Piot·rków- Tomaszów -Radomsk o, piątek, dnia 3 grudnia 1937 r.

Nr. 333

'

Cena JO groszy. Rok XXIll

,,~~~. - -~- ART~: ETYZM

..
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trob1e, mesmak w ustach, brak
apetytu, skłonność do tycia,
plamy i wyrzuty ~a skórze. Fil· · trem dla krwi Jest wątroba.
C_horoby złej prze~iany. ~aterii
!11szczą ~~ganm~ 1 przyspiesza ·1ą _starosc. Ra.cJo.nalną zgodną
z natury kuracją Jest normowa_-

.

ws· k . I
<·

Zanl~czy_~zczon,,a krew ~oże nie czynnności wątroby i nerek .
Dwudziesto letnie doświadcze
powodo~ac szereg rozmaitych
dolegl~wości: .._bó!e ar~re~y.ctne, _ni~ wykazało, _że w chorobach
wzd~c1a,. odbtJama, bole w wą- na tł~ złej przemiany materii,

.•

. '·

chromczny ch zaparciach kamieniach żółciowych żółta~zce artretyźmie mają ' zastosow~nie
ziQła "Cholekina za" H. Niemo·
jewskiego. Broszury bezpłatnie
~y~yła labor. fizj.-chem. „Cholekmaza", Warszawa, Nowy
Swiat 5, oraz apteki i skł. apt.

o opozrciil
,Klub parla ment arny O.Z.N. zapowłada.rzecżowy· stosu nek do
; - Wiel ka mow a -gen.·Zellg owsk iego_

Rządu

sfanęli IW:l.zle zna;.
prelimł nenia siły, bogactwa i znacze- dynfe · sprawa · Gdańska. Nato- zmluą ordynacji z zachowa• le O. Z. N.
patriotyzmu , u·
swojego
ze
ni
spoobecnego
Jednakże
niem
j
aarzem budżetowym wniosła nia Polski spotka się z popar- miast w polityce wewnętrzne
czciwości i oddani sprawom
nie
a
ludzi,
na
głosowania
sobu
linii.
wyraźnej
i
jasnej
brak
killta niezmiernie ciekawych ciem Koła •
Oświa~· że obecny gabi· listy. Należy stworzyć cen~ doPi-a publicznego . Poe! promomentów. Wyszły na jaw róż
Qet nie posiada -linii politycz- ?part~ n~ zasadach.. ~e~l- gra~ tego Obozu mo~ą się w za
ne _ poglądy, nurtujące wśród
nej. Ma się wrażenie że posz- Jań~kich. 1 Konstytuc71 Kwietruo sadz~e wszyscy. podpisać:
posłów.
Mńmo to mowca ośwuadcza.
położenie
omawi;\
Hyla
acu· we1, ktore było-by hamulcem
Pos.
e ólni ministrowi~
· ~ienys~ z~brał ~los pos.
? na szkod- ~ecfre swego własnego ~ląci-!.~ przeciwko. dwum skra~ym prą że 11;ie .może doń. zgłosić przy•
wskazui
Jraictwa,
r1·
świ!fzłńsk1, ktory złożył nastę
liwość karteli dla naszego ży Brak programu w sprawie mło- dom. totahstycz.nyD?„ Wimna na stąp1enia. S~i:on.Ill1ctwo to pow·
pujące oświadczenie:
cia gospodarcz ego, nadmiernie dzieży i mniejszoścl narodo. stąpić rekon.&t:UkCJ8: rz2\-du! by sta1e w c~wili, gd:y mamy nó'!'
W1SZystkie_
wysokie ceny wyrobów prze- wych. Gwałtowne zmiany w ad otrzymał on .Jednolite obUcze. kon.stytucJę: gdy
sprawy panstwa zostały uregci
•
adiza,'
„
. .
mysłowych, nieust~pltwość w
!;e~ i istniej" wyraźne wr.
·1" me„Wysoka Izbof Na terenie zakresie reformy rolnej. Doma· ;,hl,i~ac11
ocelów
dla
funduszów
się
ga
ane
zorganizow
Senatu
'
i
Sejmu
Gen. Żeligowski ·zastanawia
,,Jeżeli dodamy - m6wi pos.
Parlamenta rne światowych wsL
zostało Koło
nad sytuacją, która była
się
pogłoski,
te~o
do
omawia
icz
Bogusz
Hermanow
Pos.
Obozu Zjednoczen ia Narodoma iem 1926 i stwierdza..
przed
po,seł
gfos
zabrał
kolei
Z
wego. Jako prezes tego Ko~a zagadnienie młodzieży i wid7.i ku~ujące · o ·-zamachach , o noideowy, kt6ry dotych•
obóz
że
który
Żeligowski,
.
generał
musi·
to
,
Bartłomieja
św.
cach
Przew jego imieniu mam zaszczyt korzystne prz,emiany.
krajem i posiada
rządzi
czas
opozycyjstrzega przed plagą pijaństwa, my stwierdzić, że całość nie wygłosił najba.rdzi~j
oświadczyć:
powinien - wejś6
zasłuj!i,
duże
Na
nie.
przemówie
ostre
i
ne
•
Bior§C czynny udział w akcji która niszczy ludzi i nawołuje, przedstawi a się ~6żowo się za wstępie oświadcza , że na czeciąg na odwroćie)
(Dalszy
a
·wypowiad
Mówca
IOrganizowania Narodu dla wy by wystrzegała się tego nało·
,.tllicnia przeznaczeń, które g\I, bo biada pijanym narodom.
.
.
Wystąpienie pos. Hermano~ Naród czekają, grupa ~
eł6w ł "' senatorów, skapionyCh wicza wywołuje wesołóśd w
W Obozi4, Zjednoczen ia Naro- całej Izbie„
.
ew~, postanowiła powołać
życia Koło Parlamenta rne
zakończonr
•
celem zorganizow ania i pogłęmi ·Pó- ' bowiązań,' Jan Tyszyński . posta ITam spotkał się z oporem bramiestkańca
Między
J
uU ZI
bieida pracy swojej w Sejmie i
h. Grzeczka wóPo$. Bogusz stwierdza, źe ca kości Wojciechem Grzeczką a rał się o zaświadczenie w od- ci Tyszyńskic na pomoc kilku
Senacie.wezwał
wczas
niepod
urzędzie,
IConstytacja, pod którą wid- le społeczeństwo otacza u-mi- braćmi Janem i Leonem Ty- powiednim
zabrał z je- sąsiadów. To samo uczynili Ty
ai~je podpis Twórcy naszego łowaniem wojsko i skupj,one o- s?yńskimi wybuchł spór na tle obecność Gr;eczki
i szyńscy i wkrótce wywiązała
nieśmiertelnego kol-o Armtt jest gotowe do n.aj- majątkowym~ Grzeczka był Ty go zagrody 3 krowy i· konia
PaDstwa · i
się krwawa bójka, połączona
rolniznajomego
u
je
umieścił
Nauczyciela Narodu oraz te· wyższego wysiłku w celu obro sz)rńskim winien 1.000 zł. Poze strzelaniną .
o.
Kamińskieg
ka,
dłuzapłacić
mógł
nie
. nieważ
IJameJJt, zawarty w czynach i ny granic.
W wynik'1 strzelaniny Jau
się
szy
odwiedziaw
Grzeczka
na
się
zgodzili
Tyszyńscy
gu,
gospoodcinku
na
Poprawa
aowach Józefa Piłsudskiego,
został ciężko, a jeTyszyński
ie
oburzony,
tak
był
tym,
o
darczym jest wielką zasługą to. aby :wierzyciel uregulował
~dą naszym drogowska zem.
lżej ranny. Poli·
Leon
brat
go
urnodotrzymać
nie
postanowił
Gdy
m.
inwentarze
Skupiamy się wedle zasad wicepremie ra Kwiatkows kiego. zaległo_ść
prowaązi enermiejscowa
cja
się do Kamińskiego,
wyrażonych w deklaracji tuto- Polityka zagraniczna jest do- ł Grzecz~a ociągał się z wyko-{ wy i udał zwrotu
e
dochodzeni
giczne
.
inwentarza
wej płk. Koca która jest dekla- bra, pewien niepokój budzi je- naniem . wzi_ętych. na siebie zo- żądając
racją· ideową ·obozu Zjednocze
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dwócb

n1epo

;;.; Dwa
zE:if
fółowo fi~·t
rozpatrywa ny w Komi' gcłZie będziemy mieli moż·
~ć 'dokonania dokładne; ana- Cyfr i faktów i skonfronto
rania jej z rzeczywistością
kraju, oru możliwościami wyID.icnia zadań prze~ Pańdwo. Tam też określimy swój
1tos11nek do poszczególn ych
czq~ci - budżetu.
Słosu~ek nasz do prac Rzą·
da będzie zawsze rzeczowy z

~

wo. r.ki ludz.kiego mia'Isa

•
b d Df W W
.
' arsza w1e
pOZOSł8 ł y· po Słrasz1•IWCJ• Z rouderzenia.
nęło kilka doi, a lodiaiorzy doo

M.akaibryczma z-brodnia rote- szło do wrzajemnych waśni, gdy szły da~sze
Widząc przed sobą trupa, mu interesować się poczęli ta„
grała się w Warszawie (Tairgó- na drodze obu stanęła łtobi~ta,
na ohwilę oprzytom- jemn.iczym znik.niędem Sitkmr
Pri:ybylski
któ
a,
Ciemiews,k
Józefa
niejaka
3.
wetk) pr.zy ulicy Serdyńskiej
tymcza·
W domu nr. 3 przy wymienio rą Przybylski wbrew woliSitków niał, poniesiony jednak ciągle żą skiego. Sam morderca.

skiego sprowadził do pokoju ja
ko jes.zoz-e jedną sublokatorkę.
Na tym ile powstawały między lobtnrami gorszące awan·
tury. Chwytano ~ę pierws-z~ch
le~ych pret':kst.ow, aby ~Je.zachowaniem pełnej niezależmme o~cac się ~zw1skam!-i
nośCl w ocenie jego lziałalnon~wet wie!l~rot.nie dochodZla
id. Każdy pożytywny wysiłek
do rękoczynąw .
łó
powięk
do
zmierzający
Rządu,
Kipra dni.~~ V1treszde, .gdy
!' mie~u był~ tyll{(:~ o?at mę
zczyźru, S11tkowski ozna1m1ł Przy
byilsilciem~ że zaiłega z komoirnem i nie ma zamiaru dłUżej cże
81ak mu Jei Senacie
kać. Chodziło t-ą o kwotę dwuO.Z.N. raz szereg innych zwolennikó w d.ziestu złotych.
Koło Padamenta me
Rozwściecrony tonem Sitko:wiczy. w tej chwili 101 posłów i płk. Sławka nie zgłosiło swego
Przybylski rzucił się do
skiego
O.Z.N.
koła
do
ia
O.
przystąpien
temu
Dzięki
senatOTów.
37
przed sobą jednak
Miał
bójki.
Z.N. po.siada w Seimie więkprzypuszczają, sii-lniej•siU?.g o przeciwnika . Krew
kuluarach
W
' .zosć, natomiast brak mu jej w że w najbliższym czasie powsta
zawrzała w nim. Instynkt zbrod
Sc.nade.
ną i nnie kluby polityczne, a ·n i odezw.ad: się w nim i kio.s kan
W kuluarach utrzymują, że więc lud•owy, demokratyc zny,
dojf'zawszy i)od kuchnią toporek
liczba. członków zwiększy się. oraz katolicki.
por-wa.ił jfo w ręce i zadał nim po
Ogólnie zwraca uwagę, że ani
Posiedzenie Senatu z ostało tężne uderi;ooie w głowę przePłk. Sławek, ani wicemarszałe na p'.ątek o godz. ciwn-Lka. Gdy SitlmwSikii zwailił
wyznaczon
jak
Podoski,
i
, !cowie Schaetzel
się _ na z.iemię ni~,zv~omnv Porowni.eż J)()S. Brzek·Osiń ~ki:_ o- 11 prz.ed połucinie ni nej ulicy, w jednoizbow ym foka
lu zamieszkiwał l('lkator główny
25-letni Wacław Sitkowski, tobot.nik, oraz jako sublob:tor 34
fotni właściciel budki z pa.pie.ro
sami Ka:z.-imierz P·r zybylski.
Obaj mężczyini żyli z sobą po
czątkowo w zupełnie znośnych
stosunkach, wkrótoe jednak do•

·o. z. N. ma wiekszwośt wSeimie
0

Każde twoj e 30
...

sem utrzymywał zimną krew,
choć obsenvatorz y zdawali sobie
sprawę, że gnębią go jakieś wyrzuty sumienia.
Gdy wreszcie d·n ia wczmajsz~
go sama kocharuka moirdercy, Jó
zefa Ciealliewska, dopytywać się
poozęła 0 zaginionego w ta.jem·
niczych olkolicznościach właści·
ciela lokatlu, Przybylski zaiłatpał
się i późną nocą pobiegł do naj..bliższego komisariatu.
noża.
_
.
Po dokonaniiu kgo ~orne.W ~w;idZ'llestym ~w.a.rtym ~o
go ciynu, morderca zapakował
poćwia.rtowane części ciała w ~iac1e opowiedział ~~pme
papier, wytarł skr-zętni.e narzę- dyzuT"?emu ~own~k?w1 dod.z:ia zhrodni z ~- starł krew z ~łai~e przebieg zbrodni, oddapodłogi i ścian, zakrwawion e Ją_? si~ ~ samym w ręce spra_
szmaty schował do worka. u.kła wxedhwo-ści.
zbrodni
miejsce
na
Przybyła
wszystkie
ie
n
dając w nim n.a.stęp.
poowijane w gazety. części tru- P;>-licja istotnie odJnalazła w piw
nicy oba WCll"ki z ludzkim ro-z.kła
·
pa.
d~ ją~ym się mięs·em. które
n.azanucił
ba~aż
Okropny
stęp-nie Przybylski na ple-cy i ko wiez1ono do prosektoirium.
Zbrnd.nh Przyby1kki~)10 wywo
rzystając z panującej w całym
dom'lt ciiszy zaniósł do l)iwnicy. !ała na T.-r~:'iw!m nb "1 vd1ani~
Od d<>kona~ia te-j z.brodni mi przygnęb1ająoe wirażeni.e. . . ,

dzą zemsty postaMWił zatr.u~ć
ia sobą ślady zbrodni. Nie namyślając · się więc długo, chwy·
cirł do ręki nóż i ćwia'I'łować po
czął· .zwłoki swej ofia·r y na ka·
.
wał~
Nie JJ?-Ogąc wbie dać. rady z
~ym ~.łem Przy?ylsln prz~znął go piłką na pół, dok01Du1ąc
już r~zt_y makabryczn ego ćwiar;
tow~ przy pomocy toporka 1

gr. to obia d dla bezr obot nego

oo·
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Wielka mofl
J
a
generała źeHgowskiego
w mocnrch lowath
krlitrkuiąca

(Dokończenie ze str. 1-ej)
w ramy nowej Konstytucji, opracowanej przecież przez paj;.
wybitniejszych przedstawicieli
lego obozu. Tymczasem obóz
nie chce tego uczynić i poszedł

•
8
en
arz
011
KI d d

inną drogą.
Rozpoczęło się -

PIĄTEK

3

Firaaiioilsz!ka,

K:sa-

Sł~~ski: Wiśliimiaia.

Słońca:

wsch. 7.25,
zach. 15.26.
Księżyca: ws.chód
7.45, zaah. 15.52.

arudiień

HISTORIA PODAJE:
.
l665 ~airł hetman St-efa.n Cz.amiec-

~·erw.sze

spotlkMl!ie gem.. Dąbrow
skiego z Nrupoloonem w Mediolain!-e·. .
.
1800 ~h~~~o.~n.aoza Silę pod
1830 Wojska po.l~lci~ op.us=aiją w
Ks.. Koai.sfant-ego i łąiozą siię z
1796

~~iie:m.

.

,

1857 Ucro~~ _~~ ~'Y ,r_,~rurrr.P .~,~z.ef
'
on.raiu
.NOir'.Ze.Dr.łOW::M,
OmU>C.
1918
Sejm
dlZliellniicowy
w P•o.mallliu.
1936 Król ąi·eliski Edlwaro VIII o.gła
sza zamiaJr mal.Zeń~ cz p. Siimp&e>n.

