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ARTRETYZM:

powstaje wskutek złej przemiany materii
Zanieczyszczona krew moż.e nie czynnności wątroby i nerek.
Dwudziestoletnie doświadcze
powodować szereg rozmaitych
dolegliwości: bóle artretycme; nie wykazało, że w chorobach
:wżdęcia, odbijania, bóle w wą na „tle złej przemiany materii,
trobie, niesmak w ustach, brak chronicznych zaparciach, kamieape.tytu, skłonność do tycia, niach żółciowych, żółtaczce, arplamy i wyrzuty na skórze. Fil- tretyźmie mają zastosowanie
trem dla krwi jest wątroba. zioła „Cholekinaza" H. Niemo•
Choroby zlej przemiany materii jewskiego. Broszury bezpłatnie
niszczą organizm i przyśpiesza wysyfa labor. fizj.-chem. „ChoWarszawa, Nowy
ją starość. Racjonalną zgodną lekinaza",
z natury kuracją jest normowa- Swiat 5, oraz apteki i skł. apt.

i

Mersz. Smiglr-.R1dz na uroczrsiei .promodl · oficerskiej ks~ Michiila'

Marszałek . śmigły , - Rydz po
SINAIA_ "- Przez cały dzień
niedzielny efo Si:naia ciągnęły wyjściu z wa.g oou przywitał się
sieregi samochodów, wiozą- serdeczlllie z króI_ei:µ Karolem i
cyoch uczestników :uroczys.to- wieJ.lcim wojewodą Michałem
oraz z min. An~nescu.
a., ·
Bezpośrednio po przywitaSiw
obecni
aoło godz. 17

~~~~r:~~~:ii~{;;s~;~d!: ~~a!;.r:!:Jćks~jt~t~Ifoiie':

wycJi; wojskowości oraz licŻni zollem .- Sigmaringen odjechał
Uienikarze udali się na ·d wo- na zamek Pelesz,

:a:tekorowanY. Ragami i

dy

0

zeno

Dostojni goście zagraniczni
zapoznali się ż · P. Marszałkiem
w drodze ·w g.cidzńnach rannych
za pośrednictwem wielkiego ło
wcze.fa królemkiego Mocso-

p

gdzie ZMe·

I , .•

nyi i spożyli wspólnie pierwsze stępcy tronu księciu Michaio-wi, po czym odbyła się wie!-.
i drugie śniadanie.

Wczoraj P. Marszałek: wziął ka rewia oddziałów wojska,
udział w urocrzyistoścfach nad.a- pmysposobienia _w ojskowego i
ni~ stopni~ pądporuąznika na- orgJanizacyj młodzieży.

:z•,,..kre·s walcen•1u· prallla
·

_·

W . ..

1

.W .sirawie bis~pańslliei,

gdJ.i W innvm
.
i Anglie do swobódr działania
zmusi Io ·frana·e
llJIUldku·
·
. ·
'"'

:S':by :.a~a~~:ik:~n:; Domaga sie tego Frinc,ia

dzielony zost~ł płk. Constantin,
ł Kl"o·1 b.
t .na·d·--1.:
ltychł.o po~
atta.che WOJIS'kowy w Y/usza1~~a

PAR!ż; Premier Chautemps I szłego kongresu r~dy_kal~ego,_
wygłosił w G~ateauroux przemó Chautem.ps podkreślił, iż ·stron·
wioenle, w którym starał się wy- nfotwo radykalne ~ ,stań.owi 'czyn
snu~ W!Zlioskii z . niedawnych: wy- nik.róMJOwag~ i jest natµr~ln~
· arbitrem pomiędzy czynnika.nu
borow k.antonidn,ych. .
. . ~..l
b . .
t) •. •
~..: c1z·ł
.
p
. -· -,l
1...t
remiier suuer i: .· 1Z ~ zac owawczym1 -..,..._. wz~em
było gwaltownega nacisku w kie s~łectny~ a rewolucyjnymi.
~ach skrajnych, 2) stronni- Mg nalezy. więc ich· &łabiać-:
ctwa należące do większaści rzą przede w.szystkim zjednoClJenie"
Koiicząc 'cżęść swego pnemódowej naogół utrzymały swe .~ta
nowiska, 3) partia radykalno-so- wienfa póśw'ięconą sprawomft\ite
ustają
cjalna zyskała w porównaniu z wnętrznym Chautemps pawiettiOZOLIMA. Akty terrorv· w 60 domach, z którycli 6 na.-. poprzed~imi wyborami 200 tys. dział: spok6j i zgoda wewnęt~
na, stabilizacja gospodarcza i fi:.
.
łlyczne trwają w dalszym ciągu. stęp~e zbut"zoo.<> ~ pomQCą 4Y· głosów.
y&iegłej nocy znaleziono trzy na.mitu.
Wispominając o obradach przy nansowa są koniecznymi czynni
bom_by na forze kolejowym w .po
bliiU Gazy. W Tel Aviviie ostrze

~ wielkim. łWOJewodą Mi~ałem
1 świtą kroLewską. _
. Paiiktualnie o godz. 17.35 na
~c wjechał pociąg specjal
•

· _.
wiie. •
W1eczorem na zamku PeleJz
w ścisłym .gronie odbył się ohia~ • wyd":"y p~ Króla , ,na·
·
c~esc gości zagrainieznych;

•.-„-------------.------·--Strzelanina

w~

Jerozolimie

aktr lerrorrstrane ·

Nie

!iwano rzeźnię.

Doszło do strzelaniny również
wSafed i na przeomieściach Je~limy.

japOliskiei
ofensyw'
wskutek zarietego oporu

Załamanie

kami bezpieczeiistwa zewnętrz.
nego . i ostatecznym celem Da:
·
szych w)'siłk6w„
do za:gadnieii" ~
dł
p
•ed
l"t k~eszge 8?'Y •
1 za ra.n1cznei m 6wca pr...
i
dział ~In0 ść Dministra
•
n.-·
s 'WJ1
.spra~ . zag~an1 czt?ych eu;,{-·

~razą.Ją~ L~zed tł' !''d~::

n:\ spr'!'J:: lSZgP s ~J zpra a,
P ozyc. es wa1cen u • woco w raz1e ~:'lszego. t~wanl~ m
globy zm~Slc Franc1ę 1 ~glię,~
odzyskania swob~y ~ałanl& •
Kończąc swe przemówienie,
Chautem~s wspomniał o ścisłei
współpracy z ·W~elką Brytanią,
podkr.eślając, iż polityka francuska opada jest na utrzymaniu SO.
juszów.

- Francja - powiedział pr~
mier - zdeeydowana do obrony
integralności swego teryfońUDJ. i
swych żywotnych interesów jest
gotowa do szczerego zbliżenta z
Komitnikat chiński przyznaje, wszystkimi narodami, które
że Japończyg nacierają bard~o swym postępowaniem . stwierdził
lojalną wolę dochowywania zogwałtownie na południowym
bowiązań oraz poszanowania
ciok.u.
Chińczyq 'za.przeczafą zaJę- prawa międzynarodowego i WOl•
noścl innych narodów.
ciu Taczangu.

.Władze prowadzą energiczną
<hińarlc6w
.
Walkę z terrorystami. W wiotego wy-padpowódu
z
lewanie
szangbaf-,
frontu
odcinku
wym
japońWładze
TSIN.
TIEN
W należących d10 okręgu jeże był spostwierdzający,
ku,
miesiącach
dwóch
·Po
skiego.
w
iż
zrozu.mieńia,
do
dają
sicie
rychońskiego r·o zmieszczono 90
policjantów, którzy są utrzyrily• najbliższej przyszłości nie na.le- zaciętego oporu - brzmi donie- wodowany pomyłką.
ży ocze<kiwać sensaqjnych poWani na koszt gmin.
na froncie w Chinach
stępów
VI Napluzie d.okonaoo rewizji
półnoonych. Wpływa na to konfiguracja tere111U oru Za.cięty
opór, jaki stawiają Chińczycy.
Siły chińS'kie nad i:z~ą żółtą

Adw. Kowalski

leZesem Str. Nar.

są

sienie sztabu japońskiego w
Szanghaju - wojska chińskie
rozpoczęły odwrót z zajmowanych pozycyj.
Samolot japoiiski, przelatUjący nad koncesją międzynarodo-

zranił wystrzałem
japońsiki

odi

z karabiwe maszynowego żołnierza
na 62 dywfaje, czy- nu
oceniane
·. - - - - - - - - - - - - - ·- - •
· ·-- - - - · -an- · ·- w WarSAw.ie li około 500 ·tys. lu dm. ·
,__nie Rady Naczelnej StrODDiwydonosi o gielskiego. Sztab ·
Komunikat
. wielkidi ~cesaoh na połu~io dał komunik.a.t wyrażający uboctwa Narodowego.
"-an Stronnictwa został wyłwa
Odblł
IJ •• Kowalski z Lodzi.
W ozioraj ~ył aię w sali Rady I rozgrywek politycznycJi I partyjnydi,
Miejskiie; w Wanzawie 1-sizy Ogól- za czynnik stanowiący gwarancję canokraiowy Ko.n.gres Zjeanocrzeniiia. fol łości i niepodległości narodu polski~
go oraz za instrument mocarstwowos.kic:b Związków Zawodowych. ,
Gdańsku
Ko•es uchw.alia wydać depesze ści jego w stosunkach międzynaroclo
hołdowniicze do Pana Prezyd-e-nta . R. wych, deklaruje na każde wezwanie
,GDANSX. - Wczoraj w nocy wyliilo 116w w śródmieściu Gdańska
TANGER. . Statek angielsld nys, liczni członkowie rzą'du w P., Pufa Man:załb Smigłefo ~ Ry- Nączelnego Wodza .oddanie waystkid&
~wystawowe w kilkudziesięciu „Kaisar t łfind" nadał przez ra Walencj·i i generałidadu ka.tal<>ń dza, pan.a premiiera, gen. Sławoj.a sil swoich na jej usługi,
·
Polski
Składkowskiego, pana min. Kości.ałko
h sklepach żydowskich.
ruch zaw~d!>wy so~duyzn•
1 1k 111110, jak i poprzednio z.nisz- dio depeszę. w której d.OOosi, it skiego..:
ws.kieJ!o oraiz depe&zę do paci Mar- • •
Oboza
ideowynu
prz~slankanu
z
Się
ie,
Piłwdis.k!Eej.
j
S7lałkO'W'e,
. _ r611'11ież towary znajdujące się ze statku ·zauwaix>ato samolot,
Po ·zakończeniu jej wydano ko
Po 1M:hw.alooiu. re.gulamwnu abc.ad ZJednoczema Narodowego.
I& 1IJIU.'ftch sklepowych.
który bomba>rdował łódź pod- munikat, potwierclzaiący gwaran z'ostała odiczytain.a deklaracja ideowa O godz. 12-eJ uozesbniicy zijaizdu uwodną.
auton-omii katalońskiej i :mzeszenia, "kttórą przyjęto przez akla dali się pochodem na plaJC Ma.mzałka
cję
PARYŻ. Havas donosi z Wa· stwierdzający, iż oba rządy będą mację.
wiemec n.a
Piłsudi.silciego, sk.ł.a.dając
· .
~SZ. - W katastrofie spo lencji: wczoraj odbyła się kcnfe- współpracowały
Dekla.r.a.oja ideowa · zawiioera m. i.n. grobie N1e.zina.nego żołn~e.rza a nastę
jednym
w
'""'Dlłei zawaleniem się domu. u·
pni~ do Bel:wederu, gdozie oddali hołd
n.ais.tępujące tezy:
~ iycie 4 robotników a 8 odnio- r.encja, w której wmął udział pre wspólnym ce'.1• wynikającym z
Polski ruch zawodowy, uznając pamięci Marszałka Piłisu.dskiego, s.kła
mier Negrin, prezydent Comp~„ obecnej sytuacji .
.,. clęiliie rany.
armię polskę, wolną od jakichkolwiek dają<: wieni ec n.a. stopniach pałacu.

1'.CzcnJ odbyło się

japoński

Kangres z1·ednoczen1·a Pol. Zui. Zaw.
sie · w Warszawie

111ri1dowslcie

w

zajścia

l·ot
o
em ni czr sam
Taibom-ardowal
podwodna
łódź

„

Zawalił
.

sie dom
.

longres

Związków·

._!ezoraJ zalrończony z~stał

VI

Zawodowrch

Koa ' został jednomyślnie.

W wyniku wyborów komisja CenWyt!łOSZODO
przemówień, po czym trama Związków Zawodowych ukon-

ł'" Zw. Zawodowych.

~~
~ sprawozdanie imieniem Ko'ilJ Centralnej Związków Zawodo~ zl°*Ył A. Zdanowski.
Holei wywiązała się ożywiona dy
~1_!niosek o wyrażenie Kom.isji
.._łlllłlł •'*>lv.tońum

stytuowała się jak następuje: przewod

niczący Jan Kwapiński, wiceprzewod
niczący Antoni &czerkowski, Jan

Stańczyk, Wi!helm Topinek; sekretarz ge. n. z_n.',munt żu. ławsld! skarb·
~waloay. mit ~f~w Gryl~ki.

LA ROCHELLE. Statek „San
Jose" z Giion, mając na pokła.
dziie 90 żołnierzy wo~sk rządo
wych i 3 kobiety zatonął w ooc-y
łZJm zgłosiła
• r ~~ . w pobliżu wyspy Oleron. W cza·
site akcj-i ·r atunkowej utonął sze·
Do 5 ·~ policji w Warszawie kałuży krwi. Wezwane Pogotowie Ra
rel!owiec i jedna kcbieta.
zgłosiła · się wczoraj wieczorem 36-1. tunkowe przewfozlo Le.snierowicza w
Rozbitków rozmieszczono w Janina Lasnierowicz (Okopowa 44) i stanie beznadziejnym do szpitala aa
szpitalach. Po' przewiezieniu ich złożyła zameldowanie, ie zarżnęła Czystem.
Lasnierowiczowa osadzono· w ares.r:
brzytwą męża, Józefa, I. 56'. ·
do La R.o<:helle będą oni z p·C1· • Na mi~jsc;e .zbrod?i przybyła. prui- cle. Priyczyną zbrodni miała być ze
wrotem. ode.słani __d~ Hiszpanii..
CJ•· ~siąe~.!>.lmZ lezał za pre>gięm w. l P.IĄ Di tot .Ż'l ~ąt j4 t:r~r,_~~ał.

Zamordowała
PO

swego meia
sie do polirii

Prawdziwie najlepsze piwa Okocimskie .
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Str. 2.

Ze ocoisko arerzv·-ow i defraudanlófd

Zmianv w

o. z. N. -

Ppłk. Jrun Kowalewski, kt~ry
pełnił funkcje szefa Obozu Zie·

d.noczenia Narodowego i prz1~
ten czas korzystał z urlopu. ~
stał przez ministra spraw WOJ·
slro~h odwołany z urlopu i: o·
/~· t ' , „: . ,, ., ·
wylądował
.~ : -:"~:lli~~t.
'bejmie mne stanow'.sko.
Funkcje szefa sztaibu o.z.N.
,. Nfe uciclifo jeszcze w Gdynl ni cukierków i czekoladek „Lu firmie „Usco„.. ,
_~
~ 1sprawę są~owi(.- ~ ---.-. r,- -' obejmie zastępczo pułk. Zygpo ujawnieniu, że dygnitarz z kullus", w któJ;"ej również po·
O nadużyc1ac1i w teJ fimue
Oooba Piłatlows~~o ~ <ta~
Ubezpieczalni Społecznej komi pełnia nadużycia, sięgające gru mówiono już od dawna, jed· na juz. zwracała uwagę, gdy~ munt Wienda..
sarz Gorzkowski został skaza· bych tysięcy złotych.
nak dopiero po zebraniu nie- bywał częstym gościem lokah
łąki
ny wyrokiem sądu w Stołpcach
Dopiero po tych dwóch wy· zbitych dowodów winy władze noc.nych w Gdyni i robił st~e
BDB I
za nadużycia na pop-rzednim czynach przenosi się do Gdyni, firmy doniosły o tym prokura- wypady do Gdańska, wyda1ąc
Pińskiem
stanowisku naczelnika KKO w trafia na dobry moment, kiedy torowi, z którego polecenia de na zabawy duże sumy pienięStołpcach, gdy nagle wcz<>raj nie badano zbyt skrupulatnie fraudant został obecnie aresz- dzy mimo, że pensję miał zaNa południe od Pińska z ~erozniosła się sensacyjna wiado- kandydatów na posady, gdyż towany i po przeprowadzeniu ledwie 450 złotych. Poza tym ustalonych . przyczyn zapaliły
mość o aresztowaniu
znanego brakowało wówczas ludzi do wstępnego śledztwa przewie- posiadał duże i pięknie urządzb się łą'ki bagienne na przestrze·
" a gdyńskim bruku Tadeusza pracy. Dostaje się do sfer por- ziony do więzienia w Wejhero- ne mieszkanie przy ulicy Bema ni kilku kilometrów. Wraz :a.
. 'ilatowskiego.
!owo-spedycyjnych,
lądując w wie, skąd wyjdzie dopiero
na _
I w_
(Jdyni.
paliły się
st-ogiprzysfosiana.
