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WOO DIN,
ameryka6ski podsekretarz
skarbu, ma się podać do dy
misji w związku z aferę
Morgana.
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Eskadra samolotów bombowych przeciw buntownikom • Koncentra·c ja
· ·
wojsk angielskich na granicy afgańskiej
&ondhi wraz z lonq osodzonu w wi~zi~ni·u

ludzi przeciwko zrewoltowa ły zdążają forsownym marszem ku gr~
nicy afgańskiej, celem odcięcia zrewol.
nemu szczepowi Mohmandów.
Oddział ten pOłączył się z wysłanym towanych Mohmandów od Afganist,ąu.
Od p0łudnia podąża nowa kolumą.a
J>Qprzednio oddziałem kawalerii i samo·
chodów pancernych. Połączone oddzia- wojsk angielskich, która współdziałając
z wojskami, maszerującemi na Bajaur,
odciąć ma zupełnie szczep Mohmandów
od szczepów pogranicznych i uniemoŻli·
wić w ten sposób rozszerzenie się pOwstania.
d
-nr
Powstańców popiera chan pograniczUf; mionoo>onu om 6 osa orrm
on 6~
,.,„o
prowincji afgańs~ej, Khost, u którenej
aneielsliim 111 111asriunetonie
„oszalały fakir„ bawił w maju r. b. 1
go
n.ald ma wogóle odsunąć się od życia po
Londyn, 1 sierpnia.
Ostatnfa wy.tężona praca premje.ra litycznego, Nie będzie oo również brał gdzie rzekomo miał być opracoWany
an1gielskiego Mac Donalda nadwyrężyła udziału w przyszłej kampan1i wyborczej. plan ruchu powstańcz~o.
"'"'•
Wedle obiegaijących poglosek, Mac
qego wąitłe zdrowi~. Przed kilku dniami
1 sierpnia.
Ahmedabad,
zo·
poczem
lor:da,
tytuł
dostanie
Dona.Id
po·
swej
do
odpoczynek
odóechał on na
aresztowaangielskie
Władze
(PAT)
siadłości Lossiemooth w Szkocji, gdzie \stanie mianorwany ambasadorem angielGandhiego.
ły
skim w ~ aiszy:ngton.iie.
praiwdopodoibnie spędzi cały sierpień.
Londyn, 1 sierpnia.
Jak dont()si prasa angielsika, Mac Do(PAT). Sekretarz Gandhiego i 32
Gandhiego zostało
członków szkoły
sprowadzonych wraz z Gandhim i Jego
żoną do więzienia Sabarmati w Ahme:fprra111,;u . sfon~li prsed sqdelH dorośnum
·
dabad.
Pińsk, 1 sit'lrpnia. „ kara'llv za k·radzieże, pozostaje pcid zaSa,d Cloraź.ny w Ptińsku iprzystąpił rzutem r.ulzialu w aferze sz'f)iegowskiej.
W tolru przeprowadzonego ślediztwa
wczoraj do rozpatrzenia sensacyjnej
sprawy o zamordowanie 17-letniego wra ustalono, że Paszkiewicz otrzymał od Poczto.w e d-owody · c
obcego wywiadu · polecenie zgładzenia
dysława Karasia na tle politycznem.
. t.ożsamo.ści
Pod zarzutem dokonania tei zbrodni Karasia, który posiadał zibyt wiele ta- _
Lódź 1 sieI'iptllia. ·.
stają przed sądem: 36-letni Andirzej Pasz jemp.:ic i do 'f!omocy w tej zbrodni dobrali
'
kiewicz-i 28-letn~ Grzegorz Bosty.niec, sobie Bostynca.
(it) Jak się dowiadiuiemy, dyrekcja
Zbrodniarzom groZii ka·r a śmierci.
miesz.lkańcy wsi Drebek, pow. buininiec.
poczty w Łodzi wprowadziła t. zw. pocz
Wyro'k zapadnie dziś ,po połu'dniu.
Ponadto Paszikewicz, !który był juiż
towe dowodry tożsamości, dla O·sólb, któ·

Simla, 1 sierpnia.
rozkaz rozpoczęcia bombardowania po:Władze angielskie w okręgach pół wstańców.
Londyn, 1 sierpnia.
·DOCno • zachodnich Indyj graniczących
z 'Afganistanem wydały ogłoszenie pod
Z Bombaju donoszą, że dziś rano wy
adresem zbuntowanych szczepów Mo- ruszyły dwa oddziały piechoty w sile
hmanmandów, że w razie niezaprzestania przez nich działań niepriyjecielskich
.

~1i~Qw!\NE1sAMOLOTY BOMBo-1'1BG
.WE.

\

. Molimandowie popierali prawdopo·
dobnie przez byłego króla Afganistanu,
~manullaba, zwrócili się przeciw wier·
nemu rządowi indyjskiemu szczepowi
.
.
Halimazałów.
Mohmandowie zamleszkulą górzyste
okolice Karinunga, bardzo trudno dostępne, l dlatego walka z nimi Jest dla
anglelskłch oddziałów wojskowych prawle niemożliwa. Z tego też powodu postanowiono z nimi prowadzić walkę za.
pomocą samolotów bombowych, na wypadek, gdyby zrewoltowane plemiona
nadal trwały w sweJ wrogiei postawie

przeciw

rządowi lndyjskie~a.

.

Simla, l sierpnia.
:Wo)skowe władze brytyjskie wystosowały do przywódców zrewoltowane·
10 plemienia Bazorysów, operującego
na północno • zachodniei granicy lndyi,
ultimatum, że jeżeli nie wydadzą oni a·
gitatorów, którzy sie do nieb schronili.
:wówczas eskadry lotnicze otrzymatą

__._

-Tt 5 ·-·- -- -

około 5000

Donald poda

się

Nord polityczny pod

do dymisji?

Pińskiem

do Florydy ~o:~~jęwpr~~r:k=.::~~mie;~~;

orkan

zbliża się
• Groźny
Eks dyktator •
~ala upołó111 111 :ftano«:lt %iedno~:aonu,;lt
mandzursk11·
·przybywa do Paryta

Londyn, 1 ·sieripnia.

Były dyktator mandżmrs'ki, mairszalek Cza;n:g - TsU'e • Uaing iprizylbył tUJ dro
gą powJetrz.ną z Paryiża. Ma·rszałek zamierza zabawić dwa tyigodn:ie w Anglji.
Podczas swego pobytu marszałek zapozna s'ię e; orga.niizacją aiTmji angielskiej
a w szczególmoś'Ci lotnictwa wojskowe·
go.

Stan

Waszyngton, 1 sierpnia.
'Jak informuj(! obserwatorium meteorologiczne .w Waszyngtonie, szialony
orkan zbliża się do wybrzeży Florydy
z szybkością 120 klm. na godzinę.
Należy przypuszczać, że centrum or
kanu uderzy w miasto Tampa na Florydzie. Władze wydały już odpowiednie
ostrzeżenia, aby uchronLć ludność od

stra.tip?uczyćjąogrożącemniebezpie-

czenstw1e.

wał w Nowym 'J orku 34 st. C. w cieniu.
Jest to najwyższa temperatura notowa.
na od 1917 roku.
Około 3 miljonów mieszkańców Nowego Jorku spędziło dzień wczorajszy
nad brzegiem morza, 4 osoby zmarło nia,
skutek porażenia słonecznego a cztery

~~=e~~~~n~~~ź p~~~~ ;~~!~~~e ?~<l~ię;:~

odlbiorze sw.oich przesyłek poczfowych
·
i t. d.
Dotychczas wyimaigan·e byfo przedista
wienie dowodu osobistego. Obecnie, moż
na będz.i, e takie dowody tożsamości
o.trzymyiwać na poczcie. Będą one waż·
n,e we wi&zys1tkich u.rzędach pocztowych.

·•:•
K rwawe wa ) k I• W u•JSZp8DJI

utonęły.

l

Kilt.onoi«:ie osób ronng«:hizabithg«:b
Londyn, 1 sierpnia.
.
rzeń na tle religijnem.
Paryż, 1 sierpnia.
Z Noweg: Jorku donoszą, że fala uZ Madrytu donoszą, że w Santjago , Uczestnicy procesji kościelnej zostaU
patów w Stanach Zjednoczonych trwa
W Zagłębiu Pensylwai'iskiem
w dalszym ciągu. Termometr wskazy- de Compostola doszło do ostrych zabu- obrzuceni kamieniami przez grupę robaLondyn, 1 sterpnia.
.
tników. Wywiązała się zacięta bójka.
•
, •
. l Nowego J·or:ku don. oszą, że syituaieja
oblężeni&

~~::raz~&f:~~i~ęg1~1 ~:;~ :o!::a:

Wielki skandal wysc1gowy w Chicago

że wła;dz.e ogłosiły na obszarz.e, objętym
Koniom wstrzykiwano jakiś tajemniczy narkotyk
streijki1em stan oblężenia.
Londyn, 1 sierpnia. no na torze w Chicago 7 wł1aścicieli staj
Mi.ajscowe siły policyjne, w.zmocnio·
Z Chicago donoszą, że w czasie wczo n.i oraz · ~eh żokiejów :pod zarzutem nie·
no oddziałami gwardryi narodowej i woj·
rajszych wyścigów ikonnych aresztowa· dozwolo.nego dopin.gowaniia koni.
sk.a. Il<>ść strejkujących wynosi 16.000.
Koniom przed wyśdgami, ws.f.rzyki·
w.ano jakiś nieZlbadan'Y narkotyk, lub też
stosowano t. zw. „bicz elektryczny", po
Leg.ający na tero, że pod siodłem Ulmieszczon o.na grzibieaiie konia pł)'1łlkę miedzia
wyłudzając od naiwnych pieniądze
ną, połączoną drutami z s~1ną ba-tetją,
się to na przegraniu 10 zł., 1 dolarn i tkórą żokiej trzymał w ręku i przy f)o·
Wilno, 1 sierpnia
mo·cy której, w czasie biegu dop1ngow.ał
Niejednokrotnie pisaliśmy o oszu- złotych kolczyków.
Kiedy p. Wałakówna spostrzegła, że konia silnym prądem elektrycznym.
stach jarmarcznych. Oszuści pod piaszKo.n.ie te, należące przeważnie do
czykiem rozmaitych gier wyłudzają od została oszukana było już zapóźno.
Oszuści zbiegli.
naiwnych pieniądze.
stajni słabszych, zaczęły w ostatnim cza
Onegdaj jeden z lych „mistrzów'• I Poszkodowana przypadkowo pozna- sie coraz częściej wygrywać, co zwróci·
wpadl w ręce władz.
1ta na ulicy jednego z oszustów i oddała ło uwagę publiczności, która w końoo
Przed kilku dniami p-i.,;r.;i Cyła Wa- go w ręce policji.
Okazał się niejaki Aleksander Iwa- zmusiła komisję techniczną pola wyści·
łakówna, będqc r .1 rynku Kijowskim,
zainteresowania
wciągnięta została przez jakicM os:.:b- nowski zamieszkały przv ul. Piłsudskie· go•wego do bliższego
stajni.
podejrzanych
kulisami
ę
~i
13.
go
to
Sko1kzy
gry.
ników, do oszuka(Jczej

Oszuści

jarmarczni

grasują

użyc!a.

~yt~

broni.
zmuszona do
Polic!a
Kdkanascie osób odniosło c1ęzkie rany.
Kilk~ z nich zmarto po przewiezieniu
do szpital.a.
•••••••••••••••

Aptekarz ska4fany
na

pół

roku

więzienia

Poznań,

1 sierpnia
w Poznaniu rozpaniejakiego Kazimierza
trywał sprawę
Ignaszaka, z zawodu drogerzysty, który w latach od 1930 do 1932 wystiawił
pięć weksli na ogólną kwotę 4500 zł.,
przyczem sfałszował na nich podpis
swej matki.
·W szystkie weksle, rzecz oczywista,
poszły do protestu, sprawa sic wydala
i1 Ignaszak . stanął przed sądem, , który
skaza! go na pół roku wiezienia.
Sąd okręgowy
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W kraju wszelkich. motliwości
--~~----
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Wielka karjera
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człowieka
małego

l!J·, wy~~1i~u~f/~ ~ia n~~~r:i:~~ a~nb~t~~r~
1

50

dzo małego mającego .zaledwie 3 sfo; py i 9 call człowiectka o którym wie-„

ł~ ~~i~1S~Ypf::~s~~~o0Y ~~zk~i~i!k k~~ł
amerykańscy ~~y~za~j;:~h ż~~~~~ó~~ pełne było na~!

