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. LEON PINECKI,
olbrzym IwIski. bierze u·
dział w walkach
zapaśni·
czych o mistrzostwo świata
w BerlinIe.

•

•

Pięciu

ZI

nv n a an VI

przechodniów ciężko rannych w czasie pościgu za zbirami
na ulicach miasta. - Jedna ofiara 2!marla w szpitalu

\V rękach

Trzech bandytów
LÓD!. 26 grudnia.
W dnJu wczorajszym dOkOU3!DQ w
Łodzi niezwykle śmiałego napadu ban·
dyckiego. W czasie pOścigu za bandy.
tami, ostrzeliwali się oni, przyczem

policji. - Grozi im kara

śmierci

KĘ, W KTÓREJ ZNAJDOW ALO SIĘ
W tym czasie ulicą przechodzi po- nie dwie karetki pogotowia, które odOKOŁO 500 ZŁOTYCH,
sterunkowy p. P., który widząc groźną wiozły rannych do szPitala. Jeden z ran·

zainkasowanych od rozmaitych odbior. sytuację, pogonił za bandytami. Gdy nych, Jan Wybór, zmarł wkrótce wSkuców. Na wszczęty przez inkasentkę a. kilkakrotne wezwanie do zatrzymania . tek odniesiOnych ran. RannegO bandytę
larm _ Na pomoc bandyci!.
się nie odniosło skutku - dzielny
przewieziono również do szpitala. Jest

OD KUL IC~Io1PJi8:'IĘCIU PRZE· NAPASTNICY RZUCILI SIĘ DO U· r~~8ftN~ K?~:JiKJ~'X~6~EÓ~
Jedna z rannych osób zmarła wkrót'ce
CIECZKI WRAZ Z ŁUPEM·
SZEREG STRZALÓW,
Bandyci skolei skręcili w ulicę Trę·
w szpitalu. a stan pozostałych rannych Wówczas rzucili się za nimi w pOgoń
Jest poważny. 1 I
przechodnie.
b~ką, nadal ostrzeliwując się· W tej
Bandyci, wIdząc, źe nie ujdą pOgoni, chwili z pomocą przyszedł drugi poli·
Napad dOkonany zOs~ał w dzielnIcy
ChOiny, przyczem ofiarą napastników poczęli się gęsto ostrzeliwać. Pierwszy cjant, który stanąwszy Za węgłem dopadła inkasentka H e l e n a K I e ł n. padł Od kul 33-letni rObotnik Stefan Ma-- mu, strzelił kilkakrotnie. Wszystkie
Ody Klajnówna znalazła się przy zbie· łek. Po chwili padli niemal jednocześ· strzały okazały się celne.
gu ulic Wesołej i Grzybowej nagle za- nie ranni bracia Jan i Stefan Wyboro· JEDEN Z BAND~TÓW PADŁ NA
grodziło jej drogę dwóch osobników i wie, oraz szwagier ich Alfred Drani.jJEZDNIĘ, TRAFIONY TRZEMA KU·
w tymże momencie Klajnówna poczuła, kOwski.
LAMI.
że
I
I
,
W czasie dalszego pościgu ranny zoNa miejsce niezwykle krwawego na·
KTOŚ Z TYLU ,W YRYW A JEJ TECZ- stał I(azimierz Besecióski.
padu bandyckiego przybyły niezwłocz·

~a~?aw ~~~Cub~~1:;:gOB~~~Z~~;

POLICJA UJĘŁA POZOSTALYCH
SPRAWCÓW NAPADU. AMIANOWI·
ClE STEFANA KRÓLA I ZYGMUNTA
RYBAKA.
.
Aresztowani bandyci podejrzani są o do.
konanie przed kilku dniami napadu na
skład wódek, gdzie w czasie strzelaniny
zabili policjanta. Ujęci
BANDYCI STANĄ WKRÓTCE-PRZED
SĄDEM
DORAŹNYM.
GROZI IM
KARA ŚMIERCI.

Pociąg świąteczny

Kilkaset

na linji Paryż-Nancy wykoleił .sięll- '
Dantejskie sceny na lDiejscu katastrofy
rannych wydobyło z pod gruzów z,miażdżonychwilgonó\V

PARYŻ, 26 grudnia.
ny o kilkanaście wagOnów, aby spro·
W same swłęta Bożego Narodzenia stać natłokowi świątecznemu.
wydarzyła się w Francji katastrOfa kO.
Pociąg ten wiózł
tysiączne rzesze
lejowa o rozmiarach tak przerażających ludzi. zdążających z Paryża na święta
do najrozmaitszych mniejszych'i więk·
że
PODOBNEJ NIE ZNAJA DZIEJE KO· szych miejscowości, pOłożonych wzdłuż
ożywionego szlaku w kiertmku Nancy,
LEJNICTWA CALEGO ŚWIATA.
Na Un'i Paryż - Nancy wykOleił się a przedewszystkiem bard.zo wielu miesz
pociąg kurjerski, specjalnie powiększo· kaóców samego miasta Nancy.
Z nIeustalonych narazie przyczyn do-

Mussolini wroli pośrednika
pomiędzy Europą al Azją

RZY M. 26 grudnia.
(t). Na Capltolu został otwarty kona
gres studentów azjatyckich. I(Ongres ten
otworzył osobiście MusSOlini, który przy
okaZji 'Wygłosił mOwę o przyszłOści cywilizacji.
W mowie swej Mussolinł Ośwładczył
że faszyści chcą wziąć na siebie rolę
pośrednika między wschOdem a zachodem, jak to byłO przed dwoma tysiąca·
mi lat. Dwa razy Rzym ł wschód ra..
zem uratowali cywilizację :w. chwili,
gdy groził jej upadek.
I

Trzeci lot prof. Pkc6rda

szło do wykOlejenia się pociągu w chwi- nicze,
pOgotowia technicznego oraz
Ii, gdy
szczupła liczebnie pOmoc lekarska. OlbOLBRZYMIA LOKOMOTYW A ROZ· rzymie zwały żelastwa i wagonów wy·
WIJALA NAJWIĘKSZĄ SZYBI(OŚC. magały jednak akcji silnego oddziału sa.
Skutki katastrofy były przerażające.: perów. Do chwili przybycia wojska,
Kilkasaście przeładowanych wagonów brygady
technicznO-kolejowe ograniwypadło z szyn i stoczyło się :z wyso. czyły się do pomocy kilku lekarzom,
kiego nasypu.
bezradnym wobec setek rannych i za"
Rozległy się OIkroPDe lęki rannych.
bitych.
Na miesce przybyły drużyny ratow·
Szczegóły tej niesłychanej katastrof y - która okryła żalobą cala Fra'nck
- a przedewszystkiem powody tego
wręcz kataJldizmu podamy w jU1trzejsZ"Y'm "Expresie Wieczornym".
O rozmiarach jednatk tej strasznej
się wstrzymania wykonania klęski niechaj świadcz y fak t, że p obież
ne obUczenia skonstat owały
śmierci.
175 zabitych i kilkuset ra111zycT7!
Rząld! holenderski domagać s·tę bę~
Szereg- wybitnych osol;isto ści z f1',,'11
dzie tego, ponieważ ustawa na mocy kt6 cUISldeg.o życia politycznego z p::xrS:c!,rc
rej skazano go, ni'e :wstała jesz,cze oglo tarzem mil ni sterstwa koloni j i k;,l.kll roszona. Niemieckie bLm"a Fnformacyjne s!ami na czele postradalo w katas trof:c
donoszą, że podobno rząd niemiecki ma żyde.
Na miejsce katas trofy p r zy był mld·przY1chylnie ustoSUlnKOWaĆ s.Ję do interster kolei i kom isj a ś l ed c za .
wencjł holenderskiej.
, Masz)'lnista i palacz, którzy dzi".'·
Ir~ncuskl·eJ·
nl'11l1 trafem wS'z.li z tej ka tas trofy z h II
ciem, zostali areszto wani.
( ~ ),

I

==========================:::::0

Holandja interwenjuje na rzecz Lubbego
Rząd

holenderski domaga
wyroku

Berlin, 26 g1I"UlcDtlita.
Ambasad'o r holenderski w Bedli~ie
otrzymał polecenie od swego rządJU celem i'Ilterw6njowooila lU rza.du n1emiec~iego w sprawie wstrzyma/t1jia wYtkanaDlta W}'lroku na skazanym na śmierć van
der Lubbem.

I

-IkonslylucJ
Reformy
do_ad_ .i~ Poinc:are

Paryż, 26 grudnIa.
siaknal taJkl p'restlż, Ż~ stall na je'Cllnej plaIB ruksela. 26 uudnła..
(t)' Pomcare udzielili sensacyjnego s~czy~nie z p~rlamootem Okres Obecny
(t) Brof. Piccard i Już. CosłD ora.z wywiadu koreSlJ)Olliderutowi IP'QII1t1ugal- POincare nazywa ePOką Ilodu za wła·
grupa profesorów U/Iliwersytetu bruksel- skiego pisma "SecullO", PoiOC\are oś- dzą, Parlament nie zadawala się tylkO
ski&go, pzystąpUi do budowy nowego wiadczY'ł, że należy zreformować kona uchwalaniem ustaw, żąda dla siebie
statku stmtJosferycwego. Konstrukcja stytucJę francuską, francuskie Obyczaje znacznie większych praw chciałby być
st~tJku trzymCłna jest w tajemnicy' Wia- i usunąć niedomaga~ia parlament~ fran· jednocześnie JromJtetem wykonawczym,
damo jedynie że Piccard wyraZił zgJodę cuskiego. DemokraCJa przechodzI obec- który te ustawy wprowadza w życie.
na POIlo.wny 'lot do stratosfery. Będzie lnie clcres CięiJkiej chOl'?by, lctór.ą .Poin-I Należy dążyć do. teg-o.. aby w .ob~ClUYJ'!1
tp zatem trzeci zkolei lot słynnego pro- c~re nazywa de mag ogją. DawTIl~] rząd I OIkres!~ sprawa,ml poht:ycznem! me za]fesora. Cześć pienię~zy na bud!?,,wę. te- mial w oczach parlal!TIentar::~sto,w, do- i Jp?w3Jh Się ~!!tycy aIIll paJrlamentarzygo statku ,WY.alSygrnUJe rząd belgusl{l.
StaJteCZlliY autorytet, a prZYbannmeJ po- I SCl.

do stratosfery

Wystawa w [hi[a~o.=~f7

~
zosłanie ponownHe Gtwsrtu
' Chicago, 26 grudnia,
(t) Według og!oszo;nej statystyki c·
kazuje się, że wystawę wsze ch ś\Yi ato ·
wą zwiedzilo w cią[U pi ę ciu i p ó ł micsięcy 22 miljony ludzi· Z aś do k;'~
w!płynęło brutto 37 mil jonów dnb'(')
W}'1dailki)ednak wy nositv 38 i pM 1', " ,
na dolarow, w ~bec czego postano", IC;
aby pr~edJu ż yc wyst aw ę . B ę d z ie l I.,
p<:mowme otwrurta w sezonie letnim.

t. Gm'nl5łracja ~~

REDAKCJA
dla całej
MAŁOPOLSKI
Krak6w,
ul. Pijarska 4
Tel. Nr. 171-50

dla ealej
MAŁOPOL~KI

Kraków,
ul. Pijarska 4
Tel. Nr. leS.(I(

RĘDA~CJA onYJmuJe Interesantów od 11-1 pned południem I od, 5-7 wleczorwn. AOMINł 1 ACJA (diW
,edął. pl al od 9, rano - w południe I od 4-7 .. leczorem - (dzla'
,
Inseratowy) od 9 rano - l .. poluanie I od 4-7 wieczorem.
AIlRES TELEORArICZNY, "Express Ildtrowany", I\rakćw.
KONTO P. K. O. Oddziału krakowskiego, Krak6w 411·700

Umysłowo

chory

oblał się naftą

i

podpalił

Straszny wypadek przy ul. Brzozowej Nr. 12. - Z płoną
cego mieszkania wydobyto zw-:glone zwłoki szaleńca
KrakóJw, 26 ~rudnia. Iwei, 52.letniego Wolfa Witlera.
lkazało, że koło południa, 2dv Hirszfel.
Był on objęty płomieniami. Loka. dowa wyszła z mieszkania, syn jej do.
•Mieszkańcy domu przy ul. Brzozo,
weJ 12 był} świadkami niesłychanego torzy wezwali straż ogniową I Do~oto- stał nagle . ataku szału. ZdemolowaJ
czyn.u szale~ca. Około 20dz. 12.45 za· wie, poczem wybił' szybę w oknie ł on mieszkame, pocz~m rozebrał się, o~
uwazono, ze w mieszkaniu lokatorki
.
l..
•
blał naftą I podpalIł. Przybyła straz
Hirszfeldowej wydobywają się kłęby pierzyną ul:asIlI płoml~me !la. 'Yltlerze. u~asiła oiień. Zwęglone zwłoki Wit.
dymu. Przez szybę w oknie widać by. Przybyły lekarz stwIerdzIł JtlZ tylko lera odstawiono do zakładu medycyny
lo płonące mieszkanie, oraz siedzącego ŚMIERĆ WITLERA.
sądowej.
na lóżku, skurczonego Syna Hlrszfeldo.
Przeprowadzone dochodzenie wy.

aropolsk- ch
Rozdział kredyłó.w

Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych na drobne budownictwo.- Warunki uzyskania kredytu

[(raków, 26 g-I1udnla.
(a. 1.) laik się dowiadujemy, Banlk

Gospodarstwa Krajowego zawiadomił
już 'komitety
rozbudowy poszczeg-ól'nych miast matopolsld1ch o wysokości
sum, przYZlI1anych im na popieranie fina.rliSowe wyłącznie drobnego budownictwa mieszkaniowego.
Z miast Malopolski ZaChodniej o~
trzymały nast. kwoty: [(raków-450,OOO
zl., Nowy Sącz i Tarnów po 100,000 zł.,
Chrzanów i Jaworzno po 70.000 zł., Zakopane - 60.000 zł., Biala, Gorlice,
Nowy Targ i Wieliczka po 50.000 zł.,
,J3oclmia. Dębica, Jasło, Mlelec, OSlVi~.
cim i tywiec po 40,000 zł., Myślenice,
''Trzebtnia i Wadowice PO 30:000 zł., oraz Skawina i Sucha PO 20.000 zł.
W grantcach tych ikontYll1Jgoort6w mo
gą kom~tety ll'ozbuJdowy WY'l11ienionych
miast ochwa:liIć w:n~os'ki pożycZlkowe i
przesylać je do odidZli,al'U Banlkn.t Oos1'.
K'l 'aj. w ~rakowie.
UdZlielaTIli'e kredytów pota.czcme jest
kdna:k z szeregiem warunków. Przede . .
W!;zys,tldem pożyczild przyznawane bę
dą 'z~ró'WIno pod budowę ,oomkÓ'w murowanych, jak i d!l'ewnianych. Pierw·
szeństwo w uzyskaniu pożyczki b~dą
mieli budujący. którzy w stosunku do
całkowitej budOWY b~da potrzebowali
najmniejszej pożyczki. WYlsokość kre~
d'Y'ta na jeden budyme'k nde może w żad·
nym wypadftru iprzekr<łiczać polowy kosztów buidowy, a nahvyiei zaś będz!e
mogła WYl!1os'ić:
_
..
'
a) 4.000 Zł. przy bu!down1lctwle indY"
wid'lwlnem, Ib) 6.000 zł. przY' bllldo'WIulctwie zbi,orowem, to vnacz.y przy jednoczes.nejza:budowie cale'go osied1la conaJ-

". hwałe
ZU \lo
W

właman-.e

centrum miasta

Wigilja

tramwajarzy
U

Kraków, 26 g'rudni~l.
tak i w lvm roku
dZJcbi tram\l'tJ]arze. którzy w I.:zasa':h
klęsk! bezrobocia
dożywiaia vrzeszlo
Zno dzieci be ... robotnych, urzaczili w
~!niu Z.i wiik dla dziatwy .
\V remiz;e tramwajowej usta\\ iono
s,tJly, nakryte skromnie, ale c .?.yściut
ko, na śr:)c'.ku ustawiono dr7cw!<o. Ci
JlI':! drl.cwl.::em d'a każdclo!:o i.:I.'I.estnik"
ped.tnk \V f(·rmie :;1 rucH. kawa tka k:d
basy i słodyczy.
Olwhl 2c'O dziel.:i od lat 5-I.::u zasiadlLl do \Ą · ilii. Jako pierwszy orzcmó\lii! proIJC!si'C7. parafji pod~órskiej,
ks.
Nll~mcze\Vskl,
następnie
zabrał glos
cyr tram;:;jów inż. Tad~ Polaczek-Kor.
necki. 'lrCtZ u. prezydent miasta. czlo.
r.e 1c rad,' nauzorczej, dr. Ludwik SzneiJak corocznie,

der.

