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filtr .'11 dla krwi.

Zdłti~ys;.-c:zoita ·krew może
powodować s1ereg rozmaitych
doiegtiwósCl: -~'b6le atretyczne,
w~dęcia. odbijania I-ule, w wą t;obie, niesmak w ustach, brak
. ape,ty~u, skłonność do tycia,
.,
. plam}' i wyrzuty na skurze. fil·
, trem dla , krwi jest wątroqa.
.' , Ch·o roby .złej przemiany· materii
niszqą organizm i przyśpiesza' ' ją: star.ość. B.acjonalną zgodną
·\
z ·niltUry kur.aoją jest normowa-

ni-e ·dzynności wątroby i nerek,
Dwudżiestolctnie doświadcze- /
nie wykazało, że w chorobach
na tle złej przemiany materii·
chronicznych zaparciach, kamie.
ni.ach żółciowych, żółtaczch artretyźmie mają zastosowanie
zioła „Cholekinaza" łi. Niemojewskiego. Broszury bezpłatne
wysyla labor. fizkchem. „Cholekinaza ", Warszawa, Nowy
Swiat 5, oraz apteki i sk1 apt.
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"olt~Ja · us~wała ·~ strajkujących z · okupowanych terenó.w -

Energiczn~

;:{ ·:·:· ~taąo~isko rżądu - Mlnlster wojny · wziął .udział w konferencji ·
. ::·\··:-~ ~ .. :1 00 oficerów I . podołicerów przybyło ·do Paryża - Nocna
.', ;;'
konferencja ~ Zlikwidowanie strajku

·.„r\9-:'l- uzapełnienlu ·wlaiłomolei, pracownicy rąciy mie}skieJ oku Bouret. 'Wiadomość · ta · wywo-1 mechaników, szoterów i e!ek-' przez reprezenfanlów mlęl:lzy.·
we . wczoraj- powali piwnice, .w ktćrych .się łała· wielkie wratenie, pomimo trotechników, celem z.apewn:c· związkowych obietnicę zadość·
stjm_ num~p;c o· wybuchu straj m:eści centralne cgrzewanle <>Swiadazenia min. Dormoy, ie nia sprawnego funkcjonowa'lia uczynie.nia ich żądaniiom, posta•
ltu .w Paryżu, pońajemy · dalsze gmachu.
rozmowa z gen. Bouret nie do- instytucfi użyteczności publkz- nowili powrócić do pracy •

I

za,ntlesz;cz;:;~ych

sen~cy;n~ , szcz~góły.

'.. · Ac~kolw~e!t ofic;alnym powo
dem.: s~r~!ku gei;cralnego ,pracowników mie;ski'Ćh Paryża
jest sprawa . wyrównawczego po
d!ltku : drożyinfancgo, . }2dnakże
stra..i:k,-.:.przybrał · wyraźnie . inny
charakter. Jest on Jti.z r.ieciwu
znaC?znb strajkfom s-ol:darności ·
pł'zcz _który robotnicy mie;:;cy
che~ ~ i:oprzeć strajkujących pra
cc;>wników przeąiysłu transporto
wef<>; w którym · to strajku sy·

Wiceprezes

rady

miejski.2j

tyczyła

-strajku.

nej w

Paryżu.

czwartek rano.

·

Paryża Co.ntenot, który przyKom~nikat. oficjalny ~da~y
PARYŻ. ~ godz .. ~:ej w ~~J~kkolwiek decyzja ta za·
był rano na cmentai'z Mont po posiedzeniu . rady mm1struw cy delegacia kom·is11 admm1- padła późno w nocy to jednak

parnassc, aby wziąć udział w
pogi:zebie jednego ze znajomych
zastał bramy cmentarza, klóry
znajdu:e . się _pod znrząc!.z,m tn'.ej
skim, zamknięte, dop;ero przy
pomocy policji otwarto bram~
i wpuszczono na cmentarz ka
rawan z trumną, której strajku
jąea. służba cmentarna nie chcia
ła doouścić.