Sir Jeffrey Hudson, gdyż tak s1ę
h•b' Ji . f b
fł
Wód .
( dł (
. . .. ·
d
O naJmUJą SWB PDS ~ .o C . - . . Z I a~OS O_ . pro I 1.c . IBS . BZ p_r~~y . g~:r~~!ia~ww ~r~~u~ft~~ch,złop~1:~~~~
a!~<:YJ, z ktoryoh dywidendy zyią szu sp.raw1a me~apo~mane . wrazeme.~ kowal się wiele razy i był parę razy

Nowy Jork, w lipcu.
(y). Ut?-iwersytet o~· c, agowsiki miał
,o~t<1J~n11;i melada sen·sa•cJę, Auten. tyczny
w1ęzten, odisiadująicy ka.rę w celi pań84lwowego zaJkł.aidu karnego, wygłotsił
przed grnnem profesorów oraz w obe.cnośoi prz,eidsit awkieli obradujące.bo obec
nd·e w Chic.ago kon.g resu 11 Ameirykańs.k.
Towarzystw Socjoiogi.oz.n)llCh" odczxt na
temat „Etyka zawodOWycb złodziei".
„ •16

•

•

Ni~xwykły doce~t pr~eds~ff .się,
~ako ~i-: F:~~k Sm.it~, zaz:nacza1ąc ied.

:n· o~zesme, .1z ~es·t . to 1eig·o przyb:ane ,~azwJiSko, Mi•s ter Frianik.. dowodzd z. i;i11eiz prizedstaw~;1ele
,zwyikłym z:i-pałem,
ŚWl~ta .ł'odz1e1mneg~ w~wnątrz sw~~ orgattlll!z.a.c111 o~tz.n~~a1ą s.1ę nieskazitelną
wprost uczc1wos01ą.
Kto na.Leży do ortga~aicji zarw.odowei,
kitória w Chicago ·nosi nazwę „Mob", mo
ie zawsze we wsz.elkisch. sytua,cj.a-ch, liczyć na pomoc swych tow.airzyszy. Pod·
czas podziału łupu, nigdy nie dochodzi
d.-9 najmniejszych k~łliktów, gdyż wszy
scy członikow~e 11Mob" maią 'jednakow.y
udział, z.arówno ini:ci.a to,r zy "wyprawy',
i·a.k i poii.oiSta,;1i. Nawet wówczas, gdy e;zło
neik „M01b" przedsięwziął coś n.a własną
rękę, musi oo. dostarczyć zdobyiczy sz:e·
f·oWii, kt.óry do'koooje cównomiemego po
· ·
·
&ia.łu.
•Z a wyikrocziend1a prz.edwko tym prze-

p~om ~eją ~a~ ~owe kary, ~ nil<t

człon
P0iszo.zegolm
się n.airaz.ac.
me chce
konkur.ują mięn.i:gdy ni.e
„Moib"
kowie

kws-y

s·pi~~ko.b1~rcy ?yłY:ch ~r.ólów naft.y, ~~-1 Obe~me, ~a obeirz~e swe1 rezydencJi, j pochwycony przez piratów.

Był on synem rzeźnika i aczkolwiek
stali ma1ą rown.1e.z tenden.c1ę ~iz- roclzma. F1etda pobiera d~a ~o~arr, z.~~
W _klubach, re,s~a!-?-riaqach .'.w zn1a:~za1ąc, celem. us1pra:w1.edliw1enia, 1z rodzice Hudsona byli normalnego wzr?gom1 e r·odzmnem . depres1.a stan1o·wi ie· i• c;zęsc ty~~ wpływow przezna<:z.a na cele stu, on sam w dziewiątym roku życia
mierzył 18 cali.
filantro;p11.ne!
dyny temat rozmow.
Na obiedzie wydanym przez księcia
~·„
T~zeba się ogracicz:ać! Arysfokracj~ ,
Andrew .Volstead, ojciec proh1b1cJi, Buckingham na cześć Karola I podano
os•zczędzac,
post.an-owiła
oowo~o.rsik.a
gdzie się tylko da. P.rzedewszystki,em apostoł suchego reżymu, naczelny wódz katz:elka na stót w środku wiel!kieg10
zredukowano służbę domową, wskutek "agentów prohibicyjnych", stracił swój pasztetu z którego wyszedł z dworczego zwiększono znacz.nie liczbę bezro i cały autorytet! O ironjo losu! Cz.łowiek, skim ul~łonem
W owych 'ctasacb było znaną rze- '
ibo.tnych. „Obsługuj · się sami" - głosi ·który dotychcz.as stał na czele armji po
.!llapi1s n.a wszyst!kkh zaproszeniach n,a )liC'j.a ntów, detektywów i szipiclów, n~e czą utrzymywanie na dworcach magjako faworytów.
nackich karzełków
·
Ima już n.ie do powie.d:zen.ia.
. .
rprzyijęcia.
Volstead. Jest dziś bezrobotny! Pełen Hudson był bardz~ czupurny od sameRówniież goście, ziaprasz.ani w końcu!'
~o dzied11stwa. Ody miał dwa.naście
ty~·o ·dnLa do wiilli, '?odmiej~kich n:i ~ady re.zygn. a~j~. pogoclził się .z lo;sem. .
- Nie będę brał w1ęce1 udziału w lat. postawiono go do walki z dzikim
cyiny wekeend, scielą sobie sami łozka, ;
sprzątają pokoje i pomagają nawet w proipaganidzie, zmi. erzającej do powrotu indorem· Podczas wojny domowej walI suchego rezymu! - oświadczył, pełen czył on po stronie :króla, zdobywając
kuchni.
··
Wsp.aniiiałe posiadłości na Loiilg Is.land jnajwy.iszego przygnębi-e:nia. - Zdrowie sobie tytuł kapitana.
Bud.son był dwa razy zabrany do
I
które dawniej były otac.z;ane przez boga-1 mo?e za.stało z.r.ujnowan.e!
Smurtny je.st bilans jego działalności! niewoli i dopiero 'la wstawiennictwem
ty.eh 01bywateli now0tjorskich niezwyikłą I
czcią i do których do·stęp mieli jedynie 1V0Lst0ad n:ie osiągnął sukcesu, niezmor- się samego króla, został wypuszczony
wybrańcy, z01stały zdegradowane cl.o źró dow~y je~o. trud ni_e z.o.stał n~grod.zon_y 1;a . wolność. Po powroc~e do Anglji odeł dochodowych. Za opłatą wstępu w wcłJZ1ę·cZ1I1osc1ą wspołobyw:ateli. N1ezh· swiadczył on swoim hcznym znajowysokOści jethiego dolara, każdy może czone legj10111y jego urzędników, agentów mym, że cierpienie jakie zn.osił w nieobejrzeć te luksusowe rezydencje krezu ·s1z pidów i d~hy1ch współpracown~ków, woli sprawiły, że trochę podrósł.
Po strace·niu Karola I wyje.chał ttud.po,zos1tianą bez ipr.acy. W związku ze ska '
·
sów amerykańskich.
Mairshal Fields, znani milj.arderzy, sow1a111iem wła.dz prohiibicyjnych, naród son do Francji, lecz po pewnym ' czasie ·
których nazWiisk.o otaczan,e było niezwy ameirykdski ziaoszczędz.i roc.znie wiiele powrócił, a książę Buckln,gham przyznał mu stalą ·pensję, By.l wmieszany
kłym respekitem, posiadaią na Long Is- miljonów. dolar.ów.
W Olbecny~h, ciężki.eh czasach jest oo później w różne sprawy polityczne i o·
La.rud cudowną posiadfość. Wspaniały
ogród róż, znany jest w całej Ameryce. nJ.ewąbpliwie 1esz,cze jeden powód, prze· sadwny w więzieniu, gdzie ten malutki
Poziatem ro.ztacza· się stamt~d wido;k na mawiający na korzyść konsumcji a1ko- człowieczek dokot1czyt swe~o burzliwego żywota w 63-cim roku życia.
Nowy J.ork, który na każdym rprzyby· holu.
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. Muzeum to założone za.stało stosun(sb) Nie wszyscy Wiiedzą o tern, że w
~:i
W)'!twome sfery tqwarzysikiie No.wego Wiiechni.u znajduje się jedno z najd.z.iwniej kowo niied.awno przeż profesora KonJorku przezywają ciętki okre,s. Kryzys szych i je-dyinych w swoim rodza.ju mu· sta.niin.a. Jest „ to najwięks·zy zbiór móz·
. gów ludzkich, jaki wog6le istnieje na
druje się mo.ono we znalkiil Dolar spada, ze.&w. Jest to muzeum mózgów.
świecie. DO'stęp d-0 n:ieg.o jest dla laików
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W os.t atnim pokoju muzeum znajduje

slę jednak najciekawsza rzecz z całego

muzeum. Jest to mózg-potwór, wielkośd
Jest tq sztuczny mózg,
zbudowany przez kohietę-lekarza, Edy•
półtora metra.

~~łf~~~=ir~r.n~~~~i: ?.~:l~~~~~~~es1
okazał SI~ 's!D bl.ilłYm =~:łi~~:.e~c:~~:~:,;1e~~a~k~;z~~cia
W kilkuseit słolaioh zn.a1du1ą stę móz· cienkich rurek neo.nowych, które od-twe.

gi ludzi, dotJlmięitych n.ajrozmaitszemi rz.ają dokładnie przebie~ wszystktch
choimba.mi. Pro.feso·r owie mogą naprzy· nerwów w mó.zgu.
Po w~ącz~niu prądu, przez .ru~ecz.~i
(sb) Pisma angielskie donoszą o nie- się, ze na świat przyszlo białe dziecko. kl.ad odrazllr .poznać ipo ~glądzie ze·
Mµrzyni. widząc •. ze zostali. ,:oszu- 'wn,ętrznym mo.zgu, czy ~a.le~ał OJU dQ p.a te pir.z.e~1e~a1ą czerwone •• lub nieb1~sk1e
zwykłem wydarzeniu, jakie miało miej·
kani" zabili swego króla. Wszczęte rahtyka, do tiai~ety~, nie~domego, gł.u :pm!111eme .f .cały móz~ . Ja_khy nabierał
sce w Rodezji w Afryce.
zyCla. Naiciekawsze 1~:a.t 1ed.n.ak. to, że
Na czele jednego ze szczepów mu- przez władze dochodzenie ustaliło wre- 1· cehgo, z:~r:odqLafoa 1 t. d. 1 .t. ~· .
rzyńskich stal jakiś wojownik o nie- szcie pochodzenie i dziwny kolor . króla j Na .śctaJ}a>c~ muz.eu!Il ma1~d1U.1ą się 192 mo~n1a włi+cz,ać osobno wszystkie "nu·
rys~ mózgów w na1.ro1z•mMbzy~h p.~e wv . A w1~c nerw wzrok~, słuchu, ~o·
zwykle pięknym wyglądzie. Odznaczał murzyńskiego..
Jak się okabalo byt synem angli- k~'OiJ• ach. ~onadto muzeum t~ z.awiera. ~·1-e . ty~u, smaiku, węchu, ~zu~ia. ~ak w11ęc
się on skórą nie czarną, lecz prawie ze
kawową. Przed kilkunastu laty został ków. Ojciec jego wraz z matką wybdali zliczoną. ilo·ść czaszek, z ktory~h na1c1e~ , ka~dy mote zobaczyć 1.ruk móz.g_1\,g-o ~ra
on obrany królem szczepu. Byl on się w celach naukowych do Kapsztadu, I ka',\"sza Jest cz.a.s2lka p.ra·człowieka, zna· l cu1e w pos.z czeg6lnych fa~ach myślema',
pu~ wny~k~h ba~zo ~b~n~ a a pó~~j zostili zamor~wGi paez •le•t•io•n•a•.n•.a~J•a•w•a•e.•~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~•
Prawie murzynów. Dziecko ich porwafa pewzwłaszcza przez kobiety •. wszystkie muuynki z tego szczepu za· na murzynka i wychowała je, a młody
kochały się w swym królu. W końcu anglik pod żarem południowego słońca
król został ·zmuszony do wybrania so- opallł się na piękny kolor kawowy, tak
bie żony. Po roku przyszło na świat że murzyni myśleli, ze należy do ich !lrsemusłu 'tam niemo. a fudnośi tu ie 1f: r.olni,;tff;a
W ubie.g lym roku odbyły się tam
Jedynym chyba krajem, nieznającym
dziecko. Jakież jednak było przerate- 1szczepu.
kryzysu i bezrobocia jest mała republi· wybory. Prawo wyborcze mają tylko
·
n.ie matki i całego szczepu, gdy okazało
·

·

i został zamordowany przez swych poddanych

I

San·l'larino·•• k.rai bez .kryzysu
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«:zczone sq jako bós•wa

ka San Marino, znajdująca się pod protektoratem Wlochh.
Kraik ten nie posiada służby celnej,
ani też policji. Służbę bowiem bezpieczeństwa na terenie republiki pełnią karabinierzy króla włoskiego 1 przebrani w
republikańskie mundury San Marino.
bl'k'
tk
· · ·
N'1
~ rumuJe się też ,ma1u a repu 1 .t
na rózne przedsta~ic1elstwa _dyplomaty.czne, a :vszystk1e rządowe mstytucJe
j dnym bud ku
yn '
mieszczą się w e