-

Na wigilję podano zupę ~rzybową,
mniej kII!kJU/I1CłJStOll11a domkami wedlug o"ldytu, winni Jaknajrychlej wnieść pOda, bwatek ryby z sałatą , konmot i ciasto
kreślonego tYiPlU, c) normy wyżej poda·
do wlaściwego komitetu rozbudowY z mul\icm.
.
ne mogą być podwyższone w obu wy- o przyznanie POŻyczki. Do podania na'vY tym roku nastrój wi~ilijny u trampadkach o połowę. o ile budynek, na leży dołączyć: zatwierdzony pla;n budv- \\' ;1,i"fZY był nie tak ożywiony. j~k w
który udziela sie pożyczki bedzie zawie· wy, kosztorys i świadectwo htpoteczne, rt1 ku ubiegłym. WSZySCY odczuli hrak
rał conajmniej 3 samodziel'ne miesz.l\a- stwierdzające, że niemchomość. na któ- kj ktÓra w zakresie spolecl,nei dobro.
ma.
rej ma być zabez.pieczona pożyczka --.. clynności stwarzała cuda. Ta ukocha.
Poż)'iczki 'bUldow'lane oprocentoWa:ll jest wlasności;:J, budU'jącego.
na przez dzieciaki była ś. P. mał7 r)n -;I.
są na 3 i trzy czwarte proc. w stosunku
Zaznaczyć wreszcie należy. że podn· dyr. tramwajów. która zmarła przed
tOCZTlym i 'Podlegać mbgą gotówkoweJ nc wyżej normy POtŻycz!kowe, Banlk O. kilku miesiacami. Ubvtek ten C'O('71J!V
amortyzacji w okresie do lat 25-ciu.
K. mDże jeszcze obniżyć dla poszczegól przedewszy'stkiem
dzieci be7ff'botPondeważ termvn rozdlz.iatu kontvn· nych ośrodlków miejskich, a to w zaJet- nych, które zostały opuszczone przez
g... nN jest ograniczony, przeto wszyscy llDści od kształtowania się kosztów bu· j swą opiekunke.

lilia

ci. kt6rzy zamierzai.

Pod

skorzy~tać

roź ą śmierci -

tęrenie

OŚ1"Odk6\V

gr IWY":.~~~ił:i::,i:;::

zrabowa'dU ... 3K
zł..
2
k'

z kro- dow, na

jych

od

Sącz,

Nowy
26 grudnia.
Na wesele, odbywające sie u Masą em. w
ra oWIe cieja Bawołka w Brzanie. pod N,SąKraków, 26 g-rudnia. I Brodzie stanąć i podnieść rece do góry, czem. przybyl znany awanturnik OcWieś VvoJica, w powiecie krakow-' a gdy ten nie chciał tego początkowo rard Oucwa. Podczas zabawv (Ju...:wa
skim, słynie z częstych awantur i
uczynić, Kalisz zmusił ~o do wykona- dobył noża i groził śmiercia każdemu,
jek. .Kiedy .w ubiegłym ',roku 1Jo~czas I nia rozk~zu, uderzając 20 karabinkiem kto nie da mu picnię~zy. Uzbierawszy
Jednej z takich awantur mterwemowal po głow{e. Następnie przeszukał awan- 70 zl. awanturni'k zble~ł.
posterunkowy P. P., woliczanie napadli turnlk kieszenie BrOdy, wyjął z nich
Został on ujęty przez palicie i wkr,',t.
na niego i pobili go. Między napastni- ;1 zł. 20 groszy, poczem odszedł. grożąc ce będzie odpowiadał za wymUSZen iE;
karni znajdowali się parobczacv: Woj. swej ofierze śmiercią w razie doniesie. nrzed sądem.
ciech Kalisz i Leon tIabas.
nla o zajściu.
l Zuchwały
b~n"'ycl/"I
Wytoczono im dochodzenia karne i
Kiedy spotkali się w Krakowie, za!i'* uM
'". ~
f"
20 grudnia ub. r. miala się odbvć prze- żądal . Broda zwrotu pieniędzv. W odNowy Sącz, 26 2'rudnia.
ciwko nim roz.prawa przed sądem powiedzi na to rzucH sie na niego tiaKarolina Sz.lam z Ororllkowa. wraca."
grodzkim w Krakowie. M. inn. /l:ezna- bas i zagroz.ił przebiCiem sztyletu. WÓ. '\ jąc do domu z jarmatku, zostala napadwać miał' w tei sprawie w charakterze wczas Broda zawiadomił o wszvstkiem nięta Przez
dwóch bandytów. którzy
świadka
Mateusz Kalisz.
Oskarżeni policję.
zCłltrzymail wiozące ją sanki, pobili swą
postanowili nie dopuścić do te~o i za.
Onegdaj stanęli Kalisz i tiabas przed ofiarę i zabrali jei wiezione przez nia.
czaili się na drodze, aby teg-o świadka sądem okręgowym w Krakowie. Po towary·
pobić.
przeprowadzeniu rozprawy sad wydali
Po oddaleniu się napastników. 5z1:1Tymczasem zamiast nie~o nadeszli wyrok. skazujący obu po jednym roku mowa pobiegła do pobliskiej karczmy,
zwlocznie pościg, rezultatem którego bydwa mieszkańcy sąsiedniej wsi: Przy- więzienia.
Rozprawę prowadził s. o. dr. Zalip- zlocznie pościg, rezultatem którego bylasek Rusiecki: Andrzej Cenda i Jan
Broda, którzy poszli razem z oskarżo- ski, oskarżał prokurator dr. Panek, bro lo ujęcie Jednego z bandytów, 7.11anc;'J
nymi w kierunku Krakowa.
nit adw. dr. Jan Bardel.
przestępcy .Józefa Lasia. Drugi bandrta
W pewnej chwili Kalisz nakazał
zdołał zbiec. tasia odwieziono na P')'

.. awan t
·
D Waj· groznl
urmcy
prze d

bó-I

nan!!\t..!

I
I

cenr~~ ~?~;f!e~::~~Ei~~~ :r:;~~~ Iraliuny
wna~ek na lta[ii Kraków ~łanów ~\~l:::~~;;,~y~::~;~~~~~:~ : :Torowy potracony przez
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Nieznani sprawcy wybili szybę w oklokomotywę
19,30 - "Pieniądz to nic wszystko",
.
f'
Bl kb
przy'
Teatr "Bagatela" - o jl;od z. 8.15 rewlO'
nie wystawowym Irmy oc n~n
Kraków, 26 ~rudnia.
spiesznego, chcial on przebiec przez operetka - "Królestwo operetki".
ul. Brackiej 17, poczem skradlI wag.ę
O d'
t .. K kó
t
Kb'
d'·' d k'
t rI
REPERTUAR KIN
stolową, trzy termosy i maszynkę SPIneg aj rano na s aC]1 ra w or.
u as me z ąZYl Je na
I zos a ADRIA
Og i.st t ó'k t'" .' B t
Plaszów mial miejsce tragicznv wypa- I potrącony przez lokomotywę. Doznał' !'Ixył: lwa:: n y r, ą I " us er nawa·
rytusową wartości 1000 zł.
dek. Na terenie tego dwot'lca pełnił lon poważnych okaleczeń i w stanie APOLL6: - ',,12 krzeseł".
rzyłsi A Z
wówczas .służbę torowy .. Andrzej Ku: groźnym prze;vieziony zostal do szpi- AT~~;f.:, - . "Jej królew6ka mość " i ..lb....·I,
Z
bas" .. zamIeszkały
~laJu.
pewnej tala w KrakOWIe. .
DOM ŻOŁNIERZA: _ •. Kinom,1n i ak'·,
c.~żarowym ChWIlI, przed nadeJsclem POCIągu poPROMIE~: - "Król, to jal"
'
Kraków, 26 grudnia.
"'~~~~~OOL;]lil~~OO~lilr;]lil~~liJl;liI~IiJOO~li1~~~'" ~~~ę~E: y~{~łp~~:~h=łpa"~a żeń~kiej penNOCY onegdajsze) na uUcach miasta BJ
f.il sji".
miało m'~jsce katastrofalne zderzenie. 0'1 tzl.
- "Szalona n()C". .
'.
które tylkO cudem nie pociągnęło za 50· CI ..la
~
~H.~ ~
H
Bl SZTUKA:.
UCIECHA. - "Prokuraobor Alicja Bom.
bą ofiar w ludziach. Na ul. Rakowicklej (:;ł
B1
NOCNY nv:tuR APTEK.
zderzył się tramwaj UnU nr· 5 z samo" UJ
Wyciąć i przedłożyć do wymiany w a.dministracji
~
"Apteka pod Słońcem", Rynek A. - B. 43.
chodem ciężarowym zakładu czyszcze- B1
~
"'rio
4
,,'z.t.
Ii
CI Apteka pod Eskulapem ul. Gertrudy l. Arte·
- miasta Siła zderzenia była wielka, B1 " ..XpreSSD .... USarODoneeO
II' ... ra ODle,
Bl
ka pod Matką Boską ul. Krowoderska 74, Apma
•
'd
ł'
pel
.. 1f'Zt-.
Ii ]L
~ teka w Debnika ch" - 111. Kon opnickiej ,3. . Angdyż tramwaj z?aJ owa SIę w
nym BJ
Da- OlIfarS CI ..
Ul teka pod Złotrm Oi!am " - ul. Krai<ow:, l,a 9.
bieg~. WszystkIe, szyby zostały w ~im ~ Ważny tylko w dniu 27 grudnia 1933 r.
~ I .,Apteka" - 111. Mogil ska 16,
'.
wybIte. a sam~chod. uległ uszkodzemu. -'-1AI1Al1A1~~Ie'''ij1!ii1rovii1'e1 • • • • • • • • • • • • • • • • I i " ; W \?d~6rzll - "Apteka pod Hygeą - ul.
Na szczęście Ulkt nIe został ranny.
: ~~~L!J~I!!!JI!!!JI!!!J~~~I!!!J
1!~ . Ka1war~Jska 27.
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tajem.nice zakładów
, ,. ,
przeDlysłowych i fabryk broni
'
,
f~·pi~d.U ane'i~1i IJ flvli fi] flon'afl.:ie s d uaq ,,11 0'0 Hori"
2

tysiące

agentów

LONDYN, 26 grudnia.
(sb) PQlicją angielska wszczęła do."
chodzenie w tajemniczej aferze szple..
gow skieJ, zakrojo.nej na niezwykle sze..
roką skale. Jak wiadOmo., przed kilku
dniami wYkryta zQstała w Paryżu afe..
ra szpiegQwska przyczem PQlicJa fran·

cuska
aresztowała
10 OSób· Obecnie
póIlcJa francuska
za wiado.mił;ił
władze an..
gielskle. że aresztQwani stali w łączności z szpiegami, działającymi na terenie
Angljl.
Cała tą afera jest niezwykle zagmat"
wana.
OkazuJe się, Źł;;
NA USŁUGACH SZAJKI SZPIEOOW"!
SKI~J STAŁO 2·~00 AGENTÓW,
rrzewaznle młodzienców, lub młOdych
adnycb dziewcząt.
Zadaniem szajki szpiegQwskiej było.
o~s.erwowanl~ dOków o.kr~tQwych waż
melszych Q~rO?ków przemysłowych,
fabryk włóklenmczych. fabryk broni l
t. d. ' .
. SZPIegowie ~J stałe zmlenla!i się tak
ze trudn~ ustahć IdentycznoścI ich. ~a
czele S~PlegÓW angleJslkch sto.I pewien
rosjanin, którego obecnie poszukują
władze. PolłcJa ans:tlelska dokonała Już
szeregu aresztOwań. Wykryta obecnie
afera szpiegowska Jest Jedną z naJwlęk:~~Ch. jakle kiedyko.lwlek miały mieJI
i IJ
••
że e u ega na mn e szej wątphWo.ŚCl,
ARESZTOWANI W PARYŻU I W LON
DYNIE SZPIEDZY STALI W SCISLYM

usiłowało zdobyć

KONTAKCIE Z ZA TRZYMANĄ NIEAngielscy człQnkQwie szajki SZPie", puszcza jednak, że Idlkudziesięciu naJ"
DAWNO W f'INLADJI .. MARJĄ LUI- gQwskleJ rekr-.tować się mają z pOśród bard~leJ niebezpiecznych szpiegów zQ'
SĄ",
całej plejady drobnych dobrze opłaca"l stanie ujętych.
międzynarodOwym szpiegiem, QperuJą"} nych agentów.
,
Policja angielska ł francuska pQrQzu"
cym we wszystkich orawie pąństwach,
Oczywiście, że ntema mowy o aresz· miały się celem wspólnego działania w
euro.pejsklch, zwaną drugą .,Matą Harj". tnwanłu kilku tysięCY Qsób, pOlicja przy" tej sprawie.
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Paragwaj zwycięża BolłwJę, ale niema żadnej pewności, że spór,
kon
' czony•
zos't anł e ki e d y k o l w i e kza
Półtora roku trwała wojna między
Paragwajem a Boliwią. Niewiele wie
o niej Europa, a nawet państwa ame~
rykańskie malo się nie interesowały.
Walczą bowiem dwa małe kraje któ"
re ani' w pQlityce międzynarQdQweJ
ani w życiu gQspodflrczem większ~ł
ro.li, nie QdgrywaJą.
Oficjalnie woina zaczęla sie w maiu
-

1933 r., faktycznie zaś armaty grzmI a.. munikacyjne i aprowi~cyjne. Zdar.zy..
ły już o.d czerwca 1932 r. O,ll;ief! wojny lo się, te o.ddział złQzony ze 100 zoł"
rozpalał się jednak bardzo powoli. Zgó nlerzy zginął z głQdu, daremnie szuka-

rą tysiąc kilometrów dzieliło Lą Pax,
stolicę Boliwji, od fronlt u gubiącego się
w niedostępnych puszczach i bagnach.
Armja paragwajska była bliżej pola
walki, a'le i ona stracifa dużo czasu,
nim pokonała olbrzymie trudności ko-

