczy
przebieg oc;tatniej doby ?rzeG
wykry· Dochodziły absolutnie od zranienia g-lo- tym kierunku należy ocze.k.i.wAĆ w poło
Znamienne jest. że Og-rodowski przy cw,m mOifdu z uwzględnieniem szczegóło wy. albowiem gtowa spoczywała na wie tygoc1n.ia. Z tą chwilą_r.I,l&ZY ró~
SiPl'awcy szmatach. a mianowicie na derce, an na.pr,zód raźD,ie oałe dochocl.zenLe.
:eznaniach. nie chce w żaden sposób wem każdego n1emal kroku
dessou zamordowanej, jakiejś l>06zewce
'atrzeć w oczy
przesłuchującego go mmdu.
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, cmłhł_traf;Ja ~~~
dla całej

RĘDAKCJA

dla

ca.łe.)

MALOPOLBKl

MAŁOPOLSKl

Kraków,

Krak6w.

ul. Pijarska 4
Tel. Nr. 165-11('

ul. Pijarska 4

Tel. l'\r.

171~Oo

RfOAKCJA przyjmule Interesantów od II l IIn~ południem I od 5-7 wieczorem, ADMINISTRACJA (dzla' sprzedal2JL pisma) od 9 rano - w południe I od 4-7 wieczorem - (dział
Inlerlltowy) Od 9 r.no - I w południe I od 4~7 wieczorem
ADRES TELEGRAfICZNy: ..Expre~ lIultMwany", Kraków..
KONtO P. K. O. Oddziału krakowskiego, Krllkó", 411-700

9ur~nistrz "jeńcem

Pokłosie zajsć w

ll

rozwydrzone otłumu

o~

Ropczyckiem przed sądem w Tarnowie

j

! ...

le,

Tragiczne zajście na plantach

Tarnów, 15 paid:zietlnika. I mi,asta, rozwydrzony tłum za poduszcze.,
Kraków, 15 patdzlernika. ! kające20 w ciemnościach nocnych toł. Główne _... 'nie w powiecic l·t'opC:l:yc' ni~m oskadonych iwałten'l powlókł bur
Wczoraj okolo pÓłnocy ,Uieliczni: nlerza. Rzuiono Się za nhn Vf p02 o
bm znalazły już swój epilog w wyroku :mstrza Pragłowskiego ze sobą, zmusza- prz,e~hocLl1ie n~ planta~~ obok ~1. Basz- ;
Okazało si~, ż~ jest t9 kapr~l S-g-o
i"
-I · '">go trybu!1(łiu karnego o któ- I Jąc go w ten sposób do udziału w roli
toweJ usłyszeh krzyki 1 woła~la. o po- baonu telegrafIcznego. J ozei Sopyra·
rym już donosiliśmy Teraz jedna.k wy- t bierne<ło widza w pożałowaniu gocL'lych moc. Początkowo ~ądzon?~!~ Jest to Sopyrę aresztowano J. 1'0 wyle~!tymo
C'hod.::ą na jaw pewne szczegóły, rzuca?ą- I wypadkach.
. lwykla awantura ulIcz-t:I~, _JakIej terenm \\lamu oddano V! r~c~ zandarmenl. OsaSąd o,gło5dlł wyrok, mocą którego os· sa stal'e plant~. Po chWIlI Jednak rozległ dzo~o go w wlęzle~1U przy ul.. Mo~t~ce jaskrawe świoatło, na akcję elemenŁów Y'tywrotowych, które p,rzygQ\towały hriony Józef Przydziała skazany zosŁał ,się krzyk kobIecy:
•
t~PPlch. R~n~ą kobietę ~ staDle Clę zza.;ć.::a.
na 5 tY!!:.Jcmi bezwŁglęcLnego a'res?tu pod!
- Ratujcie. m()rdu~a!.,.
klm przeWle.Zlono do sZPitala.
W związku z tern zna;jduj'l s.i ę n.a wo c~a,s gdy pozostały. ch os.karżonych. z p~ tl
Na mi~jsce ,nadbie~li poli~janci i;, Jak S..ię CJlkaza!o, bvr~ t? prostytutka
kandzie tarnowskiego sądu okręgowego wodu braku dOGtatecz:nych dowodow Wl przechodnIe, ktorzy uU'zell lezącą w lam. PIZY ul. Rako:vlok~eJ Henryka
kz.rnego róż.ne sprawy z art. 248, i 251 ny ze,stał ,uniewinniony.
kałuży krwi .Iakąś niewiastę oraz znl- I Smletalska. Po sutej lIbacjI :vyszta ona
k.k. Między innemi trybunał I"ozpatry-' *
•
Mm
tt w ,z SO'Pyra na pla~t., '!" CZ~SI~ s'Prz:cz,a ł ci?; . t'
b I
ki Sopyra zadał Jej kIlka ClOSOW nozem
w
Stan jej jest
Na łav\Tie oskarżonych zasiedli: Wojcicch Paśko, Józef Przydział i Stanisław·
krakowskiej młodzieży szkolnej
Chrta~. oskarżeni o to, że w dniu 6'-ym
. .
,
cz.envca .b. r ..w czasie marszu p~tętnej
Kraków, ~5 paźdzIernika.
szkoła IV przy ul. Smolellsk 7. szkoła
hitleryzmowi
kllkulY:;lęczne)
kolumny uzbroJonych
W trosce o .zdrowJe mtodego poko- XX. przy Rynku Kleparskim i szkoła
chi'o'?ów, wykorzystując podrtiecony na- le~la. Rada. szkolna Mi~js.ka w Krako-I XV~II przy ~l. św • Sebastiana. Dalsze
Kraków, 15 październi~~,
(itr· i cllVviii. dotonywali aktów gwałtu, WIe zorgamzo:vała W bICZ. rokU szkol: I' dWIe poradnte otwarte 'wstały W dziel~ ,
Wczoraj o go~z .. l przed poł~dm~m
na O'Ob9.ch postronnych, zmuszając ich nym na terem e miasta Krako,,:a plęc I nicach: w Podllórzu ~l'Zy ul. Szkolnej odbyła się w ~ah k~na JJAtl~ntic wIei~"i_ o:.ha i terorem do przyłączenia się do Poradni wychow.awczo - lecz~lczych. I nr .5, W szkole XXIII I w Dąb111k~ch w I ka ~e~onstrac].a ZWlą'lk?w I st,?warzyi\llUU'
W każdej poradm współpracują psy- szkole XXX przy ul. KonferedackJel 12· I szen zydowsklch przecIwko hlUlerow
'1
.'
•
. . ' cholog i lekarz· R.odzice i wychowaw-!
Godziny przyjęć w tych poradniach com. W zebranui wziął również udział
. Os ·;arzcm J'.'JaJ.ąc d'J dyspo.zYC)l broń cy dzieci w wieku szkolnym. oraz przed są następujące: rejon I· W piątki od go- I prezes wyznaniowej gminy żydowskiej
s .t : '.1'\ wyro.lI ~:ah
~rotbą uszkodtl!- sz,knlnym. mogą lwracać się do tych ' dziny 17-ei do l8-ej, rejon II. W czwart- I dr. Rafał Landau.
n~1t CIała WZlę(;' ud.Uału w demonslra- instytucyj PO porad~ we ,vszystJdch ki.od .16-ei do l,7.ej, rejory III .. w ponie-I
W cz-asie wiecu wygłoszono szereg
eji.
wypadkach trudnOŚCI wychowawczych. dZIałkI od 17-eJ do l8-eJ' rejon IV· w mów pozcem zebrani w ilości kilkunastu
Między innymi - otoczono kołem Porady s,a ~zpł.atne..
środy od 17-ej do IS-ei i rejon V. W śro- tYSię~y osób uchwalili ostra. rezolu~ję
~ urrnistczil miasta Sędzisz6w p. Pragłow
W ~rOdmIeSClU Krakowa otw~rto 3 dy od 17 -ej do l8·ej.
antyhitlerowską oraz wvrazW podzlę·
skicgo. w chwili, gdy ten Eitał na ulicy Pił poradnIe w następujących szkołach: I
kowanie rządowi polskiemu za dotychsudski~go i obs~rwował przeciąga,jący
ł
czasowe stanowisko-

n.

I

'*PDril d"
,
nIe wychowawczo . lecznłCZB

d4 Cą' ~~\~~~k~ ~\~~~U~~~iu~:~:' ę.

pierś·

dla

I

ciężki.

Manifestacja przeciw
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t~~~!~t~~V:d~i:~~~~:ro :n:~o:L'ci: i
N:e

re.,pektu;ąc urzędu

Kr~ków.

burmistrza
·;sn~gDm~;:;~~ ~t~'f,~

p~źdliern.pka. działek

kilkudziesi~ciu

II ~onn~UI emy ~ołuotłetOw i=

15
l
na
morgach!
prac?wmk6w f~zy.<cz- przyznanych" przez Ma~lstrat. O~e~TIl
do Slprzedaty a'Łet we wszystkich ml~j'nvhc pny ul. Krotkie.1 W KrakOWie od- I "dzJałkowcy otrzymalI zapev.,rmeme, II BCO'wościa.ch Małopolski. ZgłoBzeni.a do •
~"'ri'wobó~stwo
Ibyło sie onegdaj zebranie dlierżawc6w!że władze. tak rządowe, jak i miejskie'j· : admmost't"'a.cji "ExpresoSu IlustrowaJ!Lego" w
-- • .
"
..
ogródków dla bezrobotnych t. zw· i pójdą na rękę szerokim sferom zatnte· a Krakowie. ul. Pija~a 4.
.
I!
Krali:6w, 15 paZckler!1Jl,ka. I ..działek", celem zrzeszenia "dzialkow- I resowalTIej ludności· P. poseł Bogdani I :III1I1SiliilMllllilllilIlIlIlIllS• •IlI1i1I1I1DI!!2lIi.l:i:tł
~koto ~. 11 '!" no<::y z~uwai;ono na ców" okręgll krakowsQdego. W zebra-l przyrzekł nowo utworzyĆ się mające~
plan '. . h nap-rze_c~w WO}ewC!dzt:waI le.tąctl niu wzięli udział pp.: Inspektor Prac. y mU zrzeszeniu wszelka pomoc prawną.
ludności
bez ['i" lytomuooScl kohl'etę. Ll~zyła ona C~arnlec'ki. inż. Biechoński, poseł dr.
Po zamknięciu dyg,kusji uchwalono,
o,k~lo 20 lat: Pr,zybyłe po,gotowle odwitot Bogdanl i dyr. Ogrod6w Miejskich, i że wszyscy dotychczasowi "dzialkowKraków, 15 paźd~iernika.
ło Ją do s7.pl,ta-Ia.
Gauze. Referował p. Cepuch, a prze- cy", celem uthvalertia ich praw, oraz
W ctągu mi'e.siąca sierpnia r.b. zawar
Jak się okazało, ni.ewiasta. owa zały- wodniczył p. Wróblewski.
nowi członkowie z pośród bezrobotnych to w Krakowie 116 małżeńs-tw, w tern 88
ła .."iększą dOlZę jakiejś trucizny. PonieW dyskusji za.bierall głos PP.: inż. mają zgłaszać si·ę do p. Zubrlyrklego, chr2'!eściJańsk1ch. Urodzi,lo się 256 d.tie·
waż przy dena1ce nj,e zn-elez1ooo
za·d- Wiechoński, oraz referent Magistratu· klerowinka StołoW'I1i Prac. Fiz przy ul. ci. nieślubnvch 60. :l 7. tesro 20 7:vnnwnych dokumentów, nie motna było uS'ta p. radca Dyrpek, który udzielał wy jaś-I Krótkiej l.
skich małżel1tsw rytualnych. Wśród
lić Jej i:cten-tycmości. Stan denatki jest ttień. w sp1'awie utworzenia nowych
.
żywo ur{)d'l.Onych było 132 chłopców.
ci ę.ż:k i.
W tym samym okresie zmarły 184
I osoby! Przyczem w szpitalach 85 osób·
REPERTUAR KJNOTEATROW.
Z przyczyn śmierci najwięcej przypada
Teatr M. im. J. Słówaeklego - o iodt. ZO·!!l
•
_
•
. ,
na gruźlicę 34 I na choroby serca 28.
"Se+~~;r "Bagatela" _ o gOliz. 8.ao "Matka i
klotnl Z zoną
pallł
Wśród 1jmal'tych było 134 chrześciat~.
Teściowa".
JasłO, 15 patdzijl!l"nika.
s<ttych ł pocLpaltł ~aljdująoą"łę taJn, II
ODCZYT
R~pER'I't1AR KIN
Mał2Jonlkowie Kaszowiei zamieszkali slQ\mę.
•
ADRJA: ~ Dzieje grzechu"
•
w Zagórzanach, żyli od dłttż$ze,go czasu
Gdy pło,mie-n,ie ogarnęły cały dom i
Odczyt autorki .,Błędne~o kob KryAPOLLO: ~' "Zdobyć de ~.usze" .
.
w .niezll~1:L~, ~ :wiąlik~ z ~~eIi1 cLocho- sąMe~J spieszxli. ż P~()cą,. pLjany ~a.: s,~yny" p. Zo~ji Mo.drz~;ewskiej oclibęruzie
ATLANT~C: - "Wuj Mo.%e§ . .
.
d'z,lł.o m~ęcLzy n~1!lU do WIelkIch !iwan,t.ur.! slia nIe pozwolił 1I1n !!asic ognia, odgraza- I SIl( w Kolleglum }\kladów t'>lf11.1kO\"łych
PROMlEN: -:-,;,Romans cygańskl"I ..l(obltW bez Przyczyną :nLesn.a.sek
była chorohli. jąc się, te podpali również dom sw~l tego ,(Rynek Gl. 33) dziś, w poniedzi':łłek, o
pnzy.szłOŚCI .
,j~ ki '!~~L
•
•
. d
.
•
SŁOŃCE.
P 5 dnik md.łoś '1'
wa S:kł 001100:1.łĆ CIO
erni~a.
c~owel.
go
z. 7 -ej. WlecZorem.
SZTm:A:
·:.Z~;;yĆ' cie mU8~e:' •
ql1e~~a1 późną nocą Kawa wrócił ~u·
Z wi,e.J~hrt t1"Udem udało się ~ul'jata
. Odczyt J?t. "Dla~zego na'p!,s~łem "Błę
śWIT: _ P~Zlcl tnMl1rĄ" .
peŁme pi,aalY do dOIi1u i wszozął zrtow ub~,władIl1ć, poczem oi!łeń ~lotkal1:Zo'va- d.ne koło Krystyny potprZ<lI,l.zl p!'2emó'
UCICHA: - "K:.n.g Kcm.g",
kłbttJlię z ~oną, poCZem pobił ją i wypę- no.
wieni'e p. Kaz. CzachowSlk1ego ,,0 kobie·
TYDZIE~ PROPAGANDY J!SPI:!RANTA.
d~a Z domu. P.LjaJk u.d:ał się nas·tępnLe na
Łach liter,atkach w Polsce",
W Muzeu.m Przemysłowem przy ul. StnI'l·
INTfR.ESUJACY ODCZYT.
leńsk 9 w Krakowie odbędzle Alo Vi dnIu dZisiejszym akademia t okazii otwarcia l. 1'ygOIlustrowany muzyką [ śpiewem odczyt p. t.
dnia propagandy Języka mlędzY'Ilal'Odowero
..Ballada w epoce romanty~mu" wygłosi p. MIEsperanto. Począte,k o godz. 19.15. WSD6!ud!lat
rosława Burs6wna Związku Zawodowych Pra~
Muzeum
biorą i przem6W1ienia W)'głoszą Jn).: Ptof. dr.
cowników Umysłowych przy ul. Slawkowskiej
O. Buiwid i lektor U. J. T. Hodakowskl. W czę
6, we wtorek, dnia 17 b. m, o godz. 19.45.
Krttków,
15
paździ.ern.jka.
misamja;tu
RzaPu
m.
w
Warszawi.e
400
ści koncertowej wystapia m. In. pp. M. ChmielWstęt:J wolny. Goście mile widziani.
Ja.k tlll.6 ~(otmtlie KoanHet Budowy zł., Pol:w d Zw!t.ze-k Turys.t. z.a znaczki
Tryczyf1ska, Z. takoclńska ł S. Schlelchkom.
Muzeum Narodowe.go W Kra,kowi,e dat- prop,a,gruncto'We zł. 365.20.
NOCNY DYŻUR APTEK
sHK.U
..
~Kt4.··-INrt»ł.14I.0
.....W·····y··I4·I4·IH.,.. kc".... na. bud,owę w~ż wzrasta W dal· Wol'eszcie 2)EłJznaczyć naJetŹY, że zbiór- "Apteka pod Słońcem" - Rynek A.-B. 43,
nym cia,gu t41,acmiejsze kwo,~y ofiaro- ka n.a Ryn·ku kr:rkowekoim podcza.a kon- "Apteka pod Eskulapem" - ul. Gertrudy l.
waJi: Henryka Francka Synowio S.A. w cert,u o,rki'ełU' wojs.kowych w p~tedcł:tień .. Apteka pod Matką. Bos~~" - u\. KroW?d~rska
•. .:t 2 000 I Z; e·dnoc~onlol f,a brtl'
-'.... . 6
.l.J..
'k
74 ...Apteka w Dębmkach - ul. KonoPnIckIej 3.
SkaWUlle~..
upoważ,n{aJl\cy katdeao CzytelnIka d"
{1 UI'OczyS1wllJCl
. pa.",u!z,~.e.mj, a, pil"zeprowa .. Apteka pod Złotym Orłem" - li\. Krakowska
otrzxmania biletu na pie4'ws~e I11leJsce
butek S.A. zł. 2.000 1 Altesse -- Wiała S. dIz.oM pr,zez Otl'lga.rtlzatJe haol'cerSlkie, przy I 9..• Apteka - ul. Mogilska 16.
do KrakOwskiego kina uSWIT" ta lto·
A, faJbf>'tJ'ka tutek i bibułek tł. 500. Pr(!. 11;10 ła 350,97 zł., .a czySiŁy dochód t kOlno
W Podgórzu - .• Aptęka pod Koroną" 19 mlnalna oplata podatku od widów! k.
,ł
&1
t
t h'
d ·k·
.. _1 • h
M Rynek 9
i$
,~z S Polskie.J Akad. Unr~ejętl1o,ŚCl prOł. cer u c oru urzę nil ow mleql5l1uc w U· . - - - · - - - - - -_ _E;:mt!mllllll!i
Wainy tylkO Wdniu 16 PBLdIiern.
1~Jl t.
u. J. dr. Kostan cki zł. 1.000. 'Prezes z~UIt1 Na~odQWOO1 w dil1iu 7 hm. wyni.ósł
Kupon należy przoołożYć do \Vy11111lIzby Ska,rbowc; Greger w K~tdwwj.~ zł. 1254.25 zł.
UNIEWAŻNIAM zgubioną ksinżeczke Kasy
ny na bilet w Administracji "Bxpressll I 200, Dyr. i,~. Wachlowski
Jawo'-z1!0
~l1tki na__ bt1)d?w.t.l MU:leum
sklada~ ~horych Jarosz Stanisław. Kraków.
Iiustrowanego" w Krakowie. P1'zy u!icr
'.,(JOO Zf.,I.lnOzna n~ N-, I.J-( ( 0100.1.00 lub r Acl!llt UNIEWAŻNIAM z,rub·lona -k--s·la.;.eczke ·~Kas-Y
1.000 tł., Fr. 1 L. Macherscy
Pijarskiej L 4. codziennie od ~odz. 8~
l ' "
~
13 I od S!odz. 16-19 a '" nled!lele i
Dyr. in.ż. ToeplVtz 1.000 zol. Bra;;!(J. Thorn Inl~1tr8cji !,TI~L!'Il'r:;$t\ ! uetrowanego"l 'PUy Chorych Czerny Henryk. Kraków.
święta Od godz. 8-U-teJ.
.. Y" Ktt:a,lko-wi,e 300 zł., Pol ka fl1hry~iI. f~1"b i d. P1i"u: :;;,lej 4
l' UNIEWAiNIAM---;'ubiolla kSiążeczkę-K;'-y
......H ......................... 1 laJK1erÓ'W E. Lutz $00 zł' l Urz~dnll;y l o- I
Chorych ~omaMwski Wojciech. Kraków.
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Dalsze ofiary na budowę
Narodowego w Krakowie
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opuśt:ilo również
D - eloiec:k
konleren4[j~ r
oie iowq.
Hitler rozwiązał nieisłniejący "Reichstag" i rozpisał nowe wybory.Referendum ludowe ma zaaprobować jego politykę. .
.