KTO NlE WIE, żE:
P.rcxl'Ulkcja ro.czm..a. obuiwtiia. w Polsce
wynosi około 22 mńlbilootów P6Jr bu-

wywodzi
gen. Żeligowski '._ w lipcu zeszłego roku od okólnika premiera, który stwierdził, że drugą osobą w Państwie jest p.
Marszałek Smigły - Rydz. Konstytucja przewiduje inne stopniowanie: Prezydent, Rząd, par
lament, woJ'sko.
Jaka zaszła konieczność by
ten stan rzeczy zmienić? Jakie
nadzwyczajne okoliczności wywołały wydanie tego okólnika,
wydane&<? w sło:wach najwyższe
go uznania, ktore my wszyscy
czujemy?
Najwyższe · czynniki w Państwie odstępują od zasad Konstytucji, to cóż mamy mieć świę
tego? Powstanie O.
N. na teren.ie Sejmu jest dalszym cią•
ods t ępowama
• od ram K on
giem
stytucji.

!

·z.

Wielkie przemianv

Pos. Żeligowski dowodzi dalej, że na świecie dzieją się
tów•
. HUMOR WIELKICH LUDZI:
wielkie przemiany. Niemcy i
W pewnym fJowaircz.y&bwie za.pytał Włosi tworzą silny ustrój totaraz miarbwin.y mfodzrlellliie~ słia'W'Ilego pro
fe.s-o.ra En~la , jaka tet jest różnrlica listyczny. Nęci to nas, jakkolmiędizy komed'i'3,, wńxfoiwtlsJcl.em i t.ra.- wiek nie przyznajemy się do te
geidń1\?
go otwarcie. Naród poliki jest
ś~e.~c stię ~edlZiiał mu pr<>- więcej wart i nie zasługuje na
fesor:
- Komed!'<\ jest dla mme. te pa11 rządy totalistyczne.

motesz. o taikfo rz:ec.zy pytać, wiido0Mieliśmy zresztą już rządy
Wli6kitem dla zebr.a.nych tiu, :be pan się totalne: magnaterii, szla-chty,
WJV}"tYLU.j~ tr~cdi~ ~la. p:i:na.' Ż2
-zyscy s-1ę do·W1-edzieH, 1ak 1estd państw zaborczych i często na-

niu-t>z.umnym.
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CIERPISZ

Pij SO śWIĘTOJAŃSKIEGO ZIELA
{dziurawca) skuteczny przy bólach i
kolkach wątrobianych, katarach i bólach :tołądka i kiszek, kamieniach nerkow~ch i pęclierza, bólach newralgicz
nych i kurczach nerwowych. .
Sprzeda:t w aptekach i drogeriach:
Skład Główny; Warszawa, ul. Miodo·
wa Nr. 1410. MAGISTER EDWARD
G o BI E c.
I

szej administracji. Potrzeba nam
prawa, musimy obudzić ducha
prawa naszych obywateli. Na
cóż szukać dróg niezgodnych z
prawem i duchem narod-.i? Kon
stytucja daje nam możność kroczenia po drodze prawnej.
Takie posunięcia jak okólnik
p. Premiera, powstanie O. Z.
N. na terenie Sejmu są odgło
sem tego, iż grupa \a chce mieć
wpływy nadal na politykę Pań
stwa i to wbrew Konstytucji.

Iobecną

rzeczvwistość politvczną

ułatwić pracę.
·
Kończąc gen. Żeligowski os·
wiadcza, że okólnik lipcowy p.
Premiera miał takie ujemne stro
ny: 1) był wydany wbrew KoP.stytucji, Z) stwarzał dualizm na
szczytach Państwa. Poczucie
odpowiedzialności jest w og . . . i·~
w~r?d nas, Polaków słabo roz-

wiąz.ck i . odpowiedzialność w
. .
J\:1-iałem. zamiar - ;:1ow1 gen.
Zehgowsk1 - P?St?-w1c ~niosek
z prośbą o cofnięcie okolnikap.
Pre~iera. Nie będę tego robić,
gdyż myśli w nim za~arte są
nam wszystkim dro~1e. Gdyb!
i~~nak p. Premie~ m_iał .to zrowm1ęte.
b1c, to mam wrazeme, ze wszy.
Któż jest przed kim odpowk stk~ stai:ę!oby z powrot2m na
dzialny? Konstytucja mówi 1 że swom1 m1e1scu; •
. .
Prezydent rządzi się swym suNar6~ polski J'?St spo~Olll'f' 1
mieniem i. jest. o?po~iedzialny ~vszędz1e gó~ę ,b1er~e. Zdrov.;Y
przed Bogiem t historią, a Rząd mstynkt. Jezeh gdz1es są tarcia
przed parlamentem.
to na szczytach.
Tymczasem P· Premier oświa
szk~p·
dcza, że otrzymał rozkaz od
a
~
u li
Marszałka i jest przed nim odk~p<lill~S(VCZftl
powiedzialny. W ten sposób
u •
Spr~wa IUdO'HB
w;łączyli~my ~ojsko ~? I?olity- Pos. Dudziński nie jest zach·
U
U W
ki. Wo1sko 1est dz1s l po- wyceny programem gospo~ar·
W ciągu ostatnich lat nie winno być zbliżone do społe- czym wicepremiera KrYiatiowdoceniono zagadnienia sprawy cz.eńst~~· lee~ .to. społecz~ństwo skiego i jego osiągnięcilmi. Q.
ludowej. Tragedią ruchu Judo- w:mno .s1ę zbhzac do W?Jska. a świadcza wręcz, że czuje „wstręt
wego był brak przewódc6w. O~ me wo1sko do społeczenstwa.
do tej starej, dychawicznej
hecnie się zmieniło. Na czele
Wszy~.cy mamy największą szkapy kapitalistycznej", na kto
ruchu znaleźli si~ właściwi tu- cześć dla Marszałka- na kt6- rej jeździ p. wicepremier Kwiat
• Naleza
. ł-L
•• .
d.z1e.
uuy "" ruchowi• t emu 1ryni spnczywa na;c1ęzszy
ob o- • k ows k"1.

Obóz Legionowy, który ma
olbrzymie zasługi dla Państwa,
lecz który odejdzie, stanie się
opozycją i wówczas odegra wie
lką rolę w życiu Państwa. Trzeba sobie wczas powiedzieć: wykonałem i odchodzę!
Mówca uważa, że dotychc~asowe rzą~y st~aciły zaufame społeczenstwa. Atmosferę
nieufności wyczuwa się pows.zechnie. Stało ~ię to dlate~o,
że warsztaty rządzące przy1ęły ?o siebi~ różnych karie~ow!czow, kt~rzy do.st~sow~h się
do .wa.runko.w, stalt s1,ę om ultra
I
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k
e~l~nkiskaml 1! ktl r.adpl S? cbzy1· a0
mi, }a
wie.· ntg Y. me Y i w
~egion.<lch,. m.c wspolnego z tą
ideą me mieh.

czas~e WOJny. .

Dvcbaw1··zna
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Zdemas. owanie ·zbrodniarza
dzięki

przyzwyezaJenłom
działania jeszcze I nia palcami, ale to nic nie ~

zdradzieckim

11 sierpnia b. r, przybył d{>
Springfield pociągiem z San
Francisco elegancki star.szy
pan. Zaj1echał on óo najwytwó·r
niejszego hotelu i zapisał się
w księdze meldunkowej jako Sa
mu el W. Prosh.
Springfield jest małym mfastem, liczącym 40.000 mieszkań
ców, z których większość rekru
tuje się z górników pracujących
w p-0bliskich kopalniach cynku. Zaprzyjaźnił się wkrótce
z inżynierami kopalni i w ich
t·o warzystwie spędzał wieczory
w barze, przysłuchując się opo
w'.•eśdom.z życia górników.
Pewnego wieczora, gdy siedział w barze, zjawił się
tam
miejscowy szeryf i aresztował
go. Ku zdumieniu ob12cnych
Prosh, nie wyraził wcale oburzenia i udał się za szeryf em na

miał więc moc
w roku 1937.
gło. Nie przypuszczał, ie po
Gr·obowa cisza zapełniła salę latach ktoś go tu jeszcze pozn&
sądową 1 gdy przed pulpitem sta WTócił zaś do Sprńngfield dit
nął główny świa<lek oskarżenia, tego1 że ciągnęło go ó.o miejso
Daniel Blith.
zbr·odni.
- W jaki sposób potrafił
pan rozpoznać tego człow~ka Tłumac·
po tylu latach? - zapytał sędzia.
- On się do tego cza.5U wpra '4 z górc., 15872, 222 Z..""'111
wdzie zmienił - odparł Bliht~ Zechce Pa.a zdecyd0>wać si<! Dl
clen s.tały pseudonlln. Op:$alle I
ale nie pozbył się swe110 stare· Wlrótą kTótlką radość. niedaleką jul
go przyzwyczajenia. Gdy ooś w roku prąis.ziłym, lisit lub P"Pier
opowiadał, kładł Lewą rękę na r~dowy, sprzec7.lkę z b!iskll ~
stół, łączył duży palec z małym szczęślirwą cyfrę 8.
Zakocha.na Halma. Zo.aiiomoll 1
i nagle je wyprostowywał. CZ) llia M. z pami-ą I. zakończy Bi4 ·
ni:ł to bez przerwy.
dług.o. Będ7Jie simutelk bei powo.!
Jak tylko dotairła cio mnie Otrzyma Pani· p.'Wliądze. Chętnie 11
ma.c:zę Paci imy.
wiadomość o zabójstwie Zapa·
Smuf.Da Stela. Żadne ni'Let!Zczę41111
ty, od razu domyśliłem się, że n.ie ~o2li Pa.arl. Będ!zi~ zabawa
zbrodni dokonał j.ego wspólnik. dzieckiem. B!ood)'ll.k:a jest Pan.i
Zapata był moim przyjacielem i Liwa. Spo-flka Pa.n!i dawno nie

zeni·e 100•1

ną ooobę.

policję.

Manen:ie

liśoi się.

posta:niowiłem ująć mordercę.Wiktoria N. o oh·Mobie męta
Dopiero na rozprawie sąó'o Wi.~dtiałem1 że przestępcę zaw Paci n:ie mówli. Czeka Pa.utą ~
wej1 która od.była się w końcu sze ciągnie do miejsca zbrodni. wa priiyszlość. Betfu.iie mn.'.8lll.a na ~
sze. Będzie rozmowa z m~1
wrz,~śnia, dowiedziano się,
te Ohsewowałem więc ux:· anie mitlJl11d'!lrze.
Pr·osh jest oskarżooy o zabój- wszystkich obcych, przy ywają P. Luśka K. Brocislaw mySli "
stwo. Ska.rgę wniósł 70 - letni cych do naszego miasta, wiedząc, sto o Pand. Sipełlli Slię życzem,e. &
Daniel Blith, były górnik. Samu że prędzej czy późniejprzybęó.°'ie dZJ:•e. ro.zirywka.. Zab ~ .. J. w ijr<1cie !li
el PrCIBh zamordował w dniu 17 tu równi1~ż zabójca Zapaty. Nie dor.:N.ezyK.. W Ch ,_,,....
.
_J_
. w mote
. h przypusz dobre &erce i rO<Z'Sądeik.
aa-"""'.er pt!llllla
sforpnia 1897 roku w pobliżu omy11·1 em się
M.Ja ;ir;u
wiai
( A.E.) Pan A;zyk Tunel wró-1 Tu głos pani Tunelowej za- Springfield swego przyjaciela, czeniach. Rzeczywiście pewne- mość nidejd.zie. O:łwied•:,; Pm'ą sir
cil do domu późną nocą. Otwo- grzmiał tak groźnie, że nieszczę Miguela Zapatę z T1eksasu. go wieczora uj.rzałem w barze cza osoba. Srzi~!ruwy kolor: gra1141
Prosh i Zapata byli poszukiwa- mężczyznę, który zwi)ał i ~yp~o w~.1. Sztubaczka z Woli. Będzie lf
rzyl drzwi, ;ak mógł najciszej, sny małżonek aż drgnął.
'i na palcach skradał się ku swe
- Nie denerwuj się, żonecz~ czami .złota. W wieczór poprze stmvy;""ał palce lew~J r,ękt. Wie mowa z m-ęZltn}'1Ziną w m1Jot!Kln.nnie. 5
mu łóżku, aby nie zbudzić mal- ko. Potrzebujesz wejść w moje dzający zbrodnię, Zapata wydo loletn:ie przyzwyczajenie zdra- gana jadcatl. Mi>łe sipo.tlkanie. Kł~
był pana.ci'. 4 kilogramy płynne• dziło więc zbrodniarza, który pi!.eir„ię.żn~.
żonki.
położenie.
•
•
.
Ale czujna niewiasta miaTy wiesz, że jak ja załatwiam go złota. Władze sądo·we wy- obeenie przebywał tuta1· pod in P: Halina z Wo~ Poll'a4z1. ~aO'I,
· k'
m'UJS dobrze. Będrie P.aau ~;i.<ltkic
la snać lekki sen, gdyż mruknę- na mieście interesy, to ciągle słały wówczas za Proshem tak nym nazWts
iem. .
za,jścia
ul:=e&·<>. B.rwe~ Pii

wokandzie •••

Latający

pantofel

I. .

cz1U:· „Zapa!h monopclowv" ·

fa niespodzianie:
:__ A;zyk.„ chodź no tu do
mnie bliżej.
Pan Tunel poczuł się nader
nieswojo. Przełknqł więc nerwo
wo ślinę i rzekł ze słodkim uśmiechem:
- Po co mam właściwie pod~hodzić? Śpij sobie dalej, rybuchna ty kochana.
-Rybuchna ni.e rybuchna,
chodź no tutaj do mnie - cią·
gnęla sennym głosem pani Tune
Iowa. - Zresztą, możesz nawet
nie podchodzić. I tak czuję ten
zapach, którego wydajesz.
- Ja? Wydaję zapach? Nowa nowość! Kwiatek jestem?
- Nie kwiatek. Kwiatek się
nie pachnie alkoholem. Jak ostafni łobuz ty zalatujesz, noc n~
knajpą ciebie czuć.
Aa, szmondak jeden!
Zamiast się zaiqć swoją malżonką, ty chodzisz do restorac;i'> Alkoholek się z ciebie zro·
bi/Jl
•

rozmyślam o tobie.
A jak myślę o tobie, to mi się
robi bardzo smutno, że rrie mam

ciebie przy sobie.
I tak mnie ;est smutno, że ai
po prostu nie mogę wytrzymać.
No to przecież się muszę troszenieczkę rozerwać„.

Dalszy ciąg akcji miał już bly
skawic:zne tempo.