---=.:m___________________
ililllll_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · bagnami
Wiellkie chmury
dymu
Szczegóły i powody aresztow .:tnia ~ą następuj4ce: Pilatowniły niebo, powodując w P-mski przybył do Gdyni już przed
sku o godz. 15 kilkuminutowy
zmierzch.
'
kilku laty, po pewnym czasie
uzyskał w niewytłumaczony do
tychczas sposób stanowisko
prezesa Legii Inwalidów i, ko·
szkolą
Sąd Grodzki w Limanowei
rzystając z tej funkcj~. dał się
'.Armia chitiska, - orzekł pe· ła się do użytku.
stosunek ten zmienił się nieco na skazał Franciszka Gurgula i Apoznać szerokim sferom, zdo· wien angielski oficer, który
Obecnie w gorączkowym po· korzyść Chi.n, ponieważ Rosja i lek$an.dra Kuniclciego ze Stcobywając sobie coraz lepsz-e i niedawno wrcX:ił z Chin, cierpi śpiechu dowództwo stara się Ameryka dostarczyły Chinom nia, pow. limanowskiego na 3
intratniejsze zajęcia.
na brak dobrze wyszkolonych technicznie wyszkolić dwu i samolotów wojennych.
.
miesiące l>ezwzględnego ares-z„
Początkowo dzierżawił do· oficerów. Siła bojowa żołnie· pół mili<>nową armię, którą
Sukcesy woj~k chińskich wy tu za .zmwsa:acie ludności, zdąia
chodowy kiosk przy ulicy 10 rzy zależy w wied'kiej mierze od Chiny w ciągu krótkiego czasu kazują, że Japonia nie potrafi- jącej w ozasie strajku rolnego
1 ulego, następnie prowadził ja kieromctwa. Spooród 180 ko· utworzyły.
.
.
ła wykorzystać swojej pmewa· na jarmM"k do Lima.n()Wed. do
kieś bliżej nieznane interesy, ·mendantów dywizji. tylko 30
- Jestem zacbycony odwa- gi militarnej. Rychłe lekcewa- powrotu do domu.
aż wreszcie dostał się na po- jest przeciętnie . :uzdolnionych gą i :wyczynami chińskich lo1:· żące powiedzenie oficeró.w ja·
sadę do firmy spedycyjnej oficeró.w.
tt~ków, ale zd.umiewają mnie za pańskich: „Za kilka dni będzie
„U$co", gdzie zaczął pełnić
Marszałelt Szang Kai Czek razem pewne braki' w tecłmicz· my ·w Szanghaju", okazało się
!unkcje buchaltera.
w ostatnich latach wlele uwagi nym wyszkoleniu oświad- złudne.
Na tym właśnie stattowisku, poświęcił wyszkoleniu noviych czył oficerowi angielS1kiemu pe
Obecnie jeszcze szame Chin
I.W kilku miejscowośdadi popo zdobyciu pełnego zaufania kadr oficerów. 80 niemieckich wien lofai.k amerykański, u któ są bardzo dute, przede wszystPilatowski systematycznie P<>- j oficerów inS'truktorów, kt6rzv rego informował się o zdolna· kim dlatego, ze olbrzymi ten wiatów Olkuskiego, Miech<>wpełniał nadużycia, których o- na początku wojny chiń·S'ko-ja- ści bojowej floty chińskiej.
kraj posiada wielkie zapasy wę skięgo i Jędnejowskiego zagólna suma wyniosła po trzy· pońskiej prac-owali w armii
W chwili wybuchu zatargu gla i rudy zela:m.ej, które przed kwitły po raz drugi maliny. Je·
letniej jego „pracy" około 32 chińskiej, obecnie się :wycofa· , zbroine~o chińska flota poiwie· tym były wysyłane do JapOltl'ii żeli w dalszym ciągu sprzyjać
.tys. złotych.
ło. Obecnie szkołę wojskową trzna ' składała się z 500 samo· i których brak Japonia teraz od będ7Jie ciepła pogoda, spodziewane jest dojrzenie owocu.
Jak się obecnie 'dowiaduje- przeniesiono z Kantonu do Nan lotów, z których 100 było nie· czuwa dotkliwie.
my, defraudacja, popełniona kinu i znacznie ją powiększo· zdał«lych do uiytku. Z po~o-sta
Obecnie Chiny, znając swoje
przez Pilatowskiego, nie jest no, mimo to nie może ona za· łych za§ 400 tylko 290 było naJ· braki, gorączkowo szkolą kaiego pierwszym
l'W)'CZynem. spokoić potrzeb armii• chiń· no-wszego typu. Japonia nato• dry oficeró.w i budują fabryki
Przed przybyciem swoim do skiej.
miast rozporządzała 14.000 do- amunicji w okolicach oddaloGd.yni Pilatowski zdąiył jut po
DQ wybucliu wo}ny nłe było $konałym.i maszynami. Obecnie nych od terenu walk.
TOKIO. Ministersitwo Spraw
pełnić jedną defraudację w Potadnef współpracy między k ·• _ _111_
. _ _ _ms:zm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Wojisk. ogłasza werbunek 11 ty
znaniu na rządowej posadzie, walerill a· artylerii\- Kawale'łft
·
sięcy uoezni6w do nowozałoro·
nej wojskowej szkoły lotniczej,
za co
skazany przez
w ogóle brak, a na kawa•
na dwa lata więzienia.
lerzystów moingolskich, którzy
~
w której nauczanie będzie trwa
Po odsiedzeniu w Poznaniu służyli w armii chińskiej, nie
ło 12 miesięcy. Przyjmowani są
ltary, Pilatowski zmienia grunt, możi.na było :wcale polejfać. Ar·
CIOSI
\V
He .
kandydaci od lat 15 do 17, ktpprzen.osi się do Bydgoszczy i tyleria w posiadała 2000 dział,
BRUKSELA. W dniu w.czo-1 mo·bójstwo, śmierć jego wywoła rzy ukończyli 8-let.ni kurs sz.ko·
d.:>staje się do wielkiej wytwór z których tylko połowa nadaiwa rajszym popełnił samobójstwo, ła w belgijskich kołaich wojsko ły powszechnej.
zadając sobie dwa ciosy oożem I wych wielk:e wrażenie.
,w
okolicę serca generał Etie.n·
MEDIOLAN D . ń
•_
,
Wskutek b61u, zeb6w
~;~.
ne
,
,1
•
z1e 28 paz
JEROZOLIMA. Ubiegłej n<>•
ł E~:
któ. ..,....,,.; dziernik11t roamicę marszu na
. G ene;a wenne,
ry. "t'_,- Rzym, postanowiooo w orygi- cy usiłowaa10 d-okonać w okolicił a;rm1ę w roku 1929, ob1ął sta na:lny sposób uczcić.
dniu cy Gazy zamachu przez podło
n01W.s~ dy~kto·ra w. bankp tym tysiąc pa.T' stanie przed oł zeniB ze~ar.owej bomby na ~
chłopca
Gold:sz1eher 1 P~. Kie:owni: tarzem, skłaidając oprócz zwy- ciąg zdążający do Egiptu. Ponie
·„ "l(a slTychu w domu przy ul. się pozbawić życja. I ' I . .w · cy teigo 1?ank~ zam.ies~ant . byli klej przysięgi małżeństkiei, €1u- waż poci·i-1 mi.ał opóźnienie,
Montwiła Mireckiego w Somow
Koledzy nie brali powainie w aferę fi.nans1JSty Barmata 1 gro bowa.nie wychowania dzieci w bomba wybuchł.a przedwczdcu powiesił się na puku rze· desperaiekieh zamiarów chłop· :iła im odpowiedziailn<>ść sądo- duchu faszystowskim.
n~
miennym chłopak rzeźnicki, ca i kpili z niego potrOS'Ze. Kry wa.
Gen. Etienne był w osta'tnim
szak jednakże zamiar swój
l7·letru Wacław Kryszak.
· Przyczyna tego samobójstwa wprowadził w tycie. Udał się cza.siie bard:Do za.n1epok<>!ony roz
była zaiste niezwykła. Kryszak na strych i tam powiesił się na wojem wypadków i zapowiadał
od pewnego. masa chorował na pasiku rz~miennym. Rodzice w kole znajo~y<:h 1 iż po.pełni sa
Wkr61ce przeniesie sie do Hiszpanii
za.palenie Otkostnei i miał nie: cMopca zaniepokiojeni jego niePARYŻ. „Figaro„ podaje, te siedzlwie lotniska w<>jstiowego
samowite bóle. Pod wpływem obecn<>ścią, zaozęli go szukać i
sekretarz generalny Trzeciej w Orly.
tych bólów przemyśliwał o sa- w końcu znaletli na strr,chu jeMiędzyn~rodówki
Jak informuje dziennik, Dy·
Dymitrow
<>
zwł
.
.
.
1.!
---~~
miobój19Łwie i pytał się kolegów g
u-..~
. \ 1 .
przybył podobno do Paryża miłrow miał podobno wziąć uw. jaki 6'1p'OSób najłatwiej można
SO'k lwieżych rośl<in t.o • ZDROWlE przed dwoma dniami.
dział incognito w sobotnim ze30K śWIĘTOJANSKIEGO ZIET~A
Dymitrow rozwija rzekomo braniu organizowanym przez
b6Ie wivt.roby, żołądka, nerek
ożywioną działalność, udając komunistów w cyrku zimowym
30K MNISZKA- LEKARSKIEGO
się do różnych
miejscowości, dla uczczenia 20 rocznicy re• 4J • szrzejliwie zakańcz11a sie bez
w
znakomicie ułatw:a trawlenie.
połozonych pod Paryżem, a sta wolucji sowieckiej.
SOK SERDECZNIKA
: rwtadze kolejowe zajmują się tę k~eni na torze ułożył sam
nowiących ośrodki działalności
Dymitrow pozostaje w Pary.vzmac.nia uspakaja serce komunistycznej.
oibecnie
niezwykłą
sprawą. Puka.cz. Chciał 00 przy tej 0 •
!u tylko przez kilka dni, po
Magister. Edward Goblec,
Przed paru dniami na linii ko- kazji upiec dwie pieczenńe. Pra
M. in. Dymitrow był rzekomo czym po nadcjści11 instrukcyj
•
dm.i
\VarHaw.a, ul. Miodowa 14.
lejowej Równe - Samy .znale- gnął wyk azać się
w miejscowości Petit „ Athis, z Moskwy udaje się, jak twier~
na
emą
Sorzeda': Anteki i Dro~erie.
ziono na torze dużą stertę ka- gorliwością słuzbową i narazić - - - - - - - - - - - - położonej w najbliższym są- dzi dziennik, do Hiszpanii.
mieni. Do katastro.fy jednakże na katas.trofę znienawidionego
nie doszło. Strażnik Maria.n Pu maszynistę, który prowadził po
kacz w porę zauważył kamie- cią~.
nie l zakzymał nadje.tdżający ·w ostatniej chwili, trawiooy
wyrzutami sumienia, zainiechał
pociąg.
Podczas twsz-c:zętego <ło-.cho swego zbrodniczego zamiani i
-dzenia wyszło na jaw, te ste:r· zatrzymał pociąg.

·. Po nadużyciach w Poznaniu i Bydgoszczy· r•:ił·j{t~!;~
nad morzem

Z

1·1

sie
r
gienne pod

iłionoma

armia
chiftska
bez
of
i
cerów
Obecnie tbinr garaczkowo
kadrr oficerów

ba-

Echa straiku rolnego

Malinr ponownie"
zakwillr

Werbunek uczniaur·

do szkoli lotniczej

został

r. ~mobo·1·s1w·o generała
D
•
wa • · nozem
oko1· serca

sąd było

, ~ targnął sie na ircie

Zamach na 1acJa1

~

w

Desperacki wrczrn 17-letniego

DJinite·ow

działa

w Par1iul

DZ'1ic1 stołłcA

N

· ·:~~· Potworna zemsta sl,ainika .ofiar

ludziarb

Pasierbica zabiła

-.

macoch~

Mordercuni DUrznala sie do zbrodni

Za

działalność s111iegowską --od1owiadat tedtie hr. Wielouclska
·

W Tarn~ldi Górach dokonano zbrodni, której ofiarą
pa·dła 61·1etnia Maria Wolna.
t{orespondenci berLińs.cy pism neito z mocarslw zacJio.Cfnfoii.
'Jak ustalił.o d-0cbodze'!liie, staru; lgielskich podają z Berlina.
Hr. Wiefopolsiki starał się na szkę zabiła jej pasierbi<:a, 39że hrabina Wiefopolska w po· drodze dyplomatycznej, aby za aetnia Anna Wolna.
ło.wie bieżącego tygodnia sta· niechano pł'ocesu. Starania te
Obie kobiety żyły z sol?ą w
nie przed sądem. Jest ooa os- nie od.ni~ iednak .iadn.ei!o ·niezgodzie. Często dochO'dziło
karżona o szpiegostwo i to nie sku~~
ł między nimi do gwałtownej
na rz~ Polski„ a ~ylko -. ję,d-1,
Jdótni. i Vl 'końcu Dasierl>.jpa 120

I

stanowiła zgładzić macochę.

Gdy brat jej wyszedł do pra•
cy i sama została z mac·ochą w
domu, ·po!Stanowiła wpr"owadzić
swe zamiary w czyn. Czekała
tyilko na odpowiedni momenł.
Chwila tatka wkróke nadeszła.
Maicocha wstała i zaczęła się
myć. Wówczas A.'ll!Ila Wolna
P.Q.d~la. .d._Q niei z tJrh\j i~

pociągnięciem

lirzylwy przecię·

ła jej sz~ę. Staruszka zal.e wając się krwią, ru·nęła na ziemię

i wkró!ce wskU'tek nadmiernego upływu krwi wyzionęła ducha.
_
Morderczyni,
pt"Z'słucha.na
przez sędziego Ś'Iedczego, przy
znała się do zibrod:oi_O.sadzono
ill :w; ~~~~~

, _______
l

kąciik
tI a .ll'eso#v
„ _,

Nasz wielki konkurs-ankieta z

li

aJpopu rnieJsz9ch Polaków · P ek

Omrłka

P!'l'a, 10) St. Namysłowski, 11) Marsz.
Piłsudska, 12) .1'1~Ia Wolc.dkiewicz,
współczesna Emilia I?bt.er, brała .udział "' !'·<?·~· na ~itw1e, była Ople·
ku~ą więzlllow pohtycznych, znana
dz111lacz.ka społeczna od wieLu lat, 13)
Rodzfowiczówna, 14) .llla.ria Fabianow
i;ka, wete1'an!ta z 1863 roku, 15) posł.
Rozc}rz::ił się mętnym wzro• li, eby zdobyć PolskQ i n'~od!iegło&'.! Prystorowa, 16) Wajsówna. 17) s~kiem dokoła i nn chwili namy• i dla nfoh żywimy t>ześ6. Dzięki nlru sarska, 18) Walasiewicz6wna, 19) Pomnmy Polskę opartą na Silnych rzą„ la Negri.
r~
słu wszedł do bud.ki telefonicz· d~ch:
Włocławek
Marsz. Piłsudska, 2) min. f'en. Kancj;
(P Tad
sprzyc?d, 3) Jłtn. Sławoj - Skłac!JtowZi:mknąl drzwi na haczyk
eusz Styczyński z Wło
•
arl si„ wygodnie o ściamę ii 'zer.• 1 ski, 4) p:I!k. ;~· Sławek, S) w-0j. Belina Pra.tmawmtl, 6) gen. S~kowski, cławka (św. Antoni.ego 13a) wy
Ppalił " .
7) p•k. Rcsin, ~omendl!llt główny bhra:
.
„papier.osa.
1) Kiepurę, 2) ptem. Składkowskiez~n~zh:i Strzelcd:..e~. Sl :.tr:i. Ker~1i1ała minuta za minutą.
Kofo budki g·r·om-adz:1o się co dl2f •.- z~~rski. kcm~ndant ~łć;:my J<o, :i) l' ackrcwi:.k ego, 4) gon. Hallera,
raz więce>j osób reU.ektująoeych Pol Cll Pans.w;. 9) gen. Sta<:hiewicz, S) Waladewiczównę, 6) Jędrzejowską,
7) nnllc:. Koca. 8) min. Becka, 9) Mars1·
A b dki -!'-t . szef Sztabu G.ov..-nego,
i f

Dzisiejszy turniej Czytelników
o godność najP'opularniejszych
Polaków . rozpocznie P• Stalli('w1
Do ha.Iłu hotelowego wszedł sław Banht!l' V,'/
a z ~ ars.z~wy w ro
.
k
ł
.
k
1
chw.:e~ym ero iem cz ·owie Z n1a 38 m. 19), ktory plSze:
~,!.udz!e, których pcdi.ję, to są luka,pelUS2l3m lekko przychylot?e, ktt:i.rzy od. l:lłodych b.t pracowanym na bakier.