Deledo€jo

Berlin, 15 1>atdziernlka.

--

francusko _ niemieckich i mówi, iż hłsto RODOWY SOCJALISTA, CIĄGNĄŁ
wieku powinna DALEJ
KANCLERZ,
ODRZUCAM
była nauczyć oba narody, że sięgające WRAZ Z MOIMI ZWOLENNIKAMI ZA
w Istotę rzeczy zmiany nie dadzą się I SADĘ PODBIJANIA KRWIĄ LUDZI
przeprowadzić na stałe, nawet przy naJ OBCEGO NARODU, KTÓRZY NIE BĘ
większym przelewie krwI. JAKO NA- DĄ NAS KOCHAĆ.

DZIŚ W GODZINACH POŁUDNIO rJa ostatniego półtora

WYCłI OGŁOSZONY ZOSTAŁ DEK·
RET PREZYDENTA RZESZY O ROZ·
WIAZANIU REICHSTAGU I ROZPISA
NIU NOWYCH WYBORÓW NA DZIEŃ
12 LISTOPADA.
JEDNOCZEŚNIE OGŁOSZONA ZOSTAŁA DECYZJA RZĄDU O WYSTĄ
PIENIU NIEMIEC Z LIGI NARODÓW
I KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ.
ZARZĄDZENIE NOWYCH WYBORÓW MA NA CELU DAĆ MOŻNOSĆ
WYPOWIEDZENIA SIE CO DO POWYŻSZYCH SPRAW.

Jedna lista kandydi1fó\ll

do Reichstagu.

Berlin, 15 1>atdztemflka.
(Pat) Referendum ludowe w sprawie
polityki rządu Rzeszy odbędzie się rów
noc ze śnie z wyborami do Reichstagu
w dniu 12 listopada. Do wyborów zgloszona zostani~ tylko jedna lista kandydatów.
'

Delegaci
niemieccy
wyJechali z Genewy.
Berlin, 15

1>atdztern~ka.

~Pat) Sekretarz stanu von Rheinba-

~~ciOl~~~~~Wi~~zęwni~~~~~k~o~i &~~~~,

I

taki rozwój wypadków. -- Nie uznamy

żadnych

decyzji

Niemiec iest zamachem na podstawy po
koju w Europie.
Trudno w tej chwili przewidzieć, (B) Wiadomo~ć z Berlina o sensacyj
nych decyzjach rządu niemieckiego wy jak wobec tego zachowają się państwa
wolała w kotach politycznych Warsza europejskie, ale jedno nie ulega wątpli
wy oczywiście ogromne wrażenie.
wości, że ieżeli dzisiaj Jeszcze mocars·
twa nie potrafią zdobyć się na Jednolity
Z ostateczną oceną kroku Niemiec front wobec Niemiec, to nowa wojna
trzeba jeszcze zaczekać, ale już teraz światowa stać się może w niedługim
jest rzec~ą jasną, że wystąpien!e Nie- czasie nieunikniona.
Ze swej strony zauważamy -tylko,
miec ~ Ligi Narod.ów I. porzuce~le konferenc)i rozbrojen!OWel ~ie moze mleć że do osądzenia kroku rządu niemiecInnego celu I.la WIdoku, la.k. tylko .c~ęć II kiego jest w tej chwili jeszcze za wczes
uwolnl~nia . SIę od wszelkie) konh oh i I nie. Należy zaczekać reakcji trzech
zobowlązan międzynarodowych.
państw, związanych z Niemcami SrynW tym stanie rzeczy dzisieiszy krok nym paktem czterech. Nie należy bo-

Warszawa. 15

październilka.

Aez

na sali rozpraw w czasie procesu
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P IE W Z M J O
nr.

225 000
100 000

W

100 000
15 000
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Pr1.echodz3C do stosunków niemiecko - francuskich. kanclerz zaznacza z
7.~rlow('t~Hiem, że ostatnia mowa premii>r? nnl~~j('r!l 1:awi~r(!ł(l ·,łowa ooro7.Ut11·",,; .... Zq );tr)re milion.' niemcó iV ~ą
mIl

lt.

;~~~1:~~ ::d;:~::':"i ctot>itnych Slo-,1

,":',-.. !Ił()'tJm'~h b0ZW~giędnio szcz~r~
rlnir:pi~ do załagodzema niepOr01.Umlen

To też wszyscy grają u K A F T A L A
Losy I Klasy ~8 LoterJi są już do nabycia ;

.

,

,.

\V obec zmiany systemu gry ciągnienie odbędzie sią już 19 pa:fdzierr. br.

K TAL .to synonim
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powzi~tych

Ł
bez nas.

wiem zapominać, że pakt czterech zawiera artykUł trzeci, w którym powiedziano wyraźnie, że w razie nleudanla
się lub rozpadnięcia się konferencJi roz
brojeniowej, cztery mocarstwa, a więc
Anglja, Francja, Włochy i Niemcy same bez udziału innycb państw. ustalą
stopiell i warunki rozbroJenia.
Zgodnie z tem, co wielokrotnie stwier
dzały polskie czynniki oficjalne, a w
szczególnie i wyraźnie i min. Beck, dla
Polski żadne decyzie powzięte bez jel
udziału nie będą obowiązujące. Polska
w dziedzinie rozbrojeniowej, Jak w kaź
dej innej stoł stale twardo na gruncie
zasady: "Nlc o nas
bez nas"_

a
icznych
podpalenie Ruichstagu.

łóUl

m ó w i H i t I e r?

kat~!7orvcznych słowach.

Kanclerz zakończył swą mowe stwler
dzeniem, iż głosowanie narodu potwler
dzi niewątpliwie decyzję rządu Rzeszy
i uprzytomni światu wspólne obowiąz
ki, wynikające z równych praw.

o PlEWIDZI

OL

WIe, opuścIl dziś Genewe ze wszystklB l' 15
'k
• I"
d k tó
.
h D
mi czlonkami delegacji niemieckiej uda'
. . .
er.m,. pazId'
Z1emu .a. lIDIe a wo a W zagramcznyc
. aczej c s' do Berlina
'I
DZIS1elsze posledteme w proceSIe owa, 'Origorowa, Gallaghe.ra, l Wltlarda
ą le
Gene~a 15 lPaździern'iika ; podpalenie Reichstagu rozpoczyna się do obrOlky bulgar6w, Teicherta.
Autorzy listu oświadczaią, że wobec
. (Pat) Rada Ligi ~ebrata 'si~ dziś po- \ od incyde~tu. Prze\Vo~niczący: dr. ~in-I
południu. Potel delegata niemieckiego de~ donosI o otrzymamu. odpISU listu" traktowania, laki~2'? doznawIał DymibyT pusty. Von Keller zawiadomił radę skIerowanego przez baWIących
Ber-I trow ze strony pohcJi I władz sledczych
za pośrednictwem podsekretarza L'gi
,
. . .
.. T l
8:.
....
NarocIow na:od~woścl. memleckIe] ren
~...
..
d.elenbu.rga, ~e me moze przybyć na ~osl~dze~le. NIeobecność delegata Nleoraz nt:ie.niec:hi.:h popierów
m1ec.me dala powodu do żadnych dekla
wordo~C[iiowg€lht.
racYJ·
L ondYll , 15 pa:Mziernilka.
(Pat) Korespondent Reutera donosi z Nowego Jorku, że na tamtejszej gielO
dzie nastąpiła znaczna zniżka papierów niemieckich, W szczególności zaś obligacyj pożyczek Davesa. Marka niemiecka miała' też słabszy kurs, jednakże naBerlin, 15 paźdz,ie'rOIuka.
ogół na giefd.de nie odczuwa się poważniejszych refleksów dziSiejszych wypad
(Pat.) O godZinie 19-eJ kanclerz Hit ków.
(er wygłosił przez radJo wielkie przePoważniejsze kota bankowe wyrażają opinję, iż Wallstreet jest już zaharmówienie polityczne.
towana wobec wiadomości z Niemiec, mogących przyczyniać się do wzbudze
Kanclerz scharaktery"Zowal na wstę nia niepokoju.
ple nastrołe I rozczarowania, które prze ~.~~_~
żył naród niemiecki od wojny po dziś
""~~~
•
dzień. Podkreślił on nędzę, którą przeżywa cały świat od chwili zawarcia po
Iwiu, twierdząc, że największe ciężary
Donoszą Niemcy, które zarówno wskuteł< narzuconego poniżaJącego traktatu,
oraz
na
6"1.łf15
iał[ i poprzednich nleodpowledzialnych
. •
zł. na Nl! 5.~51
•
zł.na Nl!107.462
rzadów, znalazły się w sytuacil rozpaczliwei z blisko 20-tu milionami ludzi,
p07,hawionyml środków do żYcia.
W tym stanie rzeczy rosła w Rzeszy
•
" "" 112.612
•
" " ,,33.687
"'iemleckieJ armJa. wroga wszelkiemu
jak również wielka ilość wygranych po Zł. 20.000,-15.000,-10.000 itd.
r-,dowi społecznemu, a 6 młlJonów komu
padły w szcz~§lIwej kolekturze
"i~tów zagrażało nIetylko Rzeszy, ale
i c~femu cywilizowanemu światu.
Dn~ście do władzy partii narodowoiii
<'ocinlistvcznei, rdauiem kanclerza, urahwa!o świat. Ten Jednak, zamiast uH ..~owic:e_ Śft'. Jana 16
~qać działalność partU narodowo - socJa
:t\'
Bydgoszcz
Gdynia
1.6df
Jagielotiska 2
Plac Kaszubski
Piotrkowska 54
listyc7.nel. potepłł Ją w naJostrzeJslzy
roosÓb. Przykładem tego były choc aż
N
hv obmdv międzynarodowei komisU
:g Kr61.-Huta
Tarn.-G6ry
Bielsko
·q~dr7ei w Londynie. Przeciwko toleroo Wolności 26
Krakowska 7
Wzg6rze 21
~'1anill tych obrad przez rząd angielski
Zam6wlenia listowne załatwiamy odwrotnie.
l.;at1c!~rz wystąpił w bardzo ostrych l p . K . O . Nr. 304.761
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d h iII
i
k to
o c w rozpoczęc a procesu, ~s ar ny ten może Jako człowiek ŻYWIĆ tylko
pogardę i lekceważenie dla wymlenio •
nych. władz. Prz~slanie Trybunatowi f!1ÓWl pr~ew?dmczący - odpiSU tego
lIstu, zaWIerającego t~k c!ężką obrazę I
z~rzuty, charakterYZUje SIę samo przez
SIę. Wobec tego przewodniczący odbiera wszystkim 4-em adwokatom zagranicznym przyznane im przez Trybunał karty wstępu na rozprawę.
Zeznania badanych dziś świadków
dotyczyly w dalszym ciągu przebiegu
akcji przy gaszeniu pożaru. M. in. zeznaje naczelnik straży ogniowej Gempp,
który kierowal akcją ratunkową. Przewodniczący, prokurator i obrońca Sack
usilują przedewszystkiem ustalić, czy
złożone przez jednego z dziennikarzy
zagranicznych w Londynie zeznania są
uzasadnione ..