Wprawną ręką żoni.ną ciśni.ę
ty pantofel ugodził pana Ajzyka
w nos; pan Ajzyk chwycił się za

zwany „wieczny list g·ończy",
Prosh p·rzyznał s1ę do zbrod- obmaW'ia. Proszę wystr;iegać s.i.ę ~
co mfało znaczyć, że mord nig- ni. Zeznał, jje w ciągu wielu lat nych.
.
P. ~~a Kas;i-t;ela~a. „K'()'lllu .id'
gdy n;•e może ulec przedawnie· miał obandażowaną lewę rękę
.
.
.
d
'
d;:o~a?
Wu;ocoo m:.ałby w le) sJJI
niu. Wspomniany list gończy ab y o dzwyczaic Slę <> porusza Wle
coś do powiec!J?:enia.. B~/e
s-o-ła

Samobójstwo
Defraudilnl Sa'n

wym;erzył

w sądzie

sobie 'D · a:.11~edli )Jnśt

niedziel'a. Ro.zimowa z m1ą Ili
l:uib kom;i!~UJL
P. Stwczyk Maryla. Spełni 1
skiry-te życzenJe. Daleka po·tkóż b
&zile w pnyszzJośai. Przydafoby I
fZ1111Óe:rić m~ersce pobyt.n. Sta.rsz1 ~
bieta mies•zlkaijąca w poM:.iiu }~st Pl
jomą. Pochwała

W dniltl 1 girucLnia b. r. w ~ma przez „judasza" do celi i stwier ŻY'~ :z:l·:wa,,
P. Stacha S. R. 12. Będ.zie Pani1
ohu g!I'Udiziąd:z!kiego SądlU Ok;rę. cl.ził z przerażeniem, że Dorosie pog.rrebie
w paveci~tt n.a.;b'.l'~
gowego wydairzył S!ię niesamowi wic;z leży w kałuży krwi.
ośmiu m'.~o!ięcy. Rozrywika czeka ~
swój organ powonienia i lok- ty wypaidek, który wywarł wiei
Po otwarciu celi stwieTdzono, n!'ą. Powod1zcni·a w pocz~al!iad
ciem niechcący wybił szybę; dcl kie wra.fonie w mieście.
że Dw.osiewicz przeciął s<;>bie Trud nieoc-ze:kiiwany.
lamki szkła spadły na ulicę i
O godzinie 10 ramo do gmachu tętnicę u lewej ręki poniżej ·tok
skaleczyły przechodzqcą panią sądlU sprowa&.ono byłel!o urzęd ci.a. Natychmiast wezwano leka HUMOR
Biernacką„.
nika wo1jewództwa w Toruniu, r.za. Po zafożeniu opatnmków
W konsekwenc:ii tej przygody Sfanis.ława Do.rosiewi•c za oskar- przeniesńooiilO niedGszłego samo-·
DROŻE. .
stanął pan Ajzyk przed sądem ŻOlnego o n.a..dużycia.
bójcę w stanie ciężkim n.a no- Ile więc chce pan za sw~
Starościńskim.
Do!l'OISi·ewiie?.a, który wykazy. s-.zach clio pohli·siki>ego szpitala wię '!o ko· a?
Bronił się biedak dzielnie, wał siilne z.denerwowalilie, osa- z.iennego.
- P'ęćdzies:ą~ frankó~
fw_ierdz<Jc, ż~ wszystkiemu je~t drono Vf c;eli aix:e~tan-c:kiej mie·
Daro•s iewic; po?ełnił samohój 1 - Zdaje mi s~ę, że wczo!l
winna ~ego z?na. Obrona .ta 1e 1s~czące1 się w s11eini, t~ pll'zy, s~- stwo. w obawt~ prze~ wyrok~~m. wymienił pan tylko sumę cztcr
dnak n!e odniosła skutku i WY· j lt rozpraw:. '!' ~2'W'tleJ .chwili. Je 1 Tęfo1cę ~rzec1ął, s.Qlbte nożyk.iem d zies~u franków.
rok opiewa na 10 zlotych j!rzy-lden z poll1c1antow tknięty wid:> do gohm:.a 'lnh rn'dmś innym c- Tak , ale wczoraj kot zja
wnv.
czmie złym prz.eczuoiem zajrzał . strym narzędziem.
1 naszei!o kanarka.

'
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N.roni ka
politqczna

Eks!esy
70

110.rc~as

01ka ! żonrcłl

nrzed

W lisitoipaidzie b. r. upłynął
200-tygodm.iowy okres wyczektwaatla, wyma.ga:ny prze.z ustawę
o ubezp.ieczeniu społ~roym do
nabycia pr~ez robotników świad
czeń emerytalnych.
Prawo do renty inwalidzkiej
Ś
i świaidczenia emerytalnego rol Bil O POWle 118 RJID S IDOWH U O]Jll Cl Ste UZRJC OłZUS W botniików nabyH już ci ubezpieDnia 10 b. m. w Chorzo.w ie że nie odbywał studiów politech na poważne straty przedsiębior creni robot:n.icy, którzy ukończy
rozpoczm.ie się głośny prooes niczny-0.h i nie pracował w tad- 1 stwa handlowe i prremysłowe w · li 65 lat życia fob utracili pon.a.cl
prizeciiw osrrusitowi Czesławowi nych za.kła.da.cli w Austri·i ani cailej nieomal Polsce. Był oo' 2/3 zdolności do pracy z powo·
St.airooolskiemu. Proces ten bu· w Czechosłowacji. Posiadał on priz.edsfawiciele.m lciilku przedsię 1 du cho.ro•by, ułomnooci lub upad
dzi wie.J.dde z:adinstererowamie w tylko mauę, którą zdał w jed- biorstw han-dlujących apair.atami ku sił, a którzy od 1 stycznia
nym z ginma-z.jów lwowskich ja radi0>wymi, sprzedał kilkad.7Jie-\ 1934 r. byli niepirzerwanie zamieście.
1 i
siąt aipairatów, a otrzyma.ne pie- trud.ni·eni i ube-zpieczeni.
0SZllll...<it był prrz:ez kratki czas ko eksternista.
zartrodnfony w $w.ięfochłowi
Me nie tyilko te prrz;estępsitwa niądze przywłaszczył sobie. Cykl
Roszczenia o świadczenia ecach w hucie 11 Zgoda" jako in- ma na sumieniu Staroso!siki. tych oszustw kończy spr.awa z meryfailne przyjmują wszystkie
żyni.er - k~1rukfo,r, chociaż nie
Akt oskarrżen.ia zairruca mu je fiitnną Giesche, której miał do-; u:be:zpieczalnie społeczne. Akty
poo!iaid.ał
żadnego wyksmałce S•:roze, że da.:iałaił na szkodę hu- , stairczyć generator, przy czym roszczeń o świadczenia przesyła
ty „Zgoda", pobierając większą pobrał z.ailbzkę, a towairu nie do ją ubezpieczalnie społeczne po
nia faohoiwego.
Staa'0trolski. będzie odpowtia- załiolJkę na poczet swych przy· \ stairczył.
j przeprowacl.~~niu czynności przy
Szlkody wy.rządzone przez o- gabowawozych do cen:trall.i Za.kła
<mił pTiZed sądem za to, te s.fał Si7'łych pohoTów. POIIladto StaroSZ10iwa.ł dyplom :zie studiów n:a sOllski doipuścił się całego sżere-l sizu!Sltwa wynoozą kilkaidzi.esiąt du Ubezpieczeń Społecznych w
politechnice wiedeńskiej i że gu większych oszustw, narażając tysięcy złotych.
I Warszawie lub właściwego odPodiro~:ił kfilika zaświadczeń po-

Sfałszował
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k d
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rg~:tt~ Wkrótce· skończv
Am~asador

R~eszllwie

Łódź),

.

Zakład Ubezpieczeń Społecz

nych rO'zpoczął już przymawa·
nie ren.rt robotniczych.

Min. PaniilllWSki
na Zamku
Pan Prezydent Rzeczypospo
litej przyjął w dniu wczoraj·
szym ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych Juliusza Ponia·
towskiego.

śrub ksiEcia z 1r11stk1
WIEDEŃ.

Wczoraj rano w
n.a Kahlenbergu odbył
się w obecności ba.rdzo szczup• łego grona osób ślub b. wicękan
dlerza Austrii ks. Stahemberga ·
ze słynną airtystką Burgteatru
Noirą Gregosr.
·
Na ostatnim występie p . .Gre
gor w Burgteatrze publiczność
zgotowała jej go:rącą owację.
kościele

sie moina w Chinacb z

Rzeszr u· marszałka Człlng-Ka!-Szeka

w

działu (Kraków, Lwów, Por.mal{

i

•

i\

!;c:,s!: ~:~~~a~v;:

slraiku rolne10

są1em

tonal prom
dwudziestu osobami
z~

TOKIO. Z Osaka donos-z2'f
w:z.n czas przebywał na $ląsku,
SZANGHAJ. Ze źródeł ło uLgi po wys.Uku, naruszają· I ;ały się poważnde.
że ubiegłej nocy podczas . silne
~dizie p()dawał się za Zbigniewa naogó-ł dobrze poinformowa- cym jego równowagę.
Ze swej strony. Japonia dy- go wiatru przewrócił się prze·
Wiejs:kiego, pcma..dto u.s•t alooo,. nych doo.os.zą, iż ambasador
Jak się oka.zuje, Niemcy od skontuje bLiskie za}ęcie Nanki- ładowany prom. Przewożono
- - - - - - - - - - - . - • ' niemiecki w Chinach dr. Traut po~ątku zatargu usiłowały wy nu i uważa, że położenie obec· 90 ludzi, mimo iż prom był ob
m.alMl. pro-s.ić
~ał marszałka wierać wpływ pośredniczący ne sprzyja zawarciu korzystne- liczony na 58 osób.
20-tu lu·
Cz.an.g - Kai • Szek:a o a,udien- na rząd japoński. Berlin uwa~ go pokoju, co pozwoliłoby unik dzi utonęło, zwłoki 17-tu wy•
.
WARSZAWA L
cję i w tym celu wyjechał z żać ma, że kontrola, jaką Japo r.L.}Ć kampanii zimowej.
łowi-ono wczoraj rano.
6.15 „IQ-e.dy ra=e". 6.30 Gimna~ty- Hankou do Nankinu, gdzie spo! nia wykonywała.by nad gospoObserwatorzy · chińscy nie
ka. 6.40 . Muzyb. 7.00 Dzi: emmćik po- ka się iZ mat"szałkiem.
da:rką chińską w razie, gdyby wrkluczają możliwości wyrzeraooy. 7.15. MU1Zy&a. 8.00 Audycija <ł~:i
W zwift-1-u z tym koła chiń- Chiny został•r całkowicie rozbi czenia się przez Japon.ię niesrzikół. 11.15 Aud!V'Cj•a dla s7Jkół. 11.57
~
i b
• • żą dań wo bee Chin,
Sygnał
cz.a.w. 12 03 Audycja p~id- skie wyrażają przypuszczenie, te, b y1a
y b ar dz o s:zk o cl!'·iwa k tórych 1e1
11i»wa. 15.30 Wii.adomośoi ~ospa.du- iż ambasador otrzymał misję dla interesów ha.nd.J.owych Nie zapatrują się jednak sceptyczLONDYN. W fabryce amuni·
CZI~. ,.15.45 „wi:.eLk:i święty ! ~al& !.u- zaofiarowania rządowi chińskie , miec w Chinach, które t<> inte- nie na moż!.iwość znalezien:a
cji
Waltham Abbey nas.tąpił
d12:1e - poga;wę.dlka <tlla dlzie01 młcd: mu dobrych usług Niemiec, a· resy w ostatn~ch latach rozwi- kompromisu.
wczoraj wieczorem silny
srych. 1600 RO<!lmowa z ohol!'ymn. b Ć
• •
•
• k
16.15 Or'1ciie®lira roZl!'yw'kowa. 16.50 ' Y moze l wywarcia nacts U
buch. Wypadek pociągnął za so
bą znaczne straty materialne'.
Po-gad.an.ka a·kibuaLna. 17,00 Op'..e•k a 111'0 celem !'łeybkiego położenia kre
.
~,,,e
ł·eQZllla 11iad u.mydorw.o cho~ - o.d- . su zatargowi.
~
"
Okoliczności wybuchu są niezn.a.
c::ryt. 17.15 Ko=m &a~stów. 17.50 \
·
li cizi ł
ne. Władze wdrożyły ślledztwO.
Przeg!"J(i W)'da'W1!1ćcliw.•is.oo ](oaniunbSądzą tu, że ~er. n
aa w
Os!atnio
W!1RDSilO 6.155.00 l os6b
kait śnie~:wy. 18.10 w~ąua:idcl wokał- 1pełnym porozWDlemu z Rzy·
n~ .•18.30 P.ro~am na jiulbro. 18.35 Au- I mem, a w artyikule 11Popolo dlWĄSZYN~TON. Szef w:zę- dziernika wynosiła 6.355 tys.
Cl
d~c1a dla ws:i. 19.00 .fraJgmel'it sł<ucho-1 t~ia", pirzyipi:sywanym naogó-ł du do walki z bezrobociem osób.
32
w:iislkoiwy
„Napole011
·
19.2<I OODue~y.
1.: •
• .J_
' · Hepkins
odbył dłuższą konfe„ · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.50 Pogiadanka
aid.ualn.a.
W~el , M usro;u.n1etn1U,
WLUIL;ą
ws·kazow
.
ki ko!llleerl s:yimfo.ntllCIZllry. 22.50 Os-W.· , kę, iż k.rok niemiecki zgodny renc1ę z prezy~ente~ .Roos~·
tr1~umf;.
lna
nJiie wóadomo-ści.
jest z poglądami rządu włoskie veltem, w czasie ktore1 omo~
1!ló
WARSZA~A n
go.
wiano program najpilniejszych
~5oo~~w~~~~~ftes14.~Cfi(~~:1:t ' Podkreślają tu, że Berlin i prac w sezonie zim.owym.
Drzez mredzynnodOWil i\On<esfe W Sz:- n1haiu
roZII'ywtk!J'WY. 15 oo Repo1rfat. 15.15 Rzym nie są zachwycone tym,
Jak z dobrze pomformo~aSZANGHAJ. Dowództwo ja gdzie znajduje się ponad 3 Pli·
Tt•Jo sa!01DiOwe .PR 1;5.55 M'oozysław że ich sojusznik na Daięldm nego źródła donoszą, w zw1ąz pońskie wyznaczyło na dziś de liony Chińczyków.
Fo.g,g 5ip: ew.a pi-a~e.nkit. 18 OO KQlll•ceri W.:chodzie angażuje się w dzia ku ze spadkiem koniunkt ury filadę z okazji
odniesionego
1
Sl()li&!t>w. 18.50 M'\UZ")"ka Leiktka. 19 55 ł ~.
•
•
lk
k
1
straciło
pracę
w
Stanach
Zi'ed
zwycięstwa.
6
batalionów
pieWładze konces1'1' międ'"'n a ·
życie lruLtwra:'.l!lle &bo•liiicy. 22.00 Rii>- 1 arua wO}enne na Wte ą s. a ~·
. '
h
d
·1·
•
d ł
-1
maJ!lltymm czy k'.asyc~ - &ztki•c Iii- prrąg.ną bowiem, a~y a·m:·i~ 1a nocz~myc,
pona
m1.1~n ro- c~oty z artyl~ri~, samoc~oda- rodowej wy a y ~szelkie nietel'll>cikr<. 2215 P<1.os·ellllki1 w wytk. Mau- i p'Ońska odrzysikała pruk na"szvb- bo.trukow. Wedłu~ oftc1alnych m1 pancemynu l czoł!5am1 ma zbędne zarządzema celem nie
rice C~ev~ti.eir. 2~~~-~i:bf.k2J~JD ~~~ · ciej swobodę dz! ał.?nia i aby cb 1 iczeń, ik~ba bezroI:otnycr: lP,TZed·ef.ilfow~~ p:zez główne u:' ,d opuszc zeni~ do
incvde.ntów
;~
~~
I gospod.ar.&L;w'9 japońskie doe.o.a.- w Stanach ZJadn. w koncu ~a.z .1ce konces11 m1~dzy_narodoweJ iub rozr~how.
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brano do ochrany. Z rana został przesłuchany przez
sameg<> szefa.
.
- Czy pan zna nie;aką Apolonię W8:wrzymec :pytał się :>ułkownik patrząc Pokrowsk1emu prosto
w twarz.
. bl •
Nauczyciel P.okrowski c.zł-O~iek wysoki, . aay .o
zapadłych policzkach, patrzył się pr~ez s~o:"a duze
okulary na szefa ochrany i J?-Okasłuiąc oswiadczył,
że n'.e z.na żac1nej o.soby o takim lub podobnym naz-.
' wis ku.
.
- Czy pan ma zna)omość w Kra:kowie?
....- Nie.
'JacMa pt'2y>je-chała raizem z katorżnikami do Oms•ka. Po pan pokaże ten list - dyrektor wykazuje coraz więk- Zna pan polski język?
loró'.V.iej ro13m-0iwie z ~c·a1'.o.r~1il1ami u.d1:Lła s0ię d.o hotelu. P-0sta- sze zain '. eresowanie.
.
_ Po!ski? Nie.
.
.
lllOMi!łoa
pmostać siię tam 1111 noc. Wii.ec.zioi:-em z.a~ii13idh do
Nie w:em co tam pisze„. - robi urzędnik
- A ma pan kofłoś
ze zna1'-0mych pochodz.ema
piisiacia M6•tu d•o Wikt -":11. W zamadcow.any spooób napisała namu
6
0 prwehiegu dotyc}•• a· -Jwej jej podróży i prosi.la o wskazówgłupawę minę.
:
polskie~o?
, l .
ki co do da!szych k.rtików.
To skąd pan wie, że tam jest coś podejrza- j
- Tak. Znam kilku Polaków, którzy miesz c~Ją
Jadzia bała się posłać list przez por-liera hote- nego?
w Omsku - odp-0w:ec!ział bez nnmysłu nauczyc1~l
lowego. Zatrzymała go do rana. Sama wrzuciła na- List jest pisany w polskim języku, adresowa- nie zda'ąc sobie sprawy z tego, do C1Jego pułkownik
stępnego dnia list do skrzynki.
ny za ". - ~~cę„. do Krakowa ... Czy po'.rzebne są jesz- - szet' ochrany zm:erza.
Na kopercie podała fałszywy adres powrotny:
cze jak:c;; inne dowody - uśmiecha :się zwycięsko
W Omsku przebywdo na wygnaniu bar&·o du1· żo
„lwan Po-krewski, Omsk".
cen~or i twc:rz j.ego pl'Cmienie;e.
osób, wśród n!ch i Polacy. Dyli to przew.ażnie
Było to nazwisko, które nagle przys~lo jej na
- Lis : ~t pisany w po!skim języku? Tak? Czy , ń'zie wysoce inteligentni i P.o,!ff·ows!d chętnll2 z n.im1
myśl i nie namyślając się długo nap:sała go na ko- Pokrowski ma coś wspólnego z polskimi bun~ow- obcował. Wśród tych jego zna;-0mych byli i Polacy.
percie.
szczykami? - dziwi się dyrek~or, z-Wraca;ąc się do
_ Jak się nuywa:ą ci pań~cy zna;omi, Po!aNie wiedz!ała oczywiście, że na poczcie w Om· urzędni~a. - Gdz:e tu zn3;leźć człowieka, który-by cy? _ pytał się ~zef ochrany zmienywszy Pokrow·
sku przeglądano każdy list, podany przez n.ie;akicgo nam umiał przeczytać ten list?
skie.s.0 złym wzro!dem.
pana Polaeowskiego - nauczyciela szkoły po·wszechZna;dzie :"~'Wasze wysokie błahorodzie. W Om·
„Pokrowski znalazł· się w bardzo p'l'zykreij sytunej, który uchodził w oczach władz za pode;rzanego sku jest bardzo dużo zesłanych Po.laków.„
acji. Nie wiedzia•ł jak ma da~j p-0.stąp:ć.
polityczn:e - „n~ ebłagonadożnij" jak to mówili.
- Nlel My „się tym z~'.:n<.>_:vać nie ,~?żerny ---:. Cz~ wydać. temu pułbown.fkowi żandar1!16w naCzyż mo~ła Jadzia wiedzieć o tym, ·że pod naz~ odzywa się ~yre;{ t cr.po chwili. ~!.;zy "!' po•• o,u.
.Na
zwts!t.a 1eg·o Zil~jomych? Czy me przysporzy tm przez
wiiskie-m, które przypi:tdhowo podała na odwr-0tne1 szym ol:ow;ą.zkie.m icst śl.ed.z1c, ~na;dowa? .~ode1.rza· to przykrości?
stronie koper:y, ży;e w Omsku człowiek, który jest ną ko.respon~enc,ę.„ Resz .a i;a!ezy do pohc i„. ~iech
Szef się pyta ·<i' tych jego :na:omych -:- zn.~czy
politycznie poC:e;rzany i k:órego każdy krok jak za- cna po~zulm;e. ł!.um~c:za„. ~ie<:h pan . prześle hst do się, że się coś stdo, że ma 1 a~~1eś i:cd-:;rzema w
równo list każdy jest pilnie s:rzeżony i przeglądany naczelnika poµc11 m-e;i:coweJ... .
sto·s unku cl.o n:c?i. Nle pomyśl:::.ł o tym dotychczas.
przez władze miejscowe?
Cenzor ru~ zwlekał: Udał.~ię odra~ d·o ,ochraJ?Y· Byłby zupcłni.e inaczej zezriawał.
Dotąd urzędnik - kon~roler urzędu śledczego T~ znalazł .się, człowiek, k1.ory prze.łuma:czył list
Teraz je:;t już zapóźno.
na poczcie n:e znajdował nic podi2;rzanego w listach na Język ~o~y1~lu.
.
•
•
Co robić? Jak pc€tąp:ć?
Pokrowskiego.
Chociaz list był pu:~~ w sposob w~elc.e zama~Swy"Ch poprz 2 dnich zez.nań me m-oże niestety
Wszys:kie jego listy były adresowane do starej k~wany s~cf 07hrany m:as .a ą.:nsk~ z53~ .en .ował s~~ z powrotem cofnąć .
. matki, m:eszka;ącej w Kaługi.
oo: r:zu, ze to J~st spr~wozdame z .iakie;s .ni.e~2galn~1
Musi podać ncxwiska ma•'.omych Polaków.
I n~1Ie ma w ręl;u list nadany przez Pckr~w;ski.e: 1 rc~o-Y: n~ ter~nie m1as ~. Oms~a„. ze w 1?i~sc1e zna)·
_ Czy mo·g~ wiedzieć pr.n'.e pułkowniku 0 .co .tu
go wys.any za granic~? Do Krakorwa? Do nie;akieJ du;e się 1al:as o:oba, k ora się l;)Corozum~cwa za. po- chodzi? _ pyta się. Chce s'.ę zcr:entować w JaklDl
1 śred:iic:wem Pokrowskiego z bun~o~szczykanu za kierunku zm.ierza ba.danie szda ochra.ny.
Apo!onii Wawrzyniec?„._
.
Aha! Wyszło wreszcie szydło z worka! Więc na- I gran·cą...
_Niech pan p-0da nazwiska znajomych Polaków
uczyc:el Pokrowski korc~pon.l~.tje. z. zagranic~!... Pi-1
S=~fa och:~a~y - pull~ownika ż:indannów - za• _ słvs.z w ·odTJ·ow:eclzi.
sze do Krakowa ... Tam się znaiduie 1ak mu wiadomo stanowiło w hsc1e r.as.ępu: ące .zdame;.
.
•
Poilrow::ikf podał nazwiska dwóch znajomych,
cała kol~n!a bunto~szczyk?w„.
•
. ~,Mam ogromne powodzenie. ~e.J! chcc:G1e ~i~- cboci::i.ż m'.ał ich znacztt.:e więcej.
O~wtera z zwycięslrą mmą kopertę. Czyta. Dziw- dziec na czym rno polc-ła, przeczy .aJcie sob:e ksiązp
ł
•
owo· eh lł.odziin Polacv ci bvli ·uż w
1e
1
1 •
•
p 1
ł ·
· t
• · d
'
· "• • .•
o
up
yw
ne - c h ara.r
~r pisma. ~ rro;•s· ue~o ie~ mu 1uz . o- I Icę G o <S,o-~.-;" n\.c.w1~0.r
•
ochrnnie. Porównano ich6 rękopisy z ,pismem1 listu.
brze znany! Nie! to n:e Jest Je~o rękopis„.
„Solr0! Jest mes.e.y wciąz chory l to do.syć poB d . · t 0 n= dało ·ednak ża.dnego wvn'iku.
1
. musia
· ł a pi::
· a ć 1a
· 1cas· mna
·
• t wazme.
· · 'v'
• poczynania
• 1e1U!rzy, ce1em ui·z e - R k a: anie
,. ;, , ·
T en Iist
oso b a. t•1s t )es
w szys •J
~ ne
b ł zu .eł · o<lm=cnne
pisany po polsk!11 Tak to jest bardzo skomplikowana nia, U?crowienfa s~ełzły ~a .niczym". .
.
ę
~h~an p~::czwał n.-u~zycicda _ gruźli5prawa - .myśl~.
•
„Odc~uwa·D?- I:rak picru~dzy. Wierzę w !0 • z.ie ka na on-cwne ~rzesluch:inie. Teraz grał z nim już
Funkc·onarrusz urzędu śledczego - człowieczek ~dybym m:ała p:cmądze na połroczrc utrzymanie uda
t Pt k t P
.
.
o niepoś!edn:ej tu::.zy i czerwonym ze ślad:imi po łoby mi się Scko·ła wyleczyć.„ Mógłby qpuśdć s:pi.- w 0 w:iN,e ,..har
s'
ma
Po'rrowski czy pan
przeby~ej osp'e nosie pa'.rzy ze zdumieniem i złością taL. MUJSiabbym na te mo·,z wvdatki m!eć choCiaż·
r 1 ~wt F
I~ _P f:Va? ~ ,,,,;,t~"'ał n~uczycie
na list. Ani słowa prze:zyi'ać nie umie.
by jeszcze dwa tys!ące ·rubli ... Wfocie chyba ~ lymt lap!:-5k is t en k~. r.a ci zna=do..;;i i~t Jadzi Jeśli
Podnosi s:ę powoli z krzeda i wtłacza swe cia- fa tu w Rosji p~eniąd.ze dużo znaczą„. Za pieniąowi . oycr ę ~ ore.J s ę aidz pana clo- więierifa
ło do po.ko;u dyrck!ora pocz~y.
.
dze możi:ia wgzystko uzyskc.ć„."
.
. Pz:n .~:ę .. eraz nie prz~zn~„ wse.~ :wnęi'c , N•i:ech· ... „:n· ' .l:n.~:
·
·
·
• cięz· ·
S ze f oc·h rany wy-py~a.ł się
1
· szczego·towo ~rzę d!11'k a
y... str-0n.ie ·jest
- Zi.r
0vm~·e pan u nas w c .. em.„ J P•
Z taie.mn!czą
mmą
na twarzy, o dd yc h a1ąc
I C
z.n W: cizi? Na <:·dwrotne'
·poko komuriika;e:
pocztovrego, czy m:ał JUZ w swym ręku li~t pisan:)' rzy
zy. P • dr . I
Pokrowskl
- Wasze błahardzie, złapałem!
po polsku i o podobnym ch~akterze pitn'la.
dany panski a es. v.:a·n
.
·
.
Dyrek~or podnosi głowę z nad surawozdania,
- N'.12 - c·dpow!edz'.ał cen.z.or - to jest p!erwZnęka.ny nauczyc·el sp::J;rzał na a.dres nap 1·s;i11r~
które czytał i pa~rzy zdumionym wzrokiem na cen- szy list P-0krowsk:ego w języku polsk'.m.„ Zni:m do- na k_?i:crc:e, o~worz.ył :zero.;:.o ~czy. ze zdunuema 1
zora.
brze Po.!~rcwskiego. Jeże!i się nie mylę, a mn!e się krzyzu;qc ręce na p:ersiach powiedział:
- Ko.110 pan złapał?
zda;e, m nie, to ten list został pa.nisany przez ko- Nie mam po!ęcia o tym.„ nie. m!łm :fadnych
- Po!:rovnk:ego ... list Po!{rMvs!dego.„ Wł:iśd- bietę.
ma;omych w Kra!-owie.„ N'.e mogę się do tego h:stu
wie nie !ego w~c.rncręczny, ale przez n=cgo wy::łany„.
S?ef o.chr.ony kazał areszf.oweć Po.!rrowskfago.
przyzn01ć... f,foże ktoś podał mój adr';s... z rczmy- A co on takiego p!sze w tym liście? Niech I
N~uczyci2la wyciągnięto w nocy z łóżka i zasłem....
(Da!szy ciąg jutro).
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leżał z.w!ązany szcze 2 poc'.ą~i, a dopiero póź-1
Drzwi celi nagle s!ę o!worzy·
dróżnik. Wąski sfrum:eń krwi
miano go z1u~ować. Syi.ua: ły. i na progu u.kazał s.:ę z.nii~~a

Na podfo.dze
ściek~ ł

n!ei

mu z głowy.
cia była rozpaczhwa. Walski w1dz-0ny
.M.oatnyclu,
k:ory
- Do cllaska - pomyś':ił miał tu cze!cać na pocią~i, w rzekł do n!ego głos-em pełnym
Wal.zki - każdą minutę opóź· k'.órych jechali. może je~o prze serde·:-„ncśd:
n!enia mogę przypłacić '':o!no- śladowcy. · Dandyd, któryc!i
Wa!..slci, czy nie chc.ielibyLokomotywa
p!l'zeraźliwle n!ej kradzieży.
ścią. Moforzycki z.ara:; odzyska pb.n spaHł się na panewce, mo· ście przviąć ode Illlnie dobi'c~o
~wizdnęła. Pociąg z huk:era.
- A więc tak sprawa wyglą- p!l'zy~oonmość, podn'.::sle alarm gli wrócić i zabić go. M.tmo to pap:ero·sa? - Gdy W.:ilski me
wpadł w ciemny tunel. Walski da? No to może mi pan nało- i zaczn'.e mm.ie Jdgo.ć.
po~ootał. Z:lnim ~dążył po raz odpow:edział, cią~.nął dale'.: -:wyc!ągnął P'apierosa i chciał go żyć sp-0°kojnie ka'.d~nki -- rzekł
Lit.ość ~ięła jedn:ik górę trzeci opuścić dhvi~n!ę z;w1'o'.- Niech pa.n weźm!e, uc.z-~1w!e za
za'Palić, ale zapalniczka odmó- zrezygnowany Walski, poda;ąc nad rozum~.n. Walski przec!ął nfoy, o~wa-rly s1ę okna i dnwi. robił pan-na n.!eJ!o. \Vfo.s.zuję
wiła p-0.słuszeńs'.wa. Zwrócił się ręce de:ektywowi i jednocześ- : w:ęzy, położył dróżnika na łóż- Ze wszystkńch s!ron skierowa- panu, ura'. ował pan życie · setdo siedzącego w pTz2dziale pa- nie za.da:ąc mu cios w po·d bró· 1 ko i przewiązał mu ranę chu- ły s!ę na n!ego rewolwery. Za kom osób.
na, k~óry do~y<:hczas spał opar- dek. Mokrzycki padł bez przy- s!ecz:ką. Dróżnik, zebrawszy p-oUc;an!'ami stał . Mc·!~ycki.
- O czym pan móiwi - . odty o ścianę przedziału, z czap- tomności. na ławkę, a przcs'.ęp- resz'.ki sił, rzek~ ledwie dosły- Gdy
ujrz.a.ł · dogorywa;ące~o wródł się gwał'own:e W.alką na.suniętą głęboko na czo.fo, ca, wyjrzawsa:y na kor-yfarz i szalnym głosem:
dróżnika,
jego
napuchnięta ski.
Przec!eź os!::ar:fac'.e
a kra.z s·ię poruszył i przeciąg- s~wierdziwszv, że niko~o nie
- Bandyci„. Napad„. Zbliża twacz wykrzywiła się w pogar- mnie o coś wręcz przcdwnego?
nął. Niezna;omy wsunął rękę ma, wyniósł ~eprzytomnego się nodąg.
cłiliwym uśmiechu!
. I - Ma pan śwfad.ka, k:óry po
do kles.zeni, aby wycią1nąć za· detektywa do toalety i zamknął
\Valski natychmia.st zoriento
A w!ęc ?QCiąS!i chcfałeś twierd?a pana zez.~~n:a.
paln!czkę. Walski z.bliżył s:ę za nim drzwi.
wał się w sytuacji. Twarz dróż wyko·'~:ać, w~:-.'S'ki?,.
N'.:?s.'.dy, zm~rł.
·
do niego i wycią~nął rę!{ę. W
Pacią~, wyjeżdżaią<: z tumelu, nika wykrzywił strach o życie
- Nieprawch, - pnf'rwal
- ·Ta!-c, zm:uł, ale do·!)!ero w
tej samej chvnili s•abv,re palce mus.i.al g~aHownie ~a,~amować,j setek ludzi. Ostro bt-zęczał mu oburzony Walslri. - · Niech szpi'alu. Przed śmierO:ą odzywpHy siię w przeguby· je~o rąk. pomewaz w tym m!e)scu zm~j-, cLzwonek sygnału.
pan s.py~a ... - nie slcoń~zył zda skd ra kró'.ko orzy:omno§ć i
Ze zdum:er.:em sp-0:rzał \VaLs~i dowal się o·s~ry zakręt Wal- N!ech pan mnie zaniesie nia, poinfoważ u)rzał, ;.ak głowa w kilku sfowac1t opow'ecłl"'!ał,
na napas'.nLka i natychmiast go ski 0°:wo.rzył drzwi i wyśko<:zył. do zwró•nk:y - wykrztusił z dróżnika op.a.doła T'a pfors!, a je- że pan t•T~'cwd r~oe:ą1. Moje
po•znał.
Ivl!ał szczęścle. Poza kilkoma tn•dem dróżruk.
·r;o oczv zamknęły się.
uzn:in'.e, 'W'r's!d. Pos'ą!_)!:ł pan
- Ja.k pan wtd„,t, Walski. zadrapllnlami nic mu się nie
\V/alski po·dn'.ósł go i położył
Walski zos'11l orł!)rowa.dzony sz!ache'nie. I ten rzyn fą1 ńa·
111ie s.łiradłem was z oka - rzekł s~afo. Gdy pocląg znikł w ciem na ławce pirzed maszynerią.
di:> wie.z:en:a. Służb!'? w c!cm 1m pzwno weźm'.e pod uwc.~ę r.rzy
z iroTT.'. ą t-o.warzys.z podróży.
nościach, rusa:ył µrzed sieb'e.
- Boczną dźw:ig1nię ... z pra- dróżnika ob'ął przybyły pocią- rozp:i 'rywam.iu sprĄ~·rv o kra- Dobry w!eczór, panie Mo- Na.~le do jeis:o bys're~o ur.ha wa ... na lewo...
g:e~ zwro··n.=i::a:y.
dzież bry!an•ów. \V/·~dz.=e pan
krzycki odpowiedział ze c!oi!eciał
jakiś
słaby , głos
Walski uczynił, co mu poleWalski sie-lział w ce!i ;:"k na na wo!"oś: w<:zcśn:z!, n=ż przy
spoko.jem \V/.'.'.lski. - Wca.Je nie wzywa'.ący pomocy. Prawdoipo- c.oino i już w następnej sekun- ro7rzarzonych wę1la.ch. Wś ·"-:e- pus?-:zała J:'lr.ha i t:-~-·"?:<? pan
wfrdziafom. że p.:in ~11ie śi:!.tła. d·ohn.i-e clooehodził z clom1m dróż d.zie wyło:ruił się z tunelu po- 1 kało go, Ż<? przez EiWe r'"'J.re mó«l ro·:-zą-l-i=e ją zb\'.ć. P.::.-l:~ę .
Od czasiu MY wyszedłem z wię nika. \Y/alsk:iemu ba:rdz.o się cią~ pośpieszny i pomJ„·n=-ł pQ serce W'lad.ł w "'-0 T"·'.1S!c. O'Je"~ "'.e ... ; ... ~!1 r.!e z.:-.-:z·rr-a z l:ob'.e.zieniiia, j2.s tem lojalnym obywa- ~!'ic~7.yło, ale mimo to posła- właściwych szynach. \"1~ 1 „!d n!e s~e.„;e rrze::ł r?.der.1 r~e ~vl- fp_~i. t!o. "- •--Ą .... ~Ą-Ą' -Ą„ „„.
tel~ i ni<: mi nie mo.żz pan za· n-:n·.dł nny'.ść z nomo~ą. albo- chc:ał ru~iZyć w dro-1ę. ale bł.'.1· l•o, 2'!'\ J„rać.:i:'eż ft:Ą....._'!-•1- •. ~'~ .-!-ro.~a. r'·o k„~.r~"'o rm wczorzu:ić.
!"':em jel!Q zavr6d n!e zab~ł w ganie dró 4 „,:1.a nrzy!mło ,ę,., do równ:"'Ż ~.,_ r--- ·~··---! . . ~=-~~ r=-; .-,ro~'ł o ".ę'~ń.
- Ja nic, ale ,T„nka, k'ó~a „:"1 t!~:m:'.a Ji'oś;i. Po chwiU M:e:~':a. ~V/ c '.l'! tłu . nł'1=1' 1 :t~~~ : ..,i!,: i ~łanowa.nie nanadu na
""f:-.l"'~·i ,,....,.:„l f':"-=f'-O·" .a i głępanu pomaga!a P:odc.za.s osta~- ~<a!ski znal.a.zł Sl~ W. oomk.u.· gocLzin_y Dlilały · t>rze1echać je- ..poc~ .
bokQ za.CJ,Un.ąl si_ł dyme~