Pewh~n ipa:r.owf.eie zdą.żagący do Ka· 1ją n.a jego falach. W i1c h pi.eśndach, i tań•
lifornj~ .n.asikut-ek wieLk.ieB bur.zy zbłą.dził ca·ch i p.r zyzwyc·zajeniacli daqe się wy·
i :przyibił do airchiipela,gu le.żące.go ni.eda- czuć rytm morz.a.
żyzne jest mo.rze, ale i s1tras1zne z.ara·
k:re.sach 1
le1ko . równ~ka na bezmiernych
ocean:U Sp.ok0ijn.eigo. Są t·o wysepki bar- z,em, Gdy tubylcy z siec.iami wyjddżają
ł
k h
h
1..
h
._.1..
dzo urndz.aóne, najzyfo&ej1s .z.ą z n11u11 jest na siwy·c zgra.onyc. srtate.c.zi ae na ojednalk W)nS1pa TUJbn.ai. Jest ·o•n a s.ł,~1.1bo za· wy, wyn.ur.z.aią sdę z głębin oce.artiu pot•
1Udnio1n.a. Ka,pifan oik·rę'Lu srtwierd:ził ze wory morskie, które jut wietrzą łu:p z.da"
z,dumieniem, że żyije , tam kHiku europej· lelł1a,
Rekin.ów zabijać nie woJn.o, gdyż są
czyków, przeważnie fr.mouzów. Op.o wia
daią oni, że priowa.dzą tu ba:r«wo spo~rnj- one tuitai powszechnie czczon·e i miesz· wają na wyibrzem, <:ałe groma.dy reki·
iw zywot, zidaila od zigi·ełku św.i.at-owego. lcań· cy wysip raz na miesiąc składają im n.ów ciąigną za proceisią czekając na da·
zimienia ofiary w p'o staci psów, świń i t.d. Amule ry. Sz,c zególnie ohfide są ohd.a.rowywani
Cz.as.em jaikiś sfary iagloWii·ec
kurs i zatr.zymuje się przy jednej z wy• ty z z.ębów rekina i kości sfoią tu wys·o· pod.cz.ais urządzenia święta męskości mło·
sepek. Wów.c zas tubyky wymie.n.i.ają O• ko w cenie a człowieik, który miał szczę· 1 dzieńców. Z.dar.za si·ę nawet nie.jednokrot
iaru,
ście być ukąs.z.onym przez potwo·ra mor· nie, że w przystępie religijnego
woce tego kraju z.a IPadorki i ?erkail.
1
Mie.szkańcy wysip kocha~ą ba.rdzo mo sikie,go cieszy się wie.lkiem poważani>e.m. j podczas tańca, wierny sik acze do w.o.dy~
·
Po.cLczas uroczysto·ści, które się o·dby· by n.iig.dy z n•iej nie powrócić. ·
rze i więks,zą cz~ść sw~go żyic.ia Slpędza-

c.jcowie rodzin i kawalerowie 0 w.ytszem wykształceniu. Kanclerzem państewka i jednocześnie ministrem spraw
zagr~nicznych jest 34-letni f'erglin
Oozz1.
San Marino liczy 13.000 mieszka6·
ców. Zajmują się oni głównie rolnictwem i produkty swoje eksportują do
Włoch. Kraik ten nie zna kryzysuj ani
też bezrobocia. Niema tam żadnego
Pl'zemysłu ani fabryk, a towary w'oskle
1

są- sprzedawane bez cła. na podstawie
konwencji, za co Włochy ptacą rocznie

przeszło miljon lir6w, co stanowi jedrtą'
z najgtówinejszych pozycji budżetu

państwowego.
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„Paragraf 1000"-wydalić zzakładu!

Pod

3

k. ołami

sarn ochodu

Łódź. 1 sierpnia.
(ig) Wczoraj późnym wieczorem prz~
zbiegu ulic Piotrkowskiej i Połud•niow~J
Niezwykła instytuc.ła
miał
miejsce tragkzny wypadek. z ub·•
cy Połu1dnj.owej wyszedł fryzjer S. StaID
chłopco"
PrzędzalnianeJ·
wicki. Spieszył się bardzo. to też nie
oglą.dając się wokoło, szybko chciał
Lódź, 1 sierpnia.
wianiu jej do życia. Sam proceder sądu rozumiały sąd koleżeński zajął lojalne przejść na drugą stronę jezdni, kierując
W dkazałym, dwupiętrowym gma- koleżeńskiego jest następujący:
całkiem staHowisko. Sprawę Ldjęto z się w stronę ulicy Zawadzkiej.
chu przy ulicy Przędzalnianej 66 miePlenum sędziowskie stanQwi 9 chłop- „wokandy".
Był j.uż na środku jezdni i mijał właś
ści się miejski dom wychowawczy dla ców i przewodniczący. jeden z wycho- Oni sami już zostali ukarani -:-- nie tramwaj; gdy z druigiei strony nad~
chłopców im. Stefana Żeromskiego, w wawców, który jednakże scłosu żadne- brzmiała decyzja trybunału - ł więcej jechał samochód. Stawicki niie mógł doJ
którym prLebywa 149 wychowanków sco niema tylko spisuje protokuły i wy- takiego nierozw. ażnego kroku nie zro-, rzeć nadjeżdżającego auta, tak samo jak
w wieku od 7 do 16 lat. Dominują dzie- jaśnia zawile rzeczy. Sędziowie zmie- błą".
szofer nie dostrzegł na ulicy przecho~
cl robotników, wiele jest po(kzutków, nia.ją się na każdą sesję, posiedz,enia
Wszyscy wychowankowie zakładu nia.
dzieci nieślubnych, sierot i półsierot.
zwołuje się raz tygodniowo.
dumni są ze swego sądu, który jest dla
Ody go zauważył - było już zapóźRak rocznie, z nastaniem feryj szkolKary są najrozmaitsze. Od 1 para- nich instancją najwyższą.
•
no. Motoru nie można było zahamować.
nych wysyłafo się wszystkie dzieci •grafu do 1000.
Obejrzawszy jeszcze kilka aparta- I Stawicki znalazł się pod kołami.
wraz z personelem zakładu, w skład
PARAGRAF TYSIĄC!
mentów w miejskim domu wychowaw- f
Wy1dobvto go stam1ąd poważ.nie
którego wchodzą: kierownik, lekarz, 5
Na sam dźwięk tego słowa truchle- clym dla chłopców przy ulicy Przę- rannego. Wezwano pogotowie. Lekarz
sil wychowawczych i dwie siły pomoc- Ja twarzyczki chłopców. Paragraf ty- dzalnianej 66 ·_ opuszcz.amy tę god1ną 'po nałożeniu mu opatmnku, przewiózł
nicze - na letnie kolonje. W roku bie- siąc! Wyrok len wyklucza winowajcę zwiedzenia instytucję.
- Ner - 1g-o do szpiitala.
żącym brakJio pieniędzy - chłopcy mu- raz na zawsze z grona wychowanków
sieli siła rzeczy pozostać w dusznych zakładu.
murach miasta. Inna rzecz, że kierowChłopca, na którego zapadnie taki
111ictwo domu wy·c howawczego prze·l 1wyrok magistrat oddaje na prywatne
Czyżby zemsta konkurenta?
częste urządzanie wycieczek do pod- wychowa111ie.
miejskich wsi umila bardzo i urozmaica
Już paragraf 900 równa się opuszWarszawa, 1 sierpnia · 1wych. O zajściu zawiadomił oczywi§cie
wegetację chłopców·
czeniu zakładu z tym jednak warunPolicja warszawska otrzymała meldu policję, dodając z wielką pewnością, iż
Celem poz,nania się z trybem życia 1kiem, że skazanemu przysłuizuje prawo nek o śmiałym napadzie, dokon.inym w wśród sprawców napadu rozpoznał dyry
w domu wY1Chowawczym i obyczajamd apelacji i musi on 'lnaleźć sobie w cią- Miedzyszynie n.a handlowcu, Maurycym gującego nimi Lnajomego swego Feldpainującemi w środowisku wychowan- gu tygodnia opiekuna, który się za nim Fajersztainie.
stajna.
ików 'lakładu - udaliśmy się na Przę- wstawi. Natomiast paragraf tvsiąc jest
Gdy F uje rsztajn znajdował się nie- 1 , P. Fejersztajn wyraził przypuszczenie
dzal.nianą, gd'Lie !kiorzystając z uprzej- wyrokiem bezapelacyjnym, W ciagu o- daleko swej willi, zaczepił go jakiś mę.t- iż zamach dokonany n.a niego był drie·
mości zastępcy kierQwnika zwiedziliś- statniego roku wyda1
no kilka takich WY- czyzna i zwabił do lasu. W pewnej łem zemsty ze strony Feldsztajna, który
my cały gmach.
ruków t skazani musieli opuścić mury chwili tajemniczy nieznajomy gwizdnął w ten sposób odpłacić się chciał za za·
•:
domu wvchowawczego.
nagle i na sygnal ten z mroku, wyłoniło dawnione rachunki finansowe, w wyni·
Wizy.tę
naszą raz.poczęliśmy od
Na jednej z ostatnich sesyj trybunał się kilku drabów z potężnemi pałkai;ni ku których p. Fejersztajn wziął od nie·
'Lwiedz.enia górnych apartamentów. Na przysięgłych rozpatrywał sprawę u- w garści.
go za długi willę, obecnie posiadaną w
lkażdem piętrz.e znajduje się kilkanaście cieczki 6 chłopców, którzy wałęsali
P. Fajersztajn, ugodzony kilku ciosa- Miedzyszynie. - Poli<:ja prowadzi w tej
obszernych sal, przeznaczonych do naj- się przez k!lka dni poza Łodzią. Prly- mi lasek i kamien'i w głowę, runął na sprawie dochodzenie.
rozmaitszego użytku. A więc są sale mierafac gtodem nocowali po lasach, aż ziemię bez przytomności.
sypialne, łazlenkJ, uczelnie, gdzie chłop. wreszcie zniechęceni zrozumieli swój
Ocknąwszy się późm1 nocą, handlo- 1lll!l!lllillllllllllllllllllllllll!l!illlllllllllllll!l!lllll!llllllllll1llllllllllllllllill
cy odrabiają lekcje, szatnie itp.
błąd.
wiec dowlókł się z trudem do willi, gdzie
W·Lrok nasz przykula ładnie urząZameldowali się w komisarjacie po- przy świetle przeszukawszy kieszenie,
Zniżka cen
dzona bibliote'ka i czytelnia, urządzone licii w PabJarnicach. Nazajutrz byli spo- stwierdził brak portfelu, zawierającego
staraniem samych wychowanków. Na wrotem w Łodzi. W tym wypadku wy- 2.800 zł. i szereg pokwitowań handlo- na targowiskach miejskich
ścianach pouczające napisy: ,,Przed
Łódź, 1 sierpnia.
czytąniem umyj ręce", ..Przy czytan~u
N
d · · ·
h
k
słedt prosto" itp. Biblioteka ta i czytelil
a
ZbS11·e1szyc
ta·rgowis ach
nia to prawdziwe dobrodziejstwo dla
miejskich za.notow"l.no dalszą zniżkę cen
chłopców. Ogromnie lubią Clytać. W
arjyk~łó~ spożywczych.
WIOltlych chwilach od lekcyj gorączko- Przyczyny rozpaczliwego kroku dotychczas nie ustalono
Zniżkowatnabiał, z wyjątkiem inlfsł~
o 10 proc. Ceny masła utrzymały się na
Lublin, 1 sierpnia
wo pochłaniają opisy wojen, kiedy to
wał. G dy w niedzielę w godzinach po· raz.ie na. dotychczaS-Owym poziomie. Obkról Sobieski „tak dzielnie praf turków
:Tajemnicze samobójstwo buchaltera · :-&nnych na pukanie portjeta oraz wez·
_...„
Wie d niem„ , 1ubu'Ją się
· r ó wmez
· · w mta
· ło mte1sce
· ·
rlda1szym
·
. odpo- niżone
też ceny jarzyn, owoców,
0 nei;;
vvu
w dn'1u
w w~ne 5ń o pos t erun k ewe go m'kt me
drobiu, zostały
włoszczyzny.
powieściach fantastycznych.
hotelu „Viktorja" w Lublinie.
wiac!ał,
p
· t
"k
. ł 8-l
Na klatce schodowej wiszą ostrzeW godzinach popołudniowych zgło- wyważono drzwi i w pokoju zastano wi- '
rz ec~ę na ~n.iz a cen wym~s a . ~
gające napisy w rodzaju: „N'1e biegnij sił się do portiera dość elegancko ubraszącego na haku g<>ścia.
pkrt~c. NaJtbar~zieJ spdadiły w cben ie ?gorki,
„
1 ó
kt ·
1 •t
ł
p
d
dn
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wczoraj sp!'lze .awa.ne y1y Jeszcze
Po sehod ac h , „Nie p0pychajko eg w". ny mężczyzna,
ory, wy egi ymow::t
rzy enacie ża ych okumentów poore
10 groszy, a dziś i'uż po 5 gorszy
za
A wszędzie porządek - czysto i schlu- się dowodem Wiktora Czapelskiego, za oraz gotówki nie znalezio!lo. Przyczyny sztukę.
dnie.
~iesz.kałego w Łodzi przy ul. Piotrkow- samobójstwa dotychczas nie udało się
Na parterze mi·eści się wzorowo u- skiej 78 zawodu buchalter i prosił o da- policji ustalić.
r.iądz,ony zakład stolarski i ślusarski, I r:ae mu num~ru na. pierwsze;_n piętrze.
Zwło.ki odwieziono do kostnicy. Dogdzie chł'Opcy pod fachowemi wskazówCzapelski prosił następme o herba- chodzenie trwa.
kami wykonywują rozmaite, pożytecz- tę, poczem więcej już służby nie wzyne prace. To zajdzie ·p otrzeba zreperowall1ia drzwi. to klamka popsuje się, lub
Londyn, 1 sierpnia.
zamelk przekręci - roboty nigdy nie
Do Port of Spain na wyspie Trinidiad
przybyto wczoraj 7 uciekinierów z ko. brakni.e. ~iez~leżnie od tych P!ac chł?P~
Po splądrowaniu kancelarjl zarządu lasów włamywacze
cy ·.ia1muJą się wykonywamem piór,
lonii karnej na wyspie Diabelskiej. Znaj·
pudelek itd. Gdyśmy zwiedzali dom
rozpruli kasę w restauracji
dowali się oni 12 dnia na morzu bez jawychowawczy na Przędzalnia·nej aku-1
Żywiec, 1 sierpnia
mań dokonali ci sami kasiarze. Bledztwo kiegokolwiek pożywienia. Uciekinierzy
rat z warsztatu dwuch chłopców wy·
Na terenie powiatu żywieckiego nic-· trwa nadal przyczem do pomocy wezwa przybyli do Portu of Spain byli bliscy
nosiło piękny kajak. Przewodnik nasz, znani sprHwcy dokonali dwuch śmia- no z Bielska wywiadowcę Bidziocha z śmierci z wyczerpania.
wyjaśni?, że są to dwaj najstarsi wy- l lych włamań. Pierwszą ofiarą włamy- psem policyjnym.
chowańcy zakładu, którzy pojutrze u- waczy padła kancelaria zarządu lasów
dają się w podróż po Wiśle własnym f we wsi Lipowa. Włamywacze wygięli
kajakiem.
.
w oknach pręty żelazne i weszli do kan„
W prawem skrLydle domu wycho- 1celarji, gdzie usiłowali włamać się do
wawczego mieści się szpital. Obecnie jkasy ogniotrwałej, w której znajdowało
. Właścicielka sklepu straciła kilkadziesiąt złotych
chorych niema. Jest dwuch relkonwale- się przeszło 1000 zł.
1
~u$nOwiec, 31 lipca.
nieść. Radosińska
posłała z towarem
scentów, którzy przebyli lekkie choro1 Złodzieje wywiercili w bocznej ścia
Ofiarą wyrafinowanego oszusta pa- swą córkę.
by.
'
nie otwór, natrafiwszy jednak na płyty
Nieznajomy. który podał się za uNa strychu z.naidujemv male drzwicz- betonowe, zaniechali dalszego wierce- dla właścicielka składu galanteryfnego
przy ul„ prez. Mościckiego 2 w Sosnow- rzędnika Towarzystwa Sosnowieckiego,
ki. Wchodzimy do pracowni malarskie! nia.
wszedł do lokalu tej firmy i kazał dziew ,
gdzie jeden z wychowanków maluje na
Splądrowali więc kancelarię, a na- cu, fehcJa Radosińska.
Sprzedała jakiemuś nieznajomemu czynce poczekać.
rozwieswnem na sltaluga·ch płótnie ja- stępnie za po~ą wytrycha weszli do
Jak si " okazało, ulotnił się on wraz
kiś obraz. - Jest to wyjaśnia za- prywatnego m~zkania adjunkta Józefa garderobę męslką, wartości kilkudzieslęstęnca kierownika wie!Y.i zwolennik Rafalskiego, któremu skradli rewolwer ciu złotych którą ten kazał sobie od- z towarem.
malarstwa. Całe dni spędził na malo- 40 zł. w gotówce, całą garderobę oraz
waniu krajobrazów i portret<iw.
rower. Po dokonaniu rabunku zbiegli.
***
Tej samej nocy włamano się do reli
-:..I