Prze~odn!czący zarządza. następni~
przerwę 5-mmutową, w czaSIe które]

4-ej wspomniani adwokaci zagraniczni
zo.st~li usunięci z sali rozpra:w i ods~8;:
wiem pod eskortą do prezydJum pollcJ!
dla przesluchania.
Na zakończenie przedpołudniowej
rozprawy, adw. Teichert stawia wniosek o rozpatrzenie kwestji dalszego udziału w rozprawie Dymitrowa, który,
jak wiadomo, po incydencie z przewodni
czącym został wydalony z sali.
Berlin, 15 paźdZliemill{a.
Aresztowanie czterech adwokatów
zagranicznych wywołało silne poruszenie wśród obecnych na sali rozpraw korespondentów prasy światowej. Grupy
dziennikarzy Zbierały się w kuluarach
Reichstagu, omawiając żywo ten niespodziewany Incydent.
W godzinach wieczornych ogłoszono
komunikat, zawiadamiający o cofnięciu
zarządzenia wydalającego z Rzeszy
adwokata amerykańskie~o Gallaghera.
Nastąpiło to, Jak podkreśla komunikat
z uwagi na tę okoliczność, że Gallaghe;
wezwany został przez obrońcę Torglera dr: S~cka do przysłuchiwania się roz
prawIc.

flerlin, 15 pa~dzjemilka.

WszY.SCY zagraniczni obrońcy, którym. dZI,' . odebrano prawo przysłuchi-

R~~~I~~ta~~i z~~r~;:\V~ycI~lc~~fdi~~~~~c

;:,;r,-''''~~~I .~.-;r .".; 'Rzeszy. Do ~hwlh opus~czenia Niemiec

. ...e..: *~

..

f'",..~.·A, pozostaną 001

w areszcIe.

Ł1YSUS,

o, Tur

~ę~i~1 na zimę!

ZlJIla SIę zbhża, chłody za pasem, więc
w ~yśl zasady - "zastaw się, a postaw się!" _
kupiłem wóz węgla. Odsypałem do piwnicy,
:zamknąłem na cztery spusty i czekam zimy.
Po tygodniu zaglądam do mojel ~iwnicy _
coś mi się nie podoba. Niby wszystko w porządku, drzwi zamknięte, kłódki nietknięte, ale
w'lgla brak. My~lałem, że to może złudzenie
optyczne, więc czekam, co dalej będzie."
Po dwuca tygodniach 'l:nowu schodzę do
pi"'nicy i znowu to samo: - niby drzwi menaruszone kłódki \v porządku, a węgla coraz
mniej ...
Zastanowiło mnie to, badam, szukam i ot,
co znalazłem!... Podkop!... Ktoś poprostu wykopał dół pod moją piwnicą, przeprowadził podziemne przejście z dnagiej piwnicy i w ten spo.
sób rabował sobie spokojnie m6j ciężko zapracow~ny węgiel, z takim trudem przygotowany
na ZImowe czasy!...
Zawrzała we mnie złość niepohamowana ł
wszcząłem - jak to mówią - energiczne śledz
two. Okazało się, że sąsiednia piwnica należała
do mojego starego sąsiada pana Wątr6bki.
Walę więc wprost do niego i powiadam:
- Panie W ątr6bka!... Sąsiedzi Jesteśmy nie
od dzisiaj, niejedną już sprawę w sądzie mielim
za obrazę i inne mordobicie, ale to, co pan teraz
zrobił, to świństwo, rozumiesz pan? ... Na to może się zdobyć tylko taki łapserdak, jak pan! ..
- Niby za co mnie pan tak chwali? ...
takiego zrobiłem? ... - pyta nie w ciemłę bity

c,c;

Wątróbka.

-

Za co?... To

jeszcze greka udajesz
i wariata odstawiasz? ... Kto podkopał się pod
moią piwnicę i od miesiąca węgiel po kawałku
wykrada, co?...
Rozszerzyły afę oczy Wątr6bki, za głowę
się chwycił i rozlamentow&l1ym głosem powiada:
- O, psiadusza!... To pańska pi.wnica była? •• Patrzcie państwo! ...
- A co pan myślał? ..
paD
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wj~orny.
,00-22.45: Fa.cecje przyrodntkzc,
WARSZAWA.
7.00: S-y;gnaJ CZ'aJSIl. 7.05: Gilffilli<lstyka. 720: 22.5()-23.3Q: Muz)'lk,a tam.eczna.
Muzytk.a po.ranna. 7.35: ~i~tlJIl,Uk pOil"Ml<lly. 7.40:
KATOWICE.
Dal&Z.y cli%! muzyki pOIra.nillleij. 7.52: Chwillka goo7.00-7.55: Audycj,a pOlraaina. 11.25: P l101grarrn
pOldamwa domowego. 7.55: Pro~raan n.a dz.ień n.a tWLeń bieżący. 11.3{}: Pl1ZeglBid Prasy. 11.40:
bieżący, rI.30: Przegląd Pnl/sy.
11.40: Wiado- Płyty. 11.57: Sygnał CZaJs>U. 12.05: Płyty. 12.30:
można wygrać kupuj ac los I-ej klasy 28-ei
mości o ~orc~e p()lslcim. 11.50: Wiadom'ości TNJ!lsanisje II: WilIJIszawy. '12.38: Płyty. 15.30: 1(0Loterii Państwowei w najpopularniejszei :
bieżące.
11.57: Sygnał CZaJS>U. 12.05: Piose<!ll1d. m1li!llilkatt gO'!Ą!l<J<l.aa.c.ŁY. 15.50: ~Otmu.nUkart Stra.żaIc
12.30: Dmenni.k południowy. 12.35-12..38 Wiado- lwa
kolekturze
Ślą,slldego.
15.55: KOlIlcert
16.40-1750;
m~ści meteo!"ologiczne
12.38:. K()tllce.rt. 15.30: Tl1ammisje z 'WaI!lSz-wwy. 17.5(): Płyty. 18.00WlLaidomo:ści gos,p()dSJrcze. 15.4{): Przegląd ,k,omu- 18.45: T<l'aJ!lJSm. z Warszawy. 18.45: ROlZima<i!toścL
n~ka,cyjny. 15.45: ChwiJJka l Ottnkz.a. 15.55: TN4lIS- 18.50: Protf. dr. Wł. DzięgLe l: ,,Kr61 SteM!Il Bamisja ze LWOiWa. 16.4{): Lekcj.a jęytka fl'a.TlJOU.sdci~ Lory WieLki". 19.05: Transm. z WaTszarwy. 19,40:
go. 16.55: KoOOl.cerl kaJme,ralny. 17.50: SkT1Zynka P'I'ogram na dzień na.stępny. 19.45-22.45: Trans·
poczrooW'a l'onic~a. 18,00: Odczyt. 1820: Audycja miSlje z W<IJt'S~arwy. 22.45-23,30: MUJz~a tan.
żołnie.rska. 18.45: ~o!Zma,itośd.
19()5: Koncert.
19.40: Program na dzień na.stępny. 19.45: Dzi0IlWILNO.
,.tik w11eCZJomy. 200(): "P ePlP iJna " , opereJbka R.
T
St,()!:z,a. 22.40-22.45: W,iedomo50i meteolfoJ'o,gi,C'z.
7.()(): TrallltSlm. z Warsz'a wy. 11.30:
ra.ms,m.
n.e, 22.45: Muz)'lka tane=a.
z WaJrsrz.a wy. 15.25: Prograan dzieruny 15.30: Tr.
lub w najbliższych cxld:zialach tej kolektury
.KRAKÓW.
z Wa;mzarwy. 15.40: AudytCaJj dla dzieci. 16.05:
w BĘDZINIE, Małachowskiego 1.
7.00-7.55: Audycja poranna. 11.3{}: Przegląd T1'aoomi.sj~ Le Lwo'wa i Wail"SZaJWy. 17,50: WdPrasy Polskiej. 11.50: PmgNllIl1 na dzień bbeżący. lE:ńslk,i komun1lk'M spOOI'bowy. 18.00: Transmitsje z
w DABROWIE GÓRN., a-go Maja 4
11.57: Sygruał C'Z<aJSIl. 12.05: Płyty. 12.3Q: DZ.betIlilliJk W3Jr52JaJWy. 18.45: Z litewskich 6ipl'aw aootualLn)"Ch.
w ZA WIERCIU, a-gO Maja 1
'poł'll!dniJorwy i wirudotmolŚci meteOt!'101101goc.zalJe 12.28: 19.00: R()~maiJtośoi. 19.05: Tra1llSmi.s,j~ z Wall'\Sizaw GRODtcu, Kościuszki a.
Pł)"ty. 15.30: Tran&m. z WaJrStI>aJWy. 15.55: ' Muzy- wy. 19.40: PrOtg.r.am na wtoil'eik, 19.415: T'raJlllSlIIliJslje
ka 6'aOaOillo'wa. 16.40-17.50: Płyty. 18.00: TrslliS- z WarslZlawy.
Ciągnielllde I-ej kt już 19 października r, b,
misje z Warszawy. 18.46-19,05: ~o.z,mariJW.śoi. koLWów.
Na prowl'l1cie wysyłamy losy po wpłace
ll!1lIlIiJka~y. 19.05: Too=. IZ W<aJrs'LaJWy 19.40: P,ro7.00-7.55 Audycja poronna z Wta=arwy.
niu należności na kento P. K. O. 304267.
gmm na dzień na6tępny. 19.45-.22.45: Transl!Il. 11.3Q: Pwegląd Pra.sy. 11.40: Pro.g rrum 00. dzień
z W=.a wy. 22.45-23.30: Muzytkia tan. z płyt. biJeż3/CY. 11.45: Kotm .• re;pe.t"tuan- tea.Łr6w. 11.57:
POZNAN'
Sy,giIlJał CZMU. 12.05: Muzyl~a oZ płyt. 12.30: Dzien- .~ •••••••••••••••••••••••••••• o
7.00-7.55: Audycj,a pOlfama. 11.30: P.rz~Ja,d ni,k ipoł, udnilorwy. 12.38: Mru.'zytk,a z !płyt. 15.30:
Pl'a,sy. 1140: Wia.dlotll1:o:Ści o elk$polfcitę poJsk,iro W.iJaJdomc,ści~o-daorcze z Wail"&7;a.wy. 15.40: nGs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O~
z WaorSJz·avvy. 11.45: Progra.m Da dzień bieżący. Giel,da zbo~a. 15.45: Kącitk L.O.P.P. 15.55:
11 .50: Wie,douności bieżące. 11.57: Sygollaił CZlaJSIU. Koncerl o, rkięsiry saJloo()l\.... ej, 16.40-17.5(}: Toon&12.05:-13.00: Tra'illsmi.sje z WtaJr,s'Z'ao\'vy. 13.20: mdts,je oZ Wa<r&7;arwy. 17.50: .,0 muce oddechania"
Pl)'lty. 13.59: Sygnał cz,a.su.
14.02: NOttowatllJLa wyl!łosi p. R,eychap..
18.00-18.45: Tr3J!1Smisje
gieMy. 15.30-15.45: TratllJsmilS-j,a z W,a,r=.aJWY. z W.arSZ3JWY. 18.4'5: ROIZIlIla,iitości. 19.00: Pły1ty.
15.4'5-17.50: Transm. z WaJfl>1Z,awy 1lA..,olw a 17,50 19.05: T,l"aillslIn. z \VaoMzarwy. 19.4{): PrOlgrtalm na
Chw'illikia •. Legq.onru Mł'OIdych" 18.00-18,4,5: TraJIIIs- d'2)j'eń nas~ęlPny, 19.45-22.45: Tl"allllSmi6Jje z WilI.mi&je z Warr.sz.a'\vy. 18.45: Ro()~mai,tości. 19.05: I -,.zawy. 274i5--.2.l3(l· Na;'1P1C',u'i""C7'" utwory z
PI1Otg,ram na oizi'eń l!1aoSiępolly.
19.4:5: Dzw2,n'llJ:1k pł)"t.
CD w Orłowie można nabyć w kIoskach p,
ArgasińBkiej przy dwowu. p. Potnnlws ul.
.
• Dworcowa przy srosie orll'Z w Kmku p.
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w październiku 1883 re!:

W październiku roku 1883 odJkrył po rzono kordony wojskowe między pobadaniach i dośw1a,dczeniach dr. szczególnemi prowincjami f czy powiataRobert KOch bakcyla cholery. W roku! mi, pa,}oTI!o s,i,a.r>kę, sądząc, że dym jej
1817 cnolera rozpoczęła swói pochód; oczyści powi,etr.ze z ZlaraZlków, i t. d,
cholera w latach
- A la myślałem, widzisz pan, te odkryłem pandemiczny przez cały świat, wyszedł- I Wszystko narpróżno;
~akcyl cho'ler,: t. zw. ko- j1817-:;18 ze~rała obfit~ żniwo nietylko
pokłady węgla pod naszym domem i nikomu szy z Indyj.
o tem me nie gadałem! ...
mabakcyl CZY~l bakcyl. prz~c.Ia1.kowy za: i w ~Jlf lecz I w EuropIe.
S t o p.
~z,,:ł g;a.sowa~ Wszędzle, sieJąc, :Larodkl: Dopłero "': ,r?~u 1883 dr. ~obert ~~ch,
- - - - - - -_________m SITUercl. l pamczn~ ~t1"ach wśr~d mas: ocLkryca po~m~Jszy .. IClJseczmka gruzhcy,
,illlil!lIliliill!l!!lII!!illlll:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!111I1I11I11I11I111111111l1 ludTIoścl bezradne) 1 bezbronne), gdyż, po dokonaniu sekCJi zwłok zmarłych na
żadne środ~i, z,aradcze nie po~agały, a .::holerę w !<<l;lkuaie, o'r az po ~o.konaniu
przyczyna 1 zrodło cho.roby Rle : byłYj$ze~egu .cLoswiado~n. n!i ' ZWl.e;zętach,
zn,ane..
.'
l stwterdz1ł obecnosc 1 dZlałalnosc chor~~ ~~
W tych latach, gdy właŚC1Wy. , Sp<J;aw-:.rbOWą bakcyla.ch9lerycznegof wyosabndł
~
ca chole.ry i jej. zarazek, bakcyl prz~cin- . g? i o~reślH. me'l.odę leczeni'a oralz .z'ap~~owy, me był )es.zcze ()~ry~y, brorucmo . blega:ma epltde.nu~,emu
sz.erzool!i? ~ę

~

Ii JI~ren lIumowan( I

długi,ch
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I~~ier~:t~;~ho~~emb::~~~!.n~: sP~~~
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Łaskawca oook Zorgego.