'°"'

I

ży" n.a rozwielmożnioną biurokrację i Sosnkowski, 6) min. Beck, 7) A. Koc,
lartuszkowy~h kupldYn!'6w,. ~) prof: , b~downi~Y, mostu, który by prow!!-•
March!~wskt, kt6ry wielkoSCl~ swei Idził. d<> zic~ccz~llla PolB~tóv1 w 1111duszy 1 serca WYkazał, że ro " ' "; do- łośc1 i pOśWlęceDlu dla Ojczyzny, 8) "
tyczy wyraz „profesorek", 6) Kiepu• min, gen. KilSprzycki, 9) ks. kard.
ra (oby s!ę tyłka mn:ej śmie.i i w t:i- Kllk::nv&ki, wzór kapłana kato!ickłe·
kiei pozie nie pozwolał siię reklamo- go, or:icown.!k w W 1J> mcy Pańskłef,
waćl), 7) Stanisław Zbyszko Cyganie- 10) Kiepura, 11) mjr Ska.rżyńskf, 12)
wic:z (oby za naścibane dclarki wysta- Smosarska, 13) Pola Negri, 14) JUDOwił w Polsce choć jedną fabryczkę, sza • Stępowski, najlepszy artvsta iii '·
lub barak dla „jaskiniowców"!) 8) u- mowy, 15) Walasiewicz6wna.
liczny grajek Treter, który gwoli rozweselenia utrapionych rżnie nadal bez
1
troskle kawały I piosenkl o daWI1ych
P. Roman Górkiewicz z War l
lepszych czasach l ich powrocie za

Warszawa

lat-«.

Wilno

1

P. Józef Brodowski z Wilna

Kraków

u.lar'

•

•

otworzyć

odpowiada przed

drzwi. Drzwi nie ustąp:ły. Były
Przed Sądem Okręgowym
zamknięte na. haczyk.
Zjawił się wezwany p0rtier. Warszawie stanęła wczoraj szai
Przrtkn4ł twam do okienka i ka 8 zbójów, którzy pod wodzą
za,.,trzelonego przez połicję her
krzyknął!
- Panie. co pain tam robi? szta Stanisławskiego dokonali
W ' zimie ub. r. szeregu zuoehwaN'~h p~ wy}drie.
Gofć w budce mętnie spoj.rzał łych napadów :w Wairszawie i
w okienko i bezradnie rozłożył w miejscowościach pod.stołecznych.
,
ręce.
Akt oskarte.nia wylkza całą
- \Vyjść? Nie moigę.„ ś~e-szy
zbrodniczych napadów rn
serię
mi się.„
- Ale tu czeka.jął - ryczał bunkowych bandyckiej .szajki:
P1eiwszy napad miał miejsce
,
.
portier.
Grodzisku. W oocy na 3-ci
w
- Po co? ..• - u§ntlechnął się
osolmik w budoe. - Nie idzie.„ grudnia ub. r. do mieszkania
- Pi'.aaiy - mruknął gniew- Hemyka Kwapis:iewi<:za wtargnie portier. I wrzasna.ł w okien- nęło sześciu zamaskowanych
Sterroryzo:wawszy
bandytów.
ko! .
domowników, zra
rewolwerami
- Gada.j pa.n, eo nie idz!e?I
fuka i biżupieniądze,
bowali
Nie rozumiem.
- Nie rus.za się .•• - brzmiała terię.
Po kilku dniach ei sami ba.nmęlu o<lpowledź.
napadli w nocy na pkba·
dyci
studiado
rusza
n'.e
siię
-Co
nię w Radziejowicach. Szmery
bl6w? - ryknął portier. - Pro
plądrujących rabusiów obudziszę w ~I chwili ,vyj,ć, bo poii.·
ły ze· snu ks. Antoniego Zieliń·
cję zawołam.
s-kicgo, który chwycił za rewol
~ć z budki westchnął cięz
wer. Bandyci zasypali wówlro. otwonył drzwi i wyszedł czas księdza strzałami. Wywią
cliw'.e;Jiym krokiem.
zała się wzajemna strzelaniina.
S;>o:rzał z uśmfochem na czeKs·iądz został ra~iny w p-ierś.
kaje,cyeh i e~wiaciczył, wska.zukc na budkę telefoniczną.
- Nie made ~aństwo na co
eze!:Pć. Ta wind.a, jest zepsuta.
15 m:nut już czekam, a oo.a się

sądem

Napoleon

w kraju, S) gen,

ład

P. Władysław Nowicki z że-~
rania za naipopularniejszych u·
waża:

6) r,ułk. Mel"!.clslće<to, 7) (en. Ze.
ligowskiego, 8) ks. b~ &łagowskie
go.
hę,

(Od Redakcji. Dr-ogi Painie No
wicki! Lista Pańska nie jHt
komp-!f.?ma. Nie trzeba nas w:nić
· o to. Jeśli potrafi Pan czytać
między wierszami niech Pan to
cho&ą.c na „robotę" mówili: uczyni).
„Nie wiadomo, czy jU'tro znów
się zobaczymy".
Podczas rewizji u DawidowPi>. Marian Snfomonowsld I
skiej znaleziono złoty zegarek, Tadeusz Gołębiowski z Chylic
pochodzący z kradzieży u Kwa ułożyli poniższą listę:
pisiewicza, a u innej kobiety 1) Rog2'::ki i 2l Drzew!ecki, konstnr
złote ruble. · .
ktorzy sławnych polskich llknyclel
Po za tymi bandyci mają je- RWD, 3) Bajan, 4) kpt. Hynek, 5) Bu·
dzyński, spe~ker Polskiego Radia, 6)
szcze na sumieniu cztery inne Szczepko
i Tońko, 7) Kałuża, oJciee
napady rabunkowe.
pilkMstwa p0lskiego, 8) Kusoc:iDsk'.i,
Wczonj przed sądem stanę· 9) WaJs6wna, 10) Pad~ewski.
ło 8 ba.ndytów. Sl!l to: Wawrzyniec Nowicki, Lucjan Antoozew
ski, Jan Nowicki, Stanisław
P. Krysia Sierogin6wna z K~
Podlip.siki, Władysław Ka.miń·
s-kd, Romuald Łu~owski, Maria sewka (woj. warszawskie), przed
Dawidowska i Władysław Sa- stawicielka mło-clzieży, stwier·
d.ziwszy, że „p.p. wychowawcy
wicki.
Bandyci zasiadają na ławie zapoznają nas z fyc'.em i czynar
oskarżonych w oto-::zeniu silnej mi wielkich i naipopularniej·
eskorty policyjnej. Są to ludzie szych ludzi" - wybij.era:
1) Marsz. Piłsudską; bofowniczkę o
młodzi, ale ba.rdzo niebezpiecz
wolnoś6, 2)prem. Składkowskiego, ob
'
ni.
roffrę b~zrohot"lvch i nokrzywdzo.
•h W
J e.d e'! z _nic
awrzyniec nych, J) pułk. Koca, miłośnika zg~
,

Chylice

Tu do sklepu Kruszewicza wtargnęli czt~ej zamaskowMli boo
dyci i zawołali: „Ręoe do góryl" Właściciel skkpu, ukryty
za szafą, wydobył rewolwer i
pocz~ł strzelać. Bandyci odpo:wiedzieli strzałami, ra.nią.c Kru
szewicza i jego żonę. Sklepi·
karz oddał :Uedemn~ście strzar
łów, które zmU&iły bandytów
do ucieczki bez łupu.
Po drodze padł ciężko ran.ny
he.r szt bandytów, Witold Jan
Stanisławski. Zmarł oo w szpi·
talu, nie chcąc wyjawić namska wspólników.
Przy zabitym bandycie zna·
lezl.ono fot~rafię jakiejś k<>biety. Fotografila ta przyczyniła
likwidacji
się do wykrycia i
bandy.
Ustalono, że fotografia nalety do Janiny Wkl~osz. Od niej
trafiono do :wszystkich człoo N01W1·c ki oświadczył sędziemu dy i spokoju, 4.) iten. Hallera, S) Ro•
ków szajki. Bandyci schodziiH śledczemu: ,;Nicz~go się nie bo tlZiewbzównę, 6) W. Kossnk<t. 7) Kl..,
się do „melillly" urządzonej w ję i nic nie mam do stracenia. P1l!ę, 8) Padere~:go, 9) Wmasłewi
domu publicznym przy ul. Wali Do kradzieży się nie nadaję, po 1 czownę, 10) KuSOCin!lkłego.
Jutro dals.;y ciąg tumieJu wy
ców. Właścicielka lokalu' nie zos+ał mi tylko fach bandycki.
·
' borczego.
.Pt'oces potrwa kilka dni.
raz słyszała, jak bandyci, wy·

Kosewko

a

następnie rozpruł

Mieszkańcy

wsi

sobie brzuch i

Derewno Ze!UUidy Jakubczykówny, któ-, ków i udał się

poderżnął gardło!

do

sąsiedniej

26.X.1937 r.
(pow. słcm.ims-ki) znajdują się ra miała w niedzielę 24 b. m. wsi, gdzie przebywał młynarz.
U5 P:dt\ ,,Kiedy ranne wzlafll zo• pod silnym wrażeniem potwor· wziąć ślub z jednym z miesz- Po dro.d.ze Lepko spotkał JaIle", &.ln GiDU1astyka. 6.40 Muzyl<a. nej zbrodnL Arkadiusz Łepko kańców sąsiedniej wsi. ł.epko kubczyka i jednym ciosem to7.GO Duennik noranny. 7.15 Myzyk:i.
do młynarzówny, nie mógł poledinać l'lię z myślą, pora rozpłatał mu głowę.
8~ Andyeja dla srk6ł. tt.15 Audycja zalecał się
Zemściwszy się tak okrutnie
że dostał odkosza i postanowił
ł.a uk6ł. 1UO Aleksander LniiiAl:
się zemścić na ukocha.nej i jej na ukochane) i jej rodzfnie udał
M~ka b!lelow11. 12 03 Audycja po·
łlds!owa. 15.30 W iadomo,-ci gMnodar
się spokojnie do d<>mu, gdzie
rodzinie.
118, 15.45 Przy kol" 'nku1 „Gdy na
niedzielę rano przybył do rozpruł sobe no!em brzuch a
W
iwom wicher wicie" - au.dye)a dla
mieszkania u~o~hanej, uzbrojo- następnie poderżnął gardło.
dz'.eei &t'rnyclt. 16.0S Przegla_d aktuny w topór stratacki i przys+ą ·
alao!:i ł:itamcwo • go!podarczych.
16.15 Kt-11eert orkiestry ma.nd.olin!pił do swego zbrodniczego &ie
116..,, 1650 Polf,?.danka aktualna. 17.00
ła. Przede wszys'\:m tryporem
Z T:nisi.o do Rzymu - re?Orla! ł
roz.r>łatał głowe matce 7.enaidy,
pidn.i w a~~;.~~~~=~ia
łfortepial'
fortenia.nowe
11.ts U:wory
następnie rz1tcił się na łf.żko, w
P'. Ci:arnockłe!
lll'(.
tn) fl'popotam - pogadanh. 18 OC
którym lefała jej 8-letnia c6W'talomcJ~i 11portowe. t!UO Skrzri·
rec7ika Weronika i za.dał Je!
ka l~~ntczna. tS.25 Muzyka {p-hty}.
s':ra-szny cios w głowę.
„Nie·
19.0~
wsi.
1835 Audycia dh
W tej chwili Łepko zauwa·
·
J
Zespól
14.10
inform.a.cli.
Parę
14.00
hi!trb!ae k,:11~ki" . 19 30 Audycja
kozkttr:o\I'!, 19.50 Pogadanka aildu· zcfa Sten• 15.00 Pogadanka aktual- żył, że jego ukochana schował d
15.10 Trzy stulecia w p'e!ni. 1800
'!na. 20 OO Koncert rozrywkowy. 20 4~ ..,a.
Dies11"k w!cczerny. 20 55 P-01adank:1 Melodekfo.macfe. 18,25 RccHal w!oloa1 ła s1ę do szafy. Dobieg o sza~
1\;~~lll.l. 21.0') Konc~rt syl"f"-i(ezny. ~ze' owy. 19 0-0 Muzyka lekka (plyt7) fy, kilkoma uder:zo:ęnlami ło'0'01'a
50 żyC:e kulturalne stolicy. 19.55 wyrąbał' drzwi i zadał ZenaOi.UC?lry M. Pcrns.n:a. 22.00 Mll'zy'ka
~eot"":1. 22 5{1 O;tatnie wladom1:>~c!· Wiadomości snort.:iw .... 22 O!l. ~k·ne· id~e 7 S~1'a5'Znych c:o~ów tooo• 7 t_ A ;
p t
rym~nblnv Teatr \Vfyobra~m: ,,Je·
dl!c.„-~,.... ,.,:„,._ . . ""11,(''°'CJ.
1
e '"JTn .., a.rz
.:~ń" 22 20 M">:yh taneczna. 23.30 rem . . o
tl.\"'':7AT'!TA Jl fM„l . o~óv1}
opu.ścil mi~e Jailrubczy·
U.00 ioacut ~DJ: (plyty), Nuz:yka rouywkow.a.
WTOKE~,

źerań

Ir Zackłm toporem 19mor ował rodzine

Sądek.

RADIO

.

~ówna.

za krwawe rabunki

dnia groźna szajwl kaNastępne~o
przeniosła się na Targówek.

nw:a.·

1) Paderewski, 2) prem. Składkow
:ki, 3) m,ln. Beck, 4) Siercszewskl, 5)
Jadwtga Jędrzejowska, 6) Marsz. Pil·
:iudska, 7) Kiepura. 8) Walasłewlcz6w
na, 9) pułk. A. Koc, 10) Rodzlewi.

1) Gen. Hallera, 2) P~erewskiego,
3) gen. Wł. Sikorskiego, 4) ks. prał.
niepodległość, trosk Godliewski~go, S) ks, metr0p. Sapie-

r .źna szajka bandycka

Stał z miną obcjętną, palił papierosa i kiwał się sennie.

Q

szych:

(Sołtańska 18), rzem.:eślnik z za
Piłsudską.
wodu, pisze, że wybiera takich,
których „zna naj.szerszy ogół:
uczony, kupiec, rzeinteligent,
.
•
Uczeń gimnazjum z Grodna,
na!niższej kateg-o d
z
i
mieślnik
P. Ant~ Zrgmunt z Krakoktóry n-estety nie p-0dał swego
nazwiska. a mie1;zka przy ulicy ' wa (~zarrueck1ego 16) tak pre- szary obywll!tel". Oto jego lista
ka!Ildydatów:
Dommikańsk!ej 28 m 2 na.<:le· I :tiintuie swych kandydatów:
1) Paderewski, 2) gen. Haller, 3)
1) Paderewski, który z Polski nie
I
•
•
t•
.
me1· 1brał, a dawał i daje, 2) prem. Sklnd- gen. żel!gowsld, 4) prem. Skladkowsła ł tak ą 1is ę najpop
kowski, który swą latającą kontrolą skł, sumienny gospodarz, czuwający
szych:
1) l>rcm, Sld~ul!:owski. 2) mln. J!eck, nakłania urz~dnik6w do wytętonej nad całym aparatem powiatowym
3) mln. Zyndram Kośclalkowskl, 4) gen. pracy, 3) biskup Francinek Hodur, podpora bied.!lych i b:mobotnych,

Grodno

spróbował

(Radzymińska 109 m. 39)
taką zgłosił Hstę naipopula.rniej

szawy

me
1U:ł\.
z u
na te.e oo.
wychodzit
- Jak długo będzi-emv ezekać? - rozległy się pomruki.
- Ro.zm.o·wa pow'.nna trwać
tylko trzy minuty I
- Czekamy ·uż 151
Ktoś zajrzał przez szybkę d()
vm~trza rozmównicy.
_ To skandaJ.l _ wrzasnął.
•
1
6) p;ii.k. A. który kocha Polskę l jeJ lud 4) Zyg- uczestnik walk o
- Ten fa-cet wcruie n1e rozma· łfoller, !.J f(e:i. z ::Hgcwski,
----ID:Cllllllmlllallml_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
7) Bajan, U) Paderewski, 9) Kie- muttt żuławski, prawdziwy ~bicz Bo- łiwy o porządek i
Koc,
wia prze.z telefon.
podchmielony
Rzeczywiście
godć w budce wcale nie korzystał z telefonu.
Ktoś

nagrocI ~mi

u

I

Ofiary straszliwej zhro<inl,
Aleksandra Jakubczyka, jego
Weronikę i Zenaid~,
córki
przewieziono natychmia.st do
szpitala wojskowego w Słoni·
mie, gdzie również przewimono ran111ego zbrodiniarza. Stu
wszvstkicb jesrt bezna,dziejny• .
Młynarzowa wyzionęła ducha
na miejscu.

ŁOWI

PRZY PRZEZIEBIENIU,

t'

l

·;m r.zi.;

GRYPIE i KATARZE 4
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Str. 4.
Tak, panie pułkowniku, i to jeden z nich już
..
.
do gimnazjum...
- Co pani powiada!... Sądziłem, te pant Je6~
;1
;eszcze bardzo młoda, żie nie ukończyła jeszcze paatt
•
dwudz:estu pięciu lat...
- Cha, cha, cha - ro.7Jeśmia!a się Ja~a, ta
I
I rozmowa rozbawiła ją naprawdę 1 postanowiła .zakpić z Iwanowa - niech pan ~szcze doda.- TrzydZ.:eści..•
- Jeszcze więoei.
. _.