czy

w mieJ·skim domu wychowa w·

dla

w przy ul.

I

I

Zuchwały

napad na handlowca
I

samo b,OJS• two bUChaltera whotelu lubelsk·1 m (')

I

Dwa

zuchwałe włamania

I

nocne

POMYSŁOWE

- ....Ucieczka
z Wyspy Djabelskiet

OSZUSTWO W SOSNOWCU

I

St raszna scena na parapac1·e "kna

rzy~h~~~~~ ~tbcąh~~~n~e;~r~~~af~';~: W.~~~J~~~~Y!;P:~~~r~w0k'!:~ó!~::

publikę, po~iadają wł.as1ny us,trrój i pr'a-, ty, po~zem rozpruli kasę ogniotrwałą if

Tragiczna śmierć służącej

Żywiec, 1 sierpnia

wa. Repubhka ta posiada nawet własny: skradh 225 zł., 400 koron czeskich, 5 zeStraszny wypadek zdarzył się we
sąd, w skład którego wchodzi jedynie ; garków złotych I srebrnych, parę kol-, wsi Pewel Mała w pow. żywieckim. Za
młodzież. Wyroki tego .sądu posiadają l czyków złotych, Jeden P!erścień złoty z mieszkały tam K~rol Gabryś wybrał się
decydujące. znaczenie. mko!11u z wyĆho-' brxlant~m, ra~ wJekszą ilość wódek_.
wcz~snym rankwm wraz z całą s~ą
wawców me wolno wtrącić się d-0 poZawiadomione o tych włamamach rodziną do lasu na grzyby, pozostawiastanowień „tryb!u".
władze policyjne wszczęły natychmiast iąc na strychu śpiącą jeszcze służącą,
Koleżeński są
:tórego paragrafy ~ ledztwo, które jedna~ •jest utrudnione. Karolinę Adamczykównę.
Rano. s.łuż~ca ob~dziwszy. się . za~
0 p~rte są na kotle <s(e' s.ądu k~lcżeń- ! ~!bowiem włamyw~cze. nie pozostawili
sk1eg-o dr. Korczaka Jest mstytucią cał- 11:a d11 yc h ś l a dów. działa1ąc prawdopodo· s tała drzw i mieszka nia zamknięte.
kiem 11oważną i spełnla ;11 ca doniosłą ro-j bnic w rekawi czkach.
Ch ·:w: d n~ t;1ć sio do kuchni, Adamlę w wychowaniu młodzieży i w zapraZachodzi podejrzenie, że Jt j Jv. :1 v, h l·zrkówna usiłowała wdrapać się na

I

okno, otwarte od strony kuchni. Pod
oknem na wypustce fundamentu leżały
wówczas dwa 6-metrowe kloce drzewa
Gdy
Adamczykówna
usiłował~
wspiąć się na okno, trzymając się wypustki fundamentu w tej chwili urwała
sie cegła i Adamc~ykówna poczęła spa.
dać, ciągnąc za sobą drzewo. Belki po.
toczyły się z~ nią i przygniotły ją do
ziemi tak silme, że nieszczęśliwa dzlcwczyna natychmiast wyzionęła ducha
•
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. ,
W ies
dzięki