W Małym Kacku u p. Dykerta :edwlLrda ul. lO-ta dom

SzYmand~a.

I·

I
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .e4hI
w wrul<:e z wro.giem n~eWtiJdJzla.1n1"rn, ktć
ry wkradał się podstępnie dIo 06ie.dli
ludzkich, IIl&osąc z,e SIOibą śmierć w ebraswych rnęczaJI1lli,ach. Gdry 1M temu kilka wybuchła ep~demia cholery w lraku,
udało się szybko Oogrenkzyć na samym
: poczB.ltku jej postępy oraz z1ilkwLdQlWlać
i nietbezpJec~eństwo ~zez z,as<roslOwaniiE!
.· szczepLeń ochroonych orarz zarządzeń
Isan,itaJrnych. JeżeLi ~i W1
.' "ClJdomość
lO zarhoT'owanLach
natury cholerycznu:li
ni~ budzi już w ża,d.nym kmju o jaJkim
taJkim po:m'Oimi:e kuHury i cywili.z.!icji
stliaJOOu paniczn,ego, za'WIcWięczam:y to w
piJerwszym r.zę.dl2lie zdr()lb~ 'WIi'edJzy

I

zarw t~z:;o;:~~ł:ht~erl::'~ medrycmej i odka-yciu Rollem Kocha.

15) I pochylając się I1ad blondYI1ką zajętą roz kie iego plany. C6t mial Jednak uqynić?
I mową.
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- Prawdopodobnie wrócimy do Zakopanego - odpowiedziała - komuni<Ul. kat meteorologiczny wróży bardzo nie5ensoc:gjno powieśi: krru_ioolna. pewną, pogodę. O zwiedzeniu gór wogóle nIema mowy.
W jednem z wielkich miast Polski za- fa'Z częściej mijali powracające dl() Za- Przesada
żartował Steryństrzelony został na ulicy pODularny lekarz
1<()pa~ego.
a'ut~
i
.do~ożiki.
Zjawisko
~o
I
ski
spadnie
deszcz;
wiatr rozpędzi
dr. Mietlicki. Inspektor policyjny Grant ui słońce znowu opromieni
stalil. po dłuższem śledztwie. iż zbrodni dZIwIło mezmlerme mspek1ora, lecz ule I chmury
dokonała iedna z dwuch kobiet: Marja Me- chciał nic m6:v!ć, aby nie denerwować I świat...
sanow badź Magdalena Mawils·ka i że obie pań. t:'0 god~lnIe, gdy autab~'S zatrzyDo rozmowy wtrąc;it się jeden z papanie wyjechały do Zakopanego. W ślad
m~ł
Slę,u.
WJazdU'
do
Mors:k'
l
ego
Oka,
nów
stojących na uboczu.
za niemi wyjechał
insp. Grant wraz ze
- lio ho! Nie tak łatwo rozpędziĆ
swym przyjacielem redaktorem Steryńskim. wiatr 1poswl~tywat na do~re w :usz~ch.
Inspektor rozpoczął poszukiwać piekne
9librz Y:/TI1Ile ~Irzewa glę~y Sl~ mczem groźne kłębowisko. Znam doskonale
ucie<ki.niJerki po całem ZaikOiPanetn i wre.s.zcie trzcma, KIerowmch,:,o Wyclecz~1 napręd- Zakopane i obserwując tę nagłą zmianę
pozmal je. IJlSiP. Grat11t i Steryński wraz z
obiema paniaJlTli wyjeżdżają autobuS>ei111 na ce od~ylo naTa~ę l 1P~.stanowl'ło ~rze- atmosferyczną drżę na samą myśl, iż
czekac ,..ten wietrzyk. w schr~mlsku. wiatr zamienić się może w huragan. 'V}'ICieJP'lIke do Morskiego Okt
Prop9 zYCJa P?dobała Się wszys1lkmn;t. ~a Nie chcę zawcześnie krakać ... O prowYS'Cl'gl pospieszono dlo dlornlku wldrue-.
'
- Drżysz?
jącego . pbok. Ciche schronisko wchło- szę spOjrzeć ~ okno.
.
- Odrobinę - z zimna.
IMarysia chciała jeszcze coś powie- nąwszy całe towarzystwo, wYpełniło się . Wszyscy Jak na komendę skler?wa:zieć. a'le ~mP.et powietrza za~amowal jej krzykliwą symfonją ,g~sów. Mada i Ma- li wzro~ na szyby. Pasmo gór zmknę
rYlSia oraz towar.zv"ący im PaJIlowae to za meprzenIknIoną. mgłą .. ~~le staddech.
Autobus, znalazls'zy silę na równej, siedni Iprzy oknlie, skąd ro~taczat się w~ ~de\zaty ~oraz nIespokOjnIej o ka.'.
iak podło'ga szosIe, lfozwitt11 ąl całą swoją ws.paniały, acz nieco wrotny widok na mlenIste .brzegl:
- Niema ~artów .- clągn~ł ~aleJ
szybkość. WiLle po dbu stficmach drogi ciemną powierzchnię staWiU, śdślJlJiJętego
mi,gaty przed oczyma, jaJk Zbyt prędlko z trzech stron gÓTami. Wody Morskiego ?W pan, który. jak zd~zyt Sterynsk~ pokręcona ta-ŚIl11a fhlmu.
NOZldlrza draźnit Oka były dziWlI1jie niespokojne... Wiatr tnf.o:mować SIę ~ył Jed?ym z naJbarzapa'ch benzyny. Niesposób było rozma- poruszał niemi w różne strony, jCłJklby dZIe) czynnyc~ I .dośwladczonych. tanaigrawając się z ich ndemocy.
termków - UCiekajmy czemprędzeJ do
wiać, gdY'Ż motor działał z całą energją.
- Wszyst!ko zapOWiada bUJrzę - Zakopanego. - Wszystko wskazuje na
- 30 ik1[omeńrów pod górę - d1Z/twił
odezwał się pierwszY' ill1!spe'ktor po dłl1.llŻ- to, że szykuje się do ataku. chociaż o
się gośno SteryńsUd - d to jeszcze z taszem
wParrywani!u się w sz~y.
tej porze jest to zjawisko niepowszedkim iba!gaJŻem.
.
- O Boże! Ogromt1)ie boję się pio- nie - wiatr halny.
- I przy takim wOOlirze - lCbiIał iin...
I'UIrlJÓW.
- Co pan mówi - zapytało jednospektor.
Powiedziawszy to, Marysua zadygo- cześnie ki1kanaście głosów.
Wia'k dął coraz sLlniej ... Oro~ny SZlUlI11
W malej sali zakotłowało się. Trwo
drzew mieszał się z ndoolStanm,y m war- tala cała. Mada starała się ją U'S!pdkoić.
Mam
nadz1eję,
że
w
talką
pQgod~
llIie
żliwego
usposobienia panie poczęły
kotem aUltobusu, który niestmuldlzenie parł
r,aprzód, vgraJbnre la'W'i'rudIąC na nJieb~ pójld\ziemy gór zwiedzać. BY~OIby to zlbyt głośno denerwować się i przynaglać
ryi:oy!kowne.
do powrotu.
piecznei drodze.
Steryński
przeprosił
panie
i
odszedł
Inspektor powiadomiony przez SteInspelktor i Stervnslki próbowalI'i naz taternikiem
IlTiązać rozmowę, jednaije Mada gestem wgłąb sali do stolika gdzie siedziała or- ryńskiego o rozmowie
wpadł
w
zły
humor.
Obiecywał
sobie
ganizatorka
niefortunnej
wycieczki
w
, 1 ta im znać, alby nlie męczyli w takim
"aosie stmn głosowych. Zam1'l'kli więc towarzystwie kilku panów. Widocznie wiele, będąc przekonany, że podczas
, dla zalbicia czasu spog,ladali na czalru- naradzano się nad dalszym losem Wy- spaceru w górach znajdzie samotny ką
cieczki, gdyż miny wszystkich były po cik, gdzie będzie mógł ostrożnie wyba" "V, za!sI1flJltv pyt em mok
dać Madę, a tymczasem zła pogoda jeWs-Łronę Morskiego Olka, mocz icli ważne i wielce zatroskane.
- Co dalej? - zapytał SteryMł, Ctnym zamachem przekreśliła wszyst, l!toibusu. nikt n,j'e podlążal, natom~ast 00-

Wyszedł

za innymi z sali. Ody zblido autobusu wszyscy siedzieli
swoich miejscach. Tylko szofer
i jego pomocnik lustrowali przed wyjazdem sprawność motoru.
Mada i Marysia spoglądały trwotnemi oczyma na całe towarzystwo. Jakoś nikomu nie przychodziła ochota na
komentarze... Wicher targający wierz.chołkami jodeł· nie uspasabiał do rozmów. Szofer po ostatniej próbie motoru wsiadł do autobusu. ntrzaskując z
sirą za sobą drzwiczki.
- Czy można - zapytał, zwracając się do blondynki, siedzącej tuż za
nim.
- Oczywiście. Pędź pan, abyśmy
się jaknajprędzei dostali w bezpieczne
miejsce. A uważaj pan na serpentynach.
Szofer położył lewą rękę na kierownicę, a prawą włączył motor. Autobus
poderwał się z miejsca i począł staczać
się wolno a potem coraz szybCiej po wy
gładzonej szosie.
Już na pierwszym zakręcie doszło
by do wypadku. Autobus musiał stanąć
bowiem szosę przegrodziło dużych rozmiarów drzewo złamane prawdopodobnie siłą wiatru. Po usunięciu przeszko
dy ruszono dalej. W pewnej chwili inspektor zauważył, że Marysia nakreślita znak krzyża na piersi. ZrobHa to
ukradkiem. tak, aby nikt nie dojrzaLNajprawdopodobniej nie chciała sie narazić na krytykę ze strony towarzystwa. Inspektor opuścH przezornie oczy aby iej nie żenować.
Zresztą podobał mu się ten odruch.
tak rzadko spotykany w dziesieiszych
czasach. Marys'iia przekonana. jż nikt
nie zauważył tego, otworzyła torebke i
wsunęła nieznacznie do n'iej rękę. Inspektor Grant udawał dalej, że interesuje go ogrom~je widok. Gdy wydobyła zpow1llOtem dloń na jej palcu błysz
żył się
już na