- Trzydzieści pięć.„
- Panie pułkowniku, nie dawino ulmńczyiam
Podąg pędzi poprzez ugorne pola„.
• ł
.
.
czterdzieści lat...
Jad.z.i.a spogląda przez okno, a w jej sercu to~zy
nie dał temu wiary - powiedzia
Nigdybym
. ,
się walka.
Iwanow - p.rz.epraszam pacią ha:rdz.o, przerwał-em
Czy pani stale mieszka w :Wars.z awie? •
•
pani w środku o~ow'.ada:nia...
.
przerywa z.nów milczenie lwa~ow.
- Ach, tak, mówiliśmy o pod-obi~ństwie ludzi.
- Nie - odrzekła Jadzia - Stale mieszkam Razu pewneg.o spa.ceruję z mężem na Jednym z bulw Paryzu ..•
warów. Było to rok temu... N~~ ~jnałam ~ego
- W Paryżu? Co pani powiada! A tam się pani brata, który był wówczas w RosJoi. B11~gnę do moei!?
· z r~postartymi rękoma, chcę go ot;>iąć, ~całowac.
urodziła?
.- Nie.
Tymczasem mój rzekomy brat zapytuie mnie z prze- Z urodzenia je.s t więc pani .Warszawianką? rażeniem, czego sobie życzę ..•
- A czemu pan tak sądzi?
Powia·dam: Sierożka, n:ie poznajesz mnie ..- Bo warszaw;anki są wszystkie piękne ... Taki
Bardzo p·r zepraszam - odpowi·ada Francuz klimat jest w .Warszawie, żie tam się tylko ładne ko- niie ~·azywam się Sierożka, tylko P<..~.il..." . Odwrócił
biety rodzą.„
się, pomyślał, ze ma przed so~ą war.iatkę. 1 pos~edł ...
Powiadam panu - opowiadała dale1 Jadzia - Dzlękuię baTdzo - odrzekła z uśmiechem
ten Francuz był podobny do mego brata, jak dwie
Jadzia - Ale ur·od'Ziłam się w Permie.„
.
- A w Paryżu pani z ojcem 1
krople wody. Nawet głos był identyczny! .••
Iwanow zaśm'.ał się.
- Tak. Ojc~e-c mói. jest wyższym ll!I'zędnikie~
- Che, che, che, ciekawa hwtor~a. Ale ten
poselstwa w Paryżu i dlateg·o tam wyje-chał z rodz1ną... Tera.z jadę do mej ciotki. •.
Francuz był głupi...
Iwano.w zmien:ł od ra:zu ton, miał teraz znacznie
- Czemu głupi?
większy szacU1I1ek do swej rozmów-czyni, • Jadżia
- Mógł się z pacią pocał-owa·ć, a po tym przyromyślała nad tym, jak tu n~e wpakować slę w jakieś znać się, że nie jest paci bratem ...
wierutne kŁnmstwo, które na jaw wyjdzie.
- Nie żałował.abym tego - f'.Jutemie od.rzekła
Przepraszam panią, jakie stanowisko zajmu- Ja.dzia graiąc wc.iąż rolę damy - Mój brat je~t bafje pani ojciec w Pa.ryzu?
dz-o p;zyst~}ny, ten Francuz był również bardzo
0 ~
Jest drug:m sek!'l2tarzem poselstwa.„
przysto}ny...
- Ach. tak. Wi.ęc jest dyplomatą. - Iwanow
- Takie wypadki zdarzają się ..• Spoglądam na
miał.wciąż większy s-z acunek dla Jad,zi - A jak jego painią i wciąż rozmyślam, ~o mi pani .P.rizvnomiila ...
·
·
.
godriość?
Jadzia zadrżała.
• - Sperański„.
- A jeśli pozna?
- Zapewne wnuk słynnego Spenliskiego?
. ~. .
-~ _ . . .
Głośno powiedziała.. ,
•, ~. . I
·
- Tak jest.
- Czy przypominam panu JaKąś ła:aną koDi-etę?
Nie m:ała pojęcia, kim był ów słynny Spe.rański,
- Oczywiśc:e, bardzo ładną - odrzekł lw~ow
afe po.stanowiła . ratować się sprytem.
k<>mple~ntem. Zaraz, zaraz ... Zdaje się .••
_ Ach, więc p·ochodzi pani ze znakomite1' roIwanow spojrzał badawczo na Jadzię i rzucił:
dziny. Zresztą, przyz111am się pani szczerze: !!dym
- Wie pani, kogo mi pani przypomina? Dlatylko panią zobaczył, od razu poz.n.alem, że pani po· czego wydało mi się, żem panią gdzieś w:dzial?
•
.
chodzi z arystokracji.
Jad.z.a uśmiechnęła się czarująco, by zamasko·
Ja.dzia śmiała się w duchu, myśląc: czeka1 dur- wać niepok,ój_, który ją og~mął.
ni-u ładnie byś wyglądał, gdybyś domyśHł się, kim
- Kogo? - zapytała,
jest ta arystokratka. Ale gł-ośno dodała:
Iwanow odkaszlnął i pow'.iedział:
_ Tak ludzka twarz wszystko mówi nic nie
Zap-o-mniałem powiedzieć pani, ze jestem szefem
'
ukrywa.„ '
.
ochrany wał'SZawskiej...
Spoglądała przy tym na twarz Iwanowa, o wy- - · - A<:h, tak. Sądziłam, że pa.n jest wojskowy ...
.
- Nie, zajmuję bardziej odpowiedzialne stanorazie mopsa•
Dziwna rzecz - mówił dalej Iwanow - wy- wisk-o. Jestem szefem oddziałów, maiących w swej
. . anią ,ę.dzieś spotkał
ż
. .
d .
pieczy ład i spokój w Prywiślansk'.m kraju.„
0
•
. a1e m.; Sil~ czasem, • łem JUZ P
zem z panią rozmaw1a.
- O, to bardzo o-dpowiedziam-e stanowisko.
- Pani.e pułkowniku, fo się często zdana..• - Mieszka pani za g.ranicą, więc nie zdaje sobie
Dwoje ludzi jest do s.:ebie tak bardzo podobnych ... pani sprawy jak bardzo Polacy buntują s.ię przeciw
Razu pewnego wydarzył mi się taki wypadek: by- ·nam. To naród szaleńców, który ulega kilku waria.
.
ł
tom, co twier.dzą, ~ zdołaj, oderwać Prywlśłaaskij
.ai~ z męzem..•
' r- - Ach, więc pani jest męiatkl\? - tw&"Z lwa- kraj„.
nowa wykrzywiła się jak gdyby rozczarował się ...
- Nie interesuję się polityką - z wdziękiem
_ Oczywiście __: odrz,ekła pewnym siebie głoJadzia. - Te wszystkie sprawy są dla mnie
odrzekła
jesz·estem
że
uszczał
A
_
dz"
~
. ,ar
? pan przlYP_ i. „ ..!. _. _) _ - -· - .. -. .. obce, zupełnie ohoe. Ale ml ał mi pan pułkownik
s„ę · • 't' adl Itaki
,gł1 •d1i 'I ~
em
cz~ iJ>O · o
powiedzieć, kogo panu przypominam 1
• · . p · tak łoo
- No, tak... Jako szef ochrany mam do czynie•
.. .
.m o wy .ą a
ani
- Ech, panie pułko~.1ku, potraą pan prawi.ć nia stale z przestępcami. Are-sztuje się również kobie·
komplementy. - Jestem JUZ starą kobietą. mam Sl- ty„. W gronie tych kobiet znałem pewną niebezpieczną terrorystkę ....
we włosy, mam męża i dwóch synów."
- Dwóch synów!
Dalszy ciąg jutro.

l

.

• ::Ya d:ria • w dlr<><We n a Syberię Z!ll.itlazłia s~ę w pociągu w iedn ym przed~iale z puiłJcow:nJki em Iwrun-ow ym: pulk-0W1I1•Jk uda·
wał s:ę <Lo Cz:elabi.ńisk.a, by odlnai1eić swą c ó& ę. liwrun.o w nie

po-miał

J a.d.zi.

- T o j akaś angie.Iska powieść w przekład,ziie. . .
- Ciekawa?
- Tak, bardzo.„
Znow milczenie. J ad.zda ukiryła swóf wzTok w
książ c e . Wydawało jej si ę , że siedz.i na r oz żarz.onych

węglach.

"fwarz jej zmi•eniła się ostatnio: j eśli Iwanow
jej dotychczas nie poznał, zap ewne nie pozna już.
Ale to sąsiedztw.o nie spr awiało je•j bynajmniej

przyjemno ś ci.

-

uczęszcza

Po co, u licha powie działa mu, ~e jedz.ie do
Moskwy!
Mogłaby pod pratekstem, że wysiada na najbliższej stacji - zejść i prze.siąść do ti:nnego wagonu...
Ale teraz już musii znieść to do końca...
1Widzą c, że Iwanow den1erwuje się mo~no z powodu jej tonu, postanawfa Jadzia zrrJen ić taktykę.
W zdenerwowaniu może sobie jednak przypo·
mnieć...
P:ostanow.iła podtrzymać rozmowę i grzecznie
I
zapytała:
- Prziepraszam, jak długo stąd jedzie się do
: ~ . "Tl L • ,
_
Moskwy?
- Trzydzieści sześć godzin... To naprawdę
trochę za długo... - powiedział Iwanow. - Ale
przypomnijmy sobie, że przed laty jechało siię tyleż ,
dni, oo teraz godzin...
- A za sto lat może przebędą tą drogę w clą'
gu tylu minut...
- Dziękuję. za taką szybkośćm Można kark
przy tym złamać...
W tej chwili dziwna myśl zaśwltała w głowie
.
.
.
Jadzi:
A gdyby :podstępem wydostała z iego ki.eszeni
rewo;wer ... ~ 17dnym ceolnym strzałem w C.Z.Oio po- ,
zbawi~a go zy~ia...
·
N1kt b~ m.e słyszał ~~~~u te~o .strzału.„
Ta mysl n:e dawała JeJ JUZ spoko1u.
Znalazła się tera.z oko w oko z lwanowym, kate~ ~oilnoś~ ~ol,ski, z czło.wie~ie?t, co na swym su„
m1emu ma smie:c. se.tek bo1own•-ko,w... . .
Czy wolno 1e1 me wykorzystac tak1e1 okaz}l?
k a.zi"a?
ć
d
. .
.
.Czy mo.ze si~ na arzy . 1epsza 0 ." .
Ale czy me zapłaci swym zyc1em za str.zał,
który teraz wymierzy w Iwan owa?
· ·
,
·1 d
1 · ·
ysponowac swoim zy. Czy w-o no 1e1 .w ogo .~
k ś •e
d ł
zezdole~~ padtd?
etemCbez
0
. ~~a wyt a !ił wyr?. mz!.nr
abo
t
pa.k.
a
praw
•
y 1e1 me po ępi za JeJ c 1-•
c1 n a 1wanowa ru
h Iili
t
• · b ·
·
.
.
a raczei wszyscy y Ją za '?po~ wa ...
Ale otrzymał~ zu~ełn1:2 . mn~ polecerue, musi
wykonać to zadanie,. ktore. 1e1. pow1erzooo.„ . . ,
Zamach może nie udac się: Iwanow ma pieskie
szcz ęś ci e, juź ni12raz zdofał wydostać się w ostat··
· · h ·1·
nie1 c w1 i z opresp...
.
.
Jadzia drży.„
Tak chciałaby teraz palnąć mu kulę w łeb, tak
bvłaby szczęśliwa, gdyby mo.gła go uk atrupić: kto
wie kiedy nadarzy się d.r uga taka okazja...
' Nie może jednak zdecydować się: tak czy nie?

l
I

;s ·omnienia szw .- e·era
(IIłue~

walk o

Nfe 13odleglośt

Ofe:~srwa
mży,

B11die11ne11

konie pospuszdół. a żołnierze
c zały łby na
skuleni, zgarbieni s i ed zą w siodła ch jak k arykatury. Gdzie.Z na
sza postawa? Gdzi.e dz'..arska mi
na? Gdzie nasza pewność siebie
i ochota d-0 b oju? Cz'yżby to ci
sami szwoleżer.owi e kt6rzy szli
z żartem na usta ch na wroga w
bój krwawy ? Czyście zap{)::nn:e
li o tym, ż eści e - Wilno i Kijów t~ż brali!
.Wszędzie pierwsi gdzie lała si ę
krew
Niestrudzeni i w boju zuchwali
I na Wo·dz.a swego byli czujni
zew ?
- Precz czarne myśli, Szwo-wytrzymamy dale:,
leżerow '. 21
nie ch my s:ę jak d·otąd , wrói! !>ii
nv iest ii lic.w.:y: - lee.z JnY, silDeszcz

1919 - 1920 r.>

!Uejsi zapałem i odwagą! - jesz
cze dzi eń, jeszcze dwa, jeszcze
troch ę wysiłku i wytrwałośd
a nowa Jutrze~ka nam zaświe
ci!
Pada ro,zkaz do wymarszu
więc ruszamy stypem naprzód
Deszcz w c iąż mży a chłód nam
doku cza. Przemocz.one ubranee
przylega do ciała. Jedziemy
chmurni i milczący, konie tylko
chlupią ko.pytami po ro.zmokłe
ziemi.
Maszerujemy tak w niezna·
nym nam kierunku parę godzin
a ż wr2szcie nad wieczo·r em zatrzymujemy się w pewnej dość
duż e j wios ce. Stanęli śmy kolum
dro·dze ~dy
ną na wioslw wei
dowódcy wyshJi
tym:-z:i.s~m
kwatermistrzów abv nas rozlo-

ko~ali oo nocleg: Ch~oany y.ria!r nle tłrgn~ł - ~ś na ~. ~-J słę z.106em lwarCtej słut.by U.on
.
.
pociąga co chvnla 1 prze1mu1e dok, źokuerzy iego przycisnxę- toweJ.
rów·
wstał
dzień
Nazajutrz
do
ciężkiej
nasz.ej
ogromem
tych
przedri2szczem chłodu nasze
mocz.one ciała. Sto~my na miej- li twarz jego zadriała ze wzru- nieź pochmurny i dżdżysty. Za-

scu drepcząc nogami i rozcier~'
jąc skostniałe ręce.
Wtem okrzyki - Lewa wolna! Odsuwamy siQ z końmi na
hok pod parkany. Nadjeżdża gru
pa jeźdźców złożona z żołnierzy
i oficerów, a w pośród nich na
przedzie ?1<azała się wyni.osła
pos!ać Orbcza. N~ Jo:g? Wildok
'Z~b~ły nam serca .z~ieJ, za.popi
melismy o chłodzie i zmęczeniu
i .m~T?owoli wyrwał się nam z
p~ers1 okrzyk.
. - N_a~z pułkownik Orlicz,
m2ch. zyiel .
Orh:z spo·irzał I!a nas, zasalu
lował. 1 mdczac :kiflci.ł iłł·ową-:-a w J'Z;50 r.ryakoinym oku m'""'3
po raz pierwszy ż życiu zabłysła łza...
t ca
·
· k , rycerz nieus
T en cz łowie
patrzył
szo.ny, który. bez d:żenic:
kazdemu mebezp~;czenstwu w
twaorz, n~ które~o 1akby z marmuru wy•kufe!, s"'o,fornei 7«1.w„':e
twarzv ni.!Mv ani jeden muskuł

szenia i wdzięc;z;ności zarazem.
Przyjechał szta.b oEkerów z
0Tliczem n1Hmąc nam z o>CZU za
budynkami wsi. świadomość,
ze pułkC>Wnik je~t z nami dodała nam otuchy. Ozuliśmy instyktownie, że gdzie On się
znajduje tam musi być zwyicię•
s·t wo. . • .
~a c~lę dostaMśmy rozkaz
zaimowania kwater. Jednak z
~~odu d!1żej ilo&ci wojs~a m~
s1e.l1śmy się lokować na JedineJ
kwaterze po. kilku.nastu tak, ~e
w c~a~ach mepodobna był.o su~
P?mie~ić, przeto zmuszeni byli
ruektorzy n~ać w stadołach, a nawet 1 obórkach JM"ZY
kooiai;h. Nie sprawi~ł?by to
na-m zadnvch przykrosct, ~dyby
ł"śm
•:.. b Y"t
• f akt , z„
y przemocze
nie
ni na de.su:_zu i nie było gdzie
wysuszyc !tę.
Trt 1 000 1e·dnakl Pr~yzwyiczaieni do n1:ewy~ód , chłodu i ?ło(lu i tym razem pog~iśmY.

trzymaliśmy się jeucze na
miejscu. Ro.zi2słano tylko patrole w różne strony i rozs.t.awfo·
no wedety i placówki. Nieprzyjaoiel pewnie z powodu psiej
pogody nie miał ocłJoły ruszać
się z m:ejsca i napastować nas.
Po połudindu d0S12:Cz ustał,
ciemne chmury przelatywały szvbko PO niebie, rwały
się ods·łaniając eo c:hwila rą·
bek błękitu, przez który słońce
rzucało snopy promieni
Wysłana we dwóch ~ ~'detę za wieś, siedz-imy obaj na
wzniesieniu pagórka pod kopką skoa.onego żyta obserwuiąc
l M ··
ed n ~i
łożone
kolega o~ścił ~low:~ ~m;~
kł·
· 0 h ·1·
śl:.i....___
.u~v suęko
k' .k 1
cl rze
_ Kie>n p bc w11
- rn;;:eg~? ~ pe.:µa:n.: o.