wędr.uje

do miasta

•

ośrodków
mł~jsklch
Wesołkiewicz wraca z urlopu. Ogorzały
Oddawna już zaobserwowano ruch robkowania ludności niezbyt różni się
lei;:z smutny.
ludności ze wsi do miast. Wobec . nader od ,wsi. qie zdradzają tendencji szybkie-:
- Jak spędziłeś urlop? - pytają go kole· małego przyrostu naturalnego ludności go wzrostu. a są u nas i takie miasta,
dzy.
miejskiej •. tylko przez przypływ ·i .zew- w których licLba ludności nietyl1ko nie
fiłmowt::
- Burzliwie,
nątrz mozna sobie wytlumaczyć szybki powiększyła się, ale nawet zmniejszyła. 1
,
.
.
', · .
.
- ?-?
stosunko~o wzrost dużych miast. liczą- : ze względów wyżej przytoczonych 1 , Z posró~ kll~u uz . ukonczo~ych h.1- Byłem razem z żonąCych ponad 50.000 mieszkaócó'w.
je~t ~ to zrozumiałe zupełnie. gdyż mia-1 mow polsku.:h Cl~ka Wie zapo~rndą ~lę
*"'*
Zaznaczyć przytem należy. że kry- steczlrn te, nie posiadające przemysłu, :,Afera. Krystyn.Y · Nowy dźwiękowiec
- Alfredzie, powiedz, czy Jestem ci Jeszcze zys o.hecny, któ~y 'l e względu na swoje w których organizacja handlu znajduje Jest d~1ełem !·.ezysera Tadeus,za. C:hr.zatak drogą lak przed ślubem?
rozm1~ry o.J:>róc1ł w niwecz wiele ra- się na poziomie prymitwnym. nie przed- 11<Jwsk1ego. film tep ma. by~. smiałym
- Nie wiem kochanie. Nie chowałem sobie c~ub: I t~orJ1.• pod tym wz.ględ~m zmie- ~tawiają żadnej sity atrakcyjnej dla lud- eksperyll'.entem pow1ąLama roznych po,:
rachunków z tych czasów.
nit mew1ele 1 węd rowka ze wsi do mia- n ości wiejskiej.
!11YSlów .1 ~foktow. .„At.era Krystyny
sta odbywa się w dalszym ciągu.
. w ten sposób ruch ze wsi do miast J~~t tragifarsą przy s1lneJ dawce se·nsą- Co to takiego? - woła zirytowany gość
Ruch ludności ze wsi do miasta jest jest zjawiskiem naturalnem i zrozumia- CJI.
w hotelu. - Trzeba mnie było uprzedzić, że tu objawem n~turalnvm. gdyż ziemi nfe łern· Nie ustanie on też nigdy, czego do-'
Tytuło'Y~ . rolę gra Lili Zielińsika.
są pluskwy.
pr~ybyw~. 1loś~ zatem rąk roboczych. wodęm. że nie mógł go powstrzymać Part~eram1 ~eJ są Je~zy Marr, Czesław
- Byłem pewien, że pan dobrodziei ! bez ktora moze bvc zatrudniona w roli. jest nawet szalefacv obecnie kryLys.
Skomecznv 1 Ala Żehska·
gadania to zauważy.
ograniclona. W normalnvch warunkach
W Polsce ludność du:iyc.h miast.
.
**•
.
:.
nadmia~ lu.dności wiejskiej może znaleźć których w roku 1920 było tylko szesc.
O_d. dłu.zszeg-o czasu wytwórnie uSkąpstwo starego ~ąpuścińsklego dochodzi-. zat~udmeme t"'lk9 w miastach. w pr~eobecnie jest już jedenaście. wzrosła . skarzaJą st.ę na ?rak dobry~h. a zw.łasz
ło do straszliwych ob1awów. Nie używał oku· I mvsle. w ha~dlu 1 t. d.
o S9,4 procent. Jest to odsetek ha rdzo 1cza orygm~ln~ eh scenan~szy ftlmolarów, żeby nie niszczyć szkieł. Zamiast spinki! . Zaznaczyc nrzvte mnależy, że małe poważny, który świadczy ja:k wieli<"; i est wych. To tez a~ .do z·nudze!11~ o~lądam~
przy ko.fnierzyku, używał brodawki, którą miał miasteczka, w których tryb pracy i za- przyrost naturalny na wsi.
St.
na e~ra~a.ch troJkąty małzensk1e.
ludzi
1
na szyi w odJ>owledniem. miejscu. w nocy
·
· ·
_
podL1ei:n1 1 modne ostat nio filmy szpieszczekał. Sam udawał psa. l głodził się.
~
~ov.:sk1e.
w ~?~Od~i tych b~nalnych
Było nam go żal, więc pewnego razu za~
·
~- ••
. 'ł!!!!
·" j11 qp 11
f11m 0 w na wyro7-ntente zasługuJe obraz,
proslllśmy go na kolację.
WTOREK, 1 sierpnia 1?la r.
dlowei w ł.c>dzi.
posiadający świeże pomysły. Biedna
- Chodź Kapuściński, postawię cl piwo.
B.55-10._00: Trainsomiisja 7: Zakpanego ~e Stan~gą ?t.10-22.00: Reciital &krzypcowy Ireny Dubis- sierota ucieka Z przytułku, spragniona
- Ja parówki.
Koścboła w Zaikopanem Nabożeństwa za dukief. Przy f«t. Ludwik Uns·teilll.
1I cieplejszego uczucia i spotyka młodego
- A ja chrzan.
szę ś. p. J<!JllJa Kaspr.ow'icz.a z okazji prze- 22.00-22.25: Muzyka taneczna.
dozorce zwie,rząt w o.grodzie z<Joloi;icz1nych
A
j
niesiem·
i
1
a
Jego
zwłok
do
Mauwle'um
na
Ha22.25-2.1.35:
Wiadomości
sportowe.
a bułki.
ren·diz,ie.
22.35-22.40 :Ko.muni.kat meteorologi<:zny dla . ·d · dl a. kt.orego zwierzę t.a bY ł Y d Ot ą d
Posze,dł z nami. Kiedy zjadł i wypił, pow~- 10.00-J0.55: Muzyka z płyt gramoloMwych, ' . lo~nictwę. i policyjny.
Je yn_v~ sw1_ate1!1· K~ch~ł J.e .ca!em se~dzlałem, że poslawlę . mu jeszcze kufel plwa. 10 55-12 . 3~: Transmisja ,z ,,Za.ko-Ra.ne~o . uroczy-122.40-23 OO: Muzyka taneczna
ce;ry I me w1edz1al. ze 1stmeJe l'tl!na ffih
- Nieładnie, wcale nieładnie _ mówi Ka· I
sto-śc1 z.ałobnych z o;ka.z11 przenies11ema zwł~k
losc.
puśclńskl kręcąc głową - nieładnie mol ko· I ~a~~~:. Ka.s.prowicza do mauzoleum n•a;
AUDV<;:.JE ZAGRANICZNE.
Reżyser Rowland .Lee rzucił akcję
chan!, tak wykor~ystywać cudze skąpstwo. . i 12:30-12.3?: Cod.zimny Pl"zeglą.d Praisy Pa.lsk.iej I· 19.30. RYGA. Koncert pod dyr. W crn~- na t!o. ogrodu. zoologiczne~o, . czvniąc
. . . • ***
i l komun:tkaot meteorologiczny.
.
1ra Jansena
(New York). Transm1-f drap!ezne zw~er:-ęta. slonte I małpy
Hrabia K. siedzi w Jacht-klubie. w pewnei j 12.3~-1?.55: M~zyka z płvt gramofonowych.
sja z Bulduri.
wspolaiktorami filmu. Dzikie best.ie nie
chwlll Podchodzi do niego Jakiś jegomość i mó-1 g·~-~~-~~ g~tn~ik .Połud~a()wy.
d . ń b. 20.00. KOENIOSWUSTERTiAUSFN. - są tresowane. jf:lk to bywa w innych
wł:
. ż-;;,cy: .
czy anie proi;ramu na zie
Koncert symfoniczny. Tr. ze ~wino·\ tego rod~aju filmach. to też sceny walk\
- Pan hrabia mnie sobie nie przypomina? 13.05-14.55: Przerwa.
.
ujścia.
tvch zwierząt miPdzv sobą są reali.- Nie.
14.55-J6.0Q: Muzvka z płvt gramofonowych.'
stvczne i hudla dreszcze ,g-rozv. Tvtuł
- - Jestem krawcem. Uszyłem panu hrabiew przerwach korn.u~lkatv .lódzki~
.
.
I tego filmu brzmi .,c:.7~\ona noc 'w zoo"
16.Q0-17.00: Tran.s.m,isia z C1echocmka kancer- RATUJ Cl E ""''ŁOSY'
mu smokl~g w karnawale i Jeszcze pan hrabia
tu popularnego.
·
w
. - używajcie
**
nie zapłacił.„
17.oo-17.~~: Otlczyt, p .t. „SzJ.akiem wy~i~cz~i znany balz~~ na włosy „MA':i"·
•
yv:skutek. kryzysowych czasów po1
- To bezczelność! - oburza się hrabia polskie.i d.o Fezu' - "".Ygł. P· AJ. śhzJńskt. „MAGb Ns
usuwa radykalnie łupiez, wa;r,n1e ohniżono honor<1 rjum pfacone
kl
. .
!7.15-18.15: Koncert soh.~tów Wykooawcy· zapo lega wypadaniu włosów,
kt
f"l
·
z ta em1 sprawami wchodzić tuta). Gdy się
Krystyn.a ·Delly (s„Jp.r.), Eug~n~usz Maj (ba:
. .
Cena zł. 3.- a , arom I mowym·. . Dziś nł::ici się za
ma do mnie Interes, trzeba oddać swój bilet
rytoor i Ludwilk Ure.teiin.
.
.
„MAG 112 2" (nie farba) stopniowo przy~ i:downe ;ol,e na.t~yzeJ po 5000 złotych,
wizytowy portierowi.
18.15-18.35: Odczyt p. t. ,.Drogi ro.zwoiu wy- wraca siwym włosom pierwotny kolor. cena zas za ·udział w drobnym eoizol(rawlec posłusznie wychodzi, a Po chwlll
wow naszych arty~ułów r?lBkzych" - wy·
.cena zł. 3 .- cizie nie nrzekracza 30-50 zr.' A rlo nie0
1>1Wc1Mdt1.~er ł pr~ynośf ftnlbiettru :wizy- 1s.3l.!:. ~~.r(J: J~~.~~e~om~~.·~~L lckkieh Wyk~
..Pharmatbe_m1a'~;Bydgosztl; ~awna nłacono takie kwoty w dol<lrach.
t6wk~ krawca.
nawcv: Orkiestra P. R. pod dyr. Stanisława l :
.
- 'Mag.. Paidzterakł
Ceny ofacone za scenariusze oraz
. Hrab~a ~J? ~ca .na nią okiem- t. POwlada::..:„ li
Nawro1a,(;' !\~!~~th Młłlrt~iEJc..~~ _.te.nor} i Z~dac w a?ts~r(h"·dr~erjach . i 1w~fumerJach, _za l]race reżyserską utr7v!J1.rt tv sie nao1
- Proszę powiedzieć temu panu, że mnie _ ~d~~~~Pt~~~ (~!~;ii!iekka].
~Ół ~a dawnvm .nozi0.mie. Płaci sie otu niema.
19.20-19.35 Rozmaitości
REWJA W TEATRZE POPULARNYM
becrne za c:renarmsz filmu okofo ? .C1 .ll00
____ __,
19.3.S-19.40: Odczytanie programu na dtieó
(Ogrodowa Nr. 18).
7fotvch. 7'.Cl lderownictwn reŻVS"'"'kie
następny.
.
I
DLiś i codziennie o go.dz. 8 i 10 wieczorem f"łaci ~ip "'1 lll OOO 71. od jednego filmu.
19.40-19.55: Felieton w rubryce „Na widno-' nowa rewia p. t. „Ksawera szuka kawa·lera" w r 1ns uclzi e1 f " ' 7uc:~·a"h
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
krę«u".
·
-'·'
• ''~ < '- •
„
p1erws~orzę-wucm
wy kona.n1'111 nowo·za.angażowaDz iś we Wot.o1
retk i co,dizienniie wiecrorem
20.Q0-20.50: KOll'IJcer·t muzyki lekkiej w wyho- nych &~ł af'ty>s~ycznych i s-tarych Lna•jomych.
bawi pubi-iicLność - 51kroząca się werwą i
nruniu Orkie•stry P. R. pod d-yir. Stani&ława . Pro.g!'am złoż.o.ny z najnowszych utworów re· I
humorem i>ikwtna fansa Henequena ,,On i jego
Na.wrofa.
wiowy~h. Efektowna wystaJWa de.koraicyfn•a.
: \
s.obowtór'' w pl'Ze·róbce i reżyserji Kaz~m~-erza 20.50-21.00: Dziennik Wiecz-orny.
Zw1ęksw.na orkiestra.
21.00-21.10· Komunikat [zbv Przemysłowo-Han- · Począ!o2'k przedstawień o god,z. 8 i 10 wiecz. I
Siuberta.
--.:~ - ..r: .•„

~łta·mYI

czemu obserwujemy szybki rozrost
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131)czona!... -broniła się, drżąc, kobieta. ,sobność podziwiania tego ~ięknego mia
Lecz usta Zbigniewa szuka ty już go- sta. ,
rączk,owo. jej _ust..; Spłynęli w jedno w
W roztrzepotaniu skrzydeł gołębi,
Powie_ść sensacy1·no-rpołeczna.
N . ł A d I
.s. kl szalenstw1e mekonczącego się pocałun- fruwających nad Placem św. Marka, ad;:o
ap1sa
n rze ans
ku.„ . .
miracji koronkowych pałaców Dożów
i;;TRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCL
szenbruńskich giorjetek.„ A potem krótA p~c!ąg gna! coraz dalej i dalej, w i patrycjatu, w pluskach wioseł gonHalina Raięcka, bez~obotna stenotypis·t- kie sipoj.rzen.ie . w barwny kalejdoskop !JOC, I?tJaJąc g~ozne lodowce i zaśnieżo- doljera. wiozącego ich uśpionemi kanaka. postanowiła z rozpaczy utopić się.
Prateru i zasiszny zbytek
u Sachera, ne w1erzchotk1.
tarni. przeszto im kilka dni niewymow. przeszkącjzil jej w tern szofer Pawel
••
Przrbor. u którego znalazła chwilowy przy- gdzie wyfraczeni
kelnerzy z ukłonem
*
nego ·szczęścia.
tulek.
podsuwali kartę wykwitnych win i dań...
Kiedy nad ·ranem Elźbieta otwarta i
Za dnia wtóczyli się po różnych „mo
Po wielu przejściach Halina otrzymuje
I znów 5<{rzmią koła poc:iątłu,
wioząc
oczy
i
spoJ·rzata
pr
k
k
k
Istach
westchnień" kościotach i na ta
5
posadę
wychowawczyni u hr. Zbaraskich.
zez O no. O rzy
.
. '
·
t•
' KtfzYnka młodego hrabiego Zbigniewa młodą parę na Południe.
· zdumienia i radości wyrwał się z jej 1cach, opow1adaJących
o dawnej chwale
Zbaraskiego odnosi sie niechetnie do RaWjechali w kraj porżnięty
górami. piersi.
starego miasta, drzemiącego pod piejec.kiej.
Wkoło wszystko było białe i zimowe.
Przetarła oczy: zdawało się jej, że czą odwiecznych lwów św. Marka.
tialina wywarła na Zbigniewie olbrzy. Zimny wicher alpejski rozbijał się 0 szy- śni.
·
Wieczorami kazali się wozić gondomie. wrażenie. · co_nie uszło uwagi hrabianki b Y wa,gonu i giną,
ł rozsiekany walącym
Izabelli.
Jakto, przecież niedawno jeszcze je- 1ą w ~tronę ptonącef[o świattnmi Lido,
ł'awel Przybo.r, który w międzyczasie naprzód pędem lokomotywy.
chali zaśnieżonemi polami i górami. po stych~Jąc melodyjnych pieśni ~ondoljezdobył sławę
bo·ksu polskiego,
decyW przedziale slipinlłu
- ukołysana któ
·1
•
·
· h
5
dującej
walce asa
z Leforchem
pono&i wklęskę.
ryc h gomiy
Się
zimowe
WlC
ry - row 1 rytmu własnego
. ''
. se r ca ·
je.
c
Lno·
s
fa1'nym
rytmem
kół
i
zmęczona
a
oto
teraz
poc·
k
·
·
I
ó
·
A
,.
noc
d
· razem w
Wskutek niecnej intrygi Izabelli traci
1ąg m me zie oną r wm.v
y, R' Y zna 1ez·1·1 się
Halina posade bony malej Reni.
różnorodnościią krajobrazu ostatnich kil· ną. rozzfoco'ną blaskami słońca.
swoich apartamentach hotelowych. ies.z
Wydalonej ze służby dziewczynie za- kudziesięciu godzi.n, - drzemała księżDrzewa sta•y
w przepychu soczy- cz. c mocni.ej_ b.ito serce _ma tej. księż.nicz1
proponowal
by została jego niczika.c
koc.han ka - hrale Zbigniew.
nadaremnie.
· t · . · ?
. stych liści _;_ po pustyc:.łil jeszcze winni- I k1• g d Y b ie 1n ie po dd a'' nla sie na1słodPrzvbor ulepszy! karburator samocho- Zb':;-. zy 1es es spi1ąca - sipytał Ją cach .snuli się ludzie po~yleni nad pra- i ~zym pieszczotom swego młodego mędowy
I.smew.
.
,
.
.
za.
Sprzedawszy patent udaje sie z Micha- Bardzo - odpowiedziała, uśmie- cą. Tu 1 t~m. błyszczały pługi, kraJąc
Tu w Wenecj'1
d T1 . , · · d 0
Iem do Zakopanego.
chając się bezradnie niby dziecko Elż- brunatną z1em1ę„.
t d . ń
spę Zł S\\ ?J mi~ Tu poznaje Romę Rysińską. Rychło do- b. t
'
'
O
V zie - a potem pognali daleJ.
1~lz'b. cttarowt ana tył m 0 b raz~m, ':' 10. sny I wy Minęli
W'baduie się, że go Roma zdra&a.
le a. P
. .
.
b'
ł, .k
Rzym. Kampanie. Apulię - i
1
Halina dostaje skromną posade. W tym . . ozwo' ze c~ę r?z i-0r~: .oz a s~ L • I~ a P9 rząsnę a za ramię sptącego I zatrzymali się dopiero na S c l'i.
1
samym czasie zeznaje jako świadek prze- JUZ posłane - powtedz1ał Zbigniew --- 1 Zbigniewa.
, . .
.1
Yy
.
ciwko hrabiance.
ręce jego poczęły rozsznurowywać drob
- Wstawaj! - zawoła fa - przy-1
~zczęsc~e,
tch k.w !ł.o raze1i: z kw1a1
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li
K b
b
· ·
·
h ·
kt'
. kt ś · . t
.
.
mun a, a y z.erwa
1c1ec namawna
.. „
.
.
o enz
oryc mema me z 1e1 oso y, lJlC
z: cyrkówką i ożenił się z Regą S~yb~ką pev..rno me z.auwazy, ze · o JUZ ·O Wt'- ny, w
odrazu bardzo szybko.
ruszył
Wóz
i·
kończągdyż to mu jest potrzebne do ieito fa1teresów: rzył kopertę.„ I Ela istotnie nie z.auwa- z jej c1uszy. Jest ciepły wie9-zór
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fos'ć i dojrz.afo·ść jesieni. I jest 1'.akby pe· 1nie. - Przechodnie notrząsali głowaimi
ho no ro w.ego, urządzaiącego wielki k~nkurs lekkim tylko • "'Odważeniem -trói'kątneńn
5
dz'
•
•
. k h · J .t- •
1
·
. ·
·· ·
1 · · , ·ł
·· •
"'-·
· ·'
·
t- '
. .
piękności na całą Polskę. Na konkursie tym
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miała być wybrana Królowa Piękności. <.!la wy.cięcia.
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SP.rzymierzeńcem Regi, Lewańskim. w gabi- Czy potrafisz z.ap00U1ieć o wszystkiem?. auta, gdyż ponosił ich pęd inny: uczuć by podejrzewała swego Grzesia o udział
Smutne oczy EH stają s:i-ę wę.sole · i i zmysłów. Gdy się ocnęli z długiego po! w tej dziwnej sprawie. Ale ten wyraz
necie reśtauracJi „Tro:adero". Lewański
c;:ałunku, który ich zjednoczył i pogo- \znikł z jej oczu niezwłocznie. P_rzecież
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- Mistrz Artur Reooer jest dla mnie ,
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sam tajem~iczy „nieznajomy angażuje się do ar zo zyc.z. iwy. esi em prze ona.na, ze ze myśl o katastrofie narzucała się sa- żelaznych palców które wgniata tv się
ma, przez się
teatru ;,Ol!mpJa . Znany literat Renner ma nam pomoze.
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Przez krótką chwilę Stęga namyśla
przybyć do wytwórni „Urania". O Mister i
:Ela stała się. mocn.o mespokOJ~a. . cisnął go dalej. Auto ciągle mkneło z taX-ie donoszą d_ziennikt sensac.- szczeg?ly. isę. Jest trochę zasępiony. Ale po-tem.
Proszę cię, kaz mu zwolmć. Nie: ką samą szybkością. Stęga czuł, ie lada
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'Renner odwiedza ~.vtwórn1e „Urania '. w~dycha ciężko.
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przekonana, że Stęga próbuje prze- WolmeJ! WolmeJ! - tym razem I Ukryty w gabinecie przemysłowca Mi&teT o nim dowie.dziiał? Tego, że pa.n Artur
Iks gotuje ISl!ę do ~·~ci.i„ Nagle słyszy, że do Renner powraca często nad ranem d-0 :Ela uderzyła _w szybę, powtarzając to dostać się na przednie siedzenie- pi·zerażona śmiertelnie tą walką która rozdomu?„. i ż,e wynajmuje Wiirfla - akro samo słowo kilka razy.
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- Puść! _ krzyknął. Puść! _ krzyprzek,onali się, że maj~ do czynienia z
E~a i ieif par~ne·r na~rvwaia ~cene Po: chwuli .nie mają z.na~zenia.
· bi
lub zbrodmarzem: szofer u- I czat ło ~em t a k s t I·asznym, ze
Ela s;noistrzeńła ze Grześ coś przed szalencem
dochodzi do bru
całun_ku, w -~akcieElęktóre1
r. a w
. g
I
•
•
'.
~ •
•
•
~ I •
'1:
.
ze S•trony aiktora,
talnc1 napaści na
Stęga czyni etarania, by odkryć tajem- tmą zatruł. CzyZJby 1 on wiedział coś o sm1echał się do mch złowieszczym, szy pamczneJ trwodze. padta na poduszki i
zasłoniła twarz rękami
derczym śmiechem.
nicę i prz ekonywa się. że akrobata !!otu. tajemniczych posunięciach Rennera?
Stęga przechylił si~ i przekonał. że
- Zaraz będziecie na miejscu. Bę- Coś chciał powiedzieć o Rennerze.
1ący sieh dRo występów w „Olimpii", ie&t na
'
',
' ·
d
· 1·
d · ·
?
·
·
C
ennera.
usłul!ac
' ~i~cie mie 1 czas enerwowac się poz- szofer trzyma nogi nie na pedałach.
.
.
z rozkazu n;(!zna j:imef przez telefon. 0 0 nu:n wie~z · .
Wóz jechał z nastawionym gazem rta
.
.
. - Nic Elus. Wi.em .tytko, ze ten c~ło· meJ.~
Mister X zakra~a się do mie~zka~ia miss
manetce u kierownicy.
Ela schwyc1ta Stęgę za ramię:
Alicii. Den:ie.r. corki posła ang1el sk1ego. - wiek na pewno. moze się n.am przy~ac.
•
•
- Grzesiu, styszafeś? Ten człowiek
Ela ukradkiem przygląda mu się baMiss Ahcia chwyta go na goracvm uc.z.vn
ciąg
kru.Stęga uprzedza Ele o zamachu na nią, dawczo. Jej Grześ wie coś ·o Rennerze,, nam grozi. K~o to jest~
Przez krotką chwilę w oczach :Eh
~
·
ale co ?„.
jruki planuje Szybska.
s~~~z~~~~r~o~oP~!:O~K~ 0 ftyożwerlkEaS~l;.,e·
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„Upiór Z lasu
postać