czał złoty J)terści~
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8TRESZCZENIE POCZATKU POWmSCI.
- Co pan robi?...
wazmeJszy. Zatrzymał się przed hoteBełza' wszedł ·do gabinetu Grudzień
A on dalej darł banknoty, które zdo- lem i syknął na szofera. Taksówka pod- skiego, za nim uda! się bankier.
Józef Chudzik był bezrobotnym. Od
dwuch godzin siedział bezczynnie przed byl z takim trudem, za które jutro bę- jechała pod hotel.
- Więc pan twierdzi, że nie wydworcem kolejowym, gdy nagle podbieg! dzie musiał odpowiadać... Darł na naj-/
Rozsiadł
się
wygodnie
na
miękkiej
syłał
pan w. nocy żadnej wizytówki? ...
doń jego ukochany synek. Jaś, który poRa- zapytał Belza.
zał mu znaleziony
przed dworcem kwit mniejsze skrawki, cierpliwie, spokojnie, ławeczce i przymknął oczy.
bagażowy.
Gdy wszedł do mieszkania. ktoś
bez pośpiechu.
- Ale, skądże? .. To przecie szaNa podstawie tego kwitu ojciec i syn odWyrwała mu garść banknotów z rę- rzekł doń:
leflstwo
...
bierają walizkę,
w której ku wielkiemu
- Przynieśli jakąś teczkę ...
- Czy kasjer Zydrański miał kluswemu przerażeniu znajdują między gazeta· ki, a wtedy począł się z nią szarpać i
Zdawało mu się, że to głos żony.
mi i szmatami odrąbaną rękę mężczyzny podarł jej w ręku ostatnie papierowe
cze od drzwi wejŚCiowych również? ...
oraz woreczek z pieniedzmi i kosztownoś pieniądze...
Grudzieński odparł tylko:
- Nie ....
ciami.
- Warjat... - cisnęła mu w twarz.
- Dobrze ...
-Więc w jaki sposób mógl wejść
W chwi~i. gdy Chudzik otwierał walizkę,
Grudzieński parsknął tylko śmieRozebrał się i jak kłoda padł na łóż- do wnętrza'? ..
ktoś zaJPukal do drzwi. Szybko wsunął wako, zasypiając niezwłocznie ...
.lizkę J)Od łóżko i w tej chwiJi do pokojU chem i wyszedł bez pożegnania...
- Wawrzyniec m6gł mu otworzy'ć.
wszedł policjant, a za nim jakiŚ pan z teczBył spokojniejszy niż przedtem, rozOn
tu pilnuje przez całą no,c...
ką oraz dowrca , OWYll1 panem był njent
Belza
otworzył drzwi i zawołał:
Ołuński, który przyszedł mu oznajmić, że
wedlug przedśmi,ertnych zeznań :J'ejakiej
- Sprowadzić mi tu woźnego WaKlementyny Wiórczyńskiej, zamieszkałej
Rozdział trzydziesty
wr~Y(ica! ...
przy ul. :;Iąskiej 12, jest on jedynym i wlaś
\\'awrzyniec stanął na progu zmieciwym synem hrabiego onieznanem ;.:azwis7any ; przerażony.
sku, albowiem Wiórczyńska zmarła przed
wypowiedzeniem tego nazwiska.
- Jak to byto dzisiejszei nocy?Od sąsiadek Wiórczyńskiej Chudzik dowiedzial się, że ongiś służyła ona jako piaByła godzina dziewiąta zrana, gdy py w przystępie wściekłego szału ... _ zapytał groźnie nadkomisarz.
- Powiem wszystko prawdziwie
Gdyby nie byto Leśnickiego, możeby
stunka u pewnej hrabiny, a ostatnio prowa- ktoś go szarpnąl mocno za ramię,
dzila tajemniczy Żywot Odwiedzała ją pewOtworzył z trudem zaspane oczy.
to wszystko powiedział. ale wob'ec nie- jak było ...-odparł woźny lekko płacz
na elegancka dama o niezwykłej urodzie,
.
liwym głosem. - Nie wiem, która była
'którą wszyscy nazywali "Księżniczką Cy- Czego chc;ecle ?... - zapytał 0- go nie mógł wydobyć ze siebie odpo- godzina, może pierwsza w nocy, a mogańską" i która przyjeżdża cytrynową limnJ- chrypłym grosem.
wiednich sł6w.
""-ięc tylko zrobił zdziwioną minę że później ... Spałem jak zawsze w przed
z~ną .. Chudz,ik ujrzał ją, pe"0 ego razu na
Dzwonią z kantoru!. •. huczał
uhcy
I
uczyniła ona na mm mezwykłe wrad
.
t·
K
'
b
b
odparł:
sionku ... Aż tu nagle ktoś dzwoni... Pod
i
żenie.
na
mm glos zony. asę o ra o_ Kasa była zamknięta? ... Nie ro- chodzę, patrzę, pan kasjer ... Zdziwiłem
Jeszcze tego samego dnia Chudzrk J)O-, wali! ...
się ogromnie, bo pierwszy raz widziast~nowH pozbyć się nieszczęsnej walizy za
Grudzieński ręką przetarf oczy.
zumiem...
lem go u nas w nocy ... A on wPada i pomIastem, lecz przeszkodziła mu wtem pew_
K?
'l t
"
l
J
na chłopka. Wobec tego rzuci! walizkę do
asę .... mys al oClęza e.- a- Właśnie ... w tem sęk - ciągnął wiada szybko: "Ubier!ljc,ie się~ Wadalej Belza. - Drzwi wejściowe rówstawu. Następnego dnia dowiaduje się z ką kasę? ...
gaze~, że policja oprócz walizki w ~tawie
- Czy Ule rozumiesz, co mówię do nież nie tknięte. Proszę, pan pozwoli... wrzyniec. bo pójdziecie zaraz z teczką
\Vszysty przeszli do gobinetu ka- do pana dyrektora" ... Nic z tego nie rood,nalazła druga taką s!lmą wa1i7.kę. zawie: ciebie? 1... Dzwonił przed chwilą Zyzumiałem,
ale jak rozkaz to rozkaz ...
rającą drugą rękę bestJalsko za.rnordowanej dran' k"
Juz' zaWla
. dorni·t pO l'"
SjC1Cl.
ofiary.
S 1....
ICJę ....
_
O,
widzi
pan
...
_
tłumaczył
nadWkładam
więc
palto, a pan kasjer już
Oprócz owe! chłopki widział Chudzika z
GrudzieJ'lski jeszcze nie rozumie dokomisarz
kasa
nietknięta...
,
jest
z
teczką
i
każe
mi się spieszyć ...walizką zawodowy rzezimieszek. Wlady- kła{}nie..
Obrabowali kasę?... Jakto
Więc wz~iąlem teczkę i idę ...
sław Pakula: który grozi Jasiowi, że odda możliwe? ...
- Zupełnie nienaruszona ... - do-A pan kasjer poszedł z wamj? ...
gO wraz z O!t"em pod sąd, jeżeli nie wystara
Z r
C' m
t
I'
się o 100 złotych dla niego. Jaś dob,iera 50a az... za;-az:.. le na, pus a u 1- dal Zydrański drżącym głosem.
Byt okropnie blady. Czuto że podej\Vawrzyniec zastanowił się na
bie do pomocy swego kolegę, siłacza Felka, czka... Zydranskl, WawrzYllIec ... Leś
i razem szpieg~ja ,Pakule. Za miastem do- nicki. .. 50.000 złotych ... Wschodnia mc- rzenie może paść tylko na niego, a je- c hwilę:
ichodzl do walkl .mLedzy Pakułą a, jedn~ z lodja na hawajskich gitarach i zapach dnak mial przeCie czyste sumjenie ... _
- Nie ... Został jeszcze wewnątrz ...
fego karmratów, przyczem Pakllta pchnIę- Ó·
P
...
.
- A co pote~ było? ...
r Z z ensylwanJI ... Blate ramIOna Ja~ Nie mógł zrozumieć jak to się moglo
'cit'm noża zabija swego rywala.
- Potem zamosłem tę teczkę do pa
H~ Narzeczoną Chud:iika !~t ~I~ząca ad;o- ny i jej czarne, o.gniste oczy ... I strzępy wszystko pr~ytrafić.
- Czy dużo gotówki miał pan w na dyrektor~ i wróciłem.:.
kata Glowniewskiego, mieszkającego w tym banknotów ... Boze!... ,
- DrZWI były zamklllęte ? ....
samy~ d0!D~' zgrab,na. młoda dziewczyna,
Ostatnie słowo Grudzieński wym6- kasię? - zwrócił się Belza do Gru- J
- Tak... Wystarczy przecie tylko
któreJ na nmę StefCIa,
wit raptownie i tak głośno, że pani Ja- dzieńskiego.
Glowniewski zainteresował się losem dwiga przeraziła się.
,
- Moich pieniędzy wcale tam n'~ zatrzasnąć...
C~ud~i~a. ,a g~y Jaś op~wiedział mu w
- Nareszcie zrozumiałeś o co cho bylo ... Były tylko weksle i depozyt pa- A wv: m~c.ie klucze? ...
WIelkIej tajemnIcy o odkrycIU dokunanem w d ., P d'
bk d k t
,
na prezesa Leśnickiego w sumie 50 000
-Pewme, ze mam ...
walizce, adwo1kat O!owniewski z niewiado- Z1.... ę Z szy O O an oru ....
- Nikogo w biurze już nie byto? ...
mych przyczyn padł zemdlony na podłogę .. ,
Grudzieński wyskoczył z ł6żka. R~- zlotych ... Dwie paczki po 50 pięćset~lo- Nikogo ... Dokumentnie wszystko
Jaś. obawiając się w dalszym ciągu zdra- ce mu drżały, gdy wiązał krawat. Sta- t6wek...
- I co ważniejsze - wtrącH Zy- obszedtem i badałem ... Pusto było ...
dy ze strony Pakuły, szpieguje 1;0 w nocy. nął przed lustrem. Mimowoli musiał się
Okazalo się, że Pakuła przeprowadza iakieś uśmiechnąć. Na prawej nodze nosił la- drański - że pieniądze te były jeszcze
- No, ~obrze. możecie iść ...
kOllsza-chty z przyjacielem Księżniczki, Ka- Iderek, na leweJ' ż6rty pantofel... ZdJ'ął w kasie w nocy...
Nadkomisarz Belza przespacerował
rolem Zawidzkim, który poleci! mu, aby za- A skąd pan wie? ... - zwr6cil Się się po gobinecie. i rzekł: . .
denuncjował Chudzika. lecz Pakuła. obawia- lakierek i wIo żył pantofel... W głowie
- Sprawa Jest dla mol-e Jasna ... To
jąc ~ię zemsty Jasia, nie chce sie podjąć tej czut zamęt, serce pędziło w przyśpie- doń nagle Grudzieński.
misji. Wobec tego Zawidzki zwraca się do
t .
Jakto?
...
Przecie
byłem
tutaj
w
sprawka
tego kasjera ... Czy ten czło
Księżniczki, przez którą nieje<ien mężczyzna szonym ry mle ...
odebrał sobie już życie, aby nawiązała zna- Zjesz coś... Tak przecie nie p6j- nocy, żeby przesłać panu dyrektorowi wiek cieszył się pańskiem zanfaniem ? ...
- 1'ak i nie ... - odparł bankier. jomość z Cudzikiem i skłoniła go do popel- dziesz ... mówiła pani Jadwiga, kro- weksle...
nienia samobójstwa. Dlaczego Zawidzkiemu cząc wślad za nim.
- Weksle? ... )(to pana o to pro- Był jakoś dziwny ostatnio ...
zależy na śmierci Chudzika i kim on jest
.
- Jak zauważyłem, kasa ma spewłaściwie - niewiadomo.
- Nie ... nie ... Muszę tam być ... Mu- sil? ... Po co pan tu przychodził?...
Wszyscy
spojrzeli
na
kasjera,
któcjalny
mechanizm literowy~. CZy prócz
Księżniczka, chcąc wzbudzić zazdrość wszę ...
Zawidzkim. siara się usidlić Chudzi!ka. któNie wypił nawet herbaty. Wsiadł do ry dygotał jak liść, czując, że usuwa pana i kasjera znał ktoś ostatnie hasło,
wedlug którego ot\\łierato się kasę? ..
ry przez nią zapomina o swej biednej na· oczekUjącego już przed domem auta ł mu się grunt pod nogami.
rzeczonej.
pojecha,ł.
- Poco? ... - powtórzył bezdźwlę~
- Nikt, to wykluczone ...
Pewn·ego dnia powracającego od KslęzN
ł
~
- W takim razie nie mamy co móniczki Chudzika l!)resztują dwaj wywiaa ulicy sta a grupKa gapiuw, Op 0- cznym głosem.-Przecie pan dyrektor
wić ... Aha ... Jeszcze jedno ... Gdzie leżą
dowcy.
dal czekało auto policyjne. Poste runko- przysłał do mnie wizyt6wkę...
- Ja? ... Pokaż pan!...
pańskie wizytówki? .. .
W Urzędzie Sledczym Chudzik dowiaduje wy dużurowal przed drzwiami wejścło
sie ku swemu wielkiemu przerażeniu od wemi.
- Tu, w biurku .. .
Kasjer sięgnął do kieszeni. Wyciąnadkomisarza Bełzy. ~e jest posądzony o
- Doskonale... W takim razie ten
'Zamordowanie hrabiego Kazimierza BursGrudzieński wpadł do wnętrza, pot- gną! drżącą ręką pomiętą wizytówkę.
kiego. jego rzekomego ojca...
knął s~ę O Wawrzyńca z zatroskaną Orudzieński spojrzał na podpis i wrę- drab ściągnął panu wizytówkę, sam
wnłsal sobie zlecenie, wysłał woźneNadszedł wreszcie dzieli roz.pratwy tł~OO- miną, kt6ry zagrodził mu droge chcąc c~yl wizyt6wkę nadkomisarzowi:
wei. Na ła'Wlie om,odczej zasilMlł a.dwokat go O wszystkiem powiadomić i udał się
- Podpis jest sfałszowany!
go, otworzył kasę, zabrał forsę i teraz
GŁowruewsn
wprost do swego gabinetu. Gdy przeudaje greka ... Na wszelki wypadek kaKasjer zachwiał się na nogach.
W pewnej chwmi do prokuraJtOora pod· h d ·t
l
ł
Wszyscy
znowu
spojrzeli
na
niego.
zatem
już przeprowadzić rewizję w jechodzi wołny i wręcza ka.rtkę IWIIStępującej C O Zl przez sa ę, musną go szmer po
- Panie dyrektorze, przecie pan dy go mieszkaniu... Przypuszczam, że nie
łlreki:
dawanych z ust do ust wieŚci:
wydał w ciągu jednej nocy 50,000 zfo"Nie dręczcie niewtitooego ozłowięk,al
Już jest... jaki blady ... m6j Bo- rektor chyba nie powie, że...
Cze!!o chcecie od ChudJZiJka? ... To ta Z8Jll1'Of że ...
- Ja nic nie mówię ... Tak, ja nic tych ... Chyba, że był u bardzo wymadowałem hNlbie.!!.o BuI'Slkie.!!ol Serw'lllS1
W
b
1': r j
Okatrui. się, te kllirtkę tę poo.m;uoił pe.
ga ineoie czel\a UŻ nadkomi- nie mówię ... Ja tylko twierdzę, że pan gającej kobiety, co? ..
Grudzieński drgnął przy tych słowiem. gubusek, który wyszedł z .di.
llarz Bełza, kierownik brygady wla- nie mial potrzeby tu przychodzić w nocy,
,
wach.
Ale zapanował nad sobą i odparł
Na podstawie l(stów Garbuska sąd zwal- ma'ń i kradzieży, kilku WYWiadowc6w,
._- Przepraszam ... panie dyrektorzl:'. z uśmiechem na dowcip nadkomisarza.
nia Chudzika z odpowiedzialności zamor- Zydrańskl i Leśnicki...
dowania hrabiego Burskiego.
- Witam pana dyrektora ...-rzekt W takim razie ja padłem ofiarą czy je- przypadkiem tak bardio odpowiadają
Do bat1lkiera Grud'Zieńskiego, kochaJ a- Belza. wyciągając rękę. - Dziwaczny goś oszustwa. Przysięgam, że w nocy cy rzeczywistości.
- No, tak ... Jak długo pracuje u pacego się w księżnicz.oe, przybywa pnzemy- wypadek... Kasa nienaruszona a pienię postaniec przyniósł mi tę wi~yt6wkę...
slowiec Leśnidd, który chce u mego zło- dzy niema ...
-Nie wiem nic ~ tern ... (J mnie' w Re. ten f~'.I:,et? ... - zapytał ieszcze nadżyĆ na p['zechO'Wa'!IJie 50.000 złotych .
Grudzienski chce powiedzjeć, te biurku leży pełno takich wizyt6wek... komisarz.
BankIer przyjmuje te pieniądze i każe
- Przeszlo dziesięć lat...
je schowal do kasy głównemu kasierow! wie, bo sam pieniądze w nocy wyjmo- Każdy może wziąć i wpisać co mu srę
- Mial pan z nim jakieś nieporozuZydrańskiemu.
wal. ale przykro mu wobec Leśnickie żywnie podoba...
Gdy bankier chce iuż wyjść z bIura, gO. który wczoraj mu zaufał. kt6ry ma
-Dobrze, ale ... pan dyrektor ... nie mienia na tle pieniężn~m? ...
dzwoni do niego ksie ż niczka. zanraszając l ' t '
d'
. kt6
I t
- Zdaje się, że nie ...
go siebie, OrudziIiski idzie do niej...
{Wl z JegO po plsem 1
ry cze \a e- powie przecie, że...
W tej chwili wtrącił sie nadkomi- To czasem przychodzi nagle ... No,
Ksieżniczka żada od niego pieniędzy, raz na odbiór swego depozvtu ... Jakże
dobrze ... Sprawa załatwiona ...
Bankier przez swego kasjera wyciąga woż- tu powiedzieć. że on-Zenon Orudzień ')J.rz Bella. który rzekł:
nego z gmachu bankowego. zakrada się do ski - właściciel domu bankowe;;o. wy- Przepraszam. że przerywam ...kasy. zabiera oieniarlzf' Leśnickiego i wra- l d ł
ł' k
d
(Da Iszy ciąg j ułro.)
ca da kS''''7I'i,zki <1r1c bar.:moty na strzęi]JY. ua I W nocy z wlasneJ aSY cu ze pie Proszę pana dyrektora na chv.4ilę do
Jana r zucił~ ,; . t; nni'l zdumiona:
niądze i następnie porwał ie na strzę- drug;f,:i,O pokoju.
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Od tej chwili wszystko w życiu Er- Damy całuje się w rękę, Erwin.
- Niech mi pani daruie. Nie chcla- swemi obiema dłońmi i pogfaska J: : :~
wina poczęło się staczać lak po równi Czy chcesz, żebym ci przysłał świad- łem pani w nic ze m uwłaczać. Jakoś bardzo delikatnie:
pochyłej.
- Pan wcale nie jest taki zIy. anf
k6w.
niezręcznie wypowiedziałem te słowa.
Nie przychodzH do domu: nie InteErwin usiadł za stołem. Nigdy nie
niedelikatny. Pana trzeba tylko pozresował się ani dzieckiem, ani Ritą. ZyZ znal się na żartach. Nie należał do luzaczął..
nać - nieprawda, panie letnancie? ...
już nie dniem, nie godzina, a chwilą. dzi wesołych i dowcipnych.
~
Jak ta kobieta dziwnie jego przelWiedział, że tak długo trwać nie mo_ ~wiadków? Czego? .. Czy ci luMitzi znów podała swą małą rącz- rzała... Jak wyczula co w nim tkwI.
że, że trzeba będzie zdecydować się na dzie mają poświadczyć, że ta pani jest kę panu leutnantowi. Ona do zgody Przecież jakby znała jego sytuację krok stanowczy - ale gdy nadchodził doprawdy damą... To im się nie uda ... jak ryba do wody. Dobrze. nie gnie- tak do niego przemówit<1: "Pana trzeba
wam się.
tylko poznać...... Żeby tak Rita chciawieczór - w gronie kolegów, zdecyH"
.. del'k
'
- Słyszał pan coś podobnego? Pan
Lrwm
uj ą ł leI
l a t ną, puc h
nawą·ia go pozna ć'....
dowanych hulaków i opojów, zapomI
b
P
eutnant
mnie
o
raża.
oto
się
mnll'!
łapkę
i
na
przeprosiny
pocałował
ją
Po
kilku
minutach
Erwin
i Mitzi sieniał w oparach alkoholu o tem. co go w
zaprasza do towarzystwa, żeby mntb głośno I z wesołym uśmiechem na twa- dzIeli blisko siebie na kozetce. Zaczyciągu dnia nękało I gryzło.
rzy.
naIi flirt pod znakiem sentyment aJ noDotychczas Erwln jeszcze nigdy na- tutaj narażać na nieprzyjemności!...
Dwaj inni oficerowie poczęli przeKapitan ZaneIli triumfował:
IŚCI i rozczulenia. Takie flirty są naswet myślą nie zdradził sweJ żony. Nie
- Nie mówiłem, że nasz Gorgon jest niebezpieczniejsze, kończą się przewamiał oczu dla innych kobiet: Rita prze- praszać pannę Mitzi w imieniu Erwina.
Erwinowi zrobiło się żal dziewczy- setny chłop! To mi się podoba! Tak żnie związkiem mniej przelotnym, niż
słaniała mu cały świat. Koledzy znali
w innych wypadkach.
Erwina z tej strony. I z właściwą ny. Trochę za ostro się wyraził. To należy postępować!
Mitzi była prawie wzruszona postęwszystkim hulakom przekorą postano- wszystko przez to, że jest zdenerwopkiem Erwina. Zatrzymała jego dłoń
(~al~u!v f:iq
iutrc)
wili za wszelką cenę dopr1wadzić 'Er- wany.
wina do złamania wierności małżert --~----------------------------------------------.----skie).

flirt Si"

e

Ee t

PlUzi na horyzoncie.