_ Bi1em się i bijem a diahl1
'
wiie&ą 'n co?
a

(Dalsu d1g

jutro~

Str. 5.

Karendarz dnia

Pełna

WTOREK.

2

Ewarysta pap. m.,
RogacjMta i Lucjana.
i;łowimJski:
sława.

4-tr · dzień

Lusto-

Słońca

W1Sch. 620,
2ach. 16,0.
dągnien!e
Księżyca
wschód
23 .. 37, z. 12.53.
Gł.óWNE WYGRANE.
IDSTORIA PODAJE:
Stała dzienna wygrana 5.000 d. na
. ·l497 Klęska króla J. Olbrachta na Bu 111'. 150242.
l<iorwina.
2000 zł. na my - 57649 57925
1&65 Rosja.DJk'.e wywożą sufra,::ana wa:r5000 zl na nr - 167526
SZ'lWs 1ego
ks. P. RzewU:Skie.go
1000 d. na nry:-42632 58356 94684
na Syberię.
146448 146371.
1935 Powrót króla JerzeJ!o do Gr~ji.
500 zł. na nry: - 4663 8842 38262
PRZYSł.OWIA:
12279 75273
Październi.k, g.dy gmmot na wscho·
400 zł. na nry: :_ 1289 1514520104
d·zie sprawi, 26609 33364 60452 40710 104012 108273
B~y nas wdellkWc.h i wi.arbrów
· 146745
n.a.bawi
200 zł na na my: 12651 31972
ZLOTE MYśLI:
88928 90215 110669 117820 145218
„Takie bywają Rizeczy:pospolite. ja- 15<!651 160790.
kie ich młodiZ'eży chowanie". Wyją150 zł. na nry: - 4127 7722 7747
tek z lekS1tu flllillCLac. Akitiu Akademii 29451 34572 44060 49900 77566 78950
ZamoyskieJ!.o w Zamościu w 1600 r. 80106 88824 89711 92124 53228 96967

Pridzie:.

I i li

100609 101381

WESOLE DROBIAZGI:

. .- Nie mas.z serca - oznajmił meź- 116039 126211
nik, wyjmując se:rce drrow'.e.
174394 181708

108505 109556 112824
28443 148146 153477

HUMOR
WIELKICH
LUDZI:
W v.,rane
&
1
•
.
po 100 z.
0
T rzczwa
d?0W1edź. Głośny aktor
1059 2SÓS 3604 4070 5162 648 7231
niemiec:ki Wilhelm Klager grał raz w 98 351 8072 466 796 861 9065 109 95
tea.tm:e królewskim r-0lę Ryszarda m. , 846
Zaraz na początku zauważ.ono, źe ar10176 348 436 881 926 46 11107 844
tysta jest zupełnie pijany i zatacrza &ię 12110 714 13085 962 14012 336 533
na scen.ie. Na pierwszej pa1J1Z;'.e na- 15129 441 631 749 17060 75 191 531
padł na niego z wściE!kłością inten- -;11 889 18378 513 655 792 43 19597
dent króle-wski, wymawiając mu jego
20155 227 328 40 423 91 594 2123".l
n!ąlrz~iwy stan.
·2002 27662 828 23267 24204 568 2so:ł4
- Eks'Ce:loooj.o Jesteś w błę<Lz:ie 256 919 26697 945 27533 28858 29219
mówił mu aktor powoli hizeiw:ejąo. ;09
1 1
- Ryszard. III jest chwfojn~ chara1i:30259 31762 32272 456 701 33275 528
ter~m, chciałem grą wyraz1c •
733 69 34064 632 35007 697 761 36396
)9~ 7?~ 372~?. 664 845 38286 541 785
40177 41422 632 747 42748 43283 319
ROZRZUTNIK
414 34543 45315 89 533 743 967
- Nie wiem doprawdy, oo ro 35
i 15~ 263 47361 731 43847 48344 92'.J
bi Maier z pieniędzmi! Wczoraj 49429
był bez grosza i dzisiaj również.
50260 520 43 841 51099 138 304 545
- Jakto, chciał znowu poży ·ą 961 5313~ 799 892 54170 234 475
679 55277 635 72 726 896 56006 18190
czyć od ciebie?
747 48 936 574~5 643 58240 56 628
- Nie, to ja chciałem poży· 5'.)?!'6
czyć od niego.
60679 856 61262 698 706 12 42 993

j

zie• przemiany mółerii, fctói-a
powoduje nadmiemq otyłość,
zaburzenia wątrobiane, bóle
art rety cz no-reu Q1 aty.c;.zne,
opuchnięcia sta.wów, bóle
postrzałowe i .t. p. Przy łych
dolegliwościach stosuje się
zioła ·przynoszące ulgę prze.
ciwko złej przemianie materii

,OO

.REYEIAnr.2
NABYCIA

WSZĘDZI&

WYTWÓRNIA POLHERBA, KRAKÓW-PODGÓRZE

Na 11nalej wokandzie •••

m111-onek
Nl·eruchli·wr
- I OJCem.
· ,„
CZII.I: „KlO Jes
.

.

"'

( A.E.J - Co za spokojne có- rumieńcem:
...
reczkie pani ma! - mówiła pa•
- Beniamin„. ja cza1ę się
ni Hochszfajnowa do swej są- matką...
siadki, Reginy W. - Póki ja ży
To on odwrócił się ao mnie z
'ję, jeszcze coś podobne:!,o nie wi tyłem i nawet jedno dobr:e s/9drialam. Zeby dziecko, co ma wo mnie nie powiedział.
dwa miesiące, przez cale noc się
No przyznaj się, ty nikczem·
nawet nie ruszylo?
nik, rzeknij przed pana sędziePani Regina spojrzała spod go: było tak, czy .·n ie było?
oka n.1 męża i wutchnęla:
Pan Beniamin rozlożyl ręce.
- Co dziwnego, pani Hoch- Owszem! Ale co 1'a miałem
sztajn? Ona to ma po ojcu. On zrobić, proszę pana sędziego?
też przez cale noc się nawet nie Ona się poczuła matką, tak byporuszy! Io. Ale ja się nie poczułem oj.
t .
,
'
W pewien
czas po e1 rozmo- cem. .
. . d k
.H h
wie pan Beniamin W. porzucił · O, 1est tu swza e pani oc swą malżonkę i osamotniona pa sztajnowa, której moja Regina
rri Regina wytoczyla mu spra- m6wiła, że ja przez cale noc się
wę sądową, żądaj-te alimentów nawet nie poruszę. O wiele tak,
dla dziecka.
to skądże to może być moje dzie
.- Już nie chodzi o pieniądze cko, się pytam?
- mówiła pani Regina na rozPani Regina obrzuciła męża
prawie - ale gdzie człowiek ma pogardliwym spojrzeniem.
serce?
- Zaraz to pana sędziego wy
Własne dziecko
porzucić? jaśnię - rzekla. - Ja pra!vdę
•. H h
.
.
, .
O
WI asną k rew? Wł as~ą k osc.1 oc szta1nowe1 mow11am.
n
Kto to zrobi takle rzeczy? $wi- rzeczywiście przez cale noc lenie, łobuzi tak zrobią!
ży, jak kawal drewna. Ale z raZ początku, jak poczułam, że na to się czasem poruszy. rnó/ stan się zrobił blogoslawio- I Sąd przyznał dziecku alimen
, . 40 I ,„ h .
ny, to po d eszl am d o tego po dl ej ty w wyso k oscz
z 01.YC mie·

ca i. JJowiedzialam

J!D„

oblana z. sie&z:nie. ,

tabela lote ii

ciągnienia

1-ei klasy 40 ·ej· ole"·ii

62390 713 32 63574 658 745 64405 6527
490 599 66282 387 627 826 97 67302
478915 68 6957 69260 627 717
709'95 71121 359 765 72533 73598 686
772 74093 554 793 . 76055 77082 422
79776
80569 81184 796 994 82654 83001
359 84)31 85065 132 292 523 788 820
87080 293 331 582 88175 402 686 935
69319
900SS 865 91006 211 71 689 779 898
92911 25 93817 94122 210 772 95283
483 777 892 96338 539 97167 424 757
99152
1~285 398 101393 756 102012 25141
103172 104536 8'55 105226 469 676 730
107168 250 777 108070 321 705 56
109338 425 33 94 668
11011-0 613 988 111195 341 112637
875 113158 114691 115285 410 502 973
116110 145 117092 506 27 861 924
118108 559 743 903 44 119639 778 833
120241 307 47 648 121067 340 569
947 122208 123027 160 788 124827 31
!25078 350 126769 127842 128316 735
132131 630 133060 389 134122 209
135319 146251 714 133060 3S9 136319
137382 138373 139763
141284 421 142409 602 143758 14458
145169 696 146018 616 27 147034 38
933 148308 54 697 982 149212 469 891
150468 151103 19 728 855 87 152015
144 638 905 153148 154032 321 876
158291 741 159437 686 956
160150 530 637 161705 964 162745
85 163138 164333 44 452 775 165479
734 166322 909 166323 31 909 167055
395 528 168211 368 169423 513
171458 771 172368 791 961 173177
201 174287 538 754 907 175230 82
176634 995 177530 999 178007 179073
176 225 330 57 585 795
180313 18 599 776 78 181659 808
182220 471 523 833 183014 163 306
645 857 184089 4'57 885 954 185502 815
187196 545 629 188383
190536 192407 908 72 193966 194663

Wygrane PO 50 zł.

587 607 28 721 1287 5554 51 2001 17
489 3536 847 4279 664 859 902 5326
483 6014 537 900 28 54 7732 8076 291
380 506 7842 902 9 9054 367 441 701
824.
10149 81 222 373 483 654 11078 107
257 90 764 950 82 12383 729 800 13019
162 257 500 61 754 14169 709 915
15023 168 4S2 768 861 16979 17017 176
963 91 8071 08 442 839 19043 363 676
715 911 89.
20033 428 789 21394 778 22021 273
524 44 741 23269 347 982 24243 94 389
605 27 750 950 96 5119 604 26262 67
467 27066 69 364 633 81 2827·8 389
29303 36 491 681 906
3007 13 457 582 940 31148 441 657
772 902 32183 225 323 453 699 34113
416 551 712 16 965 35075 759 897 989
36430 507 659 73 834 37066 166 581 82
640 38-066 384 471 622 962 39187 268'
487 507 44 615
40667 41076 976 42092 254 69 83 460
69 801 28 43171 284 437 552 44243 52
482" 506 3 72 27 77 5552 903 92 46506
935 47255 314 820 904 33 4$394 472
49373 477
50015 53495 559 725 51070 236 314
414 536 805 79 82 52146 93 320 441
81439 6S7 740 843 69 920 54024 298
56058 282 383 570 657 998
58369
59753
60888489 61995
325 501
677 6948
63212
667 85162006
922 64252
13
879 6506S 431 41 566 620 71 928 66718
61014 221 338 411 62 561 49 52 969
6s112 434 41 s33 10 11 679 69189 216
445 675 762 886
70037 40 635 707 48 812 72536 641
73787 74903 76351 902 77423 110 930
78168 206 447 696 732 79172· 477 933
91
80011 56 509 649 926 81349 570 710
3231 9 61 83356 472 652 84068 151 309
462 596 631 85403 85 97 579 907 83
86297 692 713 87160 586 619 802 19
88128 302 98 %2 89026 207 358 703 7
90171 238 444 687 804 6 931 91'l53
72 355 691 48 758 919 92307 90 487 528
745 93087 212 363 448 820 980 94071
184 348 497 512 40 89 845 974 95160
433 37 766 849 93320 464 664 81 889
97739 73 950 58 75 207 35 61 951 99503
100263 481 660 907 101333 744 10264
254 225 651 75 721 840 103019 40 542
1-0405 91 321 858 63 76 105334 391 458
651 l<J.6382 107777 108129 326 784 915
!09037 253 500 64 604 91799 996
1100S9 289 450 63 860 111066 123
448 827 112635 851 113080 90 387
838 11 4141 361 115053 271 6S9 860
2
1
}~~;
j~i 2~5 582 718 89

I

iJJ zg3
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120336 520 755 820 121254 905
122049 205 993 123055 105 404 564
1~4-019 218 125222 358 584 911 126792
l.,; 77 90 6 38784 128025 67 12833 207 71
410 129242 4-05 102
130041 349 549 732 131106 264 305
94 1320(}0 72 160 66 718 33 9-06 133205
344 4!!6 551 744 134926 135129 398
58! 136072 690 934 137042 184 38~
1
~_, 265 401 659 701 34 908 47 1392'.J.
7JJ 918 s2
141172 433 40 515 32 49 616 755
.14.W23 35 ~99. .143646 101 144132 569

170 886 145028 928 146173 240 668
148555 881 149312 675
150060 169 314 641 735 807 76 15146
553 152210 578 932 153028 127 822
154158 59 263 740 155172 156037 618
90 8 15728 153 583 752 15821 56 800
155335 408 654 762 76 800 946 65 16
161476 49 601 162786 166535 97
164348 463 936 165734 166268 412 838
94 925 97 167240 168-056 857 943
169048 134 684
170221 636 171601 172287 433 713
880 173480 87 750 886 942 174075 374
581 82 175020 159 233 410 177053 203
558 683 178035 80 148 411 556 787
179087 225 355 754
180435 181199 577 663 765 94·7
182228 414 532 833 946 183081 673 723
184155 185096 500 727 186823 187440
638 771 835 46 68 188163 219 389 414
635 889 189278 327 446 933
190475 70 785 87 192166 575 192069
397 584 811 990 192096 1-06 56 336 621
762 194197 296 353 72 459 605

mc"agn~enie
Wygrane po 100

zł.

446 2485 3862 4453 6263 7837 9865
10796 11038 12281 16516 18686
23773 24150 667 95 26883 27307
28273 92 29235
32036 683 33894 34142 403 35525
36790 38282 356 39506 960
40227 817 41769 42284 43010 44657
801 46709 58 48778 822 49471 548
50197 51634 53807 54425 687 908
55124 545 919 56649 847 58001 11
363 546 906 99 59301
=61112 711 62827 79 63812 64139 672
65104 940 66622 805 68708 69460 550
962
70978 71348 73121 251 74134 75207
347 421 76214 486
~80114 51 530 81256 322 851 82390
86165 470 77 604 88973 89058 144
90254 375 521 91939 50 92025 93130
391 474 94004 422 96239 97873 959
98698 99957
100109 102974 103218 73 106444 609
107391 108237 109273 546 737
111247 112134 494
644 113329
115526 116633 117005
120793 121344 463 960 123586 125202
688 904 126092 956 127127 236 59
128337 458
131403 133237 73 576 134162 521
135759 137018 151 506 138091 640 993
139905
140737 141582 142557 690 143636
145589 806 148232 622 149686
151025 446 157603 158027 159352
943
160105 617 161543 162293 804
163529 164755 166538 167270 533 713
818 67 931 33
171513 614 174983 176623 177243
181337 183716 80 184007 489 186479
187154 924 57 189485
190370 191395 192071 315 580 783
194285 688
29~

Wygrane po 50 zł.

f075 184 262 608 85 2146 786
3450 4080 6556 7047 514 8623 762 8078
402
10975 77 86 11013 266 657 12687
13517. 846 14369 933 15033 225 16327
515 676 88 876 17683 711 18651 19137
·20856 21715 946 22545 753 885 24133
487 25154 417 25 625 27147 463 582
29199 374 653
30543 700 31160 32002 60 859 33051
219 533 828 34412 840 35227 888 36029
175.38282 386 39606 960
40779 916 41024 5ł2 42335 43177
470 44181 850 45665 46139 71 565 7(}9
47296 49517 702 68
50176 290 51653 858 528<;5 54631 951
55692 831 968 56391 542 815 58194 89
738 59971
61193 62044 302 64610 67737 96 834
99 68831 69232
. 71114 387 418 702 6 924 73099 74220
75222 557 76658 897 77736 78538 79574
79
80354 527 89 81724 28 869 83214 565
752 84602 85119 406 86939 74 87162
31.0-662 89843 965
92018 868 93162 205 404 77 831 907
94148 853 95172 581 617 96399 97455
99230 393 546
100133 101501 10257-0 781 89'j
103336 104725 105641 763 106149 619
107415 692 108229 74 109145 387 647
110004 6f1 111433 88 588 112244
448 53 113426 906 114107 10 115891
116948 117731 118072 531 119064 145
451 700
120446 716 121591 122325 123470
843 124771 970 125189 258 964 126657
966 79 127441 549 670 129165
130358 131769 132040 133543 134545
718 862 136463 730 137102 399 435 719
138671 977 139036 507 22
140062 99 598 .141151 3'52 737 142220
393 143670 847 144346 145281 337 479
545 146085 147226 148572 149626 861
150431 51 579 601 56 752 809 151604
740 89 152833 154504 155079 401 569
156973 157798 158021 27 159094 472
679 726 f63
160244 728 34 161766 162239 '163780
1
64925 165070 165 260 550 833 945
167078 443 630 169256 654 867
171320 172846 173-059 174630 cm
175712 17B121 406 21 46 179084 605
180707. 181071 397 .18.2042 352

183765 184085 279 430 777 18678f
187664 924 189377 485
.