Jąc wyjścia z puszc~y. Gran Chaco, .te
rytorjum sporne, Jest tak olbrzymle~
że mQgłQby wygQdnle oomIeścić cal,ą
ludno.ść Bo.liwii I Paragwaju.
StopniOWO, w miarę napływania
poslłk6w, z<łJrysował sie front b,ojo wy.
i
oczywiście bardz.o luźny i gietkl. NIC~
bylo tu uporczywej walki pozycyjnej,
8
żołnierze nie gnili w rowach strzelecU
U
kich. Kto zgromadził więcei wojska i
k t k
ł
wyzyskał lukę w froncie nieprzyjaciel
WS U e spożycia zepsutych artyku ów żywnościowych skim szedł naprzód póki nie został QKOWNO, 26 grudnia.
ciężko zacho.rQwało. Stan wielu z nich skrzydlQny lub o.tQdZOhY. Początkowo
(t) Do. KQwna nadeszły obecnie wia. jest beznadziejny. Władze sowieckie w ub. roku byli g6rą Para~wajczycy.
domo.ści () masowe m zatruciu robotni' wS2';częły energiczne dQchodzenie w tej Na wiosnę bież. roku annia b01iwJJska
ków w wielkich zakładach przemysło.- sprawie i dQkQnały areszt<lwań winnych prreszła do ofenzywy. Operacjami kiewych w MQskwie I 'na Ukrainie. I<i1ku~ dostarczenia produktów żywnośclQ. wwał niemiecki generał Kundt. oficja'
set robotnik(,w, wskutek dQstarozenla wych.
nie t~lko doradca na~zelne~o wodza.
im zepsutych artykułów SPQżywczych,·
WalkI były bardzo zaclet~. Samo.loty,
karabiny maszynowe, radlostacJe, po ..
P..~aD\Ull
dQbnQ nawet gazy trujące -wszystko
~
było. używane, naturalnie w małych
rQzmlarach.
Z lok- bohuJłera woinu SO-Ielln-..'
Nie w tec.hnice ieanak wojenneJ,
.. - e _OUGII zoz ot: s oko ju
I lecz w zachowaniu się wojujących na
pastwą płomieni
(sb) Przed trzystu zgóra. Jatv zmarf I WalJensteina w Pradze. W Jednei z rodów było dużo podobieństwa mięAmsterdam, 26 grudnia·
jeden z wodzów wojny trzydziestolet- I sal, w której znajdowa!y się pamiątki dzy tą wojną a wojną światową. W
(t) Nocy ubiegłej wybuchl w centra- niej Albrecht Wallenstein. Do dnia dzi- po Wallenstclnle pokazywano ciekawej Assuncion, stolicy Paragwaju. prasa
!i telefonicznej w Amsterdamie katastro- siejszego jednak zwłoki jego nie m0gą publicznoścj skrzyneczke, w której mia- o.burzała się na barbarzyństwa. ~o.liwiJ
taJny pożar. Glówna sala centrali telefo- zaznać spokoju.
ta się znajdować głowa wielkiego wo- czyków, na ~nęca.nie ~ię nad.. lencamł.
nlcz~ej ~ał.a c~łkowlcie. 1)nls.zczona,
Ciało zlożone zostało w jednym· z dza.
NIepOw?dzema dZIelne] arml1 parag7
tak ze ~om~mkaCJa telefOnIczna w Am- grobów w Monachium. jednak g/owa
Tylko niewielu wiedziało. że w rze- walskieJ ttumacwno tylko .deszc~a,ml
sterdamie me odbyWa ~Ię. Poż,ar po· I zmarłego. do. dnia dzisiejsze2Q nie za", czywistości g/owa przechowywana jest lub zdradą. W La Paz t.akze umlaijO
wstal wSkutek eksplOZjI, w czasie kt6-1 znała wiecZnego spo.czynku. Po zgonie w innem miejscu pałacu. W czasie za- podtrzymywać ducha wOJenne~o. Ga..
rej zginął naczelny iniynier s~acjl WaIlenstejne rozeszły się pogłoski, że mieszek na ulicach Pra,ll;i. powstała' JJety do~o.siły. ?lbrzymich stratach
Ws~częte pr~ez władze dochod~entc U· Habsburgo.wie, przeciwnicy Wallen- znów pogłoska, że zrewoltowany Hum Par!lgwaJczyk0'Y I wzywały, by ufać
~!ahlo, że pozar powstał wskutek zbrod. stełna mają zamiar zbezcześcić jego. zemści się obecnie na WaIIensteinie i gemalnym ~owo~com a. Drzest.rzeg~ły
llIczego. zamachu, dlokonanego prawdo~ zwło.ki, a zwłaszcza głowę zmarłego. ~bezcześci jego głowę.
prze~ ldamhw~ml komunIkatamI wo.jen
Ponownie wywieziono ją do Dółnoc- neml ParagwaJu.
,
podobme z pobudek polltycznych. Are· Wówczas rodzina kazała głQwe Wallen
sztowano dwóc~ monterów stacji, nale- stelna o.drąbać i wywiesć ją zagranIcę. nej Bawarii. Obecnie, po przeszło trzy.
P~ obu stronach l.lc~ono, na rychłe
tącvch do zWląz'ków sy:ndY'kaUstycz~
Została ona wywieziona do Szwe- stu latach, ma być wreszcie głowa ZWyclęs.two. ~le !atwleJ wOJne rozponych
cjl. Na krótko pr~ed wybuchem wojny Wallensteina złożona w ~roble wraz ~ ?Z~ć niz skonczyc. Pora deszc~owa
światowej głowa wróciła do. pałacu pozostałemi szczątkami bohatera.
JU~ dwa razy przeryw~ta. o,peracJ~. na
WIększą skalę, a dopókI nIe zmobllIzopowstaną w Austrjl
wano gł6wnych sił, żaden kraj nie
Wledelf, 26 grudnia.
ch.ciał się uz~ać ~a poko~nego. Szczę
(-t) Rząd austrjackl 'UdzielIl obecnie
śCle przechylIło SIę wkoncu na stronę
koncesji na zalożenle dwch domów
życie
tylko
Paragwajczyk6w. Koto 10 grudnia uda
gry. Jedno kasJllI1!o będ~ie założone w
(sb) Jak J'Uż donl'osły depesze. przed dl .
, d
6" . j
lo. im się oto~zyć część ~o.isk boliwijSalzburgu pod Semmerhngiem a drugie
IUzszy czas me awano D LUle · mu SklCh w okoltcy fortu Althuata. Pr;:eW Baden pod Wiedndem. Właśclcielem kilku dniami ziesiona została ofiCjalnie spokoju. Przeciętnie po 150 razy dzien- szło. .10 tys. BQI,iwijcZYków dost" b sIę
obu domów gry jest Obywatel szwajcar- w Stanach Zjednoczonych prohibicja. nie telefonowano doń ze wszystkich do. mewQIl. AnUla paragwajska orf':' pro.
ski Brettaluer oraz kiJllku jego wsp6lll11~ Obecnie, po raz pierwszy od 14 lat, stron Ameryki, tylko po to. aby nawy- wadziła pQśclg, który wstrzymało. zaków. którzy Irozporządzają sumą 10 mł. wolno pić w Stanach Zjednoczonych myślać mu przez telefon. Zarzucano wieszenie bro.ni zawarte na 10 dni.
;Jon6w szy!łngów. W aJtIstrjaoklch ka- wyroby alkoholowe.
go stosami 'listów, kt6rych autorzy wyCzy wojna się teraz zakończy? Pa.
sYll1ach będzie mOŻlna grać w ruGetke
Przy tej okazji godzi sie urzypom- rażaIi swe niezadowolenie z powodu ragwaj ma 1 miljon, Boliw.ia 3 mili. lud
balkarat, chemin d'e fera. i w atttgielsłd nieć, w jaki sposób wog6le zrodziła się wprowadzenia zakazu alkoholu.
no·ci. Jej rząd jest zdecYdow any wal~
hazard.
myśl zakazu używania alkoholu.
Listy te i telefony całkowicie zrui- CZyć dalej t już zapowiedział mobil i7: ,I~stapca
PrQhibiclę zawdzieczają Stany Zied nowaly Volsteada. Żyje on do dnia dzi- clę kilku no~ych roczników. A r,c1yby
u
~
nQCZQne jednemu tvlko c2';'owłekowl. sieiszego i Jest jedynym człowiekiem w mezadowoleme z rządu dODr o\\'~dz i!o
Londyn, 26 grudnia.
Jest nim były nauczyciel, Andrzej Vol. Stanach Zjednoczonych, który rzeczy- do rewo'lucJj, gdyby kapitulacia kolo
(t) Wedle wiadomości z Bombayu , stead.
wiście nie tknął przez całe' żvcle alko- fortu Alihuata stała się dla ob er ' ~fiO
następcą zmarłego przed kHlku dlniami
Jako młody pedagog Volstead wi. holu. Ulubionym jego napojem jest tylko gabinetu Sedanem, to niewiadomo. czy
DaJaj Lamy ma by'Ć zbiegły w roku 1924 dział zgubne skutki alkoholu i za cel mleko.
wśród nowych ludzi nie zna idzie c; je
~ Chin Taszi Lama. Znajduje się on swego żYcia postawił wprowadzenie
boUwijski Gambetta, który nobndzi'
~ałkowicie pod wPlywem chińczykÓw I zakazu sprzedaży w6dki i piwa. Niekraj do dalszei walki. Dużo z ;1 1cży od
PO objęci'U sweg'O stanowiska ma spo. stety dobre intencje Volsteadd miary
członka sąsilld6w Boliwii i Paragwaju, którzy
wodować zmn.iejszende snę wPłyWÓW bardzo zty rezultat.
KI b S
b6j 6
A
ponQwni'e podjęli akcję w kierunku pc;,
an,giels'kich w Tybecie.
VQistead nie zdołał uchronić ludno.... U U amo
C W" W meryce godzenia obu państw. Niemato 7alcż"
Za jego pośrednictwem zamier48. ścl St~nów ZJednocz.onych Drzed konNew York, 26 grudnia. też ,od tych koncernó\y. kt6re dC1ią
iTówl1leż rząd chińsk~ obsadzić w Tvbe .. sumpClą alkohQlu, a ~ednocześnle przy(t) Po 6-tygooniowej ciężkiej choro- walczącym pieniądze n2. r ~'l 11.
c.ie szereg w yżs zych stalnowisk urzęd- 'I czynił s.lę. do. nlezwykłesro. wzro.stu prze bie, zmarł tu 63-letni Karol Killey, 0......,. ' :(T,
nilJ.: ami chińskimi i w ten sposób wyeIł- stępCZQSCl w Ameryce. Słynni amery- statni członek amerykańskiego klu,bu
-r-:'
_.~~
minować wply wy a,ngielskie. Ponadto kaliscy przemytni~y alko.holu z~wdzl;. samobójc6w. Do kl,ubu tego należało 12
zamierza rząd nmrk iński zrobić z TY'be-1 czają swe powstanie tylk.o ustawIe V0I1- os6b, w tern szereg najwybitniejszych
tu jednq ze swy ch prowincyj I przepro- steuda. Po przeforso\\,'amu w ourlamcn- o sobistości ze świata naukowego 'i fi\\ial(]zić całkowitv rOZldział Kościoła od de swego projektll, Valstead USl111llf sh nansowego. Wszyscy popełnili samopań ::'lwa.
całkowicie od życia politycznego. Przez bójstwlO w ciągu os't atnich dw6ch lat. I
=
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Zgon ostatniego
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CZYTELNIKOM I!.XPRESSU BEZPŁATNIE I ŚWiatowej sŁawy psychol'l'&folog, Redaiktor S~yl1er-Szkolnik. wtor prac naukoWYCh. ok.re.~a charakter
zdolności, prze-znaozenie. Wys.wzeg61nia najważntejsze fakty tycia, radzi
jak tyć, czynić i p<>stę1lowaĆ, aby zwycięsko przeciwstawić się losowi. Po
nadto na Z8.'Sadzie astroloiji i oblic~ef1 kabalistyoznych, wYbiera dla kaMelO ~wy D'IIIIner losu do bl&t. Loterli PaóstvroweJ i wskazuj o, gdzie takowy nabyć JJ1oOłna. Natychmia.st napisz imię. rok i miesiąc UI'OdIzenia (stan
rodzinny). Nio przysyłaj żadnego wyna'l1JrcxLzeni.a. lec~ tY'liko na koszta pocztowe i kanc. zalSiCZ 1 zł. w znaoezkaoh pocztowYCh. Na los nr. 122.627
wybrany tmZOZ p. Szyl11era-Szlkolnika padla wYl'Jrana 150.000 zł. Na nlewie!k. !1ość wYbra.nY'Cb DWDerÓ'W padło mnóstwo wYgranych. lecz z braku
miejsca voclaJemy tyUro niekt6re: Ca,bala Józef. Limanowa. wrzędlnlac rafmerli 10.000 :tl., Kulm Jan. Łódź. Młynarska 25 - 5.000 zł. Pozatem wiele ~ób. którym Pl'ZYP&dłIl
większe wYuane, postanowiły Z8JChować incogn, to. 00 zobowls;zule nas do nlealawnlmia nuwisk. Przyjęcia osobiste płatne cały d:ziefl. Wa.rszawa, Reda!kcJa .. śwt .. , 2órawil. 47. Psydwtnfolog S~y]1er-SzkolnLk. Ogłoszenie załączYĆ.

KTO URODZIŁ SIĘ DNIA 27 GRUDNIA.
SUbtelny, sprawiedliwy - posiada wiele rozwagL
Poważny
I wymagający - okazuje duto
sympatU I ma współczucie dla ich słaboścl I
ułomności. Posiada
wIele rozwagi l nic nie
przedsiębierze bez gruntownego zast~nowlenla
się i dojrzałego obmyślenia.
Zręczny, ruChliwy, zawsze gotów do czynu
- lest dobrym organizatorem i potrafi kontrolować pracę innych. Zdolności jego są' wybitne
W przeciwnym razie gospodarz winien być pociągnięty
a energia znaCzna - wobec tego w życiu sam
. do odpowiedzialności sądowej
sobie dale radę bez pomocy Innych ludzi I olezależnie od otoczenia. NajszczęślIwszym czuje
W kronice wypadków czytamy:
względnie pociągnięci do odpowiedzIal.
się pośród swej pracy.
- ,,43-letnia Genowefa Hajduk po- Ilości sądowej.
Jest to twórca a nie naśladowca, to też nie ślizgnęla się
Sąd Najwyższy zaznaczył ponadto,
szuka w życiu ostentacJi I taniej reklamy.
na ciemnych schodach
że jeśli dom jest własnością kilku osób.
Trzeba dodać, że w zachowaniu się swem
wskutek czego' upadla i ulegla złamaniu to odpowiedzialność ponoszą wszyscy.
może być nieco szorstki i porywczy a Jego gleA więc nie jest to tak bardzo błaha
sty stają się wówczas szybkie urywane. Gniew lewej nogi. Lekarz pogotowia udzielit jej
pomocy".
rzecz, jakby się moglo wydawać ...
jego wzrasta powoli I niełatwo się uspakala.
Ta krótka wzmianka, nieróżniąca się
Ten.
Długo pamięta doznane urazy Jednakte bez
napozór
od
innych
tego
rodzaju
wiadochęci mszczenia się za nie.
mości kronikarskith. zasługuje jednak :;- - - - - - - -- _. - - ----~
W uczuciach swych waha się I nie można o
nlm powiedzieć, aby był stałym pod względem na chwilę zastanowienia.
Ciemne schody ... Dlaczego ciemne ?"
uczll<"iowym; albo też znowu życie jego tak się
uł'
. że doświadcl.a tej niestałości od Innych Dlaczego klatka schodowa w domu, w
będą zatrudniani
urzędach
którym mieszka nieszczęśliwa ofiara
i CI.> pl przez OSoby kochane.
administracyjnych.
oświetlona?
..
Należy
wypadku,
nie
jest
Czego się strzec winien?
Jruk się dowiadujemy, ministestwo
Mimo całą swą ostrożność może Jednak oka- orzypuszczać, że gdyby na schodach
bylo jasno, nie doszłoby do tego wypad- ~praw wewnętrznych nadesłało okólnik
zać brak przezorności, a chociaż nieraz odmaw sprawie umożliwienia aplikantom są
wia sobIe, aby ratować innych - może zostać ku. Ale o to właśnie chodzi, że
na schodach było ciemno ...
dowym odbywania części aplikacji przy
oszukanym, a nawet I okradzionym.
Aczkolwiek okazuje dużo rezerwy - cza- I zaznaczyć wypada. że nie jest to je- władzach admi1nistracji ogólnej.
sami znowu bywa zbytnio otwartym, co może dyny dom. w którym klatki schodowe
Wspomniany okólnik wyjaśnia, te
go narazić na Szkody życiowe.
nie są oświetlone. Albo - jeśli już są aplikanci sadowi mogą być zatrudnieni
StosunkI z ojcem, który nierzadko ma cha· oświetlone, to tak skąpo, że nic nie wi- tylko w zakresie orzecznictwa karnorakter gwałtowny - nie układają sIę zbyt po- dać ... Czy tak być powinno ?'"
n dm in istracyjnego.
myślnie, co da się powiedzieć ogólnie o stosunZdawałoby się, że jest to rzecz blaUstalenie liczby aplikantów sądo
kach rOdzinnych osób dziś urodzonych.
ha ... Mniejsza z tern. czy klatka schodo- wych oraz wyznaczenie urzędów, w
Taki człowiek może zdobyć majątek dzIęki wa jest oświet!;:Jna, czy nie ... A jednak
których aplikanci będą zatrudnieni powłasnym wysiłkom - I dal~ko więceJ będzie od oświetlenia schodów zależy nieraz
zostawione jest do porozumienia się
zawdzięczał sweJ zręcznoścI życioweJ, aniżelI
zdrowie i życie ludzkie!...
wojewody z prezesem sądu okręgowepomocy innych lub spadkom.

Schody

DlUSZą być oświełlQoe!