Napad na pociąg pośpieszni
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Kontrf orpedowiec

„Bł1skawica

1uo,ip!de 11caitany

W środę około godz. 9-ej wy
przy gęstej mg!.2 na redę
kontrtorpedowiec ORP „Grom'
do zbliża;ącego się z Anglii do
Gdyni nowego konfrtorpedow·
ca ORP „Błyskawica", który
przed we;śdem do portu wojen
nego dał salut admiralski 13
strzałów armatnich dla flagi do
·
wódcy floty wojennej.
Jednocześnie dowództwo fio
szedł

11

w Gdyni

ty wywiesiło sygnał, witają<:?
ORP „Błyskawicę", która o
godz. 10-ej stanęła przy molo.
W porcie powitał „Błyskawi
komendant portu wojenne~
go komandor Sokołowski. D~
wódca „Błyskawk:v", koman„
dor ppor. Tadeusz Podjazd Mor
genstern złożył raport dowód-<
I cy floty admirałowi Unrugowi.
cę"

uznała rząd gen. Franco
oanuie nad w·e!cszą tzełf il H:sz11anil

Japonia
gdyi
Zdj·ę-~ie przedstawia P. Prezydenta R. P. prof. dr. i. Moifoickiego w rozmowie z P. Marsz.
śnug1ym-Rydzem podczas wizyty, którą P. Marszałek złoiył P. Prezydentowi clla wyraże
nia życzeń z t:>kazji 70-tej rocznicy urodzin.

Falska komiiia terbnfczna zn?iduie sie w crrodze

na miejsce straszliwej katastrofJ
Komisja techniczna z inżyniie
rem .M.ałc-ckim na czele przyby
ła w środę o godz. 12,30 do
mie;'Scow,;ści $wiaty Wracz.
Inż . .Małecki z!ożył pcdzięko
waniie· starośc:e powiatowemu
p. Semkowowi za wysilk.i jego
i mieszkańc~w powiaiu, poło
żone w zw:ąz!-..u z katastrofą
samolotu i p·opros:J o listę osc. b,
które brały udział w poszukiwaniach.
O godz. 16-ej komisja wyru·
szyła w góry w towarzystwie
25 osób, zaopatrzonych w łopa
ty i inoo narzęó.zia do torowania drogi wśród śniegu.
prZybory, namiot
Żywno-ść,
na wypadek przymusowego no
cowania w górach i inne rzeczy
iaładowano na 18 mułów. Lud-

Rezultatów pracy komisji, jak
i sprowadzenia zwlok ofiar ka·
tastrofy do $wiaty Wrac.z ocze
l<lwać należy przy najdogodniej
szych warunka.ch za dwa-trzy
' .
dni.
Starosta powiatowy w Swiaty Wracz zarząd.ził 'przygotowa
nie sześdu trumien, · w których
zwłoki będą sprowadzone
Spóźniony skuJkicm zatrzymania przez władze greckie sa
molot „Lotu", pohciał wczo;.·aj
Samolot ten
do Bukaresztu.
miał paużerów z i S<>f~i.

TOKIO. Min.istel' spr. zagr. domo.wa w HiJSzpa·n ii ode zosła-.
Hirota oświadczył przedstawi- ła jeszcze zakończona, uznanie
cielowi hiszpańskiego rządu na rządu gen. Franco wypływa z
rodo~ego del Castillo, iż rząd I realnej sytuacji, ponieważ rząd
japoński uo;naje de jure rząd I ten sprawuje władzę nad prze„
terytorium hisz•
szło połową
gen. Franco.
Przrdstawiciel Młn:isterstwa pańskiego oraz nad wszystkimi
Spr. Zagr. oświadczył dzienni- ko.ta.niami, a ponadto oparty;
kaczom, iż pomimo, że wojna. jest na solidnych pod-s.tawach.

Mąi

Dzienniki sofijskie opublikowczoraj tłustym drukiem
Pana
dzię·kczynny
telegram
Prezydenta Rzplitej do króla
Borysa i podały fofografię Pana Prezydenfa.
We wszystkich dziennikach
ukazały sdę krótkie komunikaty, notujące przebieg przygo'owań ao przeprowadzenia badań w górach.

wały

postrzelonr przez rywala
w wvniku krwawej awanlurr

Janina Bęt!<owska porzuciła
.>rzed l<llku dniami swego mę
ża, Henryka i zamieszkała u do
z·orcy majątku „Marywil", Zbig:1iewa Różyckiego. Porzucony
'lląż dowiedział się o miejscll po
bytu niewiernej żony i udał się
:Io Różyckiego.
Między _m_ężczyznami pows!a
Jeden z polk!antów, którylła gwał:owna kłó~nia, a nas~ ęp
zagubił się oneJ!daj, zachorówał nie bójka. W pewnej chwili Różycki dobył rewolweru i oddał
na zapalenie płuc.

Kula ugodziła Bętl{oW'·
skiego w nogę.
Rannego przewieziono do
Pańskiego.
Przem.
~zpitala
Sprawcę !ilrzału osadzono w a„
reszcie.

strzał.

CZYTAJCIE
„NOWEGO SPORTOWCA•
CENA 10 GR.

.
bohater
letni
13
:~~~c~i~~~z~dp~~:i:~:i:i:;~;: Mrt·J.c re·e .spa .one do kośłi nie zrez gnawal z r law nia rodzeństwa
,

'

0

.
•
ł
'
li
życząc 1e1 szczęśliwego zakon·
Bohatersl<le!!o chłopca ma po
W belgijskim mie§cie Cam· 1 ojciec Juliana, dobiła do brze-I kim .wzrokiem malec spoglądał
czenia . prac.
po~ro·cie do Belgii odwied!'ić
. Komis;a _ma dotrzeć ti'o scbro hr~ o.dbyła s~ę przed kilko.~~ I gu w Cambrai. Sta!y Rys .'WY." na te łakocie.
•tat kroi Leopold III. Gdy Julian
ł
t ś •
P
niska Pepina laka, tam przeno dwa.mi podtuo-sła uroczystosc I szedł na brzeg, a Jego dzieci:
za.pytał·
t
o Ut'OCZYS o Cl ca y Szpl I d . d . ł .
•k
J łia.ń • d . . z:k•
r
J
. 13 l t •
ł nk
.
.
•
~r~ . i w ~1k·ej pecsonel i chorzy, zebrali wśród owie z1a się o ym,
1~. 2 iat
~Jek, po.r~.zubmł·,e sięk. z. czko. a· W:ęR_zerua. - e ~i.e~b
N ~'11 Y ę·ik· wą dł siebie pewną sU111ę pieniędzy i I - Mnie, co takiego uczyni„
~ony w1 YJ<>jt . za. 1egoctai°' erda i kah- .
m1 om1s1: u ga'l's te},
przeb~aJdą ~ dschronrsldom i J><!• c~.rn:Ca yp~u 1 me. u un - ba'kmte. b a e z if~1 :1~za nabytli chłopcu ładny zegarek. łem?I
••Y
n a:. z enzyną.
.
rneg1e.
m1e1· c11
stara się z1ś otrzeć
Swego bohaterskiego czynu l_ała ~tę po poołoo~e i "': pobh·
sca katastrofy.
Wczoraj pogoda w górach po dokonał Rys 17 października zu p:ecy:~ ZS;Pa!tła się. ~o
.
prawiła się. Burze ucichły i I roku ubh~łego. Ba.rka b2lgij&ka I chwili tro1e d~te~t znalazło Się
•
l"Vera", której właścicielem był w mo~z.u p~omiem..
przestał padać śnLeg.
·
Julian n:e straC1'1 panowama
·
Rozprzężenie całego aparatu . a przede wszystkim ubrania,
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • nad robą w tym momencie. Ujął bańk„. chcąc ją wyrzucić „a gos.podairc.zo • admin!stracyjne-1 których brak dotkliwie daje się
burtę. Płooąca bańka prażyłc:. go dochodzi w ZSRR do nie- odczuć ludności (I), nie z.na·idu·
mu ręce, a m'.mo to dzielny ma- prawdopodobnych ro!Zmiarów. ją się w ogó!.e w sprzedaży,
lee n!f.? wypuszczał jei z rąk. W Oto wymowna ilustracja chao· gdyż zostały obłożone aresa;·
ko-1~u bańkę wyrzucił za burtę. su życia codziennego, podana tem p.rzez komisję rew., ·skła·
Mając · ręze spalone do kości, przez pismo „Tichookea.nskaja dającą się z najbliżQ.Zych krewnych sprzedawców. Sklep jes-t
Juli.an nie pomyś'lał 0 sohie, wró Zwiezda" z dn. 20.X.:
"Sklep w Wia,~slm;e brunellu- za.zwyczaj zamkmięty przez caoił do swoich siostrzyczek, wy·
ciągnął je z kabiny stoi:tcej w je źle i nie~uHura1n.ie. Grubiań ły dzień, a wszys~kie towacY,
s~wo i lenis~wo sprzedawców, oddane krewnym i dobrym. zna
t • d 'ł
· · h
.
"'
. .
d
h d . ł .
•
p łonuen.iac , sz.ma amt z us1 na
zap1suje
z.i.a. aią .o strasza1ą· 1omym sprzeaawców
nich ~ień i opuścił Wł'az z ~imi ro1e muc
co .na. nabywcow. Kwaśny, _le- się, j·aiko ,,zagubi<me" i „zniiszpł0'11ącą ba:rkę.
Pó dwóch dniach 2-letnia sio ' dv.:ie 1.adalny, ~a~y bhleb k;u· czone".
r za . t o,
strzyczika wyzionęła ducha. Dru pu1e s1ę po cenie
ga ·ego siostrz czka została choć urzędowa cena wyn!"s1 ~5 . Zai~te, •• nieog;aru?Zona. jest
utniraama przy łyciu, a boba- ~op. Margarvn~ sprzeda1e się, c1e.rpltwosc sow1eck1c.h obywaterslci malec, ktfuy doznał po- 1ako masło. Nailepsze towary, 1 tell. (APA).
ważnych poparzeń lewej nogi i
obu rąk, został umieszczony w
szpitaJu. W ciągu w:elu mies'.ę
Niezwykła tragedia, którą los / mieliby przypomnieć im o wycy_ walczył .on ze śmiercią. Lekarze szpitalni czynili wszyst- zgo~ował dwóm młodym lu- padkach z tych smu•nych dni.
ko, co leżało w ich mocy, aby dziom, roze~rała się os-~atnio w Również i węzły rodzine uległy
Na zdjęciu pierwszy ambasador japoński w Polsce p. Shyuicbi utrzymać J!o przy życiu. Robili Ameryce. Uznano za nieważne całkowitemu rozluźnieniu, alboSakoh wraz z małżonką, w towarzystwie Dyrektora Protok6- mu zastrzyki, 6 razy robili mu ma?żeństwo młodej pary, pon:e- wiem ani Ben ani Mary nie wie
ła Dyplomatycznego Romera (na prawo) i urzędników dyplo- transfuzję krwi, którą dawał je waż dowiedz:ono, że małżonko- dzieli wcale o .tym, że mają r~
matycznych Ambasady.
go ojciec, kilka razy poddawali wie są· rodzeństwem.
dzeństwo.
go operacji i w końcu wyrwali
Dopiero prawie ie .po 20 Ja.
roku 1918 w nowojorskim ·ach Ben znów spotkał Mary.
f"hłopca ze szponów śmierci.
„
A
przytułku dla sierot umieszczo- Pewnego dnia przybył do przed
Ob'!oniie nic mu już nie groz-i.
IICZD~OW
Sł
no dwo;e d'Zieci, Dena i Mary siębiorstwa kupca Jocuma i tam
funczyn
bohaterski
swój
Za
c·o "l"IDiz~cii Lomur,is1uune1"
li
.
'{6
11
dacia Carnegie od.znaczyła go Ipock. Po pewnym czasie dzie- poznał jego uroczą córkę, 22-let
... • 1t
" ~
~ '
•
Il
W począ~kach listopada b. r. 1 wiania działadnośc.i komuni- medalem. Na uroczystości wrę ci opuściły zakład. Znalazły się :iią Mary. Młodzi ludzh z pier·
czenia mu medalu zebrał się ca bowlem dwa bezdzietne małżeń wsizego we!rzenia polcochali się
policja wileńska na:rafiła na s:ycznej.
Aresztowanych osadzono w ły pers<>nel szpitailny wraz z do stwa, które za.ado.p~owały sie- i pos fanowili się poblJ'ać. Rodziślad komórek o'l'ganizacji k<0munistycruej wśród u<:Zniów wileńskim ueszcie Cln:ralnym stoin:ikami miasta Cambra:i. Nad ro!ld. Ben obecnie nazywał się :e ich nie przec!ws•awili s '. ę tegimnazjów żydowskich. Aresrz.· do dysp<lzycji pro,kura~ora. Są łóżkiem rekonw.nil escenta umie- WU.Hams, a Mary Jocum. Dzie- mu zwis_zkowi i wkrótce odbył
lo syn<>wie ro-d.zków in~eligent- szczo-io napis: Nh-::h żyje Ju- ci bvłv wychowane w dobroby- się ich ślub.
towano wówczas 17 osób.
W wyniku dochodzenfa wczo nych i b. zamożnych w wieku lian Rys", a na kilku sto11i.1<ach cie. Z b!egiem lat zapomniały
W trzy miesiące J>O ślubie
umfaszc:rono mn'1stwo lai!coci, I1 całkowio'..e o swej smu:nei pTze '"lrzypadkiem dowiedzian-o się,
raj w nocy policja przeprowa· od la.t 16 do 18.
Podczas re:v1iz:i ,policja natra- które oi+.rzymał oo dostojniików !;Złości i o pobycie w przytułku, że małżonkowie są ro:lzeń
dziła da!.sze rewiz:e. Aresi:oŁ7:y 7abłysły w : 1Je>n:eważ ich t'owi ro ch '.ce n:c s!wem i z te~o wz~1ędu wła.P.ze
wano 14 uczn'.ów 'n.a.ro.dowośc! fiła na bardzo bo~a'y ma'erhl , r·+·~!<i1 ·l-.'1.
łydo.wskiej ~od ~t~ Qra.- lll"OJ2.a~an.d.9w4ł·komu.nis~yqny„ ocmch obec.nrcbi gdY. uiirzelii j~ ~i~li P.O.w.<tdUa dla któregQ un.iew~nil.Y. iQ i:nałteńs.Lw.o.
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Taiemnicza
przesyłka
dlaorouek
Bluma
zawierała rurke
szklaną i tzarnv
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·
SZIQrmUjla! WOjSki· ilPOÓSk.ie