190249 951 191299 671 726 981
192726 840 193149 212 25 880 194W4'
399 899

~V-

te

riagnien~e

Gł.óWNE WYGRANE
Stała dzielllla wygrana 20,000 zl.
na nr. 152102.
15.000 zł. nr. 142687.
Po zł. 500 na . nr. nr. 52571 67620
104743 104790 183079.
Po zł. 400 na nr. nr. 102706 133468
148829 183151.
Po zł. 200 na nr. nr. 7108 11800
34567 35596 55127 56040 59553 79591
96606 99497 1439'l6 179957 181956
185773.
Po zł. 150 na nr. nr. 19255 21589
34996 4t'l57 42518 43604 46165 54992
58313 68893 88852 89930 91988 96412
97981 108157 112336 116180 125633
130856 133698 136593 139992 142127
150274 154136 164606 166094 173620
188267 190611 193851.
Wygrane po 100 zł.
1197 924 52 4210 680 85 5194 416
6100 837 9566 759.
10031 269 851 11222 879 945 47
12645 826 13139 14932 16578 17698
791 969 19255
20406 21055 665 22339 502 23639 55
24164 726 61 851 25059 26690 27090
28159 617 704 29481
31001 156 32010 177 565 33024 224
318 438 520 34094 36495 37549 763
39252 607
40378 41388 572 42570 43604 44889
•15527 623 788 46730 47661 85 48839 .
50333 771 51079 277 855 52666 986
53010 74 56184 416 5809~ 793 827
60201 61082 62838 64~9 66453 853
67260 577 68{)58 623 69345
70383 72810 51 74002 111 77678 728
78424 833 981 79608 786
81911 82005 276 760 800 84004
85372 458 528 812 946 87117 719.
88173 888 982 89517
90415 578 886 970 91177 230 79 626
92075 449 771 819 94731 95577 97762
98885 903 99756 956
100154 205 101351 917 102368 42{
104365 105086 485 106471 108160 973
1'10031 111899 112049 1!3150 114115
90 116051 260 117101 118613
120067 121798 123102 124153 338
125849 127715 128166 764 129466
130447 945 131272 927 133709 13449f
682 135072 252 137442 139009 116 574
140185 707 805 141790 143301 145077 .
146087 147582 975 148410 906 149617
150257 151156 543 152060 185248
153439 154020 585 155171 523 24 812
156613 157213 999 158758 159698
160967 161501 997 163697 775 941'
164597 946 165752 166712 1ó7364 506
SO 865 168279 169913
172183 175038 176401 690 177189
905 179203 13
181024 182505 183444 654 841 81
185707 824 186219 337 187291 188266
361 976 189723
190150 153841 154120 529
Wygrane po 50 zł.
1105 397 433 2593 3092 207 73 4270
382 952 5342 6241 599 827 29 8202 62
9096 484 724 831
11086 484 651 12053 145 209 514
13493 98 14247 594 704 15051 156
16298 17209 18616 19349
20017 75 118 21142 246 365 453 562
22428 584 23675 911 24726 25125 746
854 27457 510 676 28806 29797
30083 636 31520 32259 33146 622
34185 476 801 35709 36279 521 741
38121 562 989 ~9391
40012 514 41646 42026 877 941 43118
44571 745 45061 89 802 46854 47596
856 48463 672 49442
50325 51065 522 52447 870 53611 64
768 54008 29 687 55128 331 581 860
56204 57278 983 58127 547 592J1 507
60128 375 61203 615 62070 428 630
775 78 63332 621 835 64841 65240 346
582 66170 71 921 60 68260 69143 92
70539 899 71412 17 72118 202 326
778 73317 554 643 709 74794 75966
77331 402 716 28 920 78260 83 79020
80125 639 83579 84385 471 85106 68
97 531 86195 414 88842
90502 91410 825 95100 857 96621 818
98351 710 99659 761 77 997
100998 101224 319 38 908 103015
412 591 681 104 007 550 784 839
105201 106575 615 107224 99 437
108601 886 966 109029 163 525 54
110892 111292 514 734 72 86 112615
799 114371 781 115357 968 116334
120060 478 90 799 121283 375 687
122492 574 661 62 945 123450 693
124034 125023 790 1261S1 379 127305
468 558 848 128058 242 823 30 982.
130078 201 306 18 131152 54 132311
500 135249 603 136227 307 727 905
137057 65 136176 543 786 139663.
140773 141131 369 421 142570 143745
973 145124 268 146536 869 998 147899
148466 567 728 149260 973
150251 151081 580 834 152114 367
153457 503 604 37 52 759 61 155002
156439 647 1 157097 326 690 157082
158057 359 544 923
180301 183574
984
184235 749
185230 378 408 186116 73 187684 822
188031 337 189565 691 723
190325 471 191 ?.58 825 i,gJil.19 1&..'i
6.47 2-U .1~831

Str. "·
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Cz

Dl

oznańJ mistrzem

li' ho!keju na trawie
1:1 (0:1). W pierwszej części
meczu wskutek zdeJ"zenńa dwaj
grnicze Pa-czkows.Jci (WKS) i
bramkarz Stelli doznali poważnych kontuzji i mus.iano ich
przewieźć do szpitala na opatrunek, po czym powrócili w
dru~iej połowie do gry.
W drug:im półfinale Czami
(Poznań} pokomali kl. Siemiano·
wi<:e (śl.) 2:0 (0:0).
. W doda+kowej rozgrywce pół
fimałowej WKS pokonał Stellę
z GnieZIIla 1 :O, uzyskując bramkę ze strzału Busza. Dzięki temu zwycięstwu WKS zakwaHfikował s,ię do waJlci o tytuł mi
slrza.
W walce o tneciie miejsce

POZNAI'l. W PoznaaJu odby-!
rozgrywki finałowe o mislrzostwo Po·l ski w hokeju na
trawie. Do rozgrywek zakwalifikowały się dwa zespoły z Poznainfa, po jednym z Gniezna i
ły się

śląs.ka.
Drużymy powitał na stadfonie na Łazarzu prezes PZHT,

wygłaszając

okoliczmościowe

przemó.wienie, a O'l"kie-sfra wojskowa odegrała hymn narodo·
wy. Bezpośrednio po tym roz·
poczęły się mz?,rywki na dwóch
przyle~łych bo-iskach, do-skona·
le nrzygo.~ ow~.nych do gry.
W -półfinała.ch Wo:s:kowy
Klt<h Sportowy fP<>znań) uzyskał ze Stellą (GnieZlll.O) wynik

ensacJ z

róż

Stella pokonała Siemia.nO!Wice
$1. 1 :O (1 :O), jedyną bramkę zdo
był w 6 min. Madejak.
Spotkanie finałowe z WKS.
zakończyło się wynikiem 0:0,
0:0, 0:0 i 2:0, decydujące spot!<anie o tytuł mistrza Polski dało wynik dop·łero po dwukrotnym przedłużeniu. Gra zes.połów była równorzędna. Jednak
na drużynie WKS znać było
przemęczenie dogrywką poran·
ną ze Stellą.
Bramki dla Czarnych uzyska
li Adamski i Kasse. Czarni w
ten sposób po raz pierwS1Zy zdo
byl1 tytuł mistrza Polski, 2)
WKS, 3) Stella, 4) Siemianowi. ce.

yc dziedzin

Na stadionie Wojska Polskie niem tegorocznel!o sezonu na śląsku.
go w Warązawie rozegrany zoNa specjallJl.i uwagę z~ługują wyni
stał tow_arzyski mei:z li«.owych ki w rzucie młotem. Pierws..rych trzech
,,.
zawodników przekroczyło 40 metrów,
drutyn Wars'.'!awianki i Polonii. przy czym Kocot z Sokoła Tarn. Gó·
Zwydężyła Warszawianka w ry w rzucie poza konkursem uzyskał
stosunku 2:1.
48.09 mtr. prawie o 2 metry lepiej od
Do przerwy prowadziła Polo- rekordu Polski Węglarczyka.
nia 1 :0.
DRUGA PORAŻKA I. K. P. W MIREKORD POLSKI NA ' ZAWODACH
STRZOSTWACR BOKSERSKICH
LEKKOATLETYCZNYCH W KATOLODZI
WICACH.
tćDż. W Lo<hi ro.zegrally został
KA '!'OWI~. W n!edzfo!ę "' Kato- mocz boksers.ki o drużynowe m:str.?JO·
wieach odbyły sii zawody lehk~atle- 1 sforo ł.o-dzi pomiędzy I K.P. a W.imą.
tycz.ne, będąoe oficjalnym zakończe.
Mecz te.n za.kiońozył się nieoczek.!-

wa.ną przeii-aną m.isf.rzowsktego zespo

łu ł.octzi - I.K.P. w stosunku 7:9.
Jest fo druga z k.olei poratka IKP.

~orwodiowala ona utratę s.zans na zda
bycie mistrzostwa w b!eż. roku.
ORKAN ZWTCIĘżA WARSZA·
••-WIANKĘ
. ..._.__ w k"BOKSIE.
d „
S po~an1e O<J"K.Sers ie o ru.r.vnowe
mistrzostwo Warszawy w kl. B pomięctzv Orkanem a Wars.zawia.nkl\ wy
gr~ł Ork
w sh•11„1ot 9:7.
MAKABI - ~ORT BEMA 11:5
W meczu o mts.trz. drutynowe bok
sersfo:.e Wansrr.awy Makabi poko-:ia·
nała Fort Bema 11:5, a Potania Legię 10:6.
0

Crarovia-~uc

olski

„

Juniorek Zastawniak strzeJI · 3 bramki
KRAKóW. Oczekiwane w drużynie ligowej jest swe~o
z wielkim zainteresowaniem n rodzaju rekordem. Poza tym
wody ligowe Cracovia - Ruch drużyna Cracovii grała bez sła·
zakończyły się zasłużo.nym zwy by<:h punktów.
.
cięstwem Cracovii 4:2 (2:1).
· Bramki zdobyli: Za.1;ławniak
Zawody powyższe wywoła· (3), Góra, dla Ruchu: Peterek,
ly w Krakowie ko.Jo.salne za,in· Wiechoczek.
teresowa1!ie, gromadząc około
WISŁA PRZEGRY\VA
S tys. w1c.zow, w tym wielu §lą
zaków. Ze względu na wielką
Z POGONIĄ 0:1
wa~ę wyniku dla Cracovii, któ
LWóW. - We Lwowie ro.ze
rej ewe.n t. porażka . przekreśliła gu.ny z.o·stał w niedzielę ostatby jej szanse do tytułu mistua ni w tegorocznym sezon.ie mecz
Ligi napięcie na widcwni było ligowy. Przeciwnikiem Pogooibrzymie. Dla Ruchu zawody ni była Wisła, która została po
powyższe były stawką o tytuł konana 1 :O (1 :O).
wicemistrza i ewent. supremac
Przebieg meczu był dosć cle
ję piłkarstwa śląskiego nad kra kawy, mimo, :że rozegrany zo·
kowskim.
stał w czasie silnej wichury. _
Sam przebieg gry dostarczył Gra była w sumie źup~łnie rów
widzom wie;e emocyj. Zwyc1ę- norzędna. W obu drożynach ·
st:wo Cracovii było w pełni za· najlepszą formę osiągnęły atasłużane i mogło być cyfrow() ki, natomiast słabo wypadły linawet wyższe.
11ie pomocy.
Był to
jeden z najlepszych
• d
b
WARTA GROMI ŁKS 7:0
mecz·jw tc. 1 rużyny W iei: re
ku. Pewnego rodzaju bohatePOZNAŃ - W Po,z;naniu Oi.łrem nazwać by można debiu- był się przy pięknej pogodzie
tanta w ataku juniora Zastaw· c.sfami w tym sezonie mecz li• •
(b ra ł u dz1a
· ł w zespo1e
• gowy pom1ę
· dzy LKS a W arwt,
i„
n1a.\a
Cr_a~OVlt„ w t urnie)~
· · • • ó
-- '- •
k
f
JUn!or w o za.K.Onczooy
wyso ocy rowym
mtSltzQ-stwo Polski)., licząc~~„ zwycięstwem Zielonych w stozaledwie lat 15, który zdobył o- sunku 7:0 (2:0). Gra obu drustrogi napastnika, strzelając 3 żyn była żywa, interesują~ i
b ram1tt,· co na p1erwszy
·
<
ł
1•
•
•
wys~ęp sta a na wyso.inm poziom.te.

I

FrandaRewelac11inr
zwtdeia zmistrza
świata
kraia zagranicv

Craccvia

I

twą,

b~uletrn

zakończoll}'

Niedzielne rozgrywki o mi·
strzoshvo ligi śląskiej dały na·
stępujące wyniki:
KS Chorzów - KS Pollcyjny Katowice 4:1 (1:0).
Słowian Katowice Con·
cordia Knurów 7:3.
Naprzód Lipiny Czami
Chropaczów 2:1 (1 :1).
06 Katowic"' - Slavia Ruda
5:2 (3:2).
W tabeli prowadzi Sląsk
$więtochłowice- mając równy
stosunek punktów 7:1, z Na·
przodem z Lipin.
CZECHSł.O\Y/AC3A BIJE
W Sihiu (w Rumunii) rozeAUSTRIĘ 2:1.
grany został międzypaństwowy
PRAGA.
W Pradze Cze·
mecz w Szczypiorniaku pomię
...
ldej
wobec
35.000
widzów oddzy reprezentacjami Polski i
Rumunii. Zwyc:ęzyła Rumunia był się mecz piłkarski Czecho·
słowacja Austria, zakończ:o·
w stosunku 10:8 (5:5).

sensacyjnym
Francji nad mistrzem świata - Łotwą 25:24,
do przerwy prowadzili łotysze
w stosunhu 19:7.
SOLD AN DOSTAł. POSADĘ
Sekre~ariat Cracovii informuje nas, ze starania o za~rzy·
manie So!dana w Krakowie po
wiodły się. Soldan otrzymuje

Poraika Polski

w Sz11J1piorniaku

nv zwycięstwem Czechosłowa

Za kcrdonem

gr1n·fz vm

BERLIN. - Niemcy - Nor3:0.
RZYM. Ferencvaros (Buda·
peszt) - Lttzio 5:4. Piola zdobył 4 bramki. Mecz ten zadecy·
dował o zdobyciu Mittropacup
przez Ferencvaros.
we~ia

wirIil -

HCP 10 : 6

cri 2:1 (0:1).
Czechosł.owacja z
· ze!mjące ją cięzkie

uwagi na
mecze w
Londynie i w Glasgowie, wysta·
wiła w reprezentncji kilku mło
dych zawodników, którzy wy·
ryadli bardzo dobrze.
. PRAGA BIJE WIEDEN.
WIEDEN. W Wiedniu woJec 11.000 widzów odbył się
mecz międzymiastowy Wie:leń - Praga. Czasi i tu od·
nieśli zwycięstwo 1 :O (1 :O).

RUMUxl!A PRZEGRYWA
POZNA.N. W Poznaniu odbył
Z WEGRAMI.
mecz bok::>arski pom· ęclzy
BUKARES7.T. Drugie reWartą a HCP, u!icńczony zwy
mnii i Węgier
cięs~wzm Wz:rty w sto~tmku p rezen~acje r
10:.6. o mistrz.oshvo :ln~żynowe ro.ze~rdy _w Bu!rnre~zcie mecz
okq~u pczm:.ń!kie~o. f.focz rp· m1ędzyprtis : wowy. 7'1w~:ly roz
ze~rany w fa}a 1 'ly~h w"'n'n'·ach "•„zygnr:1i "R swoją korzyść
wyka.zał po.z:Cm przeci.~tny.
Węgry 3:0 (2:0).
s.ię

I

padn!e dcplero na 0&tatnłm meczu li-

gowym.
U dcłu tab<eli spadek Garbarni V>stał fuż rczstt7y~n~ęty przez zwyclęst
wo Pogom nad Wisłą.
gier pkt. st. br.
1) Cracovia
18 26:10 43:16

i

zwycięstwem

2) AKS
3) Ruch
4) Warta
5) Wisła

6) Po-toń
71 J. J(.S.
8) Wz.rsz.a.W1alŚ&
9) G;::t.Tbaruia
10}Dąb •

NiebJwale ·klapo. r

Amerykański Związek Produ
centów Filmowych poatanoostatnim posied:z:m:u postanowił przed początkiem każdego
filmu komunikować, że akcja
'ak i nazw!ska bohaterów filmo
wych nie mają żadne!!<> zw·ąz
ku z rzeczywistością. W ostatnich czasach amerykańskie wy
lwórnie już często dawały t~go
rodzaju zapewnienia, ale teraz
·cląc za ra.dą swoich .doradców
prawnych, pcstanow'.li opraoo·
wać specjalną formułę prawni·
czą i ogłaszać ją przed r.ozpoczęciem każU:ito fJmu.
Do tego kroku skłonił wy·
twórnię cały szereg niepor.ozamień i procesów, które zazwy·
czaj przegrywały wytwórnie.