1!!!!5-!Jj'.II.=II!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aplikanci

sądowi
w

aroda,

dala 37 ,..udnła 19i1i1 I\,
WARSZAWA.
UD. SYlUAł czasu.
1.fJ5
Oimnastyka.
7.1JJ. Muzyka pora:nna. 7.~. DziennIk por.
7.40. D. Co ID\lZYld z płyt, 7.50. Chwilka 00lS)Odarstwa Domowe,o~ 7 M.
Prolram na
ateil bW. 8.00. TransmIsja z Poznania. 11.040
PrzOiI. Prasy. ll.!O. tycie artyst. stolicy.
11.57. Sypał czasu. 12.05. Zespół anrlelsldch
revellerlÓw. 1Z.30. Ddetmik połudn, 12.al5.
Wia<lom. mełeoroł. 12.38. Walce Straussa. 15.215
Wiadomości o eUp. połsk.
15.30. Wiad. 1<>spod. 15.40. Muzyka instrumentalna.
15.50
Tra.nsmiafa z WłLna. 16.10. Program dla dzieci. 16..55.' Piosenki. 17.10. Transmisja z P<>znama. 17.50. "skrzynka poczt. roln.... 18.00
TransmIsja s PMna.nta. 18.20. Muzy'ka Itkka.
19.00. Provam na dz. na,t. 19.05. Roz:maitołcl.
1925. K. Irzykowsld: •.Dramaty Książkowe".
19.40. Wiadom. sport. 19.47. Dziennl'k wiecz.
20.00. MuzYka lokka 21.00. Transm. z Poznania. Z1.15. ~ecłtal śpiewaczy
Ba.ndrowsldoJTurskie!. 32.00. Odczyt w Joz. caeperanckłm.
22.2Q. M~yb taneczna. za.OO. Wiadom. meteor. 23.OS. D. Co mUS7'kt tan.

e.

I(ATOWIC~

7.00. Audycja por. s WII1'SUWY. 8.00. 1'r.
z Poznania. 11.35. Program na dz. bieżący.
11.40. Transm. z Warsnwy. 110M. Wiad. blet.
11.57. Sypał czasu. 1~0!!. Płyty. 12.30-12.38
Transmisja s Wll1'szawy. 12.38. Płyty. 13.00
Przerwa. 15.~. Un. ceduła OIełdy Zboż. 15.ZS
-15.40. Transm. J Warsza'W7. 15.40. Płyty.
15.50. Transm. z Wilna. 16.16 ~ 16.40. Transm.
ze Lwowa. 16.40. Skrzymka poczt. 16.55 Pły
ty. 17.10. Transm. s Pozna,uia, 17.50. Płyty.
18.00 - 19.00. TransmłsJe s Poznam.. l Warszawy. 19.00. Program na dz. nast. 19.05. ROI
malto·ścl.
19. tO. .E. Zegadłowlcz: H"Nalslarszy poemat o SląsJru". 19.25 - 23.00. Transm!'Ile. 23.00. Skrzynka poczt. w foz. franc:.

QAKOW.
7.00 - 7.55. Aud. por. z Warszawy. (UIO.
1r. z Poznania. 11.35. Program Da dz. blet.
11.40. Transmisja z Warszawy. 11.50. W1ed.
bież. 11.57. Snnal CZUlI.
12.015. Płyty. 12.al
Tr. z Warszawy. 15.25. Tr. s WaTUa'WY. 15.40
Przpgląd komunłkacyJny.
1!.4!. Płyty. lUf!
- 16.40. Transmisje s WUna l Lwowa. 16.-,
Odczyt. 16.55. Plyty. 17.40. Tran'SDllsJa s Poznania. 17.50. Pogadanka. wy,1. dr. Sl Karasi~skl. 18.00 19.00. Transtri.sJe. 19.00. Pro
gram na dz. nast. 19.05. "Stary Kraków'".
19.20. Rozmaitości. 19.25 ....... la.aG. TrllMllJł>.
sle.
LWOW.
A tego lekceważyć nie wolno·!...
go.
7.00 - 7.5.'5. Aud. por. i WarsUwY. 8.00.
DNIA 27 GRUDNIA URODZILI SIĘ:
Niedawno na tle oświetlenia klatki
Pierwszeństwo przy umIeszczaniu Transm. z PoznanłL 11.4.{). Transm. I WarPapież Pius VI (BraschI(, Louis Pasteur - U1a- schodowej wynikI spór między gospoda aplikantów będą miały te urzędy, które szawy.
11.50. Pro,ram na dz. błot. 11.57.
komIty liczony francuski, Alicja ks. Toskańska, rzem a lokatorami. Sprawa oparla się o załatwiają większą ilość spraw karno- Sygnał czasu z Krakowa. lZ.05. Piosenki anb. minister skarbu Jan Plłsudsk1, brat' Marszał sąd i przeszła przez wszystkie instancje administ!'acyjnych.
W tym wypadku gielskie. 12.30 - L2.3S. Trans. ~ Waru. 12.38.
Walce StraussL 15.211. Lwowska &ielda zboż.
ka, Guimard - sławny tancerz francuski, czeski aż wreszcie Sad Najwyższy wydal osta starostwa grodzkie, powiatowe i t. p.
15.30 - 16.10. Transm. I Warszawy. 16.10.
łńirrtśfer 'litramarz I Marlełla Dietrich tecźny wyrok. który gl<osi. źe właśCiCiepontYk
Okres delegacji do urzędów admini- Program dla dzłeo1. 16..tO. ,,Usty i programy"
(Siebert) znakomita gwiazda ekranu.
te domów, którzy nie oświetlają należ y -, stracji ogólnej wynosić będzie 3 miesią w opr. dyr. J. S. PetTY. 16.55 - 17.50. TransmisJe z Warszawy 'P02ltlatrla. 17.50 "Akcja
JAN STARŻA-DZIERŻBICKI.
cie klatek schodowych, winni być bez- ce,
..RadIo - dzledom". 18.00 - 19.00 Transm.
z Poznania l Warszawy. 19.00 PrOlł'am na d2:.
nast.
19.06. RozmaitoŚcI. 19.25 19.4.'5
Transm. z Warszawy. 19.45 LokaJne wiadom.
sport. 19.47 ~ 23.30 Transmisje s W.rlzaWl
kW
l Pozn8!lł..

I

I

r

tkwi źródło zła?

POZNA~.

7.00 - 7.~ Audycja porUlM. 8.00 AtKlY'cja z powodu 15-lecla Powstania Wlelkopol~klego. 11.40. Trtnsmł.sła I Warszawy. 11.50
Wiadom. bl~. 11,m Sypał nasu. 12.05Transmisja s WaTUawy. 13.~ Plyty.
młodzież 12.38
CI • •
13.59 Sygnał czasu. t4.02 Notow. &iełdy plen.
1525 - 15.4<l Transmt~ja s Warszawy. 15.40
się
Intel. z płyt. 15.5<l - 16..«) Transmisje z WUPodczas przyjęcia u Pomperów jeden z gości
Ankieta przeprowadzona niedawno
Młodzież rozumie. iż t. zw. wiedza na, Lwowa I Warszawy. 16.40 l~ta skrzynka
podczas sprzeczki nazwał Mayera "łotrem i łaJ
przez jedną z instytucyj _psychologicz- ogólna nie uzbroi jej dostatecznie w wał pocztowa.N 16.55 ..W!elkopolska poczla J)Odakiem". Mayer wyprosił impertynenta na kOl
•
17.10 Koncert kameralny. 19.00
no - badawczych wśród młodzieży wyż ce życioweJ. Żądając nauki o zjawiskach wstailcza
Program na dz. nast. 19.05 RozmaItości. 1925
rytarz i tam zwraca się do niego:
szych klas szkół średnich dala niezwy- ekonomicznych, pragnie ona zdobyć - 21.00 Transmisja z Warszawy. 22.00 Od~
- Panie!... Pan nazwał mnie, człowieka hokle ciekawe wyniki. Młodzież, chłopcy; broń w zetknięciu z niebezpieczeństwa czyl 22.20 - 23.30 TransnrlsJa I Warszawy.
norowego, przy wszystkich łotrem i łajdakiem! ...
dziewczeta, domagaj a się zmiany nau- mi dnia jutrzejszego, broń chroniącą ją
- Tak!... Mogę panu dać za to zadośćuczy.
WILNO.
czania w kierunku dostosowania dzisiej' przed groźbą znalezienia się u progu ży
,-- S.oo Transm. z Warszawy I Pozna.·
nienie'H
szych programów do istotnych i najważ- cia na rozpaczliwej liście "młodych de- nta.7.0011.40
TransmiSja z Warszawy. 11.50 UMayer przygląda mu się przez chwilę: twarz nieiszych wymogów życiowych.
speratów". Młodzież pochlapia dzienniki, kraińskie plp.śnl ludowe. 11.57 Transmisja z
mu łagNodnieiedi bPowladaD:
j
Al
Szczególnie jednomyślnie woła mlo- przysłuchuje się rozmowie starszych o Warszawy. 12.05. Balety Piotra CzaJkowskle12.30 Transmisja z Warszawy. 12.38 Uo, to orze...
awa pan...
e zaraz dzie'Ż
codziennych bolączkach, o malejących go.
twory e. Grlega. 15.10 Program dzienny. 15.15
i got6wkęł
O naukę ekonomjl,
zarobkach, o drożyfnie, o tern, te Polska ..Ruch młodolegjonowy" pog. wygI. W. Komo, .
*.*
ł uważając, iż w polityce polskiej sprawy nie ma dróg, że ma trudnoŚci z' wywo- rowski. 15.25. Transm. z WaTszawy. 15.40
.Panl Fdomena wchodzI do sklepu z ,alan- związane z zagadnieniami gospodarcze- zem. że nasz pieniądz jest mocny. Wy- Pog. Tow. Przeclwgru1l1czego. 1550 Recital
clytuje sensacyjne wiadomości o paleniu śpiewaczy M. Kauve. 16.10 Transmisle ze Lwo
ter:J1l. p 'ł b
k k I ..... •
Jmi, są w dzisiejszej dobie najważniejsze.
wa l Warszawy. 16.40 "W św1>etle ramlly'"
rOlI a ,ym o męs ę oszu ę uzlennę... '
całych stert zbofa, o topieniu kawY w - nowości teatralne. 16.55 Transmisje z Warzwraca się do sprzedawczyni.
Brazylji, o "seryjneJ" produkcji samocho szawy I Poznania. 17,50 Program na czwartek
- Proszę bardzo... A kt6ry numer?"
dów Porda, o tragicznej doli dziesiąt l rozmaitośC<!, lS.00 Trensmisje z Poznania I
Pani Filomena myśli, myślI, myłli' M wreszcie clził się na ten eksperyment i umył nOl&'L
ków
miljonów bezrobotnych i t. p. ł t. p. Warszawy. 19.00 Przes.rląd litewski. 19.15
odpowiada:
Nagle wśr6d mycia woła do żonYJ
Codz. odc. pow. 19.25 Transmisja z Warszaznajdując Obiektywnej ł wyczerpują
Nie
wy. 19.45 Wit kom. sport 19.47 Transmisje
- Wie pani, Jala numer tego nie wiem, ale
- Balbinol ... Pręchej, prędze"".
cej
odpowiedzi
na
te
pytania,
młodzież z Warszawy i Poznania. 22.00 Odczyt. 22.15
pro!lZę dać koszulę dla 30-let.niego mężczyzny...
- Co się stałO? - pyta pruJlażona malionstaje się podatną dla rozmaitych dema- Audycja świąteczna. 22.45 - 23.30 Tra'1smisia
***
ka..
gogicznych wpływów. Glos młodzieży z Warszawy.
Alojzy opowtada znajomemu,
- Zawezwij natychmiast lel«trza!... Nie włem
domagaja,-cy
się nauki ekonomji, mające i
_ Wie pan, wczoraj spacerowałem z dokto- co to JestI.H Moje nogi zrobiły się nagle· blade
na
celu
wyświetlanie codziennych zjatern Kasochorskim po ulicy ••• Zdziwił. mnie je. jak trup!
wisk życia gospodarczego, jest niesly- KAMIENIC. wUI, malatków ziemskich. gOSPO~~~
~
darstw. parcel. oraz małych domków nd terytorium calel Rzeczypospolitei najwiekszy wy_ Młanowicie?H.
•
Kac: i Kotek siedzę w ka'W'iamL Kac - fU chanie charakterystyczny.
ł-ór. do sprzedania posiada
hiuro _ Nikt mu się nie klanW przez cały CR.S zwykle - siedzi smutny l zamyślony. Kotek 00
Nauka o zjawiskach gospodarczych ..WAWEL". Kraków Grodzka ledynie
60.
1łaszego spaceru!... Ten człowiek wcale nie ma chwilę odwraca się w stronę garderoby.
życia codziennego winna stać się oboZOBACZ .,I(IERMASZ SWIATOWY". Tn!ace
znajomych!...
Zdenerwowało to wreszcie Kaca, kt6ry zawiązkowa.
artykułów za bezcen, Odynia. Starowi('i~b 17.
_ Czego się pan dziwi? .. Jego znajomi le- pytał:
Poznali, St. RYnek 86. Toruń. Szcn1'na 2.
ią przeważnie na cmentarzul
- Co pan się co chwilę odwraca?... Nied(}o
Uświadomiony historycznie i pa6stwo
wo obywatel, wstępujący w życie, wi- NOWOOTWARTA nfacownia gorsetów. napierś
*",*
brze panu?
Pan Mieczysław kupił nową parę pantofli.
- Nie to... - odpowiada Kotek, o1wracająt nien znać również żelazne prawa ekono- pików bielizny iedwabnej ceny rekbmowe.
Kraków. Grodzka ID.
26
Okazało się jednak, że pantofle są za ciasne. si~ ponownie. - Tylko ciekavr iest!!'I1, czy mO- miczne i potrafić znaleźć wyUumaczenie
.CHEVROLET"
gospodarczych zawiłości i radzić sobie SAMOCHÓD - KARETKA
Kłoś z przyJaciół poradził mu, aby umył nogI, I' re ':'ltro tei ukradną ...
cyl. w bardzo <iohrvm stanie do sprzedania_
atOte wtedy pantofle wejdą.
- Co znaczy "też?·· ...
w trudnościach życia jako jednostka eko_ 6Oferty
do .,ExDresslI Ilustrowanego" VI KrakoPo długich wahanłach pan Mieczysław l:go- Ul) !,,,{j:,,;('~ ;'17. ukra<l!; ..
nomiczna.
wie. Pijarska 4 pod "Auto".

z na ?

-".-

Aby odpowiedzieć na to pytanie,
uczy
·ekonomji.

•

,

,
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SENSACYJNA POWIESC

WSPOŁCZESNA

'5TRESZCZENlf POCZATKU POWlESCI.
NaJdJkom~Slau-z Zias tClJ11Jaw1ał s1ę pl'ZJez Chud;d ka pO.nO'WiIllJe do ~y ... Tel'1a~ już
_
W takim razie zmuszę pana do
Józef Chudzik był bezrobotnym.
Od chw.i:lę ... WT~de rzekł: .
się n~e obawDrum, bo Chudlz~k już nie ży- powiedzenia prawdy!...

dwuch godzinl siedział bezczynn·ie przed
dworcem ko ejowym. gdy nagle podbiegł

_

Weź prun [poHcjalIlltów ... Może pam je .. Pan,i'e, świeć nad jego ooszą...

N

1..'