Panna Mitzi była wledenką, śpiewa
ła piosenki węgierskie, czeskie i serbskie, mówiła nie tle po polsku, tle po
węgiersku i kiepsko po czesku. Panna
Mitzi była osobą pod ka±dym wzglę
dem austro-węgierską. Złośliwi twIerdzili, że urodzUa się w Ołomuńcu: z Ołomuńca nie jest daleko do Wiednia i na
Slowaczyznę, jest blisko do Pragi, a do
Krakowa - tylko ręką sięgnąć.
Przyjaciele Erwina uważali. ±e panna MHzi posiada wszelkie kwalifikacje,
by zainteresować Erwina. Jej zadarty nosek, który kurczyła w uśmiechu w
sposób sobie tylko właściwy, jej dotki
na. pulchnych policzkach. tworzące s I;
przy lada uśmiechu (a uśmiechała się
panna Mitzi bardzo często wtaśme
przez dotki i przez zęby, które miar.a
równe i bardzo białe ...), jej zawsze staran.ąiezwinięte loki,
spadai.ące . oC~Y"'1
wista blond festonami na ramiona -jej głos cieniutki, ale bardzo tęskliwy
i wreszcie jej znajomość wszystkiego,
co jest austriackie i węgierskie t0
były owe dane, które kazały kolegom
Erwina liczyć, że nikt Inny tylko panna
Mitzi potrafi przełamać cnotę pana
leutnanta Gorgona.
Mata i fertyczna Mitzj postanowHa
zacząć od damy. Była to rola, któr'1
grata już niejednokrotnie nie bez powodzenia, zwłaszcza na początku wieczoru. Niestety, utrzymać się w tej roli nie wyjść z tonu i stworr.vć jednolfti1
kreację - tego się pannie Mitzi ;eszcze
nigdy nie udało.
Pan kapitan Zanelli, rodem z Triestu, przedstawił Erwinowi nową r.na}omą. Byli w gabinecie
znanej restauracji. Mitzi przyszła z panem kapitanem w wielkiej toalecie, która nosiła z
przesadną wyniosłością.

- Pani pozwoli, ±e jej przedstawIę
naszego przyjaciela: Herr Leutnant
Gorgon aus Lemberg...
Wszyscy c. i k. obywatele zaczyn:lIi zwykJe od Języka niemieckiego. Niemiecki byt rodzajem esperanta "wiernych ludów" monarchii.

MUz' przypuszcza atak.

Panna Mitzi skurczyła nosek: miała
zamiar uśmiechnąć się jak Mitzi, ale
przypomniała sobie, że jest w wielkiel
toalecie. że ubrana iest nie jak Mltzf,
a jak Maria, I z gestem królowej podała Erwinowi rączkę. Zwykle mówita,
±e jest jej bardzo przyjemnie poznać
tego a tego pana, ale teraz, ponieważ
trzeba było być damą, tedy panna Mitzi-Maria rzekła:
...:.. Ach so ...
Trzymała potem rączKę aość wysoKO, by 'Erwinowi byto wygodniej zło
żyć na jej droni pocałunek.
Erwin nie kwapił sie lednak zupeł
nie. Sklonit się trochę sztywno i na
tem koniec ...
Pan kapitan ZaneIli odezwał się po
niemiecku swą włoską . zJekka po try,
iesteńsku syczącą wymowa:

Niezwyk ~ e

omaga'
for
oszustwo w spelunce karcianej.
g es

•

(.sb). N1enloltowallle ;eslZoze w dzie- l SlpelUi11lci te;j wo1~ało boga.tych gości, ktromngnesy. Rzekomo z kości słonio.
kJTyrrnioal1sil.ylci. OlSZIUSItwO aoo{())nrune przeważnie zagranicznych miljonerów, we; sporządzone kulki, posiadały w
rostrado w Paryżu. W .na~wytwolt'niejs:~ej kiJ1ka pięknych lll~e'\l-~alSt.
swem wnętrzu kawałek stab. Gdy MócLzielrui'Cy stołioey TIoaJcLsekW1alIlński,ej majJedna z Illkh była .na.rzeoz'o.ną Lomb. ry.4 z gości st!llW1ał w.i.ęksa.ą sumę ula
dOWla.ł,a się s1J-e lunka kal1'ci:ana. Należała I resa. WYiSltę:pna SlzajJre gra,solWała pnzez i jeden z kooooów, klI'U,pjea- nadśn.i,ę
<ma do międzynall'o.dowe.go oszusta Lom ~ dłużSlZy CZ!ilS, aż wreszcie b~jean.ni;ca cLo.- ! drem gUllika WJP(r'awiarł w ruch jeden z
bresa., który dopuś dł sńę już wielu prze ; mu gry została ujaw:n.irorna. LombTes
elektromagnesów.
Kulka przyciągana
Sltę;p~,tw w la1ll1ych państwach europ .ej 5-\rzUCirł swą koohanikę, a ta z zemtsy dO-I przez silny elektromagnes zatrzymywailci'ch.
n~osła o wszytSltk:im włWZOlm.
la się na 1Dnym koloru i wówczas kro.
W Paryż,u założył ()(!l dom glf"Y, w
Dwruch detelktywów ud'ało 5lię do pjer zgarnial całą stawkę.
którym w 1lIiezW'"YIkły s!pos~b. oszuki:va: ~elUnlki, g~ ~kryto .~e~~kle dow.
Llu gMc.zy ZOISItarło w ten !fP'Os6b ono gra.~zy: W cel~ 2JW~bu~,ma. ~OŚCl l Clpną kombinaCJę .. Um?zllW1;8-Jącą Z8W-; slZ'lllk.amych, namalZ.i<e me wiardo'TI,o. WylZaobyrc~a ~ch zaufatll1a, k~ea'owo.ilhem do sze wygraną krupJeroWl a nIe graczOWi. stęamą
SIZI!I\fkę z Lo.mbresem I!la czell~
mu gry został były geoetl.'1ał rosyjski. Do
Oto w ruletkę wmontowane były eleN l OiSI!lJdZOlIllO w więz.i1en,iJu.
(.
~aJCh

1

po- I

f,

,. . k.orzy
,.i'. .,wyrzucenIZ~ni~[Z
~Z~~
poza nawias zyell
są

LUdZIE,

"

społecznego.

I.

. (sb). - Długofuwałe walk!, w l~dJa.~. wWa,damo, palt1ja.si ~ą kamą n~j-', mh~.sz,runyoh zw1ą.zjk&w maliżeńsldch.
;aoeh Sip~od'O'Wan~ s~ p':ze~ewszy~tkl~m b aJl1dZi1 el 1.l!P'ośledz.Oiną: , Nil/e WIO,In? lm
Europejczycy nie zdają s'o.bie poporo'P wez n~El\POr~~~mlema 1 r:'l~salMlkl mlę- J 'tl;CiZęs~o~,ać Dla na,bo?)~nstwa wes.p~ z · SItu ~T>awy z tego, jak szykanowani są
cLzy. pM1j!ilsailllJl. i1 c.złoiIlJkalIUl :JInnych kast. Iucłz.ml wlllych loast, n,~e wOILno za'Wlerać paąas.i. Są t,o dla MIS stOtSUal'l.ci wo,cSóle
.wOlZiUm~ałe. Gdy d~ lP!lItlas p'r~ejdZiiJe obok studni i cień jego pa:drue na
wodę - woda ba ;e$ł już "nieczysIta" i
wzniósł się na wysokość 37 tysięcy metrów.
r~d:~~ić.człowLek" nle odwa.ży się
(sb). - WJ'elkle pOlI'tlszenie wywołał rekord p11zeszedł t)'llko dllatego bez echa
Z tego powo&u nJ.~ wo,Ino 'Pariasom
w swoim czasie "rekOTd" zdobyty przez że w locie do stratosfery nie brał ud.zia- kOtrzystać w śród:mieśch.t ze studni. ani
1'OtIl!i!ka fl.'laneus1kie.go Lemoona. Zdołał on lu żaden człowiek, a tyik.o przyrządy fi- też kąpać 1JS.ę w stawach. Pa,nj!JISOffi nie
się wznieść na wysoltość 13.700 metrów. zyczne.
zblWać się do bl'aJID1tnÓ'W więce~ ni~ na
Uważamo ogólnie, że jest to wysokość
Pm!esor MiJlliJkrun od. dawna Tu:! SIbu- odległ'o~ć 64 SIlóp. Do 1mnV'ch Ludzi wolmrukJSrymcvlna i że wyźe~ }liż żaden aJpa~ cLjuje tJaik ZWaJIlie p'roll1liJen~e kosmiJcZllle. no jm sruę zDliiż.ać tyllko n~ od~e,gło.ść 24
r.a t Silę me wzniesie.
ZbacLrunlie i'Oh byŁo celem wyp!l.'Iawy prof. s~&p.
PnzY'Pfllwcze~li!a te OIk.aZlMy Slię j~dna.k PilooamcLa ł uoeZlOlllych sowieakiJch.
Dos,tęp pan,;asów
&0 świ,ątyń jest
błęcbe· Wkrótce profesor Pieca,rod
Pil1of. MillUkam ~c;i,ążył ZItl8J~le ~- ~kJ~'\lI:zo~y. . Równ.id bardzo rZf1d!{O
wZlDl~ósł sllię na wysoilrość 16.000 mertrcyw l dolę batOiIllU, a1bow'1em &aJIIl n'te poleC1lał ZlJalWba'ą Slę 01111 w sądach U'Jbowl,em sę
Obecnie trzej roSIjacie Pl"Okofji.ew, Bimn- I i ODe pO'brzebował przerto irust.alować : dlZliaani i adwolkrutamd &ą i.:m bramini
baJUJm. i God.'UJnOIW wzn.beśli się na wys-o- wWe1u p11Z)'I11ząJcLów.
Do ba/Lonu wstały I
.
.
kość 19.000 metlI'ów. O 1lle relwro t0!1 pnzyaze{PilOllle tylk.o n1 rujw&Żnd,ej&Ze ~_
WYWOołał w całym ś~ecie W±elkile po,r u- I r8Jty ~eQ0Sbry.ją~e samooz)'lIl!lllie wy~OIŚĆ Buty
rl~rlnszoowe, o tyle praWilie bez echa pmeszła O,I'IaJZ iIIIl!IlIe zqawilsk.a. BalOn ten Osiągnęl
~
wiadomość? o,słągniędru wysoko&ci -- wysokość 3! kilOmetr6w.
W proces ~ p ~a~m~rni ~V
37.000 metrowo
.
. <?o za:r0J'eSl~ały . pI'Z}'Il1Ządy prof.
(z) W mi.ejscoworŚcl
Ray-BeaC'h w
WY;S'~loość tę zcLoŁa.ł OSl<\!g;nąć profe- ~1ilk~Il1Ja, po/kJażą OJOIpllero !pImyIS.złe OIb- S-ta:h,aGh Zjedmoczl()!Ilych t'Olwa,Ża.na była
SOIl' MiJllilkal1 , uClZonyamerykańslk1, oKi- l1!cZle.rua.
Z/lJm8:C:ZYć ifnweIba, że s'braiK>- spraw.a TO.Zwod!owa bogatp.~o właś ' . 1
Zln8JCZlony: ~ędzy .:ittme~ ll~ro:d~ . No- ł sfera Jrońozy się n.a wysokości 65.000 zaJlcl~,cLów kąp~cl'o~ch, J~hna ~la~\~~~a~
bla. OSlągJlillęty prZlez pI'lof. MiJhl.i.'k8Jna merbI'l6w.
Porwódiką była żo.na Ml>,Jgo,er<'., M.ałgo !'za
ta: ,k.tóra . . rystąa>iła ipr.z.e·dWiko mężowi o
ahmenroa;
..
"
_
_.
_~
W pn-erwszym tenmmJ1e sprawa była
Śdga.: €II lo s.~ n~e_ pobawII':
!Odrocz.ona 'l pOW'Q·du n;,estawienn;chva
(sb) Niezw~,qdy W'Y1)a:dek wydaT.lył niosła niemowlę. Okazalo s!' ę, te było ll1lęza. Nie zj. awił s,ię on rÓ'łmie,ż na drnsię w mieście BJlackpool w Anglji. Pew-Do skradzione dziecko. Dziewc'Lynlk1ę ~ą .T'oZipra'Wę, dO'Włec1zJawlSzy się ied n;.1<,
na lJ1ie~iasta p~~ybyla zroz.paczona na zatrzymam i odesłano do Jromisarjatu. ,lŻ Jako 8.1!1~ument ~:zeciwk~ n:em~l żokomisanM POIICll l OŚwiadczyła, że ktoś
Aresztowana przyznała się, że wy- na wysunęła f,akt, lZ chodz, 'I' dziuraskradł jej dzieoko.
kradła dziecko, oonieważ chciała się wych hut.ach. M'lllner przvsla.ł dro są~,u
Niemowlę liczyło zaaedwie kilka niempebawić. Dotychczas bawiła się lP!ilcz.kę, zawj.erają.cą 40 par cbuwl;!, ct", miesięcy i znajdowało się w kołysce. ona lalką, gdy jednak s1wńczyła 8 lat D?WIąCego wł,amo,ść je!!o Ż :~ . Ws":yst~
Gdy matka weszta na chwilkę do slde- i 'La'częła chodzić do szkoły - rodzice I Me 40 par Z.DJ.l\ljdo,wały się w d,osl'{ol,a~
PU, d'tIedlro w międzyczasie mik,nęto. Po- zabrooi!i jej bawić się lal'kami'. Zroz.va-I' łym sta.nie
P.::la, kt~ra ostatnio wiele słyszala o cz.ona dziewczyna J}ostanowita wów- , . Powódka przyznała w sądzie. ;.7; ;' stó~
porywamu dzied. w celu w;;Tm~szenia, czas skraść jakieś dzieclJoo.
!me . część z 40-~u l'ĆI.r przys ła nych ...·z ez
- była przekonana. że zach C',dzl tu po- . W drodle do szkoty zna JazIa n~ 11- ~ęz~ d? sądu , ~tan owHy ;cj własn r ~ : ~o
dobnv wypadek Drz est ęn twa.
hcy wózek z dzieckiem TlOZh:l \\'ioncm ~· b le Jednak pr.zd dv."udzi.estu laty.
.Na. miasto ro z esł ano liczne pa~rol e. op~eki. ~orzuci1a więc książki. skradł<
Sąd nie uznał dowod ów w n"::;fa:-:i
P?!JcV1nc. które rozp o~i ,lv pos.J: Hlnw:a- ·1 dZIecko. I chciała udać się z niem na obuwia Z? wys-La.rczlljące i skazał .Tohna
ma. Po pewnym czac.;lC t::U1\.\,'8I.:ono 1a- 1pole. Nlezwyktą nrzestępczyurlę oddano l Magnera na Ul!Pła.cend.'e swej żonie 1630
kąś małą dziewczynkę. która z trudem pod opie'kę rodziców.
cI.o!lrurów.
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Respekt są z·a