Tajemnicza

ludności.

-

moszczenic.kiego"l~!~'l.:r:1::::.-mue1co1ada

nadal sieje postrach

wśród

Władze zarządziły obław-:

miejscoweif RIVIERA-PLUTOS
w lesie
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Piotrków, 1 sierpnia
donosiliśmy o
Przed kilku dniami
makabrycznej scenie, jaka się rozegrała
w lasach moszczeńskich. Bohateirami tej
nde.zwykłej s<:eny byli: Iwan Szubin, taprzedstawiający się
jemniczy osobnik,
za oficera b. armji carskie?, paradujący
oficerskim
w wyszarzałym mundurze

udał się natychmiast do pobliskiej pa- , ry zetknął się z Iwanem Szubinem
rafji prawosławnej, gdzie zamówił trzy został już przesłuchany.
lasach
W naibli.żs.zych dniach, w
Msze św. za duszę Iwana Szubina, pła·
moszczenickich przeprowadzona będzie
cąc według otrzymanych instrukcji obława, mająca na celu uwolnienie mie9 złotych.
Tajemnicze wędrówki „Upiora z lasu szkańców od „upiornego widma" w car·
meszczenickiego" przeszłyby do porząd· I skim mundurze, wywołującego postrach
ku dzienne,go, gdyby nie nowe wydairze· w całej okolicy.

Moszczenica p. Jan. Grochulski.
W ub. tygodndu p. Grochulski szedł
o zmroku pirzez las moszczenicld. W pe·
wnej chwili z ciemności wyłoniła się postać jakiegoś wysokiego mężczyzny, jak
się następnie okazało, owego Iwana Szu
bina, który niczem duch pokutują.cy wę·
drow.ał po tym lesie. Zatrzymawszy teilegrafistę, Srubin w krótkich słowach
wyjaśnił o co mu chodzi.
ChodzHo mu .mi.anowi.cie o to, aby
!P• G. zamówił w naib1iżs.zej parafji prawoiSławne.j tl'lzy Msze &w. na jego intenoję, nie płacąc je<Lniak wię<:ej, mż 3 ~:łote za jedną. Swoią niesamowLtą pmśbę,
Iwan Szubin, no1S1Zący już w cał-ej okolicy
miano „upi<>ra z lasu moszczenickiego"
- zakończył następują.<:o:
Nara.zie ni<: więcej nie mogę panu po
wiedzieć, lecz proszę samemu, przyjść
ma to samo co dziś mieijsce w dnkt 5-ym
siie,rpn.ia, a dowie się pan
bliższyc~ szczegółów dotyczących lwa·
.
na Szubina. ·
. Po ":YP°'v:J.edze~1! tego taijelIIlllicze·
g? z~o~czema, .„up1or w lasu mo~.zc.z~ntck~go -;- ~1Jkł ta'k sa~o ta1emm·
. mllilczem . było Jego ukaza~o, J,ak ta1e
będ~cy dłu~o
na.e się. ~· 9rochulski,
pod wra.zen1em makiaibry,czne1 przyg-0dy,

nie z.nać o swojem istniendu.
Otóż <megdai na skraju lasu, który
tajemnicę,
kryje w s0tbie ponurą
trzech młodych chłopców zajętych było
z·b ieramiem jagód. W pewnym miejscu
chłopcy zauważyli ślady świeżego kopania.

Ne>cy dzisicj&Zej dyturują nas-tępujące apteki:

Sz. Ja.nkielewicz; (Stary Rynek 9), L. Stekel (ul.
Limmow9kie.go 37), B. Głuchowski (Naruloiwi·
c:z:,a 6), St. Hamburg i S-k.a (Główna 50), L. Paw!01wski (Pi,otrkowska 307), A Plotroiw.siki (Pomorska 91). (p,)

We~~dąud~P n~ 1 wk~remI~nSz~~dd~~ó~ --~--~---••••••••••••••••••••••~

~żeMm~,m~

Ciekawość chłopców musiała zostać

I Bestjalska zemsta szewca

I

Administrator domu

ciężko

ranny

zbr·odni, wpadł do sklepu frontowego
Warszawa, 1 sierpnia
Wczoraj, na przechodzącego ul. Pań· Efroima Goldberga (Pańska 9), u które·
ską 56-letniego Waleriana Ciszewskiego go w swoim czasie pracował jako chałup
nik. Znając dokładnie rozkład sklepu i
dokonano dzikiego napadu.
Jakiś napastnik zadał mu cio.g kawał mieszkania, Gerszkorn przedostał się na
kiem 'żelaza w głowę, a gdy Ciszewski 1frontową klatkę schodową, skąd najspo•
padł nieprzytomny, oblał go jeszcze kwa kojniej, niby o niczem nie wiedząc, wy·
sem siarczanym. Ciszewskiego poparzo. szedł na ubc~.
Jednak dozorca domu, Piotr Majczak
nego opatrzyło pogotowie. Ciszewski,
który jes.t admiinistratorem domu, zeznał znalazł na klatce schodowej porzuconą
ż napadu dokonał nań Michał Gerszkorn przez Gerszkorna raszplę i będąc świad
ki.em jego odwrotu, złożył w poli<:ji odszewc, zam. przy ul. Pańskiej 13a.
Jak ustaliło dochodzenie, napadu do powiednie zameldowanie.
W wyniku dochodzenia, małżonkowie
konał właśnie oo, przy pomocy żony, kto
Gersz:.korn zostaną przekazani do dys·
ra mu jeszcze usiłowała wyrobić alibi.
Ustalono, iż Gerszkoirn po dokonaniu pozycji sędriego śledczego.

zaspokojona. T-0 też świeżo przysypana
.?)iem.i.a została wkrótce odgarnięta.
Na niewielkiej głębokości, malcy natrafili na paczkę. Po rozpakowaniu jej,
okaizało się, że zawi,e ra ona na.bity rewo)
wer i dwa ręczne granaty.
Zna.lezione przedmioty, chłopcy po·
stanowHi zabrać do domu, aby oddać je
swoim rodzicom. W chwili, kiedy zabi+erali się już do odejścia, jakby z pod ziemi wyrosła przed nimi nagle postać jakieg<>ś wysokiego mężczyzny, w mundu·
rze oficera b. armji carskiej.
Chłop<:y prze.rażeni nagłem ukaza.I11Iem się „upiora", porzucili znalezione
pl'l.zed.mioty i uciekli dro wsi, opowia.daLuck, 1 sierpnia Jwe.
!ąic n~potkanym po drodze o przygodzie
Zwarycza w stanie ciężkim przewie·
Zarycz Emilian, mieszkaniec wsi
.
1aka 1ch spotkał~. . ,
. \Y~utek dome~ien ~udno§c1 moszcze Tl.l!r, gm. Zabłocie, na tle zemsty osobi-\ziono do sz.pitala.
ZacharczU!k po dokonaniu tego czynu,
mc~teJ, sprawą ~a~em.n1czego osobnika stej, za niekorzystne świadczenie prze~
urząd ciw niemu w sądzie - zadal Zaryczowi zbiegł w niewiadomym kierunku.
zainteresował s,1ę wojewódzki
śled.czy. Jan Grochulski, pierwszy, któ Kuprjanowi kilka uderzeń siekiero, w glo

sqsioda

%ronił

I

Początek

o godz. 4-ej po pol.
poł.

w soboty i niedziele o 2-ej po

ul. Sl•nkłewicza liłO
Tel. 141·22.