A

_

~-_..l

Jeśli pan potrafi -

prosze!...

k

doń jego ukochany synek. Jaś. który poka- aresmować va.tOill,a l prOSZię g.:l tu Sipro·
o, świeim,i'e...
s!K~ prun ma tę
Belza nacisnął dzwonek, Do po 0zal mu znaleziony przed dworcem kwit WlaJdJzJ.Ć .. , St~mó silę pan file używa.ć bro· peWlIlGŚĆ, że Chudz.i.k był n~ewilinny?...
ju wszedł policjant.
bag a żowy,
llfi pallnej .... TQ wsz)'ltkoo...
....... Bo wiem, kto jest prawdlZVwym
Ujrzawszy Garbuska, posterullko-

Na pOdstawie tego kwitu ojciec i syn od·.
Wyw~a.dJowoa Sk~Oi\1Iił się i wyszedł.
mOJ.'ldJercą hralbioego B'Ulrslk~e,go...
wy zbladł.
birr aia, walizkę. w której ku wielkiemu
Bełza n~e W\iJe!roZył w 'Ulrzeczyw.i6tnie- A mvanawkioe? ... Kto?...
_ Nałożyć mu kajdanki _ rozka.
S\\ l mu przerażeniu znajdują miedzy gazeta- . t ~
1
G.l, . . b
'ł
. t
G b
k ' . hn ł .
mi I szmatamI odrąbaną rękę mężczyzny n~e 0&0 P ~u.. , Ulz1eij y ua.~ ,o stę a·
a~ us,ei
usnu,eo ą Sl!ę·
zat nadkomisarz.
oraz woreczek z pieniędzmi i kosztownoś· kiemu wyWlJadJowcy 6chwytac GaJl100s·
- Oho 1. .. - z'aowol,a l - prun komoiJsoaJ11z
_ Proszę bardzo ... _ odparł Garciaml.
00a? ... I t,o w d8,igu. trzY1d:z1~e.9tJu mim.uL chaiJałfby wńedZli'eć Zlby!t wi,~le ... Tej baijem busek z uśmiechniętą miną, wyciągaw chwioJi. gdy Chudzik otwiera! walizkę. Musid być słowny.
Jeże/li do dowuna,s tej wy mocy n~e mogę jesz'c~e zdratdZli.ć...
J'ąc złącz' rone rpce.
kt c ś zapukał do drzwi. Szybko wsunął wa'
.1,.1.
.1.
,
l
V
'
v
lizke pud łóżko i w tej chwili do pokoju wiCIJowca me wróci, {)UlUJa pOUlaaue...
' . n - Dlaczego?...
Policjant spełnił rozkaz.
wszedł policjant. a za nim jak Iś pan z ieczNadikomisa.rz sC'hy:Hł głowę ... OpętaJ'y
To moja tajemnica. panie nadko_ Teraz powie pan prawde ... Proka oraz dozorca Owym panem był njent go 1JI1O'WU cza,m e myśli ... Skończona ka· misarzu... Czy pozwoli mi pan zacho- szę wymienić swe imię i nazwisko, ..
Ołullski. który przyszedl mu ozn a jmić. 'że'
1"tCYJna... Sk'
ć t
'd
t'
.?
' onCZOil1a...
Garbusek ml',11cz~ł,
wed lug przedśmiertnych zezna fi ::I lejak
· lej. J.'I)era po ak
h wa ę Je ną ajemmcę '"
\,1
Klementyny Wiórczyn skici , zamieszkałej
Był b
po.grą.ż, olIly w I1()zmy~I,a.n~ac ,
Nie pan będzie decydował w tej
_ Czekam na odpowiedź ...
przy ul. ~Iąskiej 12, jest on jedynym i właś- że n~e ~ostrzegł, jak oił:wrurły soję cicho sprawie,..
Garbusek w dalszym ciągu milczał,
ckiwymlbsvnem . h\rVabie~o a knieznaneml r azwid· drzwi i ktoś ws.w.dł do gahinelu .. Rękolio, ho!... zdziwił sie Garbu- uśmiechając się tajemniczo.
Bełza
~;po~vieod~~~~em i~~~z~~~:iSk~~ar a prze ma przesłl{)(n:iołoczy .. Ktolś &ZtI.Lrgnął nogą sek, _ Pan nadkomisarz zmienił odra- wstał.
Od ~asiadek Wiór:;zy ńskiej Chudzik da- pl1Zy drzma'ch....
zu ton .. , Zaczyna pan groźnie do mnie
W tej chwili zaterkotał telefon. Nadwiedzial sie, że ongiś służyła ona jako piaBełza, nli'e po:dn.os, ząc wZlr.oku, mruk· przemawiać... Pan nadkomisarz zapo- komisarz zdjął słuchawkę.
stunka u pewnej hrabiny, a ostatnio prowa- nął. - P.roSlHem, teby mi me przes~Ka· mnial już widocznie, że to ia właśnie
dz!la tajemniczy żywot Odwiedzała ją pew· ci
V't t
1
Hallo! ... przyczyniłem się do tego. że teraz moT
óodezwałk sie t głosB w
,z a,no .. , fi) o am ...
na elc~ancka dama o niezwyklej urodzie.
C~sza,
TyLko !przy ckz'Wj'ach z,n awu
aparacie, u m wi pro ura or aktóra wszyscy nazywali "Ksieżnkzką Cyże pan ten papier podrzeć na strzępy... r k'
Kt
t I T .?
gań~ka," i która przyjeżdża cytrynową limu- ktoś szurgną.ł .nogą.
To rzektszy, wziął z biurka podanie IC 1...
o przy e e anIe ...
zyną. Clludzik ujrzał ją pewnego razu na
Beł'za tPoOOiósł głowę, Slpojnz.ał na po·
d
dł'
.
k
k'
Nadkomisarz spojr,w na Garbuska,
ulicy i uczyniła ona na nim niezwykłe wra- t ' t '
ci wtiI 00 i
t ch O ymisję i po ar je. rzucaJac s raw 1 uśmiechnął się odparł aż do przesady
żenie.
s ac, 6 qjl\lcą 'P l1 zy rz a
....... s ru • papieru na podłogę, Bełza spuścił .głot
JeSZC7.e tego samego dnia Chudzik po_ lał. ' - TWlrurz jego bledJsJza s·ję sŁał,a od wę,
łagodnym g os~: '
_ W takim razie jeszcze iedno py_
- .Nadkomlsarz Belza ... Mo:Ie uszastanowli pozbvć się nieszczęsnej walizy za śniegt;-, Ręce dygotały. Głos zamarł w,
miastem. lea prl.esżkodziła mu w tern pew_ krtam.
. .
. .
tanie.,. Kim pan J'est właściwie?...
nowame dla pana prokuratora... ~pna chlopka. Wobec tego rzuci! walizkę do
Ot
ł
aJk ze SoDU 1 )e-szcze raz
ch m
· d oWla
. d"
, rzą&ną
Sbę J
Garbusek ml·lczat. DZI'wnv uśml'ea .. , W
.
stawu. Nastcpnego d n!a
Uje sle z
-~
j h
b ,ł d
" s z e k zakwitł na jego wargach,
t.e c w 1 zegar V;V l
~gazet, że policja oprócz walizki w ~tawie s.po,)w:\J1 ... ,
odnaiazla druga taka sama walizke. zawle·
T~k, me ule.gał,o. WątptllWO'Ś,C:' .. P~zy
_
Zbyt wiele chciałby pan wie- n~stą g?dzlIl:ę ... J~ tam panska dymlraiącn drugą reke bestjalsko zamordowanej drZWiach słał męz~zYZlIlJa w wys"kLch dzieć, panie nadkomisarzu,.:
Sja, pame na<dko~111sarzu? ..
Ofi~~~~r.:7. owej chłopki widział Chudzika z buta.Ch,. sz,araw.arach 1 k'UlI'ltJce .. ,
.
' Betza spojrzał mu prosto w oczy...
-.- J aka ~'yrTl1sja? zapytał . Bełza,
wal17ha ł.~wodowy rz cz imieszek, Włady·
- Garbuse.k1f..:
.
dł Na jego wargach również ukazał się ta- udając, że me rozumie o co chodzi.
slaw Paklll ~ . który grozi Jasi{)wi. że odda
Długo trwała C~5za . WreSlz,c!e pa a.
,
Ś·
k
Pan już zapomniał? To przyg!) wraz z OI': CIll pod sąd . jeżeli nie wystara spokojn1\ {)IdJf.low~ed.i.
t.emmczy u mlesze ,
,
-,.
d ć"d d
'j'
się o 11'111 zlOlyeil dla nie 7 o, Jaś dobiera 50T I T .
- Przyszedł pan oddać sle w ręce kre... MIał Się pan po a o yrllls l,
bie dCl p, lmo~y swe go koiege. siłacza Felka.
pac
I
U
. 11 W
policji. .. Musi pan w takim razie powie- panie ~adkomisarzu ... Mlnal ostateczi razem szp ieguia Pakułe. Za miastem do· b'
,?a.Il,' " U al· .. ·
mULe...
ga· dzieć kim pan jest...
ny termIn... Pan dał słowo honoru... PachodZI ua walki między Pakułą a jedn ym z tnecle . ...
T
. d
' .
. t
' t
?
je~o karmratów, przyczem Pakuła Dchnie_ Tć\Jk, pa.nJienadkomisaJl"ZIU..
ego me, OWleCle Sle era z...
mię a pan .'.
,~ ci"m noża zabiia swesw rywala.
I
Belza jeszcze n1e wierzył właoSll)"m
Bełza WYCIągnął rękę. chcąc zeOw~zem?, pamiętam•..
N!tr7.cczO!1a, ChudzH{a jest słuząc8 adwo· O'Cl om ' Co chwilę przesuwał ręką po roz drzeć z g!O'Wy Garbuska nerukę, lecz
- A WIęC....
,
.. ~ata
(Jlownicw skiego, mies zkaiącego w tym c'7.u oc.hr·.~""oJ'
ńłoWl', e. ROIz,ń,
I""da~1. si"'".. LUl'-WUL
.• _....
Garbusek wyprzed, zit j'e''''o
ruch ,l.' zatrzy
Mimo to do dyrmsjl się ,nIe po.,
salll\'m domu, zgrabna. młoda dziewczyna.
au.",
&
6'"
,.,
której na imie Stefcia,
nie, Nie Wliedz:ial co począć, Co cZ]'IIlić, mar rękę nadkomIsarza, w, pOWIetrzu.
dam...
. .
.
Głowniewski zainteresowal się losem alby Ga,rbusek me spłat,ał nowego figla i
- Ja z panem UCZCIWIe. a pan,..
- Jakto!? ... A, stowo h~noru?,.. .
Chu dz ika. a gdy Jaś opowiedz ia ł mu w me ucilekł z ńalhlnetu? ... Jeszcze bralk do
Bełza cofnął s,ię ,skonfudow, any.
.. Czy ZO?~wlązalem Sle do dymlwlelliiel tajemnicy o odkr yciu dokunan em w
&
P
b
d d l
Wt
SJl bezapelacYJme?
wal izce. adwokat Głown i ewski z uie';viado· dwuna;tsej pi'ętnaJSbu milJllUrt...
an sam sle le z r~ Zl ."
e. , ,
d
my-:h przyczyn IJadł zemdlony na vodłoge..
JesZicze mote go rure'sztow,ać ... Jesz· dy, w par~u "T~ocadero ... rzekł
OczywIścIe .... Na wv.padek, g y
Jaś. obaWiając sie w dalszym ciągu zdra- ~e molŻie uratować siebie oi ewą ka11jerę. Belza. - WIem k.lm pan jest....
by pan nie złapał Garbuska...
.
d.v ze qrony Pakuły. szpieguje 1.';0 w nocy. Alle Garibusek chyba nJe udeknie ... Gdy.
Tak? ... To CIekawe, .. A WIęC słu·
A, właśnie!... Ale skoro w tel
OKil7alo sie. że Pakuła przeprowadza jakieś by chciał ucLec
me przyszedłby tu cham...
chwili właśnie patrzę na Garbuska,
y.olI~
7.
a
.
htv z przyjaCielem Księżn i czki, Ka- wr.a l e . . . . '
_
Wlas'nie przed chwilą postałem WI'ęC przypu"'zczam, że mOl'a dymisja
rolern Za widzkim. którv poleci! mu. aby za·
~
denulI:i ll wal Chlldz ika. lecz Pakuła. obawia·
_ Pan tutJ aó 7 ... - powtónzył tlJaJdko- policję do pańskiego mieszkania, panie jest nie na miejscu...
'
.
jac , '~l e zemsty Jasia. nie chce się podjąć tej m.i.SlM:Z, wys:t<>ono1tjl\!C Z poza hlunka.
baronie,..
Co?! ... Co pan powie~iat? ... _
mi~jl Wobec tego Zawidzki zwraca 'sie do
"'.1"'....
G b
k d
P im pa~rzy
..
G b ~,l,? t*:... t
Ksleżn lc' zki, przez która, niejeden mężcz y zna
- T'alk, panie .nrucllkomi.saJl'zu... - odar use
rgną.
.
na ar u;:)ll\a ... '-'O o znaodehr ~ I ~oh i e iuż życie, aby nawin zala zna- parł Slpdk.ojnllie Gambusełk..
Ach, tak ... mruknał Garbuse. czy?...
.
jOI1I (1~l 7. Chudzikiem i skłoniła go do !>Opeł
- Pooo !palIl tu p<roZ)'lSaJed~?..
- No, muszę przyznać. że ma nan nięTo znaczy, że Garbusek siedzJ
nien la ~amobójstwa.
_ JaJkto poc01 ... Ch)'lha nie iP'O to, że· złe informacje ... Przyznaję sie do te- przedemną w moim gabinecie ...
f'l'wll ego dnia powracaia.::ell:o od Księż- b" z;a.melcLować, że 1l1IIlJiJe okra.dli. .. , Pl1ZY- go, że przez pewien czas Występowa_ Czy pan sobie żarty stroi? ...
niczk l Chudzika aresztują dwaj wywia- )
do\\" \'
szedJłem, by mówJ.ą - OIddać łem pod nazwiskiem barona Ordyna,
Nie .śmiałbym, panie prokuratow l 'r7cdzie Sledczym Chudzik dowiaduje sdlę w ręce !po~ji, to ZlnatClZy - w pań- to prawda ... Ale to jest moje zmyślone rze ...
nazwisko ... Kim jestem w rzeczvwisto_ Więc ... Garbusek. .. Naprawdę? ..
sie"KIl , wemu wielkie,mu.przerażeniu od slkie ręce...
nall!;"III '"a rza Bełz~, ze Jest, ~osądzony Oj
_ N~e chce mi. ,..a... wdel'!7ru'ć" , Pan ści tego pan
pańscy wvwiadow~)
_ Tak jest... Oddał si" w rece poZ~n1 'Jrd,'\Va nle hrabiego
Kazumerza Burs.
":""
- - J , ..
'
.
-J
"
kiC>.!" I l" ,W rzekomell:o ojca...
przyszedl1:, by odać 61ę w iI'ęce pohcJl? .. nie odgadną...
.
licH...
I'",:oas r07.prawv sa,dowej jakiś taJem- ToO joot .n1.ewiJaJrogodnoe ... DlaJCzE!ł~o pan i'9
- Więc baron. Ordyn wcale nie istW takim razie... natychmiast
ni~ ? '· , (i a rbu sek" podaj~ SiG anonim.owo tt101bi 1...
nleje ?...
przyjeżdżam .. ,
Jakli ",ru wc.a zamordowam.a hr. Burskl~go.
- P'aJn II1irudtkoon'ilSlaIrZ robi mit oZ tego
Nie łaskawY panie ... Cóż pan na
Bełza odłożył słuchawke.
~~~I!'I$el;~~rg~f:n~d~łOpoS~~u~I~~~~~k~!j~~: powodu ~ZlWty1 .... W ~'1cim ,raJtie mo- to?..
'
.
nic7.C :.(1) Oa rbuska. ani też stwierdzić kim gę OIrutyahmioasrt iSIObile odejść ...
on ieq w rzeczywistości. Chudzik zostaje
_ Ni110 aLe meoo mi pan wytłl1ma<czy.
Rozdział
unl\'\\' ltlnlonv.
"'_,,_ .llł.... ~ ·
•
'\lk __ .•A} a/Ż tu
K-;Ic żnicżka opuszcza Zawld:z.kie2'o I WY- .L1QlK u,,'~ p8ll1 SIlę
'1 y·w .....,
~
~hrd zi 7,lInuż za Ki etera. .
beiIIl ...
Ksicżniczka i Zawidzkl chca z2'ładziĆ Kle
- ~ mi silę ta 'zatbaowA w
tera i zagarn~ć jego majątek,. W tym celu ciuciu-baJbkę... Mam dość te.go... Chcę
Jana namawia do tej zbrodm swego gorą·
1.&.-ł..
Po kwadransie przybył do Ua-zędu 1JCłracLził doatyochczlłiS ani jednej ze swych
cego wielbiciela. malarza Iienryka Miłosza. z;ag,r,ać w otw1aJ1be .nAII&'~y...
"'ledczego
p-'--r
.....or D-'
l l_t..:. WŚl--'''a
!IL.
ch ta]'emnic...
_.l.-o
T
-I.
;:,
l'UlL'U":~
r:m~l
~ ~
pJ11uie
strzeion'"
b
A
Krytycznego dnia Jana wyjechała do
'. p110SZę
a.J1UrL.J...
o lU'!( ~11
J
Wierl.bowa. Miłosz zaś przybyWa do K!efe- dhwa11i... Pmoszę, moł.e ZJeahce pan z,~ć nim przyjechali da!si przedstawiciele
Ternz miały być właśnie rozwiązara i IV czasie sZ!imotania Kiefer pada zabity. ~nzeSllo,.,
władz se,dowo - Ś'tedczycn. O pierwszej Ile WSztySltJlde zagacllki ... Z wiel'kiem naMiłosz zostaje aresztowa.tly.
.
G&t1bu8eIk usta:dIł
godzłnle W gabinecie nadkomisarza Bel maszczeniem przygotowam·o się d{) przeZawidzki. chcąc sie pozbyć Chudzłka
W.
.
ĄII....":_
..J._
'7V zebrało sie ldłkanaśoie osób. W
ca- sfuchania OCiJrbuska prZiez czol'O'w''''''h
·Joęc... jplIzy2l%l:"U"" -.. P8I!l UlU ZJa- UJ
Jnazawsze. rOZlkazuie Pa.kule. aby dola! mu
do wódki kilka kropel niezwykłej trudtny, mondow<mia llI11aJ~ ~ego7 .. ,
lym gmachu panowało wteild.e pod- prrecLs11awicleli wła<dz.
Paku la spe!nil rozkaz"
_ NIe _
brrmJii,IaJba. lm:6tIka odpo- n:łece.nie. WieśĆ o aresztowanm lotem
Ody wszyscy zebra1i się w komoplePo pe",,:nym
=aosLe 10ki~ ~ _...L_...1..o:
bl'YSkawf~y rozniosła się 00 mieŚ-Cle.- QIe, IlIrudlkomiSlarz ,}{lamfł WlProW;CiJdzić
z.gon Chu~a. leclI OIk.aorełoo -ę, H był W> W'KIUZ.
d to..
..a._... ~ f'lo...-b ka
tylko letaJl'~. Chudozdik wudlZlił edoę na mJaJkrbo? ... iPnJecie ~ ~ peIl PIsma wy a't y nadzwyczajne UUOUalAll UWf' USi •
I
tahlku. GaoroU6ek chce teon fakot lIItr%ymać ;m ,r e do ~ zbt1cdni?pod tytułem:
W gabmecie zalPaIIlO'Wał śmiertel1)a
w tajemnicy i J><?<l fa!szywem nazwiskiem
_ Owsz>eiIIl de uczyniłem !bo tydIoo W
Garbusek W rękach pollcft! ••• - cisza. WSzYscy wlepili wzrok w drZWI
wvs"la gp P?kr~JOmu do Paryża"
ił;
oolu, by ~ ChucIrzmIaa. z wię- Morderca hr. Burskłego schwYtany!. .. tjrzez MÓI1e mi3!ł przejść t:ajemniczy
, Jana nawl1\;~uJe n~ baJu znajomość z ym.
Klm. Jest ów zagadkowY
PTZestę~a?
Gar.bllSek. OZlterech pO'licjantów wpronIeznanym mczczyzna I wyznacza mu SIlOt- Zile.n~a...
'
I I - ....
d '
.
kanie w kawiarni.
.,
_ Dlacz.eg.c> p8JIl to 11IC7JYI[Uł1...
Wyjaśnienie potworneJ tajemnicy czte- WlaJ zll,? go skutego w kardany. Oa,rbu~
Mężczyzną tym. ~ Jak Sle okazało _ Bo u>wa,żalffi, że 0hu.d2llk był
rech MłtYcb waliz!...
Sleik uSlrudł na przygotowanem dlan
był prokurator Ballck l . ,
Dl
orttJ
--n.m ._n·
h U d krzeŚlIle.
Nadkomisal1Z B e łza zobowiązał się wo- w1lIl11y...
~e1'I
rwy vl}~eog'~l gmac
l1Zę u
P --n_o A-o
B l' k'
bec prokuratora. że albo schwyta Garbuska.
- Dla,czego opaJtl temz
tern mów17 .. ~edCZJeg'O. Nad'lromisalrz Belza WStJrzyrlJ'.I\.Ura' ~or
a' le 1 przystąpił do
1
a'lbo poda sit: do dymiSji. Nadszedł wyzna- Czemu iprun wczeŚi11.ve; noic wyja'W1ł bej mal się naraz.ie od udzielania infOTma-1 'Pl'zesluohaJlua.
czony termin i GaT'busek .01 e ,zostal s.chwy- praJWdy7...
c..y} Sam J)I1"ZIeCie wied'złalt talk maro."
••
~~~~Pić ~o~:Jm~~ne,;oad~~~~~~k:,anńema - &> obawWem , się, ~ ~I Oatbusak VI, lIZeczywi9tości bo~ n~
ciąg
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się groźlly m bandytą, który
s~błe pobyt w Sług-Słng