Jest bow' em prawie ie niemo·
żliwym wynaleźć takie nazwiska, któr·e by nie spotkał-o 151ę na
ohszarnym terytor'um Stanów
Zjednoczonych. Gdv Walt 1' .9r
ney stworzył swoją Mickey
Mouse, z pe·wn:ością ni-2 wie·
dz'ał, ze w Stanach Zjednoczonych istnieje obywatel o podob
nym nazw!sku.
M·ster Mickey Mouse, który
mi e~ka w jednym z m.ia,stieczek
w Kalifornii, dov/edziawszy się

w«iai w tabeli

11row~dz~

Niedz!elne me~e o mistrzostwo J!l!i
nce wyjaśniły i=cze, kto ulobędz:e
~ytuł mistrza Polski. Crccevia 1.faHr"
zdecydowancmu zwycięst\YU n~d Ruchf:IQ umocniła się na pierwszym
miejscu, t,!le równO<:Zcfai.e ukończy~a
Już wszystkie roz:1rywki 1 musi c:zek:ić
PARYŻ. W ramach wystawy posadę w Muzeum Miejskim i
AUSTRIA PRZEGRYWA
b!crnie na dalszy rozwój wypadków.
światowej odbył się w Paryżu dzięki temu Kraków zatrzyma
Z NIEMCAMI.
Do tytułu mbtrza kr.n1ydnje p:>za
międzynarodowy turniej koszy· świetnie zapowiadającego
się
Mecz piłki ręcznej Austria- Cracovię, jeszcze AKS, kt6ry ma
kówki z udziałem Łotwy, Fran b!egacza.
Niemcy rozegrany wobec 20 r>rzcd sobą dwa mo:ze.
cjł, Niemiec, Szwajcarii, Anglii,
Jak wiadomo, Soidan miał tys. widzów zakończył się zwy Ch~c zdobyć tytuł mistrza, AKS
Belgii, Holandii i Luksembur- się przen1eść do Warszawy, cięstwem Niemiec 17:5 (10:0). musi uzy:kać przyn:ijmn:cj trzy pu.u
ty, wz-t!"d:tle dwa ptlnldy, eJe bardzo
ga
gdzie miał obiecaną posadę.
·Był to 29-ty mecz reprezen- wy:;ok~m sto:::unku cyfrowym.
W niedzielę rozegrany został MISTRZOSTWA SLĄSKIEJ tacji Niemiec.
Rozstrzygnięcie
praw:fopodobnie
finał pomiędzy Francją i LoLIGI OKRĘGOWEJ

24:8
23:13
20:14
17:17
17:17
16:21)
16:18
15:21
0:36

35:16
46:29
3$:33
31:21
24:23
3~:39

3bU

28:~9

0:54

„

•

VICOW

I

ie Walt Dysney, nazwał swą
myszkę w podobny sp·osób, cze
kał cierpliwie na dalszy bieg
wypadków. Dopiero gdy filmy
rysunkowe 'Walta Dysneya zdo
były
św:atową
sławę, wytoczył
Dysneyowi
proc:?s,
doma1a;ąc się wysokiego ods:z:ktidowania lub zniszczenia
wszystkich je~o filmów. Walt
Dysn(?y rad nie rad mus'ał za·
płacić żą.dane odszkodowanie.
Jeszcze bardziej gro~eskowy

16
18
17
17
17
18
17
18
18

był

wypadek, gdy auto gan~sł-e·
rów w p~wnym film.:e nosiło nu
mer wozu pewnego powa:!ncgo
kupca. Kupiec zaskarżył d-0 są
du wy~wórnię i otrzymał 20000
dolarów odszkodowania. Podob
ny proces zmus"ł inną znów wy
hvórnię fi'mową do zapłacenia
c<lszkodo wania
właściciefowi
karczmy, która nosiła tę samą
nazwę, jak karczma, w kt<X"ej
na film1e spotykali się gangsterzy.

StrzałJt w K·ólewsk: e~
1 osoaa odnics.a ranr

Górze

I

\\?czo.raj w nocy mieszkańcy
letniska Królewska Góra (gm.
Skolimów}, zaalarmowani byli
odgłosami k'.lku wystrzałów rewolwarowych, jakie rozległy s:ę
przy zbiegu Al. Prekicra i ul.
~zkolnej.

Na odgłos strzałów nadbiegł
będący w obchodzie p-0st., który
ujrzał leżąeego m~żczyznę :annego i drugiego, który usiłowal
zbiec. Pol:c;ant zatrzymnł uc!c!cającego, po czym zajął się rannym. Był to - jak siQ okazało
Zygmunt Cywiński, (Wi 1cza 51).
~ee&~eeeeeeeeeeeeee8eoc Powrac?.ł
en w t·owarzvshvle To
· ~ZYTAJCIE
m:tsza Okrasy, (w:eś Chyrce) ":
~ibacF. która cdb'Y\''.-da s:ę w
„WESOLE WIAT"OMOśC!" m:eszbniu J. Pfo~zczy.tiskie,fio
CENA 10 GR. w Królewskiei Górze-

W drod::e wynikła sprzeczka .
W pewnzj chwili Cywlński zaczął uc!ckać, Okrasa zaś pogonił za C. i dał do niel!o kilka
strzałów.

p·

.

d ~er·łvrz:1e1 pomocy ranne_mu
z. e 1 _c"rnrz pry~vatny, stw1erza;ąc 2 r~n)'.' P?Z•rz~.cwe prawe_!!o ram:erua t lewego płuca;
Po opatrunlm, C. w stanie
c!ężkim, prywaine Po;!otowie
prz(?w:ozło do szpitda Dz. Jezus.
Sprawcę postrzelenia, .Okrasę, po o-dchraniu rewo~weru, o!::ldz.o!lo w ar.zszc:e na posterun
ku w Skof mowie. Po!ic;a prowa
dzi c!cc1·:::2:::?:-:b, c2~cm ustalenia przyc.zH1y krw.awe,l!o uiścia.

d
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0:JNIKA
DOBROCZYt<łcY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH

1

By~o to w . cz:isa.c_h pr.ze&wojecnych. Bo-gaty kupiec w~
szawski, Antoni Olgmsk1, nabył szyb naftowy na Kaukazie
i przenió;;I się tu z całą ro.dziiną. Tu !!op<>"tkafo go wielkie nie·
szczęście: porwano jego uk<>ohaną jedynaczkę, Martę. Wszel•
~ie posz~iw~nia nie dały iadne~ rezuLtatu, dopi~o po mie~1ąc~ Olg1ńsk1 otrzymał li.st od ruezn~?eg.o· mu Selim - Chana,
ząda:ącego okupu za Martę. Gdy Olgms.k.i t~any okt11p złotył,
córka Wl!"óciła do domu. Niecllugo je-d111ak mógł się mil cieszyć
Olgiński. Marta była wcią.t smutna, zadumana., i po paru
~iach ,P~bytu w domu ucie~ła. nagli' .od .r~dziców, posyłają~
1m. dop~ero po pewnym czasie list, wyJaśniaiący przycrynę let
ucieczkii.
Z listu tego dowiedział się Olgiństld, te jego córka pokochała głęOOką miłoocią hexsma bandy zhójeck:iej, Selim-Cha.na,
który ni·e był ~cale. ~kłym zbójem, lecz mścicielem
krzywd ludz.kic~ 1 uc:śn:i.onych. Poryw~ł ludzi. bogat!~h, a
otrzymany od wc-h oku.p ro.zdawał głoduiącym, 111eer.cz~sliiwym
góralom.
Marta opuściła dom rood:7Jiców i pO&?>ła w góry, aby odszu·
~ać Seli.m - Cha.na i dzielić -przy jego boku - jego smutki
1 rado§ct.
OLgit1ski postanowił więc sam odszukać córkę. Prze·b rany
za Czeczeńca, uda.ląc głuchoniemego, gdyt nie znał m<>wy
czeczeńskiej, powęd:rował w góry dla odnalezieDJia ukochanej
jedynaczki.
•
•
• •
. A ~era.z, z~ bęi:Lm~v. kreśli~ d.alsze ~ 1 e1e Marrty i
O!g1ńsk1ego, opowiemy, w Jaki to ąlOsob Selim-Chan zomał
mścioielem krzywd biedmych i uci§nionych.
SeHm-Chan w mfodości był tytko ubogim pastuchem. Se- ·
limem. Jeszcze iako mfody prawie ch~iec przebil kindtałem
ofiocera, gdy ten rznicił &ię na pięik.ną tcmę Selima, Dtehitę,
by

i4

siebie. SeHm poszedł w góry_ NL umyśle jego powielki Ian
P ••

wstał

***

_ __

Gdy damulka w~ do ostatniego pokoju i ujrzała na podłodze Dem.ia.nkę z pętlą na szyi _ pob" gł
t h · t
t
.:1-!1_! _
•
ll2 a na yc mias ~ powro em W UZll,Wllll' PaJlilCZ·
nym str.achu.
~atujciel krzyczała
ochrypłym gł0$em.
1Wbiegłs·zy na korytair.z, ZaJUWażyła dopieTo te·
1·
'1,
•
•
•
•
ł
r~ ezące:&<> na z1enu, :zw1ą.zaneg'? SZlllUiatnl cz owieka. Lezący charczał C!ęzko. KobLeta zaczęła sz.ar·
pać drzwi, k·rzyc.ząc dz:ko. Widząc, ~ drzwi są za.
mknięte na klucz, kc·b ieta ro.zwarła okno i zaczęła
tak
·1· ·
, .
1._ • t
ał ul'
przeraz 1w:~ wrzeszczec, ze W!W'O ce c a 1ca
byla pełna ludzd.
Przede wszystkim zbiegłi się wszyscy lokatorzy
tego domu1 zaczęto war ,
drz . .
ł ,.
t .
. „
ie w
Wl J. wo ac• „o worz-

cae!

·

-Zamlmięto drzwi z zewnątrz! Wywa.żcfo je!
załamywała ręce damulka, łkając spazmatycznie.

-

\W chwilę później drzwi były wyłamane Do mie.
b' ł
ł
1 .J_: p
.
k"
w teg a ca a masa u'UJl,,l. rzede wszyst 1m
uwolmon·o służą02go z więzów i wyjęto s.zmatę z jego tl!St, któr~ mu Selim wpakował..
·

S

zk

a.n1~a

-

wziąć przemo(:ą,

-'

•

Po tym jego czynie tolnlene splądrowali c::haitę Selima.
za.mieniwszy ją w kupę gru.zów, 1llprowadzili gdziri piękną
Dtehitę, a w końcu schwytali i samego Sellina, który &ię pr.zu
pewien czas ukrywał w gW-ach.
Selim zMtał skazany n.a dwadzieścia lat katorigt
Jut na Sybirze, doką,d z<Hitał zesłany, dowied.ziaJ ałę
przypii.dikowo o losach swojej nieszczęśliwej tony.
Komendant policji t.rzymał ill przemoc" u siebie w du·
mu przez pewien czas, a potem wypęd.ził. Znaleziooo ill pó.t·
niej utopionll w stawie.
Na Sybirze Selim pra cował cię.t'ko w 1ropalni wraz z innymi katorżnikami, znoszą,c okrutne znęca.nie aię dozorców wię·
ziennych.
Selim pałał prai!meniem pomszczenia krzywd Dtebidy i
knuł plany uoieczek.i. U~ało mu się wreszc~ w ogromnie pomysłowy gposób (jako „nieboszcz,,k"' został wywieziony w
łrmn.nie) - uciec z kato11i.
Selim przybył po długi.ej, uciąrtliwej w~ówce o głoclzie
ł chłodzie do miasta Grozny, by nasycić wreszcie swoje pragniemi11 zemsty za nieludzkie wprost męki D.tehity.
Demianko &iecłaiał podchmiel0111y w swo'.m pokoju. ooukuj~ „wirzyty" urocuj żo111y
przY'}aciela. Zamiast mtodej k.obietv „wizytę"' Dem' ance zbotżył tego wieczoru Se'łim,
w.ibrojony w dwa ll'ewolw.ery. Selim obezwiła.<llnił dut~ego
i zmusiwszy Demiankę do napisania
oiwiiadczeftia: ,.Jestem
WJrzmJciem społeczeńsbwa ł za.sfuguję na śmierd" ', - ~ył
ntlę na szy.ję komend.anta policji.
Demiwko za msł n.a sallllll1'Ze. Sel!im patnył cbw parę na
awają ofiiarę, a po tym sc~o-rylkiem przeci-e.ł IP1llllllr.
Dem~~ jut beiz p!1ZY!bomno$oi 1J1padł na zi~
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Nie było innej rady: musi.ano oclwieić Demiankę
do zakładu dla umysłowo chorych.
Sędzia śledczy nic z niego ttle mógł wydobyć,
ani kto był napastnikiem. a.ni czy sznur sam się
przerwał, czy też napa-stnik przeciął go w ootat.nii.ej
chwili.
P.rzede wszystkim podejrzenie padło na służąr
ceeo. Zaaręsztowano g.o, chociaż ten Bogu ducha
win'.oo czloiwiek przysięgał na ws.zystkiich świętych,
że n.ie ma nic wspólnego z tą napaścią. Czyż mógłby
się w takim wypadku sam związać sznurami?
Jego przysięgi nic, rozumie się, nie pomagały
i n~ wypuszcza:no go z aresztu.
W parę dni później pomo-cnik kiomen,daltl.ta policji, który zastępował Demian.kę, o.l;zymał pocztą
list następującej treści:
„SzanoWlily Panie! Ostrzegam Pa.ma, że o ile
pójdzie Pan w ślaidy Demia.nki, skończy Pan, tak jak
i '0Il z szyją w pętli.„
Nie będę się cackał z nędzn:kami i wyr:zu:.kami
społeczeństwa. Zemsta moja dosięg'llllre każdego, kto
będzie krzywdził ubogich i ciem'.ężooyc4, a przede
wszystkim każdego, kto skrzywdzi moich braci z gór.
Załączam do mego listu
oświadczenie De:mianki.
Jak pa.n widzi, Demianko sam przyznaje, że j•zst
wyrzutkiem społeczeństwa i zasługuje na rozstrzelanie, jak parszywy pies. Dziwi Pana zapewne, Ż'2 De!ILainko pisał w ten sposób, ale nie zaprzeczy Pan
jednak, że załączona karlka jest pisana jego ręką.
Czy w.he Pan, kim jestem? Imi ę moje - Selim.
Teraz nazywają mnie już Selim-Chanem. Jestem
tym, który uciekł z Sybiru. Uci ekłem po to, żeby się
zemścić na Demianoo, który zgładził moją żonę
i dziecko... Od dzisiejszego dn:a począwsrzy moje
karzące ramię nie oszczędzi nikogo, kto w ja.ldkolw1ek sp.osób wyrządzi krzywdę góralom.
Pamiętajcie o tymi

„

Selim - Chan.

Gdy pomocnńk k.amen<lanta policji praeczYtał
ten list, mina mu znedła, a po tym wpadł w bezsiłlllą
złość.
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' Na.g!,e dał a.ię s.ły&eć dmwonek u cłrmwi.
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Selim przystanął z szeroko rozwutymi oczyma,
namyślając się, co począć teraz.
Potem prze:szedłsizy wsz~tk.iie pokoje, zbliżył się
do drzw.i wejściowych.
Selim był zupełnie spokojny, chocid zdawał sobie dookonale sprawę ~ niebezpiec.Z1eństwa, które
mu groziło.
Był wioony swojej przysi.ędze: skończył raz na
zawsze z uczuciem strachu.„
Zbliiżył s:ę do drzwi i zapytał: - Kto tam?
Usłyszał kobiecy głos: „Proszę otworzyć, to ja,
Warwara Aleks1ejewna". Selim ukrył rewolwery w
kiesieniach i otwonył drzwi.
!Weszła niska, okrągła, o peł.nei postaci damulka. z rumianymi, jak doirzałe jabłuszka, poJliczkam.i.
Ponieważ w korytarzu było ciemnano, nie mogła zauważyć związanego sługi, który tam leżał na
podł~. Sądziła w\ęc, że człowiek, który jej otworzył drzwi, jest włamme służącym Dem1·am.ki. _,Czy pan jest w domu? - zapytała.
- Tak, w domu.„ - odpowiedział Se·łim. ~
krywając sobą leżącego sługę przed wzrokiem kobiety. - Proszę ~J - wskazał jej wejście do
dalszych pokojów.
Gdy tylko okrąglutka., o pełnych kształtach damulka przestąpiła próg Dll$tępnego pokoju, Sel:m
otworzył drzwi, wyjął klucz i zamknął m.ieszkaniie
od zewnątrz. W ten sposób zabezpieczył się przied
ewentualną pogonią damulki. Po chwtltli Selim był już
na ulicy.
- Se.Jimfo, za:nadto zmiękło ci serpe, skoro
~ln.i.łeś
reg.o parszyweugo psa załpętli.„ ;-- :.~~~!'~!
.e po tym wyrzuty. szanow eś życie noru-~a
A może wrócić się tam? Może ,,wykończyć" tego
komendanta policji?.„
.
.
,
Selim nie myślał nawet o tym. 2e powrot do
dom.11 Demian ki oznacza: pewną ponżkę. J ~t tam
przecież teraz damulka, którą sam wpuścił do m:eszkania. Na pewno · po·®1osła krzyk, zobaczywszy
leżącego bez przytomności Demiankę.