luacj&„..%3ostrzyła "się, - pon!ew.tł - \Vobec p;ołUycznego ~·
prtteod;&.wcy ka,~gor,yc~ie .nle0 ~lenia $lnJ°ku o_ ,· cb~ałc~erze

cliclł • pri)·f.tć waninkti mów'.~: t>róby sił ze śłrony komuni·s tów,
~ego · o przyjęc:u z powrotem rz~d . zajął. bardzo .· energiczne
do .Pt-acy ~szystkich bez · wyjąl ~tąn9wlsko . . Preµtler· Ch.a:u-

W:

Jai· strajku~ąi:ych.
w~e . slt-ajk -s·taje się

ob::cnej tćmps, podobnie~ jak P,rekkt de
najwyr1.z- par~amentu Sekwany, który oniej std.jkii:m . politycznym, pracował ostatni wnio·s ek podzwróconym .Prz~ciwko· rządowi wyżko:wy, stanowiący pretekst
ł w,yraz~m pro~e:;tµ prz::ciwko do strajku, odmówili ka:egoryudz~~laniu _ prz~z rzą~ . samach.o cznie · przyjęcia delegacji straidów wo;sko,ry-ch ~la przewczu kujących, . ośw:iadczając.,
iż
proauktów żyw:iości?wych i do przyjmą ją do.pforo wówczas,
kolporla~ · dz:e~ników.
gdv strajkujący pode)mą pra<:ę.
D;?putowani komunistyczni,
Premier . - Chautemps zwołał
~1ór. zy ~rałl u. d~iał w kongres~e pr:zed ~o~udn~em konfore~cj~
ogbywa1ącYm się w Arhs, po rn1ę~ym1rus'.ter~·lną, . w k~oreJ
wrócili i:ospicszn~e do Paryża, wziął udział wictp~emier i prettcln-.:aliwsz.y ' : ·poprzzdnio n:i ze~ partii socjalisty<:z.ncj Blum,
kongresie · poza adresami hol- t;ni.n. stanu socjalista Faure i mi
downiczymi cila. Stalina i Dymi· nister spraw wewnę:rznych sołrowa., _rezolucję głoszącą soli· c;.aliśta Dormoy. Duże wraże~
dar.ność ze strajku;ącyini - pra- nie w kołach politycznych wycownikami miejskimi i przyrze- wołała wiadomość·, że w konJtaj;_eĄ im całkowite pop_ar::ie {erencii tej ~iął udział rówpartii komunistycznej.
nbż min. wojny Daladier. .
. Paryż wskutek strajku w ż:a·
Po konferencji w prezydium
kładach oczysz::zanfa jest ż:a· rady ~ini·sll'ów, ministęr spri\W
mmecony: ·Gmach r~dy miejsk. ~ewnę!rztiych uąał się do s.we·
i pcefeklura depar:amentu Se· lfo ministerstwa, gdzie już o-cze
·kwa.ny zostały prz.~z strajkują· kiwał na niego · komendant ocyclr· pożbaw:orie ogrz~'vania-;a kr'!gu wojskowego Paryża gen.