o li h za!

(x) Kto z nas nie słyszał o Slng··Sing?
Ilotatek. to przynajmniej z
amcryka:l~~ ic h filmów. Już sama nazwa
Sillg-Sing wywołuje dreszcz zgrozy.
Tymczasem jednak Sing-Sing jest jednym z najnowocześnlei urządzonych
wiQzień amerykallSkich, o jakich w Europie nie mamy pojęcia.
P:, nOI ównaniu z europeisklemi, ciasnem; i często wilgotnemi domami kar~
nemi. Sil1g-Sing robi wratenłe jakiegoś
domtl zdrowia, a nie mieisca pObYłu ludzi, b tÓl'yc!t życie znalado sie w kolizji
z kodeksem karnym.
Cele w więzieniu Sing-Sing są jasne,
starannie wietrzone. utrzymane w Jasnych barwach i robią raczej wesołe
wraienie. Tylko kraty w drzwiach i oknach przypominają właściwy charakter
tego budynku.
Na terenie wiezienia z-naJdule się
wielki basen. który umoiliwia więźniom
uprawian:e zdrowych sportów wodnych
Najstraszniej zym wrogiem więźnia Jest
- nuda. Aby ją rozproszyć w Celach
znajdują się kontakty radjowe I każdy
wiezień ITIQ,io słuchać koncertu czy, ~a
leżnie od upOdobania, muzyki taneczne!.
Dwa. razy ty~odniowo wyświetlane
~ą zajmujące filmy. Niedawno w Sing~
Sing wyświetlano jakiŚ film kryminali..
styczny, który się tak więźniom podobał, że gdy po długIch tarapatach c;letek
tyW wreszcie schwytał przestępcę cała
sr!la rozbrzmiała entuzjastyczneml Oklaskami.
Mimo tego pozornego "komfortu"
bunty w!Gźniów nie należą tam do rzadkości. Z~rząd wi~zienia umie się jednak
przeciwko tego rodzaiu niespodziankom
skutecznie bronić.
O skutkach takiej
obrony najlepiej zawsze świadczy ilość
rannych i zabitych od kul karabinków
maszynowych.
W murach więzienia znajduje się bo~
wiem cały arsenał broni, a karabiny JllasZ~Tnowe
ustawione w specjalnych
strzelnkach na murze - są w każdej
ch, 'iIi gotowe do strzaŁu. Jak wynika z
dotvchcz;l ~owej praktyki, wszelkie bunty wieźniów kończą sIę z reguły nIepo-

Pani Marysia z Łodzi.
Droga Pani
Marysiu, przedewszystkiem trzeba s!ę
uspokoić i nie denerwować. Sytuac~a
Pani jest rzeczywiśde przykra.
NJt~
przypuszczam, żeby ów pan myślał .1)
Waszej przyszłości tak, jali:by osble
tego Pani życzy ta. Gdyby się nad tcm
zastanawiał nie O\l1ieszk:llby Pani o tem
powiędzieĆ. Pani stosunek do nieg-o jest
r6wnież oparty bardziej na szale ZnJYSłowym aniżeli na prawdziwem uczuciu.
Najgorsze jest jednak to. że. r()stę~owa
niem swojem I(rz~;wdzi Pani beztnwrnle
człowi~ka lttór.y jest Palli bezgral teznie oddan~ i który dla Pani poś,vięcił l
dObrobyt i rodzinę. Ma Pani dla niego
wielki dług wdzięczności. którego Pam
jeszcze nie spłaciła i dlatego tembardziei
bolesne jest to wszystko, co Pania· spotkało.
Droga Pani Mar~rsiu niech się
Pani opanuje i nie popełnia szaleństwa.

ści. Wypadki takie jednak mogą mieć
Zycie w więzieniu jest naogół znośmIejsce. Niedawno w całej Ameryce ne. O godzinie 6-ej rano wszyscy więtwielkie poruszenie wywołał fakt ucie- uiowie wstają· Są oni wszyscy, bez
czki bandyty z -więzienia. Sensację bo- wyjątku zatrudnieni w warsztatach wię
daj wywołał nIe sam fakt ucieczki ile :ziennych. Bardziej pracowici i zdolniejsi
jej pomysł i wykonanie, które przypo. zarabiają nawet do dwunastu dolarów
mlnalo ucieczkę hrabiego Monte Chrl. tygodniowo. O godzinie 12~ej następuje
sto ze znanej pow~eścl Dumasa.
śniadanie o czwartej obiad a o 9-eJ cale
W więzieniu w Minne~polis zmarł wiezienie śpi.
jeden z przestępc6w. Zwłoki wlożono
W bocznem skrzydle Sing-Sing ~najdo trumny i przeniesIono do kostnicy. duje się tak zw. "krzywy korytarz . ~
Następnego dnia odbył się skromny po- Mieszczą się w nim cztery cele śmierCI
grzeb. Ku zdumieniu jednak wszystkich w których
przebywają
skazani na
obecnych na cmentarzu - w czasie ża~ śmierć aż do chwili wykonan!a kar?
lobnych modłów wIeko trumny nagle końcu korytarza za żelaznem! dr7.WWml
$łę otwarło ł zanim się przerażeni ueze- znajduje się osławiony fotel elektrycz.
stnicy pogrzebu zorjentowali "niebo- ny. Kto przekroczy próg tej sali dla
szczyk" dał susa przez groby i zniknął tego niema już powrotu.
bez śladu.
Ostatnio jednak władze an;el'ykań~
Przeciętnie przebywa w Słng-Sing skie n~sze. się z zamiaręm skasowania Pomijając już wielką krzywdę, jaką
okolo 1700 więźniów. Jedną czwartą tell krzesła elektrycznego I wykonywania wyrządziłaby Pani mGżowi - ta sama
liczby stanowią niegroźni włamywacze kary śmierci za pomocą 2azów trują-, krzywda zraziłaby dotkliwie dziecko.
i drobni złodzieje, czwartą część bandy-II eych. Brane są pod uwag·:! gazy z
Niech się Pani szczerze i spokojnie roz~
ci, a reszta więźniów składa się z defrau py cjanków, jako działające bezpośred- mówi z owym Panem przedstawiając
dant6w, oszustów matrymonjalnych, J nio na serce.
SmierĆ r;ast~powataby I mu bez Og. ródek swoją obecną sytuację.
rałszerzy itd. Zaledwie 6 do 8 proc. wówczas tak szybk<." jak przy;r,wyklym Jeżeli zgodzi się na zalegalizowanie
to mordercy.
ataku sercowym.
Waszego stosunku - sprawa będzie
:;::=;::::;;::=e:=
częściowo załatwiona i po myśli Pani.
Jeżeli zaś będzie się wykręcał z odpowiedzialności - musi Pani zapomnieć o
istnieniu
tego
człowieka i uczynić
wszystko co w mocy Pani, ażeby mąż
Znajduje się ona w pobliżu Nowej Zelandji
Jej o nIerem się nie dowiedział. Praw(sb) Do najbardziej czarujacych, a cja. Gdy żołnierze otoczyli osiedla ma~ da tego rodzaju jest zbyt bolesna, i dlaJednocześnie najmniej znanych zakąt~ orysów, okazalo się, że na wyspie nle- tego kłamstwo w tym wypadku jest nie
ków świata należy Wyspa ~ Sanktuar- ma żywej duszy. WszySCY wyiechali tylko dopuszczalne, ale wręcz konieczne
jurn, jak ją niektórzy nazywają. Praw- na połów ryb. Więcej iuż nie wpuszczo~ Niech Pani pamięta o córce, która przedziwa jej nazwa brzmi Uttle Barrier. no ich na wyspę.
cież już zaczyna podrastać i domyślać
Znajduie się O:1a w odległości 50 mil od
Uttle Barrier otoczona jest ze się wielu rzeczy. Gdy zrozumie wszystNowej Zelandji i posiada dziwnych mie~ wszystkich stron wysokiemi skałami i ko - będzie dla Pani wiecznym ży
szkańców.
dostęp do niej możliwy jest tylko w wym wyrzutem sumienia. Dzieci nie zaJak wiadomo, wiele gatunków z po~ pewnem mieiscu.
pominają tak prędko. W sprawie, o któśród fauny nowozelandskiej znajduje się
'Jedna ze skał posiada bowiem kształt rej mi Pani zakomunikowała w liście
już na wymarciu. W celu urasowania łódki. Maorysi wierzą, że jeden z nich winna się Pani udać do lekarki i jej
ich, przeznaczono Uttle Barrier na park usiłował dostać się na tę wyspę, a do- wszystko bez ogródek opowiedzieĆ. Są
narodowy, zarezerwowany wyłącznie bre duchy strzegące ptaków zamienily dzę. że Pani pomoże. Droga Pani Madla ptak6w.
tódkę w kamień. Kto się dotknie tej lód rysiu. nie należy poddawać się rozpaNa wyspie tej mieszka obecnie tylko ki straci życie.
czy. Niech Pani jeszczę pamięta o tern.
jeden maorys wraz z żona i córką. DaPodobno los taki spotkał jedne~4) że czns R"oi najwieksze rany.
wniej wyspa była zamieszkała przez niedowiarka. Obecnie wyspa ta rzao- U&IfIi'" a i ' . • SWUP4NAMAi_
liczne szczepy, ale rząd angielski ska- ko jest odwiedzana, a w ciągu kilkudzie sięcy ptaków. Ptactwo nie widziało pra
zał ich na wysiedlenie. Maorvsi pro te- sięciu lat ptactwo rozmnożyło się. Gdy wie nigdy ludzi, nie boi się wiec nikogo,
myślnie.
Wobec doskonalego systemu kontro·· stowali przeciwko temu, wobec czego lłódź zbliża się do wyspy, slychać już daje się brać w rękę i głaskaĆ. Wyspa
li uciecr}d v>'Qfnlów należą do rzadko' na wyspę przybyła specjalna ekspedy~ jakiś gwar. Jest to szczebiot wielu ty- ta jest dla ptaków prawdziwym rajem.
Jeżeli nie z
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gadnął ją SHeńka półglosem, spoglądając badawczo na Q'rzwi.
- Jest na to iedrna rada: trzeba. będlzie starać się przejąć jego poczęte. Zdu
je mi się że potrafię tego d!Qkot1laĆ.
Jeszcze d~jś są ludzie w służbie pocztowcj dla których dziesięć rubli ~ wlęlk~
sze z,naczenie. nIż honor l uczC1W1OŚ6.
Trzeba przyzmać Z()~, te mimo, l.ż
z:-brnęta głęboko
w bagno prr.estępstwa, nigdy nie
utracUa
śwla.domości że to, co czyni, jest złem ł nIgdY
nie przestała wyczuwać różnicy, jakli.
dzieli cnotę od występku. Wiedziała
dobrze. że dzl,ęsięć rubli jest niez.em w
porównaniu z rem, na 00 urze.dlnicy pocz
towi się na:nażali· Ale znala ZośIcIa ówc7esne stosunki.

w sposób wysoce taJemnICZy oswlad.
czyl,a g'ońco~ z telegrafu, że pewne

spraw~ rodzr~ne, ~tury mocno rOIDc'1n·
tego, by przez
k~lka choćby dni otwierać depesze iu·
bIlera BrasUowa- - ta stai's~ cllama dJo..
pięła swego. .
.
.,
Już trzec)e~o d~Ia dJowIedzIała się
Zo~a, że BraSIlow wezwany został telegraficzmie w ważnej sprawie dlo Charkiowa. Fochodzil pliZecież stamtąd i łąc~Y'ly go z tern miastem r~1iczne interesy.
Stleflika., ktÓry przez Wy oz.a! pobytu w Petersburgu krył się, czwąc się
w tern mieście mocno niepeW1I1Y, nie
m6g! ~ie doc,zekać chwi1i wy~. Uzależmalt swój wyjazd od momentu. w
~t6rym Brasilow opuści Petersburg.
Zoś'lGa, operująea nałrozmaiłszemi aJkcesodami óWCZIesnrej toalety dlamslkliej jak
woallwtll, welonami, douteQni kapelusza~
mi i wyS<)}óemi kol,nierzami, dalelro .lat·
wlej uchodziła badawczym spojrrrenlOIn
przedstawicieli Władz. I dla tego Zośka
wzięla na siebie cały clę1Jar szplegowama BrasłlOWlll.
Wreszcie nades-z.la ohrwHa, w której
tyc~neJ, sIldłamają Ją dl(}

Trze J~ było dzi.ałać jaknajŚl)łesznleJ, Stleńlka odetchnął.
b rwiem Brasilow, przekonawszy si~, te
- Jutro, o H-ej

ą

I

_

w nocy,

A

I

I

l --

I

pr~echOldniów,

Qd~e,łej

Uiliczce

mer

s!kiewsJdej w strooę miasta, prze~ "kocie łby" zaniedbflneg-o bruku, zmierzała
pie~o niezwykle wYtworna para. On rosły, bar~zysty i ba:~dzo przystojny
brunet. OfIcer gw,ardjl. Długa szabla
z brzękiem ~kła się za. panem rotmi-

strzem.