Jedyne letnie kino w ogrodzie.
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CHAM

przedłuża się wyświetlanie

w-g Elizy Orzeszkowej

programu:

I. ,,SCIGANA PRZEZ LOS''

-i

•

~

T·ragedia tancerki kabaretowej, rzur.onej samotnie na pastwę rozbestwionych mężczyzn W roli glów. tlelena
Blckford. Żądza )Uajątku i żądza miłości.„ oto treść tego arcydzieła. Przepiękna gra. Niebywała wystawa.
Il. Po raz pierwszy w Łodzi

Ili

c
o

i

N

Następny

programi
!) ,_NA DWORZt. KRÓLA ARTURA",
2) „PRZYóODY SOBOW1 óRA".

I

,,M

11.

śnie wentylowana i chłodzona. Paczą-tek o godz. 4 po poi„ w niedziele i święta o godz. 12 w poi.

Największy przebój sezonu!

Hellen Twelwe•rees, Philips
Holmes, Rac:ordo C:oriez i Slim Summerwille
l'ladorogram dodatek

I

wenerycznych, skórnych
i włosów (porady seksualne)

Charles

40-10

W rolach głównych:

spec. chor.

oraz

DAME GUILLOTINE''

„NOCE PORTOWE"
LI GER1

Twelvetrees

Łodzi

Płomienny romans arystokratki z rewolucjonistą. W roli głównej: Madeleine Carrol, Brian Aherne, partner Marleny Dietrich. Miłość za cenę
Nadprogram
hańby i śmierci... On ją kochał „ Ona nim p0gardziła Pogodziła kh dopiero „Madame Guillotine'' Oto treść tego wielkiego arcydzieła. Ceny pomimo wielkich kosztów zniżone: na I seans 45 i 54 gr„ następne 54, 85 i 1.09. - Sala nowocze
aktualności krajowe.

Dzli I dni nastepnych!

DOKTÓR

Po raz pierwszy w

diwiękowy.

Nadprogram dodatek

dźwl~kowy

..
·ewe
Doktór

Sołowieiczy k
POWRóCIŁ

Specjallsta chorób s!u!rnych
I weneryc.-:r.ych

Andrzeja 2, tel. 132-28

Piotrkowska 99, tel. 144-92.

Przyjmuje od 9-11 rano ! od 6-8 w
W niedziele i święta od 10-12.

Przyjmuje c..d 4-6 i od ti-9 wieczór.

-
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Znakom1temu Stefaniemu towarzy- 1siły polskiego doubla, choć zwydęstwo do!'.konałej za to orjenta1.:ji przy si:tkc,
szyć b.ęd~ na meczu z P~lską, Emanuel I! w r".lzie d?1:Jrego dnia polaków jest zu- d0 której dochodzą j~duak bez ~osta~
tecznego przygotowama. Tern się tez
s.ertono i Valente Tarom. Odrazu mu- pe!me mozhwe.
Emanuel Sertori~ jako singlista jest tłumacza. słabe wyniki Sertorio jak
s1my zaznaczyć, że gr.a~ze ci, są podstawą nasz:ch nadz1e1 na sukces w znany :!' .Wars.zawie. Po~<mal on tu przegrame z Baworowskym! Jaene.c1 k:zynsk;cgo 1 łfebde, ktorzy jednak kem czy Turubullem w W1mbledome,
me~zu puharnwym.
f~roni będzie grat tylk? w doublu. przeżywali wtedy, kryzys formy. Nic ale i zwycięstwa nad .Rogersem, w miPo meudał~m eksperymencie na meczu wierzymy żeby mo~ł 011 powc(m:yć. ten strzostwach międzynarodowyc.h Włoch
z J~gosławJą, gdy Morpurgo, .Rado, zo- s:tk.:es po raz drugi. Serrnr;o 1;:st muuo nad Pucecem, pogromcą Męrlma, czy
stah pokonani przez Kukuije"ica, Pun- wszystko tenisistą dość słabym, o ogro też porażka z Kehrlingiem w 5 setach
·
ceca, postanowiono we Włoszech sfor.- mny~h lukach w grze 1 gfcbi kortu. o,na mistrzostwach Francji.

aVISa

Zlen meCZU 0 PU ar

I

I

Stefani jest już
w Warszawie
Jerzy de Stefani przyjechał już do
Warszawy. Do Polski.. prz~był on
wprost z turnee po SzwecJ1, gdzie notabene został pokonany przez Duńczyka
Jacobsena 7:5, 6:1. Podróż do Polski
nie odbyta się bez przygód. Stefani zapomniał zawizować sobie paszport i
został zatrzymany na granicy. Dopiero
ener iczna interwencja Warszawy wybaw~a go z tarapatów.
Stefani przyjechał wraz z matką i
zamieszkał w hotelu Polonia.
i~...,......

Dz·ies'io.c·iolec·ie klubu
~
I.. • polskiego we Francji

d
„
.
I
D
~I~~~~o g::~~:c~e ~~j~~nu,rk~Ó~~e~~·- ooko a rozgrywek o \VBJSC B o11111 . ~istiz Pols~!ego Związku ~il~~
mować parę młod~

parę przyszłości. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ł

Wó~c~as prz.yd!łno August~wi ~ado,

tąd wogóle nie był jeszcze przez Zwią-

· Od dwuch tygodni toczą się w Polsce walki o wejście do Ligi. W rozgrywkach bierze udział 13-cie drużyn podzłe
lonych na 4-ry grupy.
Do pierwszej północno „ zacbodniel
należą mistrzowie Warszawy, Lodzi,
Poznania i Pomorza, do drugiej południowo - zachodniej wchodzą Kraków,
Śląsk i Kielce; w trzeciej południowowschodniej gna,ją: Lwów, Wołyń i Lublin. Wreszcie w czwartej północnowschodniej walczą: Wilno, Białystok i

znańską Legją

NozneJ we FrancJ1 K. S. ~,Pro~1e!1 . obchodził" nader uroczyście dzies1ęc1olecie swego istnienia. W ramach uroczy~
s~ości jubileusz~wych r?zegra~o turmeJ
pllkarski z udziałem kilku naJlepszych
polskich drużyn sportowych. Pierwszą
nagrodę w tui:.nieju zdoqył K. S. „Nap•
•
•
rzód1\
Jubllnt Jest . Jednym z na_J.starszych
z~spolów polsk1~h we f'rancJ1 .. Poraz
pierwszy „Promień" ~dobył mistrzostwo PZPN-u we FrancJ1 w roku 1930/31

i Union Touring.
W grupie południowo - zachodniej
śląski Naprzód i sosnowiecka Unja mają dotychczas po jednej grze, 1 pkt. i st.
br. ':2. Krakowska Olsza jeszcze nie
grał1a.. f'aworytem tej grupy jest śląski
Naprzód.
W grupie południowo - wschodniej
prowadzi mistrz Wołynia rówieńska
łfasmonea, mając na dwie gry 4 pkt. i
st. br. 5:2, drugą zkolei jest mistrzowska drużyna lubelskiego okręgu Strzelee z Siedlec - 2 gry, O pkt. st. br. 2:5.
Brześć.
Juventus mistrzem
Oczywiście trudno na podstawie Najsilniejszia w tej grupie przemyska Po
piłkarskim Wioch
pierwszych wyników przewidzieć, któ- Ionja jeszcze nie grała. PrawdopodobWłoski Związek Filki Nożnej ogłora z tych drużyn wejdzie do rozgrywek nie mistrzostwo tej grupy zdobędzie Posił oficjalnie, że mistrzem ligowym
Ionja przed łf asmoneą i Strzelcem.
finałowych.
W grupie północno - wschodniej raz Włoch została drużyna turyńska, „JuW grupie północno - zachodniej prowadzi chwilowo warszawska eksligo- strzygnięcie już zapadło. Mistrz Wilna ventus". Pierwsza drużyna tego klubu
wa Polonja - 1 gra, 2 pkt. i stosunek WKS pokonał zarówno 4 d. s. p., jak i 76 będzie nasila na koszulach o barwach
Echa niedoszłych bramek 9:0. Na drugiem i trzeciem miej- p. p. i najprawdopodobniej zdobędzie drużyny, oznakę mistrzowską - trój.
wyścłgów kolarskich scu znaiduią się Union • Tourlng (Tu· mistrzostwo grupy. Obecny stan tabeli kolorową tarczę.
ryści) z Lodzi i poznańska Legia, po 1 tej grupy jest następujący: 1) WKS .
2 gry, 4 pkt. st. br. 7:2; 2) 4 dyon samo- Ogólnopolski turniej
Szumnie od dłuższego czasu rekla- grze 1 pkt. l st. br. 2:2.
•
Czwartą zkolei jest bydgoska Polo-1 chodów pancernych - 1 gra, O pkt. st.
rnowane zawody kolarskie w łfeleno-'
tenisowy w Cłechoc1nku
wie, w których~ · li wzi~6 udziął ez ma 1 gra, O pkt. sł. br. 0:9. Rozstrzygnie br. 1:3; 3) 76 p. p. - 1 gra. o pkt. st. br.
W dniach 10 - 15 sierpnia odbędzie
·
łowi kolarze p()lscy, zostały w ostatłliei cie zapadnie PO mecr;a.cli Polonji z po- 1:4.
ie w Qecbocińku 21 ogónQ.i>olski turchwili odwołane przez organiz o w
niej tenisowy. Program obejmuje gry
.
klub Union - ;rouring..
pojedyńcze pań i panów, gry podwójne
.W suchy!Il komum~ac1e P?d~nym do
pań. i panów, mie;z~ne,, gry z wyrównad Amerytką 5 :O.
Pufoi1r Davisa z·d'obyly tlamhczasl
prasy orgamzatorzy me uwazah za sto" 1911 - Ausiralja bije poraz namem i zawody iumorow.
so~n~ podać powodów nagłego od wo-i następu•jące państwa:
Kierownictwo turnieju spoczywa w
trzeci AmerY'kę 5 :O.
W roku 1900 - Ameryka bijąc w Mna·
.
. .
lama imprezy.
„ 1912 _ Ang!ija zdobywa puhar rękach p. .R. Polakiewicza. Uczestnicy
le _Ą,t11g1lję .5 :O.
Nalezat?bY sobie z-rczyć, aze~y w
po zwycięstwie nad turnieju korzystają z ułatwień na miej" 1902 - pojedynek Amery!kaprzyszł?śc~ teg~ rodz!łJ!-1 wy~adk1 zda-1
. scu i SO-procentowych ulg kolejowych.
Australją 3 :2.
Anglja wyg.rywa Arnerzaly się. J~kn~Jrzadz1eJ, gdy~ szko.dzą
„ 1913 _ Ameryka w Mnale prze
ryika 3 :2.
on~ w duzeJ mierze rozwojowi daneJ gia.
Polska •
girywa z Ang<lją 2:3.
„ 1903 - knglja wyeliianowata A_ . ·.
lęz~ sport~..
'I
1914 - A'U:Stralja odnosi ZW'Y'"
merytkę 4 :1.
'A jeże.h JUŻ zach.odz1 komeczność odMiędzypaństwowe spotkanie
cięstwo nad AnR1lją 3 :2
„ 1904 _ do Hnału dochodzi Belwołania imprezy z. tych czy innych
robotnicze w Łodzi.
„ 1919 - Po wojnie Australja
gja, która tłllega Am·
:vzględów, to-. naie:y "'.Ytt~maczyć to
. .
, .
.
zwycięża znowu Anglji o:5.
Jasno, by pubhcznosć w1edz1ata dlaczed pm~ ld6 wr~esma odbędzie s1ę. łwk Łok:
gJję 4 . 1
_ Ameryka pirzegirała z
go spotkał ją zawód w ostatniej chwili.
1905
z1 mię zypanstwowy mecz p1 ars 1
.
.
· ·
. .
"
„ 1920 - Puhar dostaJe się do A:f Polska-Węgry z cyklu rozgrywek 0
An&11Ją o.s.
..
~eryJcl po , ~wyig.raneJ robotnicze mistrzostwo Europy.
„ 1906 - W fl.nale naw~ . klęs~a
Jeszcze jeden rekord
Przed meczem z Węgrami robotni5.0 z .AU1stra:liją.
Ameryi~i z A~gJją O.5:
reprezentacja Polski rozegra jeszcza
iprze·
filtlale
w
Ja,pon3a
1921
„
U
J'
J
'
0~?1er~
.
Austraha
1907
"
· pływacki Polski
z b. D b
·
g·ryiwa z Ameryką O:3. . d · 2 6 ·
har AnigJh bIJąc Ją 3 :2.
sierpma. w ag!ę m ą „ 1922 - Amery'ka obroniła .pu- cze n.ia
1908 - Australia .zatrzymuje
W ramach' m.w oaów pływackich
har bijąc A'llstralję 4:1 A~~~r~m mecz m1ędzypanstwowy z
puhar bijąc Amerykę
"
ZASS-u Szrajbman II ustanowił nowy
rekord Polski na 400 mtr. st. klasycz·
„ 1923 - Au.stralja przegrywa
3 :2.
nym uzyskując czas 6.28.
znowu z Arnerytką 2:3. Bogaty
„ - Nowy tryiumf Australji
„„„. • " ' 1909
„ 1924 - Arneryika w finale bije
poraz trzeci Austrai1ję ligowych I o wejście do Ligi.
w nadchodzącą niedzielę rozpoczną
5:0.
„ 1925 - W finale pojawia się
Francja która ullega A- sdie ~ecze ligowe w grupach górnej i
sporiowe w kraJu .
.
.
o1neJ.
meryce 3 :2.
„ 1926 - Francja zostaje wyeH- . W grupie górnej Ł~S ro,zegr~ swó1
W niedzielę odbędzie się w Warsza-1 zmą udział najlepsi zawodnicy polscy i
mi1nowana przez Arne· pierwszy mecz w Łodzi ze sląsk1m .Ru.
wie Nadzwyczajne Walne Zebranie - zagraniczni.
~hem. Ponl~waż .R.uch w sez?nie bierykę 1 :4.
rozegrazostanie
Warszawie
- W
PZPN-u na którem rozpatrywana bę" 1927 - Pornz pierwszy ZW'Y- zącym z~hczany Jest d? na1lepszych
dzie. głośna sprawa zaka.?:u gry piłka- ny w dniach 4-6 bm. mecz tenisoWy
c!ęża F1raincja Arnery- j zespołów ligowych mecz Jego z ŁKS-nt
eliminacyjny o puhar Davisa: Polskarzom wojskowym.
w Łodzi oczekiwany jest z wielkiem
!kę 3 :2.
- W niedzielę odbędzie się trady- ItaUa. Najlepszy tenisista włoski Stefani
zwycięstwo zainteresowaniem.
„ 1928 - Drugie
cyjny marsz „Szlakiem Kadrówki" na przybył już ze ~ztokholmu d~ Polsk.i.
Pozatem w grupie górnej w niedzief'rancjil nad Ameryką
- . W Poznaniu odbędzie się w metrasie Kraków-Kielce, do którego zglo
lę grać będzie Legja z Pogonią w War3 :2.
dzielę mecz lekkoatletyczny Praga sily się zespoły z całego kraju.
przegrywa szawie. W grupie dolnej tego samego
., 1929 - Amery1<a
- W ciągu soboty i niedzieli roze- Poznań, na którym dojdzie do sensacyJ2 :3. dnia odbędą się mecze nastęPujące: Gar
Francją
z
znowu
rzucie
w
pojedynku
rewanżowego
nego
pływałna
grane zostaną w Warszawie
„ 1930 - Nowa klęska Ameryki barnia-Warta w Krakowie i Czarni.
ni Legli po raz trzeci z rzędu zawody kula.: łieljasz-Douda.
Podgórze we Lwowie.·
z Francją 1:4.
- W Bydgoszczy odbędą się w nłe·
pływackie Warszawa-Śląsk, które ze
O wejście do Ligi, odbędą się w nie., 1931 - Anglja w ~inale prze~ ~
względu na udział najlepszych plywa- dzielę wioślarskie mistrzostwa Polski,
ków polskich, jak Karliczka, Bocheń- zaś we Wilnie turniej piłkarski z udziagirywa z Fraincją 2 :3. dzielę mecze następujące: Polonia (W.)
skiego, Szrajbmanów i in. zapowiadają l~m s;racovii i Liberta~u (Wi~deń). !,eśli
.• 1932 - Francja zatrzymuje pu -Union-Touring w Warszawie, Polonoodac do tego mecze ligowe 1 o weJscie
się b. interesująco.
har, bijąc AmerY'kę 3 :2 ja (Bydgoszcz) - Legja (Po znań ) w
- W niedzielę odbędzie się we Wi- do Ligi, to stwierdzić należy, że pod
„ 1933 - Poraz pierwszy od 6-ul Bydgoszczy, Olsza (Kntków )-Un ja
imprez i wydarzeń sportowzględem
śle na Śląsku wielki wyścig górski lat Francja traci puihar (Sosnowiec) w Krakowie, Polonia (P rze
„Tourist-Trophy Polski 1933" połączo- wych nadchodząca niedziela będzie
na rzecz Angilji, z któ· myśl)-Strzelec (Siedlce) · w Prze m yś lu
ny ze zjazdem gwiaździstym automobi- chyba rekordowa.
1rą p1:1ze·im1.ta w finale i 76 p.p. (Grodno)-IV Dyon Sam. Panc.
(Brześć) w Grodnie.
2 :3.
lowo-motocyklow:v_m.w; ~awodach · we·