Na marginesie

przBd
graczami
Ugowyml
W~;:·;~~::;o~~~r:!:l~O~
sto unko'w
na bOI·skach polskich
panuJ~cych
'"

dniu wczorajszym w 'kraju odbyt się w
: Poznaniu między Wartą a Podl?;órzemTakie okrzyki słyszy się obecnie na wychowanej w nastroju widowisk bok tać o kardynalnej zasadzie, te nie ma! Zwy~iężyla Warta W stosunku 2:0. a~ztrybunie podczas zawodów piłkarskich. sel'skich.
graczy dwtlch kategorji.
kolwle~ 1?ec~ stał na bardzo m~klm
Słyszymy gorsze wykrzyknIki, ale I
Stąd reakcja: nic mu sie nie stało, sy
Wszyscy w ten sam sposób upra .. poziomIe l był pro~adzony bruta}me:
żadne z nich nie są tak znamienne i cha : muluje, to bujda", podczas gdy gracz wiają sport pirkal'sl<j l nie motna jed.
Wa~ta prz~wvzsl.ała prZeCIWl11~a
:akterysty~zne. Krew, to symbol ze- I rzeczywiście wije Się w boleścIach.
nych faworyzować, dlatego, te należą szybkoscią l miała wlęcNei z grk~' Oble
srodkowClma sIę nastroju widowni. Zna I A dalej, gracze nieligowych klas do silniejszych kluo6w, a drugich trak bramkI zdoby\ dla nIe.! o~ac I. Spemy go dobrze z .pięknych" walk hisz. słusznIe sle oburzają: Jakto. to mnie nie! tować po nonśzalanclm, dlatego, te... cJa!nl~ bl'Utalny charakter I!11ała gr~ po
pańskich. Podziwiamy ten nastrój uwicI wolno się rozesmiać nie wolno stowa II się ich nIe bole 00 mI I tak nic zrobić zmianie pól. kIedy ~o chwIla padalI ~a
bienia na zawodach bokserskich. Cóż to : powiedzieć szanown~mu panu sędziemu ;;ie mogą....
~'
.
boisku kontuzjowam gracze a sędzl~
C
~a wspaniały widok, jaki niecodzienny , bo za najmniejsze głupstewko przewraź
Napiszę w kartce sędziowskie.!. że p.
zmuszony ~vł t\~k~h~~X~ó~:a
zer dla tych bezk.rytycznych mus, kic- : liwiony pan sędzi,a wyrzu~a mnie z bo·, l?racz .zachował się ".~iespo!toW?" lub! ~itu:iń~ki~:o~gO Z npo~~ÓI~za najlepszy
dr b?kser krwawl.ąCY, ostatk!em. sił sła l iska, a temu, bo Je~t graczem lIg0WY1~, ze J?nle ,,'prowokowat '. bron Boze, nie był Kret z POntO~y I bramkarz Kocznla Się na nogach I pada na Zlemlę ... Co /' wolno kopać przeclwnlka po kostkach r naplszę, ze się "roześmJał".
wara
'.
za dziki szat radości.
Tego dobrotliWY pah sędzia klika raz:\,
Za to władze pitkarskie nie karzą.
.
. Sędzia wyliczył do dziesięciu, a ten I upomina i OjcowskIm gestem uspokaja? Obojętne, co napiszę, i tak w to uwie·
Jes!,cze się nie podniÓsł. Brawo, nie:::h ' No, i wie co potem ma robić. Wolno wo rzyć muszą. boć to ia. sędzia napisafem
M ' ił • ~ kŁ 'd - •
żyje ... Mistrz zwyciężył. Nic z tego, żel je wodzie. to wolnu i...
'
Gracza zdyskwalifikują. a nIr1ie nic nie
ec! p ~ars I W O ZI
noS ma pOłamany, że rodzona matka nie
Nie, panowie ~"dziowie, nie tędy dro zrobią, bo "nie znajdą podstaw do wyLódt, 15 patdzlernika,
Rozel?;rany w dniu wczorajszym \V
pozna swego nieboraka. Sport bokser- ; ga do wychowywania graczy i widow- toczenia dochodzel! dyscyplinarnych.
ski jest sportem najbardziej męskim. To ' ni. Jeśli się zdecydowało przyjąć na sle
A rta trybunie bt:dzlemy w dałsr,ym Łodzi mecz' pitJ<arskl miedzy lil?;owvm
że gra na najniższych instynktach Hu- I bie obowiązek prowadzenia zawodów, ciągu słyszeć: nle się nie dzieje. bo ŁKS-em a reprezentacją klubów A-kłamu, że spacza jego pogląd na istotę I' to trzeba ut11iećć zawsze W jednakowy krew się nie leje.....
sowych zakOliczył się wynikiem remi·
sportu. że czyni zeń czasami nieprzy- sposób panowac nad sytuacją i pamięM. StattelO
sowym 3:3 (2 :2).
tomnq masę, to rzeczy drugorzędne, - .
- . _ - ~ -_ .
GrutJt. że zblazowanym widzom po- i
trzebna jest podnieta w formie \vidoku I
.
!Pl
i zilptichll ś wieżej krwi...
i
i lI.1 :...;
~
Gorzej natomiast. gdy ten sposób re ·
V~~, ~ ,
~
agowan ia publiczności przenosi się na
trybunę, 5k"d dotychczas spokoinie ob'1:. A~f.WO
tU~~Ó\ll
d d~ynań
piłkarsltlm
ser'VO\Yr I1 ') zawody piłkarskie.
,
'si
.
J 17 " (;', ciekawa. Zawodnicy ulegaj:J
Nigdy dotychczaoS mec~ międzypafl- \ 111 '1"" ',f r. .. ~ - .. , .. -l : w nn ~ ;" C""':ob. i szacho chow WYJa~nla BU1"g er,
w tl1n ir'<;"y m stopniu gorączce ner\ ' ó\~ stwow'y roze~r~ny 'przez ?olslk~ nie ?ie. , wali, n,9. og~ł. dobrze at.a.k .Cz,e chóf'
.
W 11 So~l'zela na hrCl;mkę Matiaś, Planiż fr .,. ł:' ·' :, {yzowanl widzowie. Moie ~zył Slę tal~ wlelklem zamten~sowa.n1em . SPC::p"1·,e. '.,;'y ~ ln h sle A,h'lńsh ntok~ bron.!, ,Za chwilę a.tak czechów
dla tc,,:"". 7" mają na ezem wyłado\:'nc jak wc.zora18~Y rn~cz Polska - Cże.ch~. I 1,,·'tYln,;, ..M)"s':lak I ~o,tlarczyk L
,
brom Al?ańsh Par~ ata,kow czechow
SW? ,.. ·· ~ .. - i~ I z obawy przcd karami
słowaCJa, ktory Sl~ odbvł na sta~on1~
\YI l:n:l ataku na11ep~zy był Ma.has, kończy 6<lę na 0utach,
o ,,-''' '' ' :śeie zdarzają stę i t~ ·n~l.\~'et i~. Marszałka. ?ił5udskte!!o Y" Wal'3Zl.- i kL6ry w p: ~,r~...'S'zcj po~o~ie był intcjato-I
W 23 m~nuci. e Na.wl'IOlt ~ Mati~s ~ą na
za (" """" . wypadki żę g-racze zapom i- WJe w o,becll0scl 15.000 WI,d7.0W WSLy,>t rem WS" yółI1{!,~h elkcYI. 1ednak niestety Nlllu knm'!!,m Czechow. PIłka IdZie na
nah " " l M 't e' t1o;a - prze~i~nika czv kie miejsca były szczelnie wvpełnj.one, i\ lrCI~ " ~ylv SiC' one na Navv' rocie,
który O'U t. W 25 Palur~k doskona'le wyrywa
żal ;'" I ''") 'nIe piłk~. kt6rą możlJ<ł' be?:'. naweL na torze były ustawione ławki i g~a,ł, tchórzliwie, lenił ~i~ dochodząc .d.) S!f,: ,rderu się jednak z Plan.ic:zk~ i pił·
"l~I""" " ""mać, ale jeMI na boisku zna j r2:e ł .
,
,
l p IJ . Pa tJ.! J( by ł P! ;l. cew ty, ale gra le- , k ldtl-a na. out:
,
zic ~."' ' '1 ki pan, któremu się zdaje, że
~e~l r02'1>O'czął Się o g, 12,30.. M1I\~o io ?yla ma,ł-o ~f kto'~..ma. Słaby był NI~-I
W.26 mln\l~lI~.n ! ebe~pieczn~ s~l"zał
g\VI-,' ~ " -'1 <;tąpi umiejętności i kwalifi- poraJ.kl a'z zc~pół .repr~l~ntacYJny n~e ,-, hc:'ol, kt6r.y n',e uml, ał snobie r .d~IĆ Z pił \ cl.ech~w .Alb~nskI wyb:'Ja na ro~. "? 30
ka~ i () ~ .. h iowskie to rudno by nie de- "3IprcpcnŁował Się UJemme 1 gdyby me \ą. Zupetnlc d.oibl':::e w)'lpar]łł KroI. Pra' l mlmlc"e .r-lanl{'ka
zmuszony dlo ~nte!'·
ch~(::: ilo d~ gor~z~cych sce~ \vśród gra b~znad.ziejnie sła~a gra ~awro,ta,
kto ,' ?wał d~,Ll~O, !;Z2dł dlo k~i:~ci piłki, cha-l v.:encJi po dobrym bLegu Iv~ln. Natlltę~·
cz
WJ'e czy wynik me brt'1ntałby mac?:!!f·
C' !łt ~:r Etl mało 51w{eClTIle 1 źl~ c~ntro- ; nloe trzy s.tufl.ły PuC'za broni Albańs,kx.
YC' '",. 71"0 b'ć
t
k'
d'
kt6
'
Cze'
s
l
i
aczkolwiek
nie
wypadli
ta.k
"Ia t. \y./ z~I-I,,· o lle cz€skim wyróżnić nale- ,' W 32 pa.da dJa czechów pi'erwsza brama Im
ry Się i7a:k sie SljJO'dzi
.
. '
k
r'
I k
.
•l d Z. 11
' ..sę Zlą .
k"
'ewail1o, 2;!łtprezentowaH du- "y d,od,~ "'"~hr o PI9.ńi:'czke w bramce o- a ze eibl'ułu lUego, Przy wynLku 1:0
ę a (" "' ~ '~ ,e ~11a l osekI l tgk:acza Opl(\- : żo walorów a p'rzedewszY9bkietn dosko- " "t ,.. .~ .. ~ ,\- ., ••!'; ::--... ,-l:~ ;I')·' · .. do n'llp,~Oll1 i ka i mi,j'a piJerwSiza połowa.
cegn 1~1' ,n (' i'.vnl <a w os l. trzy razy :
.'. .
.
. ł
k
Sk
'l dł'
'
"
Up·f" ·' ···,. (l Je z gry nie usunie.
!nałą .techn1'k~,
~wdtn\ orlen~ic!~ atwe w ;aLa. u Puca.
rzyd! a wypa. y me.
~o przen1N'le wiatr jest sp'rzymieJ I"' ~ " ': svmptomatyczt1a: sędziowie i r()ZWpl~zytlta111e ' rt1 Il1 Yc. tpr-o t em w·. . I'" p'''\'/ ytb~~ ·{~l l l.:!. b l . / . '
,rz.et1Ce m 'p0Jal~ów, k~ór~y s~ teraz ó
." : ., I.:, t',
kt . d
I - o[acy przez.30 nuu . rzymaIl Się
rZ.el ;,21; gry y na'S'Lę'PU)ący.
I wIe Ie lepsJ. uz w S-ej mmucle Mart yy
m~ . ~,,,.'. fi (.z'T'n respe
~Ize gracza dzilelnie, co wido~zll1te slPeslzył-o c:te;,;hów
W 4-ęj minucie p,rze.bó; cz.echów koń na wyrównuje t rzutu karne$.!:o. kil
~I I t ' .. , ~1 r:-l:t ymlot,wal~bą na. wszrs,~ I i dOlpi,e,l"'o po uzyskan:1u p~z.ez nJ>ch r~- " ",y s·:,e n,a Bnłan:.owi, e. W 6 minucie Kot· wiel'kiemu etltuzjazmowi widowni · Gra
ob' . "P11as W h Jnas~. "uz;"T, ą I wszej braiI1l.kli, l'Me.~taJi lię, wykBllUjąc .. ··-- .1.. -;hr·~l-: ~1<: ("InhąiowCl,ny z boiiska .. się ożywia. Czesi uzyskują dwa l\Orso ·e,.""". l?;racza.c
as n zS~yc. am swą kla~ę.
W 7 WOlmy dla POIIski e~l0kwuje, Ni,ech nery. 'jednak Martvna i Bułanow wyto tr.,·' p fi s~dzla ~a zupeł~J~ przewró
Po p.rz~rwie gra była rÓWI11O«'Zędna !' cioł, N:nv!'c.[ oi':zymuje p:tkę na główkę, jaśniaią sytuację: Kilka ataków Polski
cone ~v gto~le• Im jar~zleJ byt tble- znów niedołęŻOJC)ść Nawl'o-ta przy~zynlił8.1 jednak nj,e trah!1 d,a hraruki. W 8 minu- , końcLY się strzałami nu bramkę. które
rancyJI1V111 I mnt~], o waznym. wo et.: I s:'" do przegrane1 n-olaków.
I de 'PO cen-trze Króla Burger wyh~a na jednak pewnie wyłapuje Planicka.
grubvch Pfz.ewll1len graczy hgawych~ I W .d~u~yn'l! pols.k1e.j bu zsrzutu ~rały I ró~.
.
W 30-ej minucie Czesi zdobywają
t~m bardZieJ. poc.hopnym i mnl~j ploch I tyły l blJ1la poon100y. WŚ%ys,cy w c~ą.gu 90,
W 10 ZI31n1!eśzMl.1e pod bramką C:ze· I niespodziewanie drugą bramkę, Piłka
hwym Jest wobec gr~.czy A: B I C-klaso
I odbija się o piersi Albańskiego, ł lewo~
wych. Na I nlc~ odblJ~ sobIe to. czego
skrzydlowy l?;ości strzela nieuchrunnie.
t~~ UCZYnIĆ SIę obawIar. A konsekwen
~
Bramka ta zostaje okupiona przez lecJe.
. .
. , .
~
wego łacznika. czechów Pucz a, który
W At
h .k ~
ł
l
b t boloń"ka Bolo.rtona rzymska ROlna.
zdcrLYwSzv ię z AlbaIisklm doznai"e
Gra na meczu . lIgowym pod klerow
nictwem takiego czułego na punkcie
enac za ouczy y S ę pa'l1 a ~
E.
'1" k t ' '"
tj"
b .
. 'dl' ś' bit
t
I
. t I kansk.ie bgtrzyska lekkoatletyczne Wy- Najlcpszą z tych d'ruzvn jest bezwzR'l<;d- SI ne] on UZ]I l zos a e zmeslOny z Ol·
sprawIe IWO CI ar ra oCzy s ę w a l ł
. . I i
- . p
'
.1.
'
,
ska·
f
b t' ś I któ
t h . t wo a y one olbrzymie zalntereSOWatl1e
n e Juventus.
oza tern wyrót.nlają Się
p
l
.
mo~ erze. ru al~o c;,
ra na yc mlas. zgromadziły na stadjonie w przeciągu g-e,n'l.letlSlka Oenov'a, florencka florenHna I
ozosta y kwadrans ,nie przvn(~n
udzlela sle pubhcznusci. zwłaszcza tel , trzech d'ni przeszło 100 tys. widzów. _ i ttlJt'yńska Torlono.
pomimo wysllkó.\'1 polak~w uoragrtlOW ogólnej punktacji zWycl~żyła Grecja
..."
nej:W .wyrównama l sędZIa P'. Kslfando
zdobywając 169 plct. przed Jugosławją
Niedawno ogłoszon'a została oficJał· od~wl~du.1e zawody P'r,~v stalli e 2:1 na
~
:!J
110 pikt., R'UlmltliJ1,ją 67 pkt.. Tl\1Ircją 59 Jjkt. na ]JUot1oktacja agrzyst Malkl1bl W Praodze. I korzysć C;.echosłowacll.
Z piłkarzami sowieckimi
Na ilg"rzvskach osIągl1Jlęto szereg' dobrych Z tego W}'Iollka, ~e pierwsze miejsce za- i
wyników, a m. in. Doisew (Bu~g'arja) jęła Czechosłowacja - 551 ~t. przed
Na Jednym z ostatnich pOSiedzeń Za s'koczyl o t~czce 3.90, Ił na 110 mtr. przez AU1strją - 286 J)kt., Polskf\ - 249 pkt.,
rządu MiędzynarOdowej federacji PU- plotIki grek Mand~kas Ultyskał 14.9 sek. PalestY'ną - 163 pkt., An~lją ~ la5 pkt.
Makkabl krako"WlllkleJ
karskiej rozpatrywana była prośba P.
~.~
R,umuonją ~ 101 pkt.. Węgrami .~ 40
_ Ol
Z. P. N-u o zezwolenie na gre z SowleW związkI\.! ze ska:ndalem na Z9.WO· pkt., Odaf1skiem - 23. Litwa - 19, Fin..
w Warszawae
tarni. Postanowiono zezwolić na meCZ dach le'lckoatletY'cZlrtych Węgry - Szwe landją - 15, DanJą - 12, Francja, - S
W ptątelk I sobotę bawiła w Warz piłkarzami z Rosji SOWieckiej, ale tyl cia Szwedzki Związe'k Sportowy zapro~ I Łotwą - 4 pkt. Grecja. JU'lloslawja, sza wie drużyna piłkarska Makkabi kra
ko w tym wypadku .0 Ile związek so- s!ł mistrza Wep:ler w rz'ucle kUilą Dara- Bułgarja I Tuni1s - bez punktów. Do kowskiej, która odniosła dwa zwycięst
wlecki honorować będzie przepisy, obo ny'ego na mistrzostwa lekkoatletyczne ZwYcięstwa CzechosłOWacii i A1.lstrj:! wa.
~~jące 'inne państwa.
Szwecji w Sztokholmie dnia 22 b. In. ce- przy.czyniły się przedewszystk'lem sukW piątek Makkabi pOlktonata GwiJZ
ł~M!.![!JE~I .1?B~~!?~l1tJg;g~~~l~j~ lem sto,czenla pojedymht ze swym prze· cesy tych pań,S'tw w zapasa~h I ptywa'l1,iu dę w stoS1.lnku 2:0 (2:0).
!fI cl\vn1k;lem l zwycięzcą bu·dapesztetisklm Polska zdobYła W leklkoatletyce ll~ pkt. Brlł;mki dla drużyny krakow kiej
[~ NOl'lrby'm. ZaproszenIe ma wYTkazać, te w R'lmnastyce - 27 i w płvwanlllu - 6, w zdobylI. Osiek i Purysz. W sobotc: prze
j
"-1· Norrby zwyc\ę±ył Ba,rally'eg-o. nIe dla· boksIe - 66, w piłce noi:lnei - 10, w te- clwtJlkiem Maklkabl warslawskiej .Dvl
~:J
[i tego, że miał lepszą kul~1 tv:ko dll~kl rdsle 3, a w ping--pon"g"u - 22. Natomia, t zespól Polonii. Polonia wystnpiła do
I.:d
fjJ swej WYŻSzości.
w szermIerczych zapasaJoh dlJ:'1UiŻyoo pol- gry jedynie bez Bułanowa i Alaszewt l
;
'ł**
sIm nic uzyskała żadnego pumktu.
skiel?;o i mitno to ulel?;ła krakowiUMIti ~
i
d:l illC'.Y IWlWO llC'7.e·sll1 iC7:cnill
.
\Vloska prasa sportowa. ()Ccniając
*...*
stosunku 3:4 (2:2).
i
w k (J n k II I S i n ~r()rt.ow'ym fi' wyniki pienvszych meczów o mlstrzoW l11eClilt tel1lsowym Jugoslawja poBramki dla Makkabi zdob Y:I' O. jel'
Exprcsll Ilustluwf1n ego
~ stwo WłO·C~l . pod'hcśla, że w dalszym! konab Wę'<.ry 4:1. Pierwsza rakieta i Purysz po dwie. Dla Polon.!; _. Karo
~ ciągu na CZe le z "ajdu~ą się tJ~lryt1ska Ju-; w~ gi e r Kchrl,in,g- przegrał z jUlgoslowia- lak (2) i Malilk·
:=~.~'. =~=:=:J:""![!Er:ErEI;:~rr:SJ ventus. l11ec!jolatiska Ambrosiana Inter, Tl inem P allada 1 :6, 3 :6. 2 :6,
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Kilka młodych i pięknych dziewcząt n a farmie
przygotowaniem "największego na