Paat rotmistrz prowadził

dlamę. Choć

dama

pod r~kę
nosiła głęboką żalo~

bę a spływająca na;ej twlarz .czarn~
woailka prawie całlkiem przy5'l anlala jej
rysy, jednak wystarczylo jedneg1() rzutu
oka. by f8ICzej WYcrm1Ć, niż ujrzeć, te
bowaJrzyS'Z!lm oficera, jest slrończenie
pł~.

On szedł mocnym l J)eWtrl}"I11 laowyje1.dża- kłem wo}s'k1owego; ona -:- le~t~, ptyn-

uloJze pościgu nj,e uda mu się wy- my, - rzekła doń Zoś'kta, WP3Jdając nym chodem osoby de.JikatneJ l dobrze
kryć sprytnej pary przest/łPcÓ'W, oglo- zdyszana do pOkoju, który im odstąpi,' uł,oż,onej.
sit wielką nagr-ooę za ujęcie Zośki i jeden z prZYialciól.
~Og'l~a1ł się za doro~ą.
S :icl1ki; każdego odIdzielnte, hsb GbOOga
Tym razem StieÓika WyJątkoVl'O zroAle g'd-zież ~, w tej ~padifeJ uUczrazem.
dził się na plan Zośki. Wbrew SWJym ce, z.na!letć jakIś wehikuł··.
\"

&.-4)

zasadom. Zgodzil się zastoS?wać owe GRA O WOLNOSĆ LUB WIĘZIENIE.
~ak często przez 01?ocznera I Zośkę uPrzed dworzec zajechała doroŻJka,
zywa~e zatrute ~aPIerosY·. ąa.m w~asno- wioząca Stieńkę i jego damę. Panu rotrę~znIe. naloż.yl Zośce do Je] małej, z~O'1 mistrzowi gwardii pośpieszyli z pomocą
tej papIerOŚnIcy k!lk~ s~tuk tych paple-,tragarze. Pan rotmistrz podal tragarzoros ów· I przestrzegł Ją:
wi malą waliz.kę i rozkazał nabyć dwa
Pamię.taj, żebyś sama nie paJiła. · bilety I klasy do malej stacji znajduj _
Niema w calej papierośnicy ani jednej I c" S1ę
....
ól 'd
.
ą
sztuki kt6raby była nieszJkJod1iwa
eil d mpnJteJ wblęce.J na p Ch rkogl po.
m ę zy e ers urgIem a
ar owem.
Zośk~ uśmi,echnel~ się:.
Znaleźli się w wagonie· Stieńka
NIe o to chodZI, ChodzI o to, że- wszedł pierwszy· WlÓcząc szablą szybby każda z tych sztUik, coś wl'ożyl, zro- kim krokiem przemierzał korytar~e wa?ila swoje. Reszta jest mi zu!pelnie ObO-, gonÓw, rozglądając się uważrnie. Był
Ję1ma.
mocno ucharakteryzowany. Brasiłow
- Jakto obOjętna? - podjąl z tywo~ napewno go nie pozna
ścią Stieńka. - Przecież. chodzi O to, I
Wreszcie Stieńka . dojrzał jubilera.
żeby z nim nareszcie sk()~czyć.
Skinął na Zośkę. Zajęli miejsca \V przeZoŚka ~spokoila go medbałym ru~ dziale.
chem dl'o m . .
Rozpoczęli niebeZlPieczną grę, w któ- Dlatego właśnie nu wszystko oho· rej stawikia. była Ich wolność lub więJęme, że papierosy zrobi~ ·swoJe,
zienie:
'
....
ROZDZIAŁ XXx.
Po ~iIku c.hwtlach, ku zdziwieniu
POCZĄTEK I(ON' C •• '

'. -

B d .
i r d . d . Ć 1
SLEDZTWO
:- ę 7: 1emy mus e l OWIe zIe s ę,
StClirsza dlama która potrafiła rn~WlągdZIe Brasllow przebywa i znać doJdadnie ,k ażdy jego krok, ••. rzekła któregoś, zać rozmowę z 'listonoszem obst~gują,.,
Z 'ka q
b"
serce!
.
."
~/b~~:i~~uc ~s ~ gtJ!n
I~~cs~mna uIi~' cym dzielmcę, 1-3mleSzkalą przez Bra. d . l.~ą
ę 1 Y ąl
h t lik
ę, sil owa, ł ta sama sm~sza .dama" l~~óra

sle zJe ~ "!'. POROJ~ ma eg-o
o e u na
prze ~~escJU os wa..
S.henka przez ~e bhsk? cztery lata,
w CIągu ktorych zył ~ Zośką, nabrał
sz~cunku ~l~ jej pomysłów. i niemal pod~l\v U dla ~e! wynalazczoś~I. Sam, skut~
klCm dlugleJ bezc~y~nośc), wpadł ja1k~
by 1 ,:v . p.ewn~ ?t~p)eme. MÓzg pracował
Srac'leJ I le11lwJeJ'
- Dobrze, ale ja:k to zrobić? - za~

gru-,

a
Brasiłow nie zwrócił w pitf'Jwszej
<;hwlli uwa,gt na ZoŚikę. Przez le!krko za-

mgloną szybę spoglądał w noc
w
',' S~()py iskier, przesuwające się jak ogmste strzaty, za oknemZo§ką była nieśmiała i mocno zaniepQlkojona. Zajęła sikromnie miejsce dość
daleiko od BrasU,o wa. Niech Stieńka
ZR\:znie d!ziałać.
:elegancki I"otmlstr~ starannie zamknąl za sobą dlrzwi przedzia,l u i opuścil
firanki. Od'Plął potem pas, powiesił swą
długą szablę na wieszaiku. Czyni! napo·
z6r przygotowania do spędzenia nocy
w wagonie.
Od czasu do czasu pan rotmistrz
zwraca~ się do swej towarzyszki. Byl
bardzo szannandd i elegarn-cki - prawdziwą, nIeco naskaJlrującą i zbyt manifestującą sj,ę eleganl!cją oficerów rosyj*ieh.
Dalszy cią~ Jutro.
-T"
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w konliursie sportowym "Expressu".

: ~~g zamie~z~zamy trzecią. ~istę

Zwy

I ArtentUlk - Klewari

Z, poczta Równe-18-?2, Jan Bialas -

R,YIll1a1nów. ul!. Ko- , nj~~' Radogosz.cz,

u:l. ~ielona 12.

Zyg·

c,ęzcow w dOlO.~Znym kOl1JkulSle sparto Wołyń, Abram Wolfman, Łódź. ul. Lu-I śClelna 9, Leon Scharf - Kraków, Plac mUIl't Kluger - Krakow XXII. ul. Luwym .,Expressu "
,. , .
tomierska 34, Marjan Malec -'- Często- Nowy 9, Janima Pastu'sZi1~a - Łódź, utl. dwl!uowska 15, Lejb Zaifman - Ostro-

b'f Na, cz~le nagrod dZlsleJ.szych kr~czy c~lOwa (R.aków dom fahryczny 3), Sta- Krawiecka 18, KHsz Józef - Nowy By- w;iec, u'l. ,Rynek 36, Bolesław Szymań~.et, kol~Jo\vy t. zw, nawarskI. dający ntstaw OoszczyńskJi - Włocławek, Sta- tom, u1. liaHera 4, Salek Mehler - Ka- ski - Poznań, ud. Stroma 26. Edwatd
p.aWQ Pl.z~Jazdu 1.000 klm.
ry Rynek 12, Zygmunt Kulbabińsk,i _ towice, ul. Szopena 16. Rozmus Franci- Grzębowski - Pleszew (WLKP), uL
Szczę~hwym zdobywcą pięknej na-, Kielce, UlI. Lipowa 25, Wilhelm fiszel~ szek - Biała, u:l. liałcnowska 27. Alrtur Poznańska 31, Konrad Scholz - Rybg!,od,Y oflarow,a.nei przez Odd~iał tódz- Katowice. ul. Kośduszkli 3. Jan Szczo- Becz - Bielsko, uL Listopadowa 19, AD nik, UlI. Sobieskiego 18, .si~rż, Pr.u:sie~i!cz
~I blU!r~, podrozy Wag~ns Ll1tS Cook tok - Czerwionka, uj. KOŚCbUSZlki 2. po- drzej Urbański - Łódź, ul!. Żytnia 14. Kazimierz - Nowo-\yLleJ'ka. ut!. ZaJ:1 zJ;~t p. ~tefan D~da z ulIcy Nowozarzew wiat Rybniik śl., Stanisław MierZejeW-1 ff.erman. Orumd - Łódź, ul. l-go Maja I dowa 4, Antoni Wloaek - MysłOWice.
S.KleJ l~ z Łod~l .. , .
.
,skii - KlrQl. Huta, mmnazialna 17, Oi- 17, Stefan Matuszewski - Łódź, Ullica pIL Kacza 6.
Poz~tem a.zISleJSZ~ l1sta ZaWlen.l zella. Outter - Kraków. uL Przemyska Tra'\lJltutta 8. Bolesław MysIak - Kolo-'
~zereg l'~!llych cen~ych nagród" ,które i 'iM&MA
. . . ,wy
e '
s ......
H!ew~tpbwle b, uCIeszą szczęshwych
.
III
.

Il

Zdo8~~vc~ka~

!rzeciej listy nagro<t!lz,o..
nych CzyteJ-!1JVkow "Expressu":
1 kolejowy bilet narciarski (1000 km.)
TJ. StefaTJ Duda,

Łódź, ul. Nowo-Zarzew-

Dalsze
sukcesy
pMłkarzy kraku
·
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Korespondencja specjalnego wysłannika ,Expressu"

Menderer
1
Jedwabna koszula dzienna,
.
P. Arkadiusz Nikonowicz _ Brześć n.B.
Lens, 23 gl1udnia. 1koić prymityw1ne w}'lmagania życi,owe.
ulica Unia Lubelska 16.
W sobotę, 23 grudnia wyjechaHśmy. Polak jest ta;szym pracownikiem, chot
1 siatka do gry w siatkówkę P. Jan z Brl;1ll~se1i po południu do Lille. północ· I nie gorszym 'od francuskiego. ZrzeszeNowak - Łódź, ul. SmOleńska 35.
nej francji. Pociąg, który mknął z szyb lli oni sa w trzecll zwia,zkach: jeden iest
J piłka noźna P. Gabriel Ostafin ~ kością 100 klm. na godzl'nę, był Pl'zepcl- zWiązkiem Polaków im. Piłsudskiego,
Lublin. ul. Duska 1 4 . '
njemy. Musaeliśmy prawiie przez. całą dl'u~i sekcja, francuskiej partii socjali2 btlety do kinoteatru Luna ·P. Halina d-rogę stać.
stycznej a trzeci, który niedawno się
l.uterek - Łódź, ul. Niska 1.
Na gra11icy francuskiej przeprawa- lltworzyl, ma clzarakter CZysto chrześci
1 sezonow.v bilet na lodowisko K.lat- dzono su.rową rew~zj,ę. Nam niczego nie' jmlski. Bezrobocia niema.
ta (2 osoby) p. A. KraJewskl _ Łódż, zabrano, Z ostrożności jednak zostawiRozmawiałem z młodymi górnilkami.
Hśrr.y bal'dziej
wartościowe
rzeczy w Siedzą w restauracji przy stole. POPiil Kat na 24 .
11.
W'lh l
Brulksel'i, skąd je zahierzemy w d,rodze jają piwo i grają w karty. Twarze WY. k
1 k
l
narczars1/a d P.
l · em
G • d oszu
k aO'"
Kl'
powrotnej.
blakle i wJ'lmi-zern.iałe.
·
wraz e sWlęclm • om p. unD,roga szyiblw na~ zesz ra: "ZaIe'd'
OpowI'ad"J'ą
o "'a~u""'kach "'racy.
kowej.
WIe
'"'
V
2 kg. mydła toaletowe~o TJ. Hela Le- god~mę trwal~ podlr?z, O. pIątej po po- Określają je krótko. ale dobitnie: "trze,serównCl _ Kraków
POdgórze, ulica łudrJ!1ILl zna)eź~IŚmy SIę w Ltlle: ~a dwor- ba trzymać język za zębami. bo inaczeJ
' Btmedykta U;
. -'.' I Cl.! . przYWlta~1 na~ p~dst~wnclele k?n- laroz wyrzuca".
,
,
.
Bezrnatna miesi~czna urenumera-te ,hUl!atu po!s'kleg(} . l etrugntcJi ., polskiej D
Pracują 8 gocLzi.n dzienni'e. . Rozryw,
"f'jt1!odnika - magazynu "Panorama" - o-i prezesem PZP~ francuskIego p. Stefa~ k~ ich. to ,kino, zabawy "i pltk':r nożna.
trzymali fJ11 • .
nem Domagalslom na czele.
Pracy oświatowej tutaj się wiele n\ie
S ros Ai';·,~- H t "M b t 5 p ,
O godzirnie szóstej wsiedl:iśmy do prowadzi. Jes,t sZrkota polska dUa dzie~
P,
,!"y, ' ~a lJUI er. ~ . O~t.. autobusu. by po jednogodzinnej prze, ci. WłaŚciciele kopalń utrzymują szpita ŁagleWmln sląs.kle, Józef ZorawoWlCZ j"Żidżce wysiąść w Lens. Jest to mia- tal i ochronkę dla dzieci. Współżycie
Molod~c~no, ul. Sado,,:a 1, L eo1J?ld sto w przeważającej częŚCi' zamieszka- z francuzami nie jest złe. ale ni'e ser·~~entafOdZL~1. ,l-go Maja ?6. ?Moru1ek te przez Polal(ów. Bracują oni w dęż- deczme.
R.
ubhn, l-go, Maja ..,6, Joa- kich warunkach w kopalt1Jiacb węgla ja,
Zainetresowanie meczami wielkie.
th,lm Rozenholc - Bę~zm.. 'tlil. Jas~a 8, . ko górnIcy.
Nie korzysta/a. z żadnych Prasa polska, szczególnie "Sportow.iec"
I~t:!do!f lianptman - Klakow. ul. 01 ze,sz praw f)1'ZYS1U~llja,Cych mnieiszości na- wychodzący w Paryżu, a przeznaczony
koweJ 6, S. Neuhaus - Łódź. ul. Wold - . M'
.
l
I' h P
dl
.
.. b d
. k"
,
czańska 43, Zygmunt S~bulsk,i _ Lesz- 11'0 owe!. , Lmo, ~e po cap,a 'l}.laC
0- , , a em~gi"acJl, ar zo PJoE~ me 1 szczegono, UlI. Kościańsh 48, Aron OOldbIUltn-_ l lac~ są wlęks~oŚClą, nie mają własnych lowo rozpisuje si,ę na temat wartu polO"
1 L .,
56 męzów zCllufa:ma.
s,kiego. Najbardziej popularnym jest
'b
.r· ·ą rowa
orn.Jcza, u:. egJonow
, I VI " , . 0 1 ol' h g d'
't
PaZUlreJk. O niego się WYIPytują speStefan Bugdol - Chorzów, UlI. Król.. . . mleso:e 1 2 '00Lc ac 'ó ~k,le, ago em'
5 ' oo g rm ow {10·
1 cjalnie.
hucka 29, Oerson LmlJdlTIe'r - Skawiń- Pl qCUJe . zgor~ .
ska, Boczna III, Piotr Ciesiefskr
Kra., ~klc, h, me maja, zadnego wplJ;wlf na po·
Zwiedzvliśmy lokal P. Z, P, N. Na
ków, UlI. Misjonarska 4. Mlieczyrsław l!~ykę komunalna,. Po~bawlem SlI<;t ,wszel tabl1cy wypisane wyniki Krakowa, oSowa _ Kraków, ul. Lubkz 23, Stani- kJI'C, ~ praw .oby~atelskoJcb, Zarabiają sto siągnli,ęte z Be}gją i fIola'l1Jd ją. Na pię~ław
Jagl'elsl~l'• _ Gd,n""'
I'a, Abrahama 17, sl1.nkowo me WIele. Ot, tyle, aby zaspo- trze pokój przeznaczóny na bi:Ull'o i po"
J
Czesław Najder - Łódź, ul. Rus1\a 12, •
S. J. liirschberg - Kraków, ul. Zwie..
sl·~ga
tyłuł
rzvniecka 23, Józef Aleksandlrowkz W i1!10, ul. Wileńska 32, Włodzimierz
>V
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Odwołane

imprezy

hokejowe w kraju

rancJI

.

po

_is.rzo li!!i ilqskiej

Czarni- 06 Katowicejtabeli.
posiada bowiem najmniejszą ilość
straconych punktów.
'
10:3 (7:0)
I Śliski teren w dużym stopniu utrucl-

ł

d

sied7.enia. Skromne' to, .ale scblu ne
własną z'dobylte praca,.
Porządek w sebetariacie wzorowy.
Ogółem zrzeszonych jest 3.500 graczy. Każdy z nkh posiada k(tirtotekę z
fotograf ją. Wsz'jISCY 'są amatoramI.
Opróorz tego jest 500 młodych chłopców,

upraw,iających

pakę nożną.