Dowództwo wojsk nocn· o-wschodn~ej częśd prowin ły Kiangyin, po8Uwają się w kie
fapoński~h komunikuje: _ Na cji Anhuei.
runku Czin-Kia.ng, wzdłuż rzefroncie szanghajskim wojska jaw· ujściu Yangtse około 20 ki Yanglse.
pońskie, nacierające na Nanldn, tys. kilometrów kwad.r atowych
Oddział, nacierający na za-:
zajęły stanowiska okrążające zesłało zajęte przez wojtSka ja- chód odm. lszing, zajął m. Liydawną. stolicę Chin, zajmująć pańskie. Oó.dział jap.oński, posu ang (30. klm. na za.chó~ od lszin
forty Kiangyin . na rzece Yang- wający się na zachód wz.dłuż li- gu).
tse 0 1raiz :ido.bywając m. Czang- nH kole;.Ow1ei Szanghaj ..:_ Nan·
Wolska naderają.ce na Nan·
czou (50 km. na ·północny za· kin, osiąg.nął m. Luczeng (poło- kin wzdłuż linii ko1ej-0wej, znaj
chód od m. Wtisi.h), m. Iszing, wa drogi pomiędzy CzaITTgcrou i dują się obecnie w odległości 70
na zachod:nim brzegu jeziora Tany.q.ng).
I klm. od tego miasta.
Ta,ihu oraz m. Kwangtee w pół· I Wojska, które wczoraj zaję- r

PARYŻ. „Paris Soir" doo'>·si, przesyłkę otwarzyła. Znalezio-

że w urzędzie pocztowym na no tam stłuczoną szklaną nrę

TOKIO.

Quai Valmy wykryto tajemni· z jakimś
Wicepremiera

ś

Robotnik

W cZJO·r aj o go&. 18-ej, przy
zbiegu ul. MaJZOwiecki.ej i Swię
tokrzyslciej w Wal"Szawie, zd~
rzył się strasz.ny wypadek samochodowy.
Przed domem Mazowiecka 1
stał wagon przewozovr , naLeżą
cy· clo ;domu przewozo\. ) • eks·
pedycyjnego „W .. Wę„' elek i
Ska„. Do wagonu robotnicy
wnosili skrzynie z towarami. W
tym, czasie na-dsziedł 54-letni
Piotr W ełiński, (Twairó:a 31), b.
·robotn~k domu p-rzewozowo-eks
pedycyjnego
;,Henryk Puław·
„
ski .
Weliński, st.ojąc na jezdni z
tyłg. wagonu, r.ozmawiał z ro·
botnikami, chcąc prawctopodo~
ruę dQwiedzieć się, czy nie wa·
ku.le gdzie dla niego posada.
Pociczais rozmowy, nadjechał
samocliód prywatny marki Skoda._ Nr. A07 • 357, należący do
Józefa Korzona, a prowad•zon y

zmiaiłlionr

·

odmówiła posłu

rozbiła

O&
ar

'ł

JeSl

z

·

JEROZOLIMA. Pożar, który niach, zaś stan pięciu innych
wybuchł· ubi~głej nocy, w Tul- jest beznadziejny. .
karem · w gmachu óepartamen·
Policja atr1esztowała kilkanaś·
tu ro~ót publjcznych, przybrał
rozmiary katastrofalne. - Pięć cie osób, pode;rza.nvch o pod·
pafonie gmachu.
osób

~L;d;~·ii
abv.~.

w

;;ada na P!Hiągi

zaooatrz1t sie w wone

BUENbS AIRES. Wyjątll';owa Hago del Estero do.noszą, że

sus:za, panująca od kilku "miesięcy w prowmc;ach północnych
Argeniyny, przybiE:ra rozm.id.ry
}sa:tastro.falne. Z prowincji San-

- ludność, c1erp.ią.c z pragnienia,

napada na pociągi, aby zaopa·
trzyć się w wodę, znajdując1uię
w rezerwuara<;h.

- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - -...- - - - - - •

2J:i:~~Lt~~:·~1 Speci-.lista „od dekorowania••

go Welińskiego.
Zderzenie było tak sifoe, że
wa~oo posunął się o metr, Weliński zaś po.ziostał na zderzaku.
Lekan Pogotowia stwiercr:ił
zgniecenie klatki piersiowej i
kręgosłupa. Zwłoki przeni.esiono do bramy dom.u Mazowiecka
Nr. t.
· •
Na miejsce przybyła policja,
kt61'a spor.ządziła protokół, po
czym ~zp~owskiego przepro·
wadzono do I-go kombi., gdzie
po~osfał do dyspozycji sędziego
śledc:wgo.

,,Duch n si beczki
i

Policja chemicznej.

. • ' 5 O! ób w płomieg1
„· cb
m1erc
I
j~
St d I h 5 ,. .
be nadzi · 1· 11

przez samochód

przez Stefana Szpakowskiego,
Wypadek powyższy wywołał
(Marymoncka lb), subtekta w ruchliwym punkcie miasta ol
tow. technicino • handlowe~\; brzymie zbiegow~ko, wskutek
„Ampli.oo",
. . czego chwilami wstrzymy"Wany
Szpakowski, któremu rzeko· był nawet ruch kołowy.
mo kierownica

Bluma.

an a SZ!IC

SlrasznJ wrpadek VI warszawie
·

czarnym pro11zkiem,

czą przesyłkę, ad.roesowaną do który zabrano do ekspi2rtyzy

.szrbr"

..We wsi Bronowice Małe od domowników. Franciszek Kraj
pewnego czasu panuje niezwy- w końcu miał dość tych harkl~ " po~zenie. . Przyczyną te- ców i odprawiał wraz z całą
'gd jest po.jaw~enie się „d_u cha", rodziną rpodły, chcąc przepę·
ktoty rozgościł' się w zagro- dzić „ducha", -Ale to nic nie
dzie Franciszka Kraja.
pomogło, „duch" w dalszym
Od pewnego czasu „duch" ciągu dawał im się we znaki.
z mar~ego szwagra Franciszku Dopiero Msza Swięta odpraKra ja w niezwyldy sposób a- wiona przez miejscowego l<..się
wanturował się w zagrodzie . dza położyła kres jego harco·m.
Początkowo duch pukał tylko
z zewnątrz do ' okien, ale z czasem prz eniósł się do domu i tu
zao:z::tł wyprawiać swe niesamo
wite harce. Zrywał obrazy
'święte ze ścian, posypując i~
· popiołem, . .wyrz.UJCał słC>mę z
sienników, wiciągał · z kucbi
Do Sochaczewa . przyjechał z
żariący się węgiel, ro·zsypuj.-i_c Warszawy Stefan· Ostrowski
go.'pO podłodze, oraz wybijał ($w. Wincentego 78) . Spotkał
szyby-w u.bach. Okazał się 0 ~ się ·oo tam ze znajomymi Alek·
przv· tym niezwykle. silny, po· sandrem. Biern_?-tem i Stef~nem
niewit pewnej nocy przeniósł JaworsJu~, ktorych zaprosił do
na. znaczną odległość beczkę restaurac1:i.
kiśŻonej kapU1Sty.
Po obficie zakrapianej alko.W szystkie te harce wypra- 1 holem libacji, między biesiad·
wiał ,,duch" P.o d nieobecnoś ć nikaini powstał spór o regulację

Z&H'ę

d

Do konsula rumuń•skiego w
Gdyni, dr. Kasprowicza · zgłosił
się członek kapituły „Ryngrafu
Matki
Boskiej Częstochowskiej" Zygmunt Warszawski z
Warszawy i po wygłoszeniu
wzru:szającej mowy, udekoro·
wał konsula za wybitne zasługi złotym ryngrafem.
Gdy tylko zawiesił ryngraf
na piersi konsula za parawa·
nu wyszło dwóch wywiadow·
ców urzędu śledczego i aresztowało Warszawskiego.
Pr~ed „dekoracją" do konsula .telefonował z Warszawy
przedstawiciel" ,;Związku Mło
dzieży Akademickiej" i zalc·>·
mµnikował mu, iż na skutek
decyzji tego Związku przybę
dz~e do Gdyni współpracownil<
pisma „Młodzież Katoiick," i
udekoruje go złotym ryngrafem.
.
Ponieważ dr. Kasprowicz zo
stał już w bieżącym roku · -ude·
li orowany serbrnym r yngrafetn
za zasługi, do których się nie
poczuwał, i dał większą kwotę

Zbrodnia w restautacii
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W•ęz11en•a

za odznaczenie, porozumiał si~ Zygmunt Warszawski, który
tęlefonicznie z „Związkiem 1\Uo został zwolniony za nadużycia.
dziety Akademickiej" w War·
szawi'e, gdzie zakomunikowa·
no mu, że ~ikogo nie wysyłano do Gdyni i że prawdopodobnie zamierza go „udekorować" akwizytpr wydawnictwa,

Po otrzymaniu tego wyjdnie
nia konsul zawiadomił o cze·
kającej go „wizycie" policję,
która aresztowała „delegata" i
odstawiła go do więzienia w
Wejherowie.

Gina trag_
icznie · siatki.

na którrch

pokladz~e

znafdui! sie Warms

NOWY JORK. Sytuacja tran był kapitanem amerykańskiego
sportowca „Canto", który wzy statku „Moi-ro Castlo". Statek
wał pomocy, zna:dując się na ten zgi nął strawiony -0gniem"
W}"&Okości Puerto Mexico, po r. 1934, w odległości kilku mU
o& wybrzeży New Jiersey.
go<rszyła się inacznie.
Gwałtowna burza uniemożli
wia zblit>enie się do statku, któ
Na pokładzie „Mono Castle"
rego 11,1.ki, jak również i poklad zgi!Ilęły wówczais 134 osoby.
zalewane są i)rzez fale.
Statek „Cauto" jest pierwszym
Pomięd'Zy oficen'Jlli tonącego statkiem, na którego jtokład
statku znajduje się William zacią~nął się Warms od czasll
Warms, który w swoim cza.si'2 I tragedii na „Morro Castle".

· Mo.rd kapturowy
15 cs6b
WIEDEN.

W

zostało .

w Au :trii

aresztcwa11ch

mie~scowoścl rych 4 są, jak się z&je, bezpo
średmio zamieszane w mordez·

Ni~ustift w Burgenlandzie wy-

kryto

zbrodnię, mającą ws~elkie

stwie.
Za<bity Veischelberger, który
Na jednej z dTóg .pod.m.ieJ- poprzednio zajmował się czyn·
rachunku. Od ·sprzeczki Closzło i skkh znaleziono nurunowic1e nie polityką, 05tatnfo zaś wyco
do bójki, w wyniku której Ost- trupa niejakrego · ve1~chelberge fał się z działalności politycz·
rowski zadał Biernat·owi dwie ra,. na którego ciele zna.!dowa- nej, d:zLelił się niedawno z
rany klatki piersiowej, narusza- ły się 4 rany postrzałowe.
J o;cem obawami przed- możEwn
jąc mu płuca i przecinając tętAresztowano 1 Sosób, z któ ścią t-ragicznego koń<:a.

po libacii obficie zakrapianej

nicę.

POZ9TY mordu kapturQwego.

.Dwóch

fłitaków utoneło
fala

Rannego w sianie beznadziejnym przewieziono do szpitaia,
gdzie mimo natychmia1>towej po
Przuiąiona lóńi wywr6dła
mocy lekarskiej zmarł.
Flisacy,
spławiaiący
drzewo, cym pospieszyli znajdujący się
Zabójca po dofo~aniu z;brod·
ni uciekł i udał się pie<;;.zo w zatrzymali się w Płocku, celem nad brzegiem W1sły szyprov•ic.
tylko trzech,
kie.runku Warszawy. Wysłany podjęcia wypłaty i udali się w Wyratowano
\iczbie
5
małą
łódeczką
na
dwóch
flisaków
utonęło.
Są to:
za nożowcem pościg doprowa·
30-letni Bolesław Kurowski oraz
dził do ujęcia go na trze.dm ki- brzeg.
W drodze powrotnej prz;ecią- 24-letni An toni Joka. Zwłok do·
DO.rwała 3 polidant6w palestrńskich
lometrze od Sochaczewa.
żona łódka wskutek sil ... ej fali iychczas nie wydobyto.
Ostrowskiego
osadzono
w
Z Jero~olimy us.Wn.e poszuikiwainń.a. -- o~
wywróciła się. Na ratunek toną- f
'don.oszą, że tirzech połicjan.tów ły wojskowe i policji przetrzą· więzieniu.
palestyńskich za~illlęło od po- siają okolfoe Haify, a z.właszcza - - - - - - - - - - - naed:z:iał1ku ramio, kiedy wyruszy wz,g órza położone o 25 km na
Iii .ż Haify na słUŻlbę pat.rolowa· wschód od miasta, gdzie wezo
c·mentarz~
została
w
raJ rano słyszano odgłJOsy lia·
okolic podmiejskich.
NOWY JORK.
dniu wczo I MOSK
. ··wA o
K .
. 1·
.~c ją o.b.J.wy, że · poll'IWała nych strzałów.
rajs.zym zastrafikowali w: Brook · . .
.
,· rgana. · o:mi~a- l p1ta. izmu. .
·c·
Oddziały- biorące u<lział w po
!eh _uzbrojona banda aitabska,
lyni-e grabaTze onz fun~cJona-1 natu Spraw WeWllęŁranych wy . Jak iWynika z ~Idu o~karz .
operujl\Ca w górach Nazaretu. szukiwainńach posługują się psa ńusze znajdują<;~go się tam kryły w Lrk11cl~u kontirrewolu- ma, wszyscy aresz.owaru czło.l
;.Za : zaginionym.i azyniifQlt\e są mi policyjnymi.
wieLki·e'go cmen.fa·r za, Dotych; c~ą. orga.niz~cję. ese!ów, któ· ko~ie wyżej ~vy~ienionych orli
czas nie mogłiO się odbyć skut- ra qzią.ła.ł·a , ~łow.rue w. obwo.do· ga.ruz:-cyJ ':" liczb.ie 10-CJtu by
kiem skaj.ku f7 pogrzebaw.
·'lfYI!1 ~irzędiz1e· rolnym 1 s.taw;ał~ funkc;on.anuszam1 obwodowe~
PioHcja obsadziła cmentarz, sobie z.a c~l J?1'0wadżem~ a:ctCJł u:zę du r~lnego. ~ą ~O, J?~zewazi
celem ~apohieżenia oikupowa- sz,~.od~1.c;ze1 1 dyw~rsy)!Il~J w nie lud~~ ~rzydz1e~_ox1!.xolel~
KAffi. Z Kabulu (Af~a.n1stan) tych częściach krafu proklama n.iu go przez sfrajku•ących.
dz1edz.iirue hodowlane], udz·1elaW M1~~o;an-Szac.1ar (Kauk
'
nie informacyj wywiadom ob- Półnio-cny) rozpo<:zął się proces
dori06zą, że , w Mongolii uw- cje, przedmi•o ty codziennego u
nętrznej szerzy się groźne wrze żytku, a nawet żywność.
cym, qokonywan:ie aiklów terro- siedm:iu członków kon'.rrew~·
rystyoznych na p'l'zecLs.tawicie- lucyj1I1ej organ~zacji nac'.onah·
przeciwko Sowi.etom.
Lu<lin•ość mongolska liczy się
Zl6:i: ofiarę lach partii i rzą du, oraz obale- stycznej, kt óra provr:cc~ła ak·
" .
poważnie·, że wojna japońsko •
nie w d1rodze gv-.rał ~ u us'.r0ju c'ę r .... 1 -~ 1i c.zą w dz.iedzinie hO·
Samoloty, jak przypuszcza-\ sowiecka wybuchnie już na wio
so-wiE:ckieg'O i pr.zywró<?enie ka-, doiwlanej
ją iapoll&kie. zr;z;ucai_C\ w tQZmai sn~.
..