Selim zastainawiał s!ę chwilę: wr6c!ć, czy nie
wrócit1 fotem. ,ma.~!!) ;r_!(k!L i P.<J6zedł _dailej ,P.tz~ą
1
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Tal{a bezczehi·ośćl

krzyczał.

~

Czy pan fesl w domu? -

zapytała.

Służący urywanym, ledwo do.słyszalnym głosem
opowiedział, że człow'.ek w stroiju Czeczeńca wszedł
do mieszkania, związał go i zakneb1ował mu usta.
Więcej służący Jlliie umiał opowiedz:eć. Omdlał
z ~.ze.rażenia i nie słysz.al nic z tego, co się działo
w ootatn:m pokoju„ Z omdlenia wyrwał go dopiero

krzyk damulki.
Nie łatwo było ocucić Demia.nkę. Wezwany lekarz stwierdził, Ż'2 n.a skutek przeżytego strachu,
Demi.wo postradał zmysły.
Gdy. go doprowadzoino do przytomności~ u Demianki rzeczyw'.ście wystąpiły symptomy obłędu.
Mówił coś od rzeczy i nie przestawał krzyczeć:
- Nie wpusz.czajcie go do mnie! On choe mnie
powiesićl Precz Precz!... - Nie p·omogły żadoo perswaz·je i tłuma-czenia: Demianko wciąż był pewien,
że stoi przed mm mocderca., i nie dopuszczał do
s'.ebie nikogo.
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·Murzyni i

Taka

be~z.elnośćl.„ -

Zadzwonił natychmiast do wszystkich k.onisa·
riatów, na wszystlcie posterunki policji i ~kazał:
- Bezczelny napastnik na k()mendanta policji,
Dem:ankę, musi być schwytany w przeciągu 24 godzin! żadnych tłumaczeń, moii p anowie! Ten niebezpieczny bandyta musi się znaleić w moich rękach
w przzciągu 24 ~dzin, zro.zum'. ano ?!.„
Pomocnik komendanta policji poTozum.iał się
również z sędzia śledczym i pokazał mu list Selim.Chana wraz z tfu.łączonym oświadczeniem Den;;i.a nki.
- Taki bezczelny upad.„ to n-ie.słychane! Coś
podobtttego nie zdarzyło nam s: ę jeszcze! - sędzia
śledczy był wzburz.cny. P.oHcja ile funkcjonuje.
Byłoby najwi ększym skandalem, gdyby ten ~es nie
był schwytany w przeciągu 24 godzin!...
Ale ani p·o 24 godzinach, ani po 24 dniach, ani
nawet po u9ływiiz 3 miesięcy nie schwytano Selim
-Chana. V/szelki trud i staranŁa policji były nadaremne.
Selim-Chan osiadł głęboko w górach, daleko od
jakiejkolwiek siedziby ludzkiej, t am, gdzie ody za,kła.daj ą swo,je gn '. azda, i zacz1ł now.2 życie, życie.
które im! ~ jego uczyniło sławnym n.ie tylko na Kaukazie, ale na całc1 ogr.amnej połaci dawnego !mperium carskieg·o.
Od teg:O dn:a r-ozpoc: -, ły się , tłumiąc1e dech w
piersi. fascynujące wydarzcnń.a w burzliwym życiu
Selim - Chana.
Dalszy ciąg jutro.

,,zielon~'' · Ch ~ ń czycy

Zgoła fantastycznie brzmią nerwowy" na organ.izm rybi. na po·suwać się daleko, ie nie·
wywody profesora H. G. Par- Wstrzyknął więc wydzieliny tylko Murzyna będzie można
keTa, który przed kilkoma dnia nerwowe z ryby jednostajnie przeksz ~ałcić na białego, białe
mi wygłosił odczyt na amery- szarej rybom o plamach na , go na Murzyna, ale również ukańskim uniwersytecie Hawar- grzbiecie. · Skutek tego zabiegu I zyskać nowe kolory skóry. Zda
da. Uczony wyraża przypusz- był oszamiający: plamy znikły! niem uczonego w przyszłośd hę
czenie, że nie tytko istnieje wy z grzbietu ryb.
dą również istnieli ludzie zielodzielanie wewnętrzne gruczoUczony jest więc zdania, że n i, niebiescy, pomarańczowi i
łów, ale również i nerwow. U- istnie;e pewien związek między tak dalej. Każdy będzie mógł
czony przeprowadził badania wydzielinami nerwowymi a ko- 1przyjąć kolor skóry, jaki mu się
nad rybami i zdołał uzyskać forem skóry. Jest więc możli- naijbardziej podoba.
„homon nerwowy" z subs :ancji . we, ze .w przyszłości bę dzie mo
nerwowej l'yb. Profosor Parker, żna, korzys tając z hormonów
Czy są to tylko fa!lfastyczne
1
nie zadowolił się jednakże tym rtarwowych zwi erząt , zmi e niać wniosk i, czy też teoria 'a da się
wynik iem. Chc- :ał stwi ercl "'.i ć ja· ~ "WoJ„ • e knlor s 1tóry 1 1 ~dz 1 de;. przc!JWW?i:l.,.1 ć w praktyce .oka
1
-~ :wpł~ ~era ten llhomon ·W_. ~abiegaeh ty ch b~~ie mo~- ł że P.rzyszłość,

!
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Scisła współpraca

Zgruchotanie taksówki przez autobus
Piotrkowie

w

,Na zbiegu - ul. Sienkiewicza i miejscu co~~niegdyś lek. wet.
Piłsudskiego wydarzyło [ się w Madejczyk uległ wypadkowi.
ub. niedzielę 24 bm. ciężkie
zderzenie taksówki z autobusem, które na szczęście obeszło się bez krwawych ofiar. Motor taksówki został całkowicie
zdruzgotany,
' Wypadek miał miejsce o g.
11-ej. jadący taksówką lek. wet.
Spiewak i .kierownik szkoły samochodowej p. Jerzy Papiński
w czasie jazdy autem p. Za wiślaka wpadli w momencie
skręcania w stronę ul.icy. Pił
sudskiego pod koła w1elk1ego
wozu osooowego Łódzkich Kolei Elektrycznych, · który najechał kołami' na motor taksówki łamiąc całkowicie przednią
cz~ść auta·. Pasażerowie prócz
str.achu i po.tłuczeń ni.e odni~ś.li
większego szwanku. Na m1e1sce wypadku przybyli n.atychmiast komendant powiatowy
PP. nadkomisarz Kaliszczak,
prokurator Filipkowski, komisarz Nickles i przeprowadzono
bardzo · szczegółowe wstępne
dochodzenie aż do zdięcia fotograf. i pomiarów włącznie c,o
ogromnie ułatwi zorjentowanie
kto ponosi winę ~yiJadku. Taksówkę prowadził lek. wet.
Spiewak, .który w tym samym

Usiłowanie

zabóistwa

W dniu 23 b. m. wieczore~
Michał, zam. we ws~
Łobudzice podczas sprzeczki
strzelił kilkakrotnie z rewolweru do swego teścia i szwagra
Włoch

~ojciec~a,
Baemagów
Łobudz1c~, ~mmy
we wsiStefana
zam.'
Bujny Szlacheckit'., lecz mkogo
nie zranił.
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prze am urządzeniem. Je.dno pokojowe mieszkanie przy sklepie.
Zgłoszenia: ul. Słowackieio 61.
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3 LAMPOWY

ODBIORNIK NA PRĄD ZMIENNY.
( 2 PENTODY) WYPOSAŻENIE
WtAŚCIWE DROGIM WIELOLAMPOWYM ODBIORNIKOM. ZASIĘG

IMPONUJĄCY. ZNAKOMITA SELEK
TYWNOŚĆ. UNIWERSALNY PRZEŁĄCZNIK NAPIĘĆ. OSZCZĘDNE ZU
ŻYBIE PRĄDU.

za got. zł . 198. Spłaty do 15 rat

szkol.ą
na marginesie Walnego Zebranie Koła Rodziców

domu ze

W niedzielę dnia 24 b m. w
sali gimnazjum Pry watnego Tow.
Szkoły Średni ej w Piotrkow ie
odb y ło się Walne Zebrani Koła Rodziców. Zagaił zebran ie
dyr. Patzek proponując na przewodnic z ącego dyr. Borasa. Po
pdyjęciu przedstawionego porządku obrad przewodniczący
Boras powołał na sekretarza p.
Tyszkę, który od c zytał protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe sprawozdanie z
rocznej działalności Zarządu
zreferował dyr. Patzek informując licznie zebranych człon
ków komitetu o dokonanej pracy dla dobra szkoły i wychowywanego młodego pokolenia.
Specjalna pochwała zdaniem
referującego należy się ustępu
jącemu prezesowi p. Jankowskiemu i przewodniczącej sek-

cji matek p. Kujawskiej, która
to sekcja położyła wielkie · zasługi w akcji dożywiana i organizowaniu imprez mających
na celu nawiązanie kontak~u
towarzyskiego grona rodziców
z wychowawcami i wychowankami.
Sprawozdanie kasowe odczytał p. Sienkowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kier.
Kotkowski kończąc swoje oświadczenie wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi z podziękowaniem.
Po dyskusji, w której zabie-

mówcy
nieliczni zarządu
tylko
rali głos
·imieniem
Patzek
dyr.
zreferował budżet komitetu na
rok 1937/38 zamykający się po
stronie dochodów i wydatków
sumą globalną 1867 zł 07 gr
(w czym saldo z ub. roku 571
zt 07 gr). P. Kotkowski zaproponow.ał pqdniesienie składek
do ~ zł co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem obecnych i budżet został uchwalony jednogłośnie w brzmieniu
przedłożonym przez ustępujący
Zarząd.

Absolutorium uchwalono je-

dnogłośnie oklaskując na cześć

wydatnie pracującej w ci'tgu
roku sekcji pań z p. Kujawską
na czele.
PIENIĄDZE ZAPł..l\CONE ZA Wybrany jednomyślną uchEtHO ZOSTAJĄ W KRAJU wałą nowy Zarząd stanowią
p.p. Kujawska, Kotkowska,Walczykowski, Patzek, Tyszka,
Sienkowski, dyr. Brzeski, Baranowiczowa, Saj, Komisja Rew.:
nacz. Babicki, kpt. Gronczyń
ki i Gostkiewicz.
111. Zamkowa 1O.
Karnojć i dyscyplina to pod·
stawy wychowania.
111111111111111111
Z kolei nastąpił główny punkt
111111111111111111
zebrania to jest przemówienie
dyrektora gimnazium p. Józefa
Kupujcie wyroby krajowe
Andysza.
Poruszając szereg doniosłych
uwag na temat ścisłej współ
pracy domu ze szkołą mówca
uzasadnił, że karność i dyscy·
plina to zasadnicze elementy
dobrego nauczania i wychowa·
nia. Kierownictwo szkoły stawia sobie za cel podniesienie
·da~skiei
poziomu towarzyskiego i obyczajowego młodzieży.
Planowosć pracy, ustawiczny
kontakt rodziców z wychowawcami to niewzruszalne podstawy. tej ':'"spółpracy wycho~aw
NAJTAŃSZE ŻRÓDŁO ZAKUPÓW
cze1, ktora tylko moze dac popończoch, bielizny damskiej, ciepłej i t. p. zy tywne wyniki. Trzy środo-

i magazyn
Józefa

'BRZEZIŃSKIE60
Piotrków-Tryb.

SKLEP

galanterii

Jer.zego Ni zi ń ski ego
Sienkiewicza 15

wiska muszą harmonijnie dążyć
do tego celu: pierwsze szkoła,
drugie wychowanie domowe
i trzecie praca we właściwych
organizacjach.
Czas skończyć włóczęgow
stwetn młodzie'ży gimnazjalnej
w godzinach wieczornych po

p

Zmiany w I

Loretta Young i Don Am:che :;:dawnym filmie
wykonanym całkowicie w kolorach naturalnych p.t.

KINO-TEATR

CZARY
w

Piotrkowie

Dotychczasowy Naczelnik 1
Skarbowego w Piotrkowie p. Stanisław Studencki,
który niedawno był awansowany · do VI stopnia służbowego
·został przeniesiQny na równorzędne stanowisko kierownicze
do Grudziądza.
Funkcje naczelnika I Urzędu
w Piotrkowie obejmuje p. Lucjan Krzewski, Radca Skarbowy, dotyczasowy zast~pca naUrzędu

W spaniałą i

·S

młodzieży~

niezapomnianą wygłaszając

przy tym podnio„ -0
kazanie. Po wbi- z
ciu gwoździ pamiątkowych przez Z
obecnych przedstawicieli władz t
doręczono sztandar dyr. Trze- ji
buchowskiemu, który z kolei o
przekazał go najstarszej klasie 1
VII po złożeniu uroczystego ślu- ~
Uroczystość rozpoczęła się bowania będącego najbardziej a
momentem · tej
nabożeństwem w kościele pa- wzruszającym
rafji św. Jacka celebrowanym religijno-społecznej uroczys_toś
przez ks. kanonika Jana Krzysz- ci.
kowskiego, w którym prócz
Imieniem Koła matek złoży
młodzieży, nauczycieli i rodzi- ła życzenia w krasomówczej
ców wzięli udział przedstawi- formie przewodnicżąca p. Dybciele władz w osobach p. Sta- kowska, która wraz z Zarządem k
rosty Strzemińskiego, posła na Komitetu położyła główne sta- ,
Sejm Jana Drozd-Gierymskiego, rania około zorganizowania tej
insp. Muchy, prezydenta Fisze- uroczystości i ufundowania sz-tan
ra. Ks. kanonik Krzyszkowski daru.
dokonał ceremonji poświęcenia
Należy dodać, że uroczystość
odbyła się w przepięknie dekorowanej auli w której na namiejscu widniały portczelnym
„Dnia Oszczędności"
rety trzech Marszałków: J. Pił
Centralny Komitet Oszczęd sudskiego, Ks. J. Poniatowskienościowy Rzplitej Polskiej u- go i Smiiłego Rydza. Na wstę
stalił . program obchodu mię pie uroczystości własny chór
dzynarodowego „Dnia Oszcz((d- szkolny pod batutą dyr. Sto~
ności", który dorocznym zwy- larskiego odśpiewał hymn naczajem obchodzony będzie w rodowy na głosy zysk\łjąc peł
dniu 31-ym b. m.
ny i zasłużony sukces.
W dniu tym o godz. 18-ej
Całość uroczystości wypadła
prezes Centralnego Komitetu imponująco.
Oszczędnościowego Rzplitej dr.
Henryk Gruber wygłosi przemówienie w radio. Po przemówieniu dr. Grubera audycję radiowa zakończy odśpiewanie
hymnu oszczędnościowego.
Centralny Komitet Oszczęd
nościowy Rzplitej wyda specjalną odewę do obywateli, która
umieszczona będzie w prasie
oraz rozplakatowana w instytucjach, na ulicach i lokalach
instytucji oszczędnościowych.
Ponadto zorganizowane zostaną okolicznościowe pogadanki w szkołach, oddziałach wojskowych, Oddziałach Korpusu
Ochrony Pogranicza, policji
państwowej, straży granicznej i
innych organizacjj jak również Sprzedaż
urządzane będą akademie i obchody oszczędnościowe. Gmachy instytucji i urzędów udekorowane będą zielenią i flagami państwowymi.
uroczystość

święciła

ub. niedzieli szkoła powszechna im.
Ks. Józefa Poniatowskiego w
Piotrkowie. - Było to poświę
cenie piękne sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski tejże szkoły.
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w

treści

Obchód

UNION

i demostracje wfirmia:

Karol KR06ER
Piotrków Tryb.
ul. Legionów 15.
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Wielka pieśń miłosna dwojga kochających się serc
Technika kolorowa „Ramony" zrewolucjonowała
cały świat filmowy.

(Dawn. „Nowoki)
w Pio trko ude

Aleja 3-go Maja

Wydawnictwo· Leopold Kujawski

czelnika Wydziału II Izby Skarbowej w Grudziądzu, który uchodził za znakomitego fai;howca z dziedziny podatków bezpośrednich. W czasie swej dłu
goletniej pracy ·na wyższych
stanowiskach w administracji
skarbowej na Pomorzu zyskał
sobie p. Naczelnik Krzewski
całkowitą sympatię ludności i
pełne uznanie władz przełożo
nych. ·

to symbol honoru

11

i ROBERT TAYLOR w filmie p. t,

TYLKO RAZ

Nad program

aktualności

KOCHAŁA
krajowe i zagraniczne

Początek o godz. 5 p.p., w niedziele i święta o godz. 3 po poWł.

UW AGA! Już w krótce TAŃCZĄ CY PIRAT
barwach naturalych

Początek o godz. 5 p.p„ w niedziele i świ ę ta o goi z. 3 po poi
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Za Redaktora

Skarbowym

Sztandar
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Urzędzie

Piotrkowie

w
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„Kaliskiej" ,co jest plagą wszystkich szkół miejscowych, a co
musi być stanowczo ukrócone.
Wyczerpujące przemówienie dyrektora p. Andysza spotkało
si~ z pełnym uznaniem ze strony zgromadzonych rodzieów.
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.Drukarnia 14,.raiowa."· Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkiewicza H,