zek klasyfikowany.
Para ta zatlebiutowata na meczu z
Austrją, bijąc Artensa, Matejka 6:3, 6:3,
4:6, 6:2. Czy to był sukces:-> Niewielki
jeśli się zważy, że Matejka nie jest dou~
blistą, że grał tylko dlate,g·J, że Kinzel
nie mógł jechać z powodu egzaminów.
a Metaxa nie był jeszcze .,odkryty".
'Nystęp pary wloskiej na meczu w Ang!ji zakQńczył się gładkiem zwyd<;stwem Perry, Hughesa \Y stosunku 6:1,
·
6:4, ~:7.
Pnra Sertorio, Taronl. która wystąpi w I~olsce,. jes.t słabsr:ą od. pary Rado,
.Tarom. Se!tono b?w1em. J~~t slabszy
?d Rado, ~uetylko Jako. sm~h~ta, ale i
Jako . doubhst~. Te~ memri!eJ p~ra ta
b<;dz1e, <:baw1amy się, w silna Jak na
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P. Po_Większyła się o n.Owy krążownik Historyczne zdjęcie: Mussolini (w środku), obecny dyktator Włoch, jako kapral
bersaljerów w ok<>pach podczas wojny światowej.
·„POrlland11 o pOjemnoŚci 10,000 tonu., wy
posażony w najnoWSZe zdobycze techni·
Id wojennej.
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W Ameryce, w Kaliłornji, dziewczęta do
skonale znają się na tresurze koni.

on urs

plękn

eh dzf ·

odbył się obecnie .konkurs
piękne>Sci dzieci. Zdjęcie nasze .przed·
lionkursu.
stawia. śliczny ir

W Londynie

P~ wieloletnich próbach udało się wresŻ
de

wyhodować pierwszą cumą różę

na
w rosarju.m w
Na zdjęciu naszem widzimy wyład.OWyw anie cukru z berlinek w warszawskim
Sangerhausen.
porcie hand.law ym na Pradze.

świecie. Zakwitła ona

-

Codzienna nowelka „Expressu".
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John Temperley, prokurent jednego wa Lidia Waginer i pJ:'lzed ki:1k.u dniami
z ba·nków londyń·s<kdch, otrzymał swą skradła mi większą sumę pieniędizy.
Temperley zbliżyil się do policjanta
miesięcz.ną gażę, w wYSOkości SO fu111i począł mu tłumaczyć, że awanturują·
tów.
Wracad·ą·c do domu myślał o tern, że cy się mężczyzna jest w błędzie.
PoHcjant UJważał jed1nak, że sprawy
j1wż za kilka godz.iin z tej bądź co bądź
dość znacznej su~i nie zostanie mu tej na 'llllicy nie można załatwić i za·rówanJ grosza. Ubrzymainie licznej rodzii„ no dziiewczyina ·jak i ten, który ją zany pochłania przecież wszystko, oo mu czepił muszą udać się do najbli.ższego
s1ię uda zarobić. W cią.g-u wieloletniej komi•s arjatu poJ.icjii.
Temperley postanowił im towarz.ypracy nic mu się n1e udało zaoszczęszyć, musiał bowiem wystąoPić w obrodzić.
I nagle, gdy przechodzU obok jed- noie Bogu ducha wiinnej dziewczyny.
W urzędiz:ie poHcyjnym mężczyzna
nego z placów, zauważył grupkę ludzi.
. Jak się okazało, WY'Ili1kła jakaś awan opowiedział dłu•ższą historję.
Przed trzema miesiącami w tram·
Młody, ba;rczysty mężczY1zna
tura.
trzymał za rękę dziiewczynę, z którą wajiu zawarł znajomość z Ne!'ly Wagmerówną.
jednocześnie szamotał się pol1icjant.
Dziewczyina twierdziła, że jest sfeno
zawołała
.,.- ·Panie Temperiley! dviewczyna do · uirzędiniika - pozwól pan typ-isfką. Przez pewien czas spotyikali
się w pairkach miejskich, wreswie Nel.
. · · ·
·buitaj.
Temper!ey ze z:dziwieniem zauważył, ly zaczęła go odwiedzać w domu. 'Po
że ową dziewczyną byiła Nel'ly Beau· dwuch miesiącach oświadczył się jej.
mont, praoownica trafi'k1i, w kitórej o- Nelly zgodziła się zostać jego żoną. ~owiedziała mu jed'Tla:k wówczas, że znajstatn!o stale ku1powat papierosy.
_ Co się stało, panno Beaumont - duje się w t.rudnej syituacji pieniężnej,
że ma na UJtrzymaniu chorą mat:kę, któ·
·
spyitał zdziwiony.
·
- Ona się n-ie nazywa Beaumont, rą musi wysłać na wieś.
Młody mężczyzna posta.nowi! jej polecz Wagner _ ktzyJkinął w od'Powiedzi
móc. W kiltka dni później wystarał się
mężczyzna, szamotający się z nią. .
_ Pan kłamie _ wrzasnęła d~ew- dla niej o pewną sumę pieniędzy. I ·od
czy,na _ P.owied'z pan, panie Tempe1'1ley, tego dnia Ne!Qy · więcej się ju'Ż nie paka·
·
zata.
że ten człQlwiek się myli.
Młody mężczyzna stwieJ:'ldiz.ił, że P?_ Ja się nie mylę _ twierdził ka1e·
gorycznie męż·czyzna - -0na się nazy- dala mu fałszywy aldres. Zwracał się
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do :poliiicj.i, ale i 'tą dirogą n1e mógł

jej miaczonej godzililie. T'Y\lko dziewczy.ny
. ·
nie było.
TemperJey począt się i'Wż niepokoić.
I dziś właśnie przyipad'kowo spotkał
' ,
Mógl przecież stracić ' pieniądze.
· ·
ją na uJl.icy.
Sędzia oczywiście · nie miał zamiar~
Zkolei zabrał głos Temper!ey. Zakomunikował przedewsvys:tkiem dyżiwr czekać. Roz.prawa nie odbyta się i cala
nemu oficerowi policji, że dziewczyma kaucja uilegla konfiskacie.
Wychodząc z sali Temperley natknął
bY111aimniej nie nazywa się Waginer, lecz
Beaumont i wobec tego młodzien~ec wi- ~ię na młodego mężczyznę, WYStępu1ącego w roli oskarży.ciela. ·
dooz.nie wziął za inną.
- Mogę pana pocieszyć,· że ja straci
- Jestem niewiinna, ten człowiek
jest-niespełna zmysłów - wolała dziiew łem 100 runtów - powiedział - a pan
.
tY'lko połowę tej sumy.
czyna.
Ten:'p.erley odepchnął go od siebie.
Dyżiuirny oficer przerwał j1uiż jednak
.
przesłuchanie. Oświadczył, że wpraw- Był ws·c1ekły.
~rz~.d gmac.hem sądowym 'Za.trzymał
dzie wierzy Temperleyowi, ale bę.ooie
musiał przytrzymać dz.iewczyll1ę do spra go Jak'lS. osobmk o mocno podeJ1rzanym
.
wv sądowej, 0 He .będzie zlożona kaucja wyglądv1e.
- pa1t1na, Nelly prosiła mi panu zaw WYSokości SO f;u.ntów.
Temperley przez pa·rę chwill wahał komwmkow~c - roz~ocząt.
Czy Jest chora. - przerwał mu
się. SO fUJntów to właśnie była cała je·
.
.
&'<> miesięczna' pensja, którą nosił przy TemperNl~y. .
ie, .01~szy sw ?aJl~psze!ll zdr-0sobie. Gzy złożyć te pieniądze w urzę- . wiem -:- Ulsmiechtnął się. mezna10my dzie policyjnym.
. ale wy3echała do Paryza. Bo prosz~
,
.
Dziewczyma · Sipoglądala na~ blaga/l pana, ten oskairżyciel miał ·w grunCie'
nyn: wzirokiem.. T~pedeyowi zda:"a- rzeczy rację. Nelly pracowała w trafiło się zresztą, ze. mczem me. ryzyku~e. ce ty1lko po .to, by zbytnio nie rzucać się
w oc..zy p-oJicji. W grumcie rzeczy wyOddał_ wre~zcie swą p~n~Ję.
Młodi'.v męzczyzna usmiechnął się' stępowała ona pod róŻinem1 nazwiskami
i miała rótne grzeszki na sumientu. Ale
ironicznie.
- Szkoda mi pana, pan ju,ż tych pie o tym, kto jej dopomógł, ni.g dy nie zapomniała!
rnLędizy nie zobaczy - zawołał.
ówiąc to wręczył zdumfonemu uDziewczyinę oczywiście natychmiast
zwolniono. · Podzięikowała serdecznie irzę.dinilkowi zaklejoną kopertę i szybko
się uilotnit
Temoerleyowi •i pobiegła do domu.
W kooercie znajdowało się 200 ·funNazajut·r z sprawa znalazła się na
wokandzie sądowej. Temperlev stawił tów.
Tłum. D. ·
się pumk:tualnde, rBówinież i rz~ymły narzeczony panny eaumont pi_rz"'."'y_vY-:--0_0-:----:-:-------------odsZ1UJkać.
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