Uzbrojona banda arabska

rLONDYN. ..,...

Kontrrewo:ułrina organrza~ia

Strajk na

ma·

w

w1kryra

likucku

·-. ·.-wojna
·

nie

japońsko ·sowiecka
wvbuchnie iui na wrosne?

---------!!!ml--

na nomoc iimGWii
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PRAWDZIWE DZIEJE

SŁAWNEGO

ZB0JNIKA
IX)BROCZYt<łe.Y BIE ONYCH 1 POKRZYWDZONYCH

I ~o wszystko ma być tajemnicą urzędową?... Kto
w;.e„. .
Ale prawdziwe zdumienie nastąpiło dopiero
wtedy, gdy Kibirow ukazał się we drzwiach drugiiego pokoju.
To już nie był właściwie Kibirow. To był zupeł-1
nie i.n.ny człowiek.
- Boż.e mój! Co to?„. - zawołała ciotka Kibirowa. - Fioó:orze Pawłowiczu, czyś oszalał? Co to I
za kawały?
- O tym właśnie, ciociu, nikomu nie wolno
opowiadać„. odpowiedział Kibirow, uśmiechając
się przy tym na widok zdumione·i miny ciotki.
- Mój Boże!... I ta maskarada ma coś wspólniełować ~e!im-Chainem.
go z tajemnicą urzędową?
W tym czasie Selim-Chan ws:ławi1 się nowym napadem.
- Tak, ciociu. I dlatego bardzo proszę, żeby
który odwagą i bezczelnJścią przewytszył wszystkie jego do·
ciocia nikomu o tym nie opowiaci.ała.„ Ani jednetycliczasowe wyczymy.
go słówka!... Po upły-wW pół roku dowie się docia
Pęd.zą,cy pociąg po§pies~ny Moskwa - Baiku zatrzymał
się n.ag'.•e w środlku drogi. Ba.n-cf.a slUJPięćdziesięciu Ludzi z Se·
o wszystkim i wtedy już ciocia zrozumie, że to nie
lim • Chanem na ozele wpadła z rewolwerami w ręku do była tylko maskarada...
wnętrza wago.nów. Napastnicy zabierali od p«"ZerażQnych pa•
- Dziwne„. Bardzo dziwne„. - kiwała głową
saJerów pien'ą.ch:e i b'iuterlę.
staruszka. - Ja.koś mi się to wszystko nie miieści
Po tym Sel<.m • Chan na czde s:woiei bandy odmasze«"o·
wał spok.a jnie w kieru.nku pobliskiego I.a.su. .
w głowie„.
„
Tymezuem naczelnik pobH~kiel stacji zdumiony był tym,
·
te pociait pośpieszny wciąż me P'!"Z'Yiet<Ua.
Byf.o to w czasacli p~dwojelllllych. Boi!aty kupiec wat·
sza.wski, An:toru Olgiński, nabył szyb naftowy na Ka,uk:u1c
i przeniósł się tam ze swoją żoai.ą i córką do m.i>aiSta Gro~y.
Tu s.po.tikafo OLgińslcich wie!kie o.iesizczęśoie.
Gra.sujący oo paru lat w okolicy herwt bandy zbóieckiei.
Setim-Chaai, pocwał icli ukochaną jedynaczkę, Martę .
Seli m-Cha.n, jeszcze j·a;lro młody chłopiec, przebił ki•n·dźa·
łem oficera rosyjskiego, który rizucił &lię na pięlroą ŻO'Ilę Seli ·
ma, h1 ją wziąć pra:emooeą.
Za to z.irbójstwo Selim-Cha.n mstał &kamany na dwad.ziescia lat katorgi.
Udiaiło mu sdę w o.gromnde pomysłowy sposób uciec z Sybi.ro (iaik-0 „n!iebos·rozyk" zosłał wywiezi<l!lly w trumnie).
Po powrocie do rodiziinnych stron Selim :rorgani:i;ował 1-andę wiernych mu, nie-us!iras.z=ych ~eczeńców, którzy postawili
sobie z.a za.damie „roz.dziidać pieniądze boga.czy" . POTywali mdz:.i bo.gatyoh, a otnymywany od nkh oku.p pie:niiiltny rozda.va1i
ubogim mies:ri1-cańcom gór. Od tago czasu zaic.zęto Selima tytu-

Czeczeńców, którzy kręcili się w poszukiwaniu ja:

kiegoś zarobku. Tu i tam stali grupkami i gawęci.zili

między sobą.

Kibirow zmieszał się z tymi grupkami. Wszczy·
to z tymi, to z tamtymi Czecz,eńcami.„
Rozmawiano o złych czasach, o nędzy, któt"a
pa.nuje wśród górali. Jeden z Czec.z.eńców, obejrzaw·
szy się przed tym dookoła, odezwał się:
- Gdyby niie Selim-Chan, wielu z na.s umarłoby
z głodu„.
- Hej, ty ciszej mów! - zwrócił mu ~iewnie
uwagę Kibir·ow.
- Nie ma się czego bać, oini i tak nie schwytają
Selim-Chana - odpowieci.ziano mu.
- Tak, ciężkiie czasy„„ --- wzdychał stary Czec:z:eniec o zaokrąglon•ej, sit. ~j bródce, odcinającej
się swoją bielą od opalon•;&o. cienmego oblicza. Wiecie, c-0 wam powie.m ...t nie ma innej rady! Kto
chce żyć, ten musi zostać abrekiem (nieustraszonym
bojownikiem). Trzeba się bić tak, jak się biją ludzie
Selim-Chana!
- Oho, ale on.i potrafią się bić! Drżą przed nlmi książęta rosyjscy!...
- Słyszeliście, powiadają, że SeHm-Chan pochQc:ia! jut daw•
szukuj.e ludzi, ociezwał się młody Czeczeniec
no m'.>nął o't'D.aezony cz.as pr>Zyja1Xbu.
Gdy naczelnik stacji przybył na miejsce. gdzie stał nieo. o5powatej twarzy. - Ja sam przystałbym chętnie
ruchomo pociP,g oośpies7-ny, dowiedział się o dokonuym
do niego.
nap~dzie handy Selim - Chana.
i
- No, pewnie„. Takie psie fycie, jak nasze.Pościg za Selim • Chanem i tym ruem nie pnyni6sł ta·
Lepiej być w służbie u Siełim-Chana.„ Tam, bucie,
dnych rezultatów.
narażasz życie, to prawda, a:le jesteś za to pewny,
W tym czasie Marta, tona Selim • Chana, urodziła
dziecko. Selim • Chan stał w izbie sakli ogromnie wzruszony
że nie spuchniesz z głodu.
otrzyman11 radosną nowiną. ~dy wtem zauważył, te przez
- I jabym po·szedł do niego, jakiem żywi okno sakli wsuwa się jakaś głowa ludzka o przenikliwym
wtrącił się Kibirow do rozmowy. - Co tu długo cze-i
spojrz•miu.
kaćl Już pięćdziesiąt dni, jak 'nie wi&iałem kopiejBył to stary Czeczeniec. kt6ry poprosił o jałmutnę.
Po tym Czeczeniec, obejrzawszy najpierw dokła<łnie
ki na oczy„. Kręcę się tu z parą silnych rąk, bracie.,
sakt-ę, napi9ał w której zna:dował sie Selim • Chan, opuścił
i 'nic„. Nikt nie chce kupić moich rąk„. Do diabła
szybkim krokiem wieś i udał się do Wiediena. Tam kazał się
z tym wszystkim! Niech tylko przyjdzie który~ z lu·
zameldować księciu Karałowi. dowódcy wiedieliskiego okręgu
dzi Selim-Chana, a od razu idę z nimi
wojskowego.
__
Okazało 1ię, te 1iył to jeden i tafnyeh agenit6w, wysła
No,
to
nie
jest
znowu
takie
łatwe, - odiez•
nych n.a poszrulki'JWanie Se!im • Chana Do-niósł on księciu Kawał się 0$powaty Czeczeniec. Musisz wiedzieć.
niowowi, te Selim • C a.n ukrywa się we wsi Naul.
ż.e Selim-Chan jest bardzo ostrożny. On nie przyi•
Po tym nieud.a4lym ablęteniu Selim-Chama, upady fe·
~ M1'·nżyły się z dnia na dllli.eii.
mie pierwszego lepszego dżigita. Jego ludzie przeb1e•
W wytszych s.ferach wol.s.k-owy<"h odbywały się llllale naI raią„. Zasięgają dokładnie języka o tym, który ma
rady n.ad ~awą s.chrwyta.nia Selim-Cha.na. Na jednej z ta' być · przyjęty dó ich bandy. Selim-Chan ;est ostroż·
kidi n.a.rad o-ficeir Ki·b irow Mwhdczył: „Ja sam jeden podej
ny, oho!
mµ-ję się !lch<wytać albo za.bić Selim-Cha.na", ,.Ale jak?" j
zawoła.!i obecni..
- Tak, tak„. To prawda! Selim-Chan jest barAie Kiib'irow nie chcilal wviawił -~o ptaJW. Ttwnaczr.
dzo ostrożny przy przyjmowaniu nowych„. - podę tym, te <llla d.obra sprawy nie mote n.ikoto wta.}emmezać
1 twierdzili inni. Gdyby nie przebierał tak bardzo.
w swn·le mmła.ry.
K1b'l!"ow prosi!ł tylko o całoroczny urd.op, kit.6ry tet otrzy
I wielu z nas dawno by się óo niego zgłosiło. Ale Oil
mał z łatwości.ą.
przyjmuje tylko zupełnie pewnych ludzi„. Takich, na
P~ez dswa nriesi<l\ee KiiMrow przebywał w
botem w
który~h mo·żna polegać i przede wszystkim, bt'aciie,
Kijowie, me wychodz11:c prarw'ie na m:asto. Za.pu.ścił sobfe
taikich, którzy nie boją się zaglądać śmierci w oczy....
pn:ee ten eza~ brodę, a po tym, zak.uip!iwazy ~e,
ubra4vi.ę, wyj eobał nia Kaukaz.
- Kto się dziś boi śmierci... Życie i tak obrzy-dło„.
- zauważył filozoficznie Kibirow.
Po drodze Kibirow zatrzymał się w małym mia·
Wielu
kiwało potakująco głowami.
,.
słieczku, gdzie zamieszkiwała jego ciotka, samotna
Ospowaty
Czeczeniec
rozgadał
się
z
Kibirowem..
kobieta.
- Słyszeliście, powiadają, że Selim Chan poszukuje
Poznali się bliżej ze S•obą. Kibirow opowiedział swe·
Ucieszyła się nim baTdro. Po przywitaniu zapyludzi, - odezwał się miody Czeczen.ee.
mu nowemu towarzyszowi, że przybywa z gór, ze
tała ze zdziwieniem:
_ Fiodorze Pawłowi~. co się z tobą stało?
- No, ciociu, cierpliwości„. uśmiechał się u nich w aule panuje głód„. Że jego żona i &ieci
Nie poznałam cię przecież„. Skąd nagle ta bródka? Kibirow. - Zobaczy ciocia, jak się wszystko po tym wyglądają już jego powrotu, a nuż im przynie§ie kil_ Jest coś w tym, ciociu, _ odpowieci'ział Ki- stanie jasne i zrozumiałe„. A wtedy ciocia powie: ka rubli, a on tymczasem nie może tu wca~ ma•
birow tajemniczym tonem. _ Zajechałem tu właśnie Oho, zuch z tego Fiodora Pawfowiczal A więc niko- leźć pracy.„
do cioci, reby jeszcze bardziej zmienić swój wygla,d. mu ani j.edneg·o słowa o tym wszystkim, co tu ciocia
Kibirow mówił pełnym bólu głosem. Ospowa'ty
- O Boże! Po co? Co się staito-7 - przeraziła wid.ziała.
Czeczeniec spoglądał na niego z ubolewan1em i ser·
się ciotka.
- J eż.eli mówisz, że to tajemnica urzę<lowa, to dec.7Jnym współczuciem.
.
·
- Nie mogę cioci tego powiedzieć. Ale bardzo naturalnie nikomu nic nie powi.em.
·
- Nie zważałbym już na nic„. Wziąłbym się ·d o
rosz tehy si 0 t
nikt niie dowiedział.
.Jeszcze tego samego .dnia Ki.birow. wyjechał
byleby nie patrzeć na głrodującą żonę
P
Ale 0 c~
j Przecież 0 niczym nie wiem„. z miaste~~a, w którym m1e·szkał~ 1ego c1ot~a. Je- naigors.z,ego,
i dzieci... - mówił Kibirow z rozpaczą w głosi„
.d ·
· ymt ł. b ...;........1·a 0 :1.,,.....u „;.... opo· chał pociągi.em całą dobę w wag·ome czwarte) klasy.
- Posłuchaj dżigit„. Jak ci na imię?
- ł1 zie mi· ·ob o,
U\.vU&
.....„
(W R os11„ 1s
· t ma
· ły prze d wo1ną
·
· · · wa 5ff ony •
• .:1..·
• d e y ......,...
rowmez
- Ali, - odpowiedział bez zająknienia Kibirow.
0
wieuztaHa m<>JteJ !~dc~„ . N dobrze nl'e n.tV>.••..:am czwarte1' klaisy, w których jeździła. uboga ludność).
- Posłuchaj więc, Ali - od'ezwał się cicho
m„. o o c1 1 zie 7 o
,
~ł'~·.,,.„w •
K·b'
b ł d G
p to d
- I żeby ciocia nie pisała o tym do moich ro1 irow J!ł'zy Y <> rozn~go.
~ worca po- CzeczenLec. - Tu na rynku zjawiają się od czasu do
.J_• •
szedł w kierunku rynku, ktory m11escił się w ce.n trum
UŁ1COW„.
czasu ludzie Selim-Chana. Szuka-ją współpraoowni·
• t
.
ków dla niego, rozumiesz! Może taki cię zabierze.••
Dlaczego?
Im
także
nie
wolno o tym wte- mi~Ka:b.
.
.
·
b
ł
w
Groznym
Miał
tu
dz. ć?
i 1r<>w JUZ wie1e razy y
.
Minęło kilka dni. Kibirow nocował w szopie
ie
N.
• • t •
• ur ędowa
wiełu znajomych. Idąc teraz ulicą, spotkał ci'wóch
- Uie, docm,t ~iem~~~ z
st~~za ko0hieta dawnych kolegów. Prmszli obok niego, nie zatrzy- pod miastem razem z ospowatym Czecmńcem. Spa•. -ł rzę 0 .wga a1em.ni rlym
..• • -oczami·
Taak? I mując się wcale, chociaż mu się nawet przyjrzeli, ło tam wielu Czeczeńców, którzy przywędrowali
1
spo-irza a na n1.e o rozwa
· ·
dz
tu do miasta z gór w poszukiwaniu pracy. Kibirow
- Dlaczegoś więc mnie powierzył tajemnicę, wobec przeNc~o ąc. . g 1
zaprzyjaźnił się z ospowatym Czeczeńcem i pozyskał
1e pozna11 o.
tego 1
. • • •
•
•
- Doskonale! - pomyślał Kibirow, uśm~echając jego całkowite zaufanie.
- Nic c:1oc:1 n1': powierzyfom. Pr'?5'z~ tylko o Je- się z zadowoleniem.
W kilka dni później obaj, jak zwykle, poszli na
dno: że~y ciocia nikomu. n1e o'P°wiedziała ~ ~
Przesze·dł jakiś oficer, z którym Kibirow służył rynek. Może znajci'ą wreszcie jaikąś pracę„. Kręcili
wszystkim, oo teraz zrobię. Musiałell?- tu przy)ść cl'O razem w j.e dnym pułku. I ten również go nie poznał się tam i z powrotem po rynku. Nagle ospowaty po·
ci;<>e1, 00 w hotelu nie ?')głbym zrobić tego wszyst- i poszedł dalej swoją drogą.
.
ciągnął Kibirowa za rękaw i powiedział do niego
kiego. To by było pode1rzane.„
I rzeczywiście było niemożliwością poznać Ki- szeptem:
- Ale co takiego? Co chceS'Z zrobić? - nie· birowa. Wygląnał, jak włóczęga. Obrośnięty, z ro.z- Widzisz, Ali, tego, co tam stoi obok karczpokoiła się co•raiz bardziiej kobieta.
czochraną br-odą w brudnej, podartej burce, w zaku- my? To czfowiiek Selim-Cha.ina. Widzisz, jak się
- Niec-h się ciocia nie obawia„. zaraz ciocia rzonych, starych butach, z wyszarzałą papachą na rozgląda J' Szuka pewnie ludzi I
- Bardzo dobrze, już idę do niego. Choci'ź ty
zobaczy„. Przepraszam bairdzo„. to potrwa tylko głowie„. Wyglądał w tym stroj;i jak ~bogi Czec~e
z kwadrans„.
niec, który pirzywędrował ze wsi do miasta, szuka~ąc także! - oświadczył Kibirow z zadowoloną miną. 
- Poprosimy go o „pracę".„
Kibirow wziął waHzkę i ws.ze-dl do drugiego po- pracy.. .
.
koju. Stara nie rozumiała, co się tu dziej12. ZachowaK1b1row,. u!oc17ony na Kaukazie, znał dohrz1e
Dalszy ciąg jutro.
nie siostrzeńca w-ydawało jej się barcizo dziwne. język czeczenski. Na ·rynku spotkał wielu ubogich
nał rozmowę
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„szczeście