Z(iJ~cie p~zedstawia wzruszający obraz miłości macierzyńskiej, jaką zapałała
szympanSIca .w, ogrodzie zoologicznym w Brystolu (Anglja)
pod opiekę małego podrzutka.

•••

.l

Na placu St. Sulpice w Paryżu stoi kamienny lew, któremu - jak widać na
powyższem zdjęciu robotnik miejski

do

et-o brzym

oddanego jej

kalifornijskiej zajętych
świecie" omletu.

jest
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Na wystawie higienicznei w Londynie
zademonstrowano aparat do czyszcze
nia zębów, który przy pomocy struczyści zęby.
Potężny orkan, który szalał ostatnio nad Meksykiem, wyrządził katastrofal- mienia ciepłej wody z domieszką środ
zastąpić m2:
*E
. ne szkody, pozbawiając tysięcy ludzi dachu nad głową. Na zdjęciu bezdom- I ka dezynfekującego niezawsze
higjeniczną
szczoteczkę.
1I1l111l1l1l1ll11l1l11l1l1l11l1ll1ll1l11ll1ll1l1l1l11l1l1l1l1l1l11l1ll1l1l1l1ll1l1l1ll1l1l1/l
ni• .oczekujący pi erwszej pomocy.
.
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mogła, alle mewide ucLabo Tej się wsk,ó-

Codzienna nowelka "Expressu"

ta~l. ~ .. ~

tlLiQn' '71.
Q"-'O
1110 74i1'-'
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il0m.cjame
I opo c:m.eil1eon m~e!SIiIą!carCln odibyły się
Z-aJI'ęCizytny. Łucja lilie była 1ed-

Lecz illIaIgile na LaJkmen6w Z"WIaH-ł silę !Itak ~częśliwa.. Sbary r~em nie pa1Zy.
.grom z ~·rusnego :n.iJe!ba. Ja/k,1ś sbryjjek, o ' padIł rye.j wcale dlo g-ust.u.
kltórytm dCliWlllO już zrupomn.iJełi, lP'l1ZenIDÓsł
W c.z,a.s1Je uraczystośd
za.ręczyno.
Na jancieli'ś małoe;j stacy!jce dlo !J?!I'~ecWlia ra,cyj. Gdybyś go twalz zOIbeJczył:, bybbyś się dJo wileczno<ści i ipolZOistaw:ił im o.grom- I wych wym'kiI1ęła się olchaczem. do swe~u kJo,le~I O'W~o W1Pa~ ip~~en męic~y,m,a PI.1Z.elkDi?MlY, ż; ten czlow'~ek D!aweJt IlIioe tly mrują.tek.
.•..
. i ~o p.dkol~ku, Zlrzrucił~ z s1eb]~ ie~~bną
1 lIllomelll.brultn,~e l1ZUdll: ml s~ę na 5Izyt)ę.
UID'lle Slę podp1lSlać.
F ecliOll' stał SIlę 1UZ me;pobrzebny. Pattlll SUlkin:Iię, Ulbrała u1UibDoną błękltną pliTarnę
_ Fl1'anIlw! - zarw10ilał - NiIe poona·· :
W teó s'amej oIkOl1iJcy mies.zlkał,a t'lodlZi- LaJkmenowa poczęła
mamzyć o 1n.nyll). i pl1zy o~WiaJl'bem olknie poczęła Wi2'Jdychać
~elSZ mnllle, to j.a, Mill.<JOił:rujl
nla . L!L~~ów. LrukmenO'W~e wtP1'. a~iJe i zi.ęci~. NaTba~zńej odJpow.iJa;dJał jeq Sltalry do k.się· życ~ . .
Pomrułem go.
zrulilczlalt SIlę do szlachty. aLe OId lat JiUŻ tlIOItaJ11)USIZ, Mory
POI ChOldZlł ze ZIIl'lłlIleJ,
NaJ~le ZlJa"Wił Silę TI>a.ISIZ
Wiaook. Czy
To był j.ecli~ z I?-0~. ~o,lel~'~w z łla~ .kJlepaJli Med~. J edYlllą ich .llladJz,ieją by~a alI")1lSooika-a ry.cmea .rodZimy.
Ipl.1Zy:paJdlkowo - te~o me
wiem clio tej
wy w'lDo1neq. NLe willdZI!JeJhsmy SIlę boclia~ clOirlolcIn.a Łuc?a. Stal1"lZy byli pewttu, że Ją
I peWlIle~o dmrua gdy ?11Z1by~a do Fe- pOIry.
od dwtunlaJs'Vu lart. U<:iJes.zyłem się nLez- . bOl~allo wydladzą zamąż i w te.n spOlSób sa don-ó:", sprowokowała awa1lltwę.
Łucia na jego w1cLok chdała t>fZym.m1e·rttl.ie z tego ISIpOrtik'MliJa.
,I mi również wy1płYlllą n'a IPowil €J1zc.hnię.
Nleszczęsllly Wacelk, obda.rzony sw· knąć okno. Ale on jej nie po,zwolił.
- DoIkąd jedJzOOSIZ? - 1.1ZIUciae.m pryO rękę tej dzliewczyny
SltaJl'ruło sJę kiem nlle1Z1?yt miłych e;plvteMw, w zdJe- i ROIzmawi:a:li ze sobą dlość cLłu~o. Po~
baJ11lile po killlku mmubach, ~dyśmy się już , cZiterech mężozym. Oficer, rejent młody nerWOW:lłlIlllJU z.awoŁa.ł, że nie życzy sOIbie, 1 czątkowo Łucja czyrrlli.ł. a mu nrujI'ozmailtlIlalCiJeszY'li sI OIbą..
i a·dJwQikat, no i n.alSlZ WlaJcek P1erw&zych b~ mu sympartyClZlIla teściow:a SlldClidała sz,e WJ"r~uty, póź,ni'ej mów on wylewał
- Na S1ll1b! Na śLub WaJcKa FedOll"a! tr]jech LaJkmenowUle brrukiowa.Li baJI1dJzo WlIzyty.
ipl.1Zed lIl.uą swoóe ża1e .a w końcu d·o~.zli do
- oldpowledział z uśmi'echem.
rprzychy1n:iJe, lecz o naSZ)'lm pa-zy;ja.c.ilelu
- Wy,b]ooaU, mod·e dziecko! - krZY-jPoI'OIZUmLenia.
_ Wack,a Fedora? Te,go rum~am' elgo, n,a wcl sł)'lSlzeć n&e Clhcieli.
I~ęła Lalkm~'~'wa dJo swej cónki,. zruł,amu I
Łucja n~e wróciła już do poko~u, w
pucuło'Wate~o saJamdluły?
To świe·tny
TIaik sńę jedJnalk Z'liożył' o, że ż,arden z crąl C 1'0Z[{HIJCeilii.W:1Ie ręce. - Albo Ja, albo Iktó7Y'~ c~ekał .na nią narzeczooy, rod'zi~awa1. A ~,ięc li. Oin się żeni! Nie wtiJdJz,i~- J nich nve ZOIslbruł mężem Łuo1li.
ten ch~.!
"
ce l hcm,l ~()śc!· e . ...
.
.
łean ~o attlll. rruZIU od ezaw ukończoo:tJa
Of'
" . 1.
'
~ ~
•
I Łuc]a wybrała mamuSILę· NaToZlUciila
W hłęktbne.J pl/JamJe, w tet) same' w
Dcera pt1zemesvono UlO lIIlitleso samt1 ndto na bło1ciibną <n;ńam'
.J.
1_... • •
• l ł
d F d
'}'
.
szamły i pI1ZYZIll,am ci się nawelt, że o nUm 1)0100, adwokat ZIIlJalruzł irrlIIl
br,an:k J:'
'<
J:'''J'
ę 1 prolWruUl~O?a K!.lore) uCIe { a o
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Pre n u m e rata: z kosztami
I

,A ,

Za wydawcę

j

orzesvlki pocztowe i zl. 3 lIT. 50 miesiecznie

--w tekś~ie

Ogłoszenia:

50 gr. za .wiersz .TJ?iiimetrowy (na 'mnnr~ 4 <zl'allvl:
. nek.roIOl!:1 40 gr. za wiersz mrhm. Drobne: Z3 s'owo I S !!rostr
. ..
nalmmelsze zl. 1.50. PoszukIwanie oracy: za slowe 10 lITOSZ'r. naimnieisze z1. l.2f1.

druk.: Wydawnictwo "Republika" sp. z ogr. odp., redaktor odpowiedzialny: .Jan Grobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.