Stanowią

kadry piłkarskie.
Klulbów polskich 'jest zg6rą 70. Okrę
g'ów s, Szósty sLę tworzy.
Stosun'l,'I'1 między zWI'ązl\' iem franc.:uskLm a PZPN są ndedolbre. Powodem
samodzdelność PZPN.
Na czele PZPN stoją: prezes Domagalski, przewodnkzący W, O. i D. Krystkowja!~ i sekretarz propa.\tahldy Racl-ora.~ , ,"
- .
ł~
. . th~ę:kl n'~m ży'cie s,por!owe emLgralT1tów polsk:ich wre.
'
. Są to góru.icy. ludz'le prośoi. ale ofiarni i zapaleni i.deowcy.
Przyjęli nas szczerze l serdeczruie.
Spędzą.my wj'gillję wspól'TIlie z emi,~ra
cją. Mecz odbędz.ie sIę o godz. 14-ei.
T ..
d'
, .
ik
C'eStu.ut}b~r~b~nz~e~~~ial~ylę. naszego su No, <tle pUka jest 'Olkrągła. Zobaczymyl
M. Statter•
....
P'lk k
t·
K k
. 1 ~,rs a repyezen ac]a.. ra ow~~
oCibywa},ą ca tourn~e P? Be!gJI, HOl,and]l
\ Fra!lcJl wzbogaCiła, SIę o Je~z~ze ledT~
ZWYCIęstwo, ~okol1lu'J~C w m.leJSc~:V0S~l
Leens (Plfa:nqa) druzynę emlgraC]1 pOlsklei w stosurum 3:0 (1 :0). Bramki dla
;:espołu kl'a'kowSlkiego zdobyli: Smoczek. (2) i Pazurek.

**

M;rIes, 26 grudni:l.

We wtorek dpi.a 2,6 grudnia_piłkarze
krakowscy :zakonczyh .swe t?UIllee mc~
~zem w Marles (P:ancJa) z hgową druzynr t polsk{k P~gon. k'
l .
. t o SPok' akme zk~ ?n~zy o sle, z~yClęS wem
ta ows lej leprezen t aCJl w
stosunku 2:1.
Drużyna krakowska była wyraźnie
przemęczona meczem w -Lens i grała
t
k
ł b' .
'
s••o.su.n.o.w.o.sllllla.le.J._ _ _ _ _ _ __

Z powodu naglej odwit!ży odwołane
W wigilję Bożego Narodzenia od- nial grę, mim1J to gospodarze czuli się
zos~?-ly w kraju wszystk'Ie zapowiedzia- byl się w Chropaczowie przy fatalnYCh na nim stosunkowo dobrze, zdobywając
lie mecze hokejowe. Jedynie we Lwok h
t
f
h
(" g trzy bramki przez Kanderla (2) i Teube..sme
, ra']
ac ) a mos er,ycznyc,
l
wie. rozęgTano dwa spot{an:ia.
W me, warun,
d
bł
lk k
t
( )
l
e
s
z
1
lato
mecz
pl
ars
l
o
mis
rzoDl'a po k onanyc h bram k ę uzys k ał _
,
l
. czu o mistrzostwo P ogon uzyS \:a a z t
l" 'l l"
. d C
.
Lechią "~'n;'k O'.0.
s WO IgI S ąs. Gej mIę zy zarnyml a B ł
S d'
ł
S
k
B' l k
".y •
06" Katowice z wynikiem 10'3 dla ryła.
ę zlOwa p. zym e z
le s a
---vI sDotkalniru towarzYlskiem Pogoń".
,.
.
W czasie Śiwąt rozegrano na Śląsku
'fi
!lA
Czat nych, . .
.
.
1
PDk on al a C zarnyc h 3 :.
,
l' nas t epuJące
mecze towarzys lne:
Bramki ,dla ZWYCIęZCÓW zdoby l:
RUCH-YS 06 (Katowice 3:3 (1:0).
P~t~l (5)" Plc.ęk (ą), S~elok. GorczynNa oślizgłym terenie rozegrano po"Pierwszy krok"
SkI I KOZielski po Jednej.
wyżSze spotkanie w pierwszym dniu
bokserów w Krakowie
w sześciodniówkach kolarskich N"APRZÓD~ŚLĄSK (Świętochłowice) świąt. Mistrz Ligi wystąpi! do gry bez POpuJlcurne te zawody bolkserskie 'dla
Ciekawą refotm1ę w sześoiodn~ow;yICh
(3:1 (t :1).
Kur~~~m~~tzdl~o'R~~uda:d~b~I~I.J°e~~~~k począt~uj~cych pięściarzy stowarzysz,o
kolarskkh biegaoh zaprowadza Niem.
"Derby" śląskie rozegrane w drugim (2) i Oemza. Dla 06 Katowice środkowy nych, l' l1J1es.towarzys~onych odlbędą s~ę
Zw. Kolarski. W myśl tej reformy w dniu Świąt w Lipinach między mistrzem napastnik i lewoskrzydłowy. Seoziował w dniach 6 1 7 styczma 1934 r.
każdym dniu g.odzi:ny od 6 rano do 12 Ligi śląskiej' Napl'zodem a leaderem taKusek.
.
Walczyć mogą wszyscy amartorzy
w południe będa, wolne.
p.
boksu. powy'Żej lat 16, któ1'ZY jeszcze
W czasie tych godZ\hn zawO'dnlcy bę- beli tegoroc'znei zakończyły się zaslu- RUCH-SŁOWIAN (Katowice) 10:0 nie walczyli na rill1:gu, w~g'lędmie w po~
dą mogli wyp,oczywać.
żonem zwycięstwem gospodarzy.
,
.(5:~)..
. przedndch pierwszych bokach nie zajęli
Pozatem - nowy regUIlamin przepiSpotkanie powyższe wywołało duże
W drugim dnm SWląt Ruch wystąpll T_gO miejsca .
.::uj{;:
z.a~~tel:esow a nie, gr?madz~c ~a boisko w idc~tyczllym
składzie,
odnoszac
Dla zwycięzcy T-go ~m'oku boksel"~
wsz~':;cy zawodnicy w okresie sze- hp1l1s1\lc okoto .3 t.YSJąc~ ~Ic1zow.
ws panwre zwyciQstwo.
skliego przcz,naczyf K. O. Z. B. nagrody.
' dodniówki hęd'1 otr zym y wać jedna:ko-. . Napr;i,r'>cl ,d Z I ę ki odnIc~lOnem.u .ZWy- J. Bramki zdob ~ li: Dziwisz (3). Oemza I Wp'isy za wpl a tą 50 gros zy pr zyjmuję
we wyżywienie, jedna:kowy ~wrot dZ\ien j ClęStWll p :Js I~ d~ . ,obecme naJ.w.lększe ~ P e ~erek po d':V 1e oraz Baudra. Kubisz; do dnia 3 sty'cznia 1934 1'. sekrebrj at
nej .. diety" r kosztów podrózy.
szanse do zajęCia pierwszego mIejSCa w I OSleckI. SędzlOwal' p. Petzo~
l KOZB, uJ, PHsudskiego l, p. KUipfer~
J

Ciekawa reforma

•

.

4'

n Be

KO~l1endant si! zbrojnych w Indiaoh sLr Chetwode przyjmulje defi1<łidJę wojsk~
weJ a:kademji im. 'księojla WaJHi. Na zdjęqiu I\lIcz;n.{owie alkademH w galoWym
mar-sz'l.lJ.

Mimo kryzysu w AmerylCe w daQS'z.Ytrl1 ciąg,u organizowane są kon:k'Ulfsy pięk
Na z,dljęciu widz.imy momenrt: pTezenlt<łicji pi~lmyah lk,oIbiet, IPretendUJją
cych 00 ty,tlulu "MJuss VenJUiS 1934" .

noś,ci.

•

•

W miejJscowośdach, w kltórY\Ch śliz
gam 'lIIrząldlzone są na zaaTIa/rzniętych
rzekach, lPaltrol<uie stale pogotowie ra~ownJicze, WiY1Posażone w SZlnuJry ! pr,zy!lbory ;pływaClkie.

j
M. ~rliig'U1atl. senjor sZQ.ferąw IPcury-'
skich, przebył na tall{1wwce dwa mhLj'~ny
ldlometrów. Ma on by1ć odZlnaICwn'Y
obeol1\ie krzy\żem LegjJi Ii1onorowej.
Rząd

Sta'l1ów Zjednoczonych 'Prz,ystąpH obeonie do enerlg'icz.nej akcji' zwadcza,
ma bezrobooi,a. 'UlI1Uohami,ając szereg robót )lUIbHcZ'nY'oh, zaJkroj'OInych na W!i,e1!ką
sK:<łillę. Na zdjęciu widZiimy buJdo\vę dróg ipod San fkanclsko.
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Codzienna nowelka "Expresśu"

również ' i posta'r ai się Wyjść razem z mego 'domu. A gay przed brama trocnę
moim Klemensem. Po drodze wtaljemnt nieśmiało zaproponował jej ra'ndkę, nie
'
~czysz go we wszystko.
odmówiła mu.
zong~
Doskonale - roześmiała się Lu
Spotkali się jui nazajutrz w malej
"
cyna. - Przypuszczałam. że dasz mi kawiarence. I od tego dnia widywali
Spotkały się przypadkowo w ka- również mnie kocha.
trudniejsze zadanie do rozwiązania. się już każdego wieczora.
_ Widocznie z Marja zerwał już
wiarni.
Wprawdzie do tej pory mi się nie Bądź pev.nna, że wszystko ułoży się
- Strasznie się ciesze, żeśmy się oświadczył, ale prawdopodobnie wyni- jaknaiIepieJ.
zupełnie _ myślała nieraz Lucyna.wreszcie zetkn"ty zawołała Mar- ki to tylko z tego, że zdaje sobie spra
Nazajutrz u Marji zebrało sie kilka- Okazuje się, że tam wca1e nie odgrywa
ja. - Przecież nie w.idzia1yśmy się już wę z mojej obecnej sytuacii mate1fjal- naście osób. Zjawi'ł się oczywMcie mlo ły rolę względy materialne. Przeciez
prawie trzy miesiące. A przez ten czas nei.
dy lekarz.
moja sytuacja finansowa bynajmniej
Byt to bardzo przystojny i eJ.eganc- nie jest lepsza, a jednak Klemens tak
zaszty pewne zmiany.
Wie on bowiem doskonale. że utrzy
- Zaręczyłaś się? - spytała Lu- muj.ę, si~ ze skromnej ?e~sii urzędnl- ki mężczyz.na, to też nic dziwnego, :!~ mi nadskakuje.
Po dwuch tygo'dniach Lucvna zapro
cyna.
cze] I me mam absolutme zadnego po-" wzbudził w Lucynie pewne zaintereso- Nie, ale nie jest wykluc~one, iż sagu. On zaś jest początkującvrn leka- wanie. Przez cały wieczór rozmawiali sna Klemensa do domu na kolację i
to nastąpi - zarumieniła sie zlekka rzem i musi mieć pienic!dze. bo inaczej ze sobą wesoło i zgodnie z planem, ().. przedstawna go rodzicom. Wywar! 'on
Marja. - Jest jeszcze wiele przeszkód, nie będzie nawet mógł rozpocząć prak praCOW<łinym poprzedniego wieczoru, na ni<ch bardzo dobre wrażenie.
nie przypuszczam że uda mi sie je po- tyki. Nie rozmawialiśmy nigdy o tych wyszli razem z mieszkania.
Sytuacja wyglądała już w ten spokonać, Właśnie liczę bardzo na ciebie. sprawach, ale to wszy\st;k o jest dla
Lucyna najchętniej nie mówiłaby sób, iż spodziewano się. że lada dzień
Od kilku dni ciągle myślę o tern. że po mnie jasne. Chodziłoby mi o jedno. Pra wcale o przyjaciółce. Przecie:! młody odbędą się ich oHcjalne zareczvny.
winnam się z tobą skomunikować. Je- gnętabym, aby się dowiedział. że mam lekarz był bardzo przystojny i każdym
Pewnego popołudnia. mimo przysteś przecie?, Inoą nastarszą przyjaciół ciotkę, bogatą, starą panne ) że będę swym ruchem dawał do zrozumienia rzeczenia, Klemens nie przyszedł.
ką i mam do ciebie bezgraniczne zaou- jej jedyną spadkobierczynią. Nie ży- że nie myśli już wca1e o Marii" lecz b
Nazajutrz nie ziawit sie również.
fanie.
czę mojej krewniaczce bliskiej śmierci, niej.
Lucynę trochę to zaniepokoiło. ,Gdy
- Powiedz już o co chodzi - nie- ale przecież ona już długo nie pożYJe.
Ale Lucyna musiała s'pełnić sw'ój wracała z biura, spotkała przypadkocierpliwHa się Lucyna, którą cały ten No i wówczas nie będę już miała żad- obowiązek. Bąknęła wlec mimochodem wo Marię. Spodziewając sie przykrych
wstej) bardzo zaciekawił. - Jeśli tyl- nych kłopotów materialnych. Zrozum gdy krążyli rzęsiście oświetlonemi uli- scen, Lucyna chciała wyminąć przy ja"
•
ciółkę, ale jei się to nie udało.
ko będę mogła ci pomóc, to oczywiś- mnie, droga Lucyno. Moe rozumowanie \ c'ami:
cie, możesz na mnie liczyć w każdej ~est zupełnie logiczn~, ale c~y . mogę i -. Czy wie palll, że Mar.ia ma bar- Bardzo się ciesze. że ciebie spot
chwili.
Jemu o tern wszystklem pOWIedZIeć? j' dzo bogatą ciotkę i niewatoliwie pO kałam _ zawołała Maria. witając się
- A więc slucha1 rozpoczęta
Przecież myśmy jeszcze ani , razu niej odziedzkzy cały majątek.
z nią radośnie. - Wiem. że tv zrobiłaś
Marja:, Od kilku miesięcy prawie wog6le nie- poruszali tego rodzaju
- Doprawdy? -zaintere's owal się swoie i że życzyłaś mi iaknailr.niej. Nie
codziennie spotykam , się . z pewnym spraw. Praglt1~<rbym więc , abyś wła-lmtodY leka,rz. Nie wiedziałem wcale o stety, nic .z tego nie' wyszlo, ~lemens
młodym lekarzem. Przyznam ci się ł śnie ty powiedziała mu o bogatej ciot- tern.'
,
Jest obrzyd:liwym materialista, Wyoszczerze, że jestem w nim zakochana, I ce i nadziejach na przyszłość. Właśnie , Po ohwUi jut zmł,eni1i terna1.
braf sobie, że wczoraj zaręcz.vl się z
a on, przynajmniej mi sie tak zdaie,- jutro urządzam małe przyjęcie. Przyj4t
l(1emen,s odprowaijzłl Lucvne 'do Ja ...moją ciotką!
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Pren ... merata: Z kosztami

przesvlki pocztowej zL 3 11". 50 mleslCCZllie

I

"

Ogłoszenia:

w tekście

50 ,r. za .wie·r sz ~iiimetrowy (lIa stronie 4 szpalty):

nekrolo~1 40 ~r. za wIersz mIllm. Drobne: za slowo 15 groszlIIUmnleJsze zL 1.50. PeszukhvlUlle NaCyl za si owo 10 11"0SZY. naimnieisze z!. 1.20.
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