Karne przygody dymisjowanego sołtysa
wsi lNierzeje

na

Rad~ Nacze~nej Z. t 7.
W p1erwsze1 połowie
nia 1938 r. odbędzie się wł
szawie posiedzenie- Rady
czelnej Związku Związków
wodowych. Na posiedzeniu
maj.ą zapa~ć wa~ne uchtj
polityczne 1 organ1znnyjne

św. Mikołaja

Aleksander Ryfke, zdymisjo- zasiadał Ryfke na ławie oskarnowany sołtys wsi Wierzeje żonych Sądu Okręgowego w
gminy Uszczyn, niedoczekał się Piotrkowie odpowiadając za
emerytury po 9 latach swej s'łu groźbę karalną i za zniesław ieżby samorządowej choć utył n ie. Sąd, po przeprowadzonej
porządnie na tym stanowisku rozprawie i stwierdzeniu jego
ale nie został potwierdzony na winy, skazał podsądnego na 5
dalszy okres. Winę temu musi on miesięcy więzienia za groźbę i
przypisać sam sobie. Nie odzna- 2 miesiące aresztu zn obrazę.
czałsię bowiem cnotą trzymania Teraz Ryfke chyba nauczy si~
języka za zębami lecz zniesławiał milczyć . .
kogo się dało. Ostatnio oszkalował bezpodstawnie swego następcę nowego sołtysa wsi Wierzeje a ponadto rzucał się na
rzekemego konkurenta ze szpawycefał się z polityki?
plem w ręku grożąc mu zabiJak się dowiaduje Ag. „Echo"
ciem. Za takie wyczyny naruszające porządek prawny musia- b. poseł i więzień brzeski p.
ła spotkać winnego dotkliwa Norbert Barlicki po zlikwidokara Wczoraj to jest 1 grudnia waniu przez władze administracyjne Dziennika Popularnego,
którego był naczelnym redaktorem, wycofał się z życia politycznych i ·organizacyjnych
Koła Inteligencji Katolickiej P. P. S. udziału nie bierze.

Już w przyszły poniedziałek ko nie traćmy czasu - św. Miśw. Mikołaj. Nie wolno nam kołaj już 6 grudnia.
Niezależnie od premii, po 9
zapomnieć o pięknym zwyczaju obdarowywania się na św. i pół latach P.K.O. wypłaca poMikołaja. Tym bardziej, że w siadaczowi książe c zki zebrany
tym roku mamy wyjątkową spo- przez niego kapitał w wysoko - Związku.
ści 600 złotych oraz losuje dosobność.
Dzieje się to dzięki książe datkowe premie po 400 złotych. !Va fali radiowej
czkom premiowanym V-ej serii, W ten sposób książeczka pre·
Jnż tylko za kilka

W Janowie Podlaskim zorganizowane zostało ostatnio Keło
Inteligencji Katolickiej. Celem
tej organizacji jest . m. in. studiowanie zagadnień, związanych
z życiem współczesnego Katolika. Do tego służyć będą odpowiednie referaty, dyskusje i
t.p. Działalność koła ma się
również rozszerzać na zewnątrz,
co ma się przejawiać w opie·
ce nad ubogimi. Należy zaznaczyć, iż jest to jedno z pierwszych kół tego rodzaju na prowincji. Akcja zakładania takich
organizacyj ma być przepro ·
wadzona b. szeroko już w niedługim czasie.

Jan Kiepura i Marta Eggertb
na ekranie w Piotrkowie

Czy b.poseł Barlicki

Powslai2'

głosi

„Falanga"
totalizm

Jak się dowiaduje Ag. „Echo"
w dn. 5 grudnia b.r. i następ
ną niedzielę w dn. 12 odłam
odłam O.N.R.u „Falanga" organizuje zgromadzenia publiczne w Łodzi i Wilnie. Na zgromadzeniach tych m.in. p'. Bolesław Piasecki wygłosi referat o
korporacyjnej pracy na wzór
państw totalistycznych.

Składajcie

na FON

PRZY PRZEZIEBIENIU,

GRYPIE i KATARZE A
~d J:azdy Autobuso'w
u
Rozkł
U

na linii

Piotrków ·- Bełchatów - Szczerców
k
Ł
,
zel ow
,
Beł ch atow as .
-

wypuszczonym przez P. {(. O.
premiowaną
książeczkę
Na
wpłacamy 5 złotyeh,jako pierwszą wkładkę, na właściciela
książeczki zgłaszamy obdarowanego i od tej chwili los zaczyna się uśmiechać do wybrańca, który otrzymał ten najlepszy z upominków. Co kwartał bowiem P. K. O. rozlosuje
między posiadaczy książeczek
premie, sięgające od 50 do 500
złotych, a gdy św. Mikołaj do
brze workiem potrząśnie, napewno premia będzie towarzyszyć naszemu prezentowi. Tyl·

Nie przebrzmiały jeszcze echa
rewelacyjnego koncertu Jana
Kiepury .w Warszawie na FON
a już poruszeni jesteśmy znowu
emocjonuJ'ącymi pogłoskami _
odnoszącymi' się do osoby króla tenorów i. jego uroczej małżonki_ Marty Eggerth. Bo oto
z Wiednia wkrótce, dokąd mistrz Kiepura po koncercie swym
wyjechał, nadeszły sensacyjne
wiadomości o uroczej premierze najnowszego filmu tej znakomitej pary aktorskiej p. t.
„CZAR CYGANERll".
Jest to jedyny film, w którym
wys.tępują jednocześnie dwie
gwiazdy pierwszej wielkości,
wyróżniając się nietylko wyjątkowymi walorami śpiewaczymi
ale i wspaniałym talentem aktorskim.
Dlatego też wiedeńską prapremierę „Czaru G:yganerii" zaszczyniły swą 9becnością najwyższe osobistości Austrii, a
zarówno prasa, jak i szerokie
rzesze publiczności, nie szczędzą swego entuzjazmu dla tego
arcydzieła filmowego, będącego nowym tryumfem Jana Kiepury i Marty Egerth.
Zaznaczyć należy, że „Czar
Cyganerii" zrealizowany przez
znanego reżysera Geza de Bal·
vary .posiada wszelkie zalety
filmowe, niesłychanie interesu-

łączy systematyczne
oszczędzanie z miłymi niespo-

miowana

-

ftll!

zapiszemy 800·ty1i~e11er11 1
dioabonenta
dziankami losu.
Dowiadujemy się w ostai.
Jeżeli chcemy podnieść war- chwili, że według obliczeńura
tość naszego upominku, może dów pocztowych z całej Pot
my w Centrali lub Oddziałach 800-tysiącznego abonenta~
P.K.O. wpłacić odrazu dowol- skiego Radia ·należy się ap _.
ną ilość wkładek z góry, ofia- dziewać już za kilka dni.
rowując zarazem i pewną sumę
Szanse tych, którzy się jti
pieniężną i „szczęście w ksią cze nie zarejestrowali, wzru
żeczce".
ją z godziny na godzinę. ~
jeszcze nie jest radioslucbacii
niech nie zwleka. Spieszcie
najbliższego urzędu pocztowCf
Dziś, w pierwszy piątek mie- Są trzy nagrody do zdobyci
siąca w kościele O.O. Bemar- złoty zegarek: srebrna papi~
dynów odprawione zostanie Na- śnica i książeczka oszczęclaj
· ·
bożeństwo Charytatywne".
z w kł a d em 100 zI ·Jl
setowa
nagroda trzecia.
Caritas
Przysposobienie radłowew
pcu. Kurs będzie trwał Sj
·
W
Zarządu Głównego Stronnictwa
czasie trwania radio
.
. t
t
.Narodowego
wys awy pow1a owe1 w terp
W dniu 6 grudnia b.r. odbę- Polskie radio przy współudzt
dzie się posiedzenie Zarządu le Wydzt"ało'w Pow·1atow·ych
Glównego Stronictwa Narodo- S1'erpc•·"• Płocku ' Płon'sku•L1'
wego z udziałem Romana Dmow- i Rypinie, organizuje trzychi
skiego. Udział w posiedzeniu wy kurs przysposobienia ra
·
w S1"erpcu
Romana Dmowskiego i· est uwa- wecro
•
6
obe1'm1'e nt
kursu
rnrogram
żany w sferach polityczn.y ch za
,..
r
tarć wewnęt- stawowe zagadn1'en1'a "
ch"'ć złao-odzenia
6
„
"'
rznych w tych ugrupowaniach. i elektrotechn~ki oraz bud
aparat6w elektrycznych i in
lacji radiowej.
Gwiazdkowa akcja radti
w damskim palcie
Trzy interesujące koi
Na szkodę Trenera Kajli zam.
W okresie czterech tyg
w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 31 z pracowni krawie- poprzedzających święta ·
ckiej nieznany sprawca skradł Narodzenia, Społeczny Ko
materiał na palto damskie war- Radiofonizacji Kraju organ'
trzy konkursy gwiazdkowe
tości 30 d.
łączone z licznymi i c
nagrodami.
Pierwszy z tych konku
Zespół Reduty sezon 1937/38
dnia 8 grudnia w sali im. Ki- dostępny dla wszystkich ra
lińskiego o godz. 8.15 wiecz. słuchaczy w całej Polsce p
na nadesłaniu do Polsiego
Walący
dia, Warszawa, Mazowiecka
._
krótkiej i ujętej możliwie w
sztuka w 3-ch aktach Marii-Mo- mę krótkiegą hasła, odpo
rozowicz-Szczepkowskiej, Re- dzi na pytanie: „Dlaczego.
biornik radiowy jest najle
·żyseria: Zofia Modrzewska

Ko muni kal

Obrady

s·

Zlodz ieJ•

s1· a

dom

.1 6 d
r •
czysto ..PSZCZB ny 11pcowy
M

jącą wartką fabułę, trzymajllcą

widza cała czas w napięciu.
Czarowna ilustracja muzyczna
z maestr1'=-"'ł pr'7e
z Piotrkowa do Bełchatowa odch. przez Mzurki o „O'Odz. 8.30, 4.10, 17.45, w/g Pucc1"01"ego
R b "' t d. .
· przez Wolę Krzysztoporską o godz. 11.10, 15.30, 21.0),
przeprowa zona przez o er a
do Szczercowa o godz. 17.45 (połączenie do Wielunia oprócz piątków)
z Bełchatowa do Piotrkowa przez Mzurki o godz. 9.20, 13.30, 19.20 Stolza dopełnia reszty.
Nic za tyrn dziwnego, że
przez Wolę Krzysztoporską o godz. 6.55, 10.50, 16.00,
• ·
.Z Bełchatowa do Zelowa i Łasku o godz. 9.35 (z Piotrkowa o godz.
wszyscy me 1omanu·· I· m1"ł osmcy
sztuki oczekują soboty dn. 4
8.30) i 6.35 (z Piotrkowa 0 yodz. 15-30).
Zwracamy uwagę P.T. na wygodne połączenie autobusowe do Zelowa
grudnia by ujrzeć i usłyszeć
i Łasku. Rozkład ważny od 1 września 1927 r. ·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kiepurę i Martę Eggerth w ki-

-

Obradr

w książeczce"

pierwsze1" 1'akości pod owaranc1"ą bez
"
żadnych domieszek, tegorocznego zbioru
3 kg 7.80, 5 kg ll.50, 10 ·kg 2 1. 5o,
20 kg 4o zł, · 3o kg 60 ;zł · wraz ,z naczynie-mi opłatą pocztową, Jabłka zimowe
kompotowe, deserowa 37 gr za 1 kg
.
loco Zbaraż_. ·
wysyła: MAŁOPOLSKI EKSPORT
MIODU w ZBARAŻU skrytka poczt. 5

podarkiem gwiazdkowym".
kurs ten trwać będzie do
grudnia, poczem nastąpi ro
nie jak zwykle w konku
radiowych licznych i wart
wych.
Dwa inne konkursy prze
a dwarsza
cz o ne są t y lk o dl b
d
W
arsza wy, trwać ę ą o
do 20 g:rudnia, a więc po
kończeniu kursu na hasło gw'
z dk owe.
Szczegóły tych int.e_resu1'•cy
"
konkursów dla radiotłucha
stolicy ogłoszone zostaną wn
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KINO-Tr.A.TR

Najwspanialszy i jedyny reprezentacyjny polski film arcydzieło sezonu 1937 .r . .
Według słynnej powieści najpoczytniejszego
pisarza Polski DOŁĘGI MOSTOWICZA p. t.
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CZARY ZNACHOR
w

Plotrl<owl~

W roli znachora K. Junosza-Stępowski obsada Barszczewska, Zacharewicz, J. Węgrzyn,
Ćwiklińska, Brodziński, Jaroszewska i inni
Ceny miejsc od 54 groszy
Początek

o godz. 5 pp., w niedziele i

święta

• TO NAZWA OOSHONAtEGO ~
WYRABIANEGO W 14 ODCIErtfACH

&

o godz 3-ej

_

.

Z PRODUliTóW R05UN/'(((H

...„„„.....
...„„„„„.......„„„„„„„... „l„„„„„... „„„.....„„„aiill„...„„„„„„
zrealizowane przez

i

KINO-TEATR

AS
w Piotrkowie
pl. Niepodłe·
głości Nr. 2.

Robert Flaherty po 2 latach pracy w dżungli stworzył film tysiąca przygód, w którym zachwyca le.ek
gendaKrnytaAniec slet

sAłoni.

wydarte
lndGii
TaNjemniAce

SABU i słoń olbrzym IRAVATHA
„LUDZIE WISŁY" film polski
CENY MIEJSC OD 54 GROSZY

gł. Hiidus
Popołudniówka

W rol.

Dziś

KINO-TEATR

Ro MA

(Dawn.

„Nowości)

w Piotrkowie

arcydzieło
wspaniałe
twórcę Nibe.lungi Fritza Lange p.t.

JEs TEM NIEw INNy

22 ludzi skazanych na karę
filmu są Sylvia Sidnej i Spen·
cer Tracy
Popołudniówka: „ZBUNTOW ANA" z K. Hepburn
Nie.zwykłe ocalenie
śmierci. Bochaterami

.......„„„„„„......„„„„....„„„„..... „ ...„„„......„ ...„ .... „„„.........„
Początek

o godz. 5 p.p" w niedziele i

św1~ta

o godz. 3 po poi

Aleja 3-go Maja

Początek o godz. 5 p.p., w niedziele. i świ~ta o 'godz. 3 po poi
..
1
.

.Drukarnia Iio.vaJQWa"' Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkicwi~za

Za Redaktora i Wydawnictwo· Leopold Kujawski
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