I

po~iąda charakter 8:~el1;1 d? straj str~~yjnej generaln~j konfe~~- układ zawarty . mię~y minister
kuiących, a~y stawili st~ ao p~a ra~ 1 1 pracy udała s1ę d;o mm;1- stwem spraw wewnętrznych, a
cy. Komun!kat,. · zapow.1.ada, ze sterstwa spł"a~ wewn~ ,~znycil: delegacją generalnej konfedera•
gdyby strajk · 01.e. zo~tał cdwo~a
Po rozmowie . z mm1stram1 cji pracy wszedł od rana w ży·
ny, to · rząd zasiOsu;.~ wszelkie 'Dol'm<>y, Fa.ure 1 Mon.net · dele- cie
·
środ~i niezbę~ne d·o złaman:a ~c;a oświadczyła, że oirzymab ł ś.w'de n.OC'·
strajku i przeprowadzi rekwizY. ła wystarczające gwarancje, by
aryz przy ra ·o
· . tki.em
cję ·materiału i · mobiliaz-;ję lu7 móc zaproponować dekga tom mal~y wyg.ląd, .zakt ~Ją
o•
d~i w c.ilu 'Zab.e zp:eczenia funk związków robotniczych okręgu kole i todziem~eJ, .or:.a_r0 ~pm
1 . u:sowac z niez cz •• y
cjonć>wania . wódociągów, gazpw pa.ryskieao p-odięcie pracy.
cz~~
i, alektrowni 1 śrctików komu PARY.Z. Po zakończeniu ko.n opoznienicm.
nika.cy)nyąh .. K9mµni~at zapo- _ferencji w ministerst wie spraw
Funkc;onują r6wniet. no"'?-al
winda poia ty~. że jU.Z w dniu . wewnę~rznych . cięść delegac!i nie zakłady oczys~.zzan.1a mia·
dzisie;-szym zwiQkszon;t" została . komisji administr;icyjnej gene- sta, usuwając posp1eszru e !lagro
ilość samo:::hb'd ów w•(skowych ral~ej lwnfederacii .p racy u~ia- madzone w ciągu dnia śmied~;..·_.__..
służących do przewo.tu środ- la sJę do siedziby G.K.P. Druga Strajk nie został jednak defin .
ków
tywności i eJpedycji zaś część udała się na mie jsce fywnie zako·ńczo-ny , gdyż pry•
dzienników.
·
posie_dzenia delegatów między- watne przedsiębiorstwa traiis·
Wieczorem w Paryż nastąpi związkowych, cE'lem zdania portowe nie pQwróciły do prało„ pewne odprężenie 1 . nastro- sprawozdania z odbytej konfe- cy.
Rozwożenie
dzfo~ników
jach i wyr&żi:.no nadz~cję, że rencji.
.
·
o.raz dostarczanie prow:antów
może strajk da się zlikwidować
Po długiej dysku~ji delegaci do hal od:b ywa s ię przy pomo·
w ciągu nocy w si:o:;ób ugodo ; bioł"ąc pod uwagę udzielo.ną cy samochodów wojskowych.
wy. Tym ni.zmniej Jta mieśc:e
pojawiło się szereg samochodów
obsaci~onych przez gwardię lot
n~
.
Wie<:zorem odjechało z BreBra11lła
stu do Paryża o.koło s tu ofh:eRIO
DE
JANEIRO.
' Znany stawi.cielom prasy, iż nie fesJ
rów i podoficerów marynarki,
brażyiHj ·Ski konstruktor samolo- upoważ.moiny do ujawniania ani
towy Antonio Munis udał się Hczby a.pMatów, ani ceny ich
do Los Angeles w celu przeję- z.aikupu, pocloó.ni~ · jak bliższych
spłonął
cia zamówionych przez ·Bra·zylię danych tedmicznycb, zauważvł
w jednej z tamtejszych fabryk natomias•t, że Brazylia posiada.
pożaru
samOilotów bombowych i myśli- 1nowoczasne 1lo>tnictwó oraz 250
LONDYN. W gmachu zarzą ws,kich.
wys.zkol~ych pilo~w•
du fabryki gramofonów wybuchł
Pał". Muiiis · oświadczył przed ·
·
wL2lki pcżar, który z trudem
został opanowany.
. Wśród zgliszcz str~żacy. znaleźli 1popiel-one zwłoki dozorcy.
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-Taiemnirze zakui>1
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Dozorca ·
aas

w los Angeles

cz1ni

1od-=

1

Na wszelki w1padek

Anglia robi olbrzrmie za111sr

Walka
. b dpołicii
.z an ' I ami.

senat
.
pglłsza . ilstawe
oliniice

.LONDYN.

„Daily Hera'd"
Jonosi, · że na zlecenie min is!r3
LA PAZ. W pobliżu m. Co· koordynacji obrony narodowej
c.habamba polici"a stoczyła for - [ns1dpa, brytyjskie minis terstwo handlu zadatkowało caiko1
malną · bilw~ z. bandytami, pod:- witą tegoroczną produ.k<:j~ p ';zc
~ ś~?~ę ohrad?w~ła s~nac- ł ni~ loka. t~rów komisja _se.na.::~a czas której poległo 8 bandytów nicy kanadyj.skicj, aby w ten
ka komis1a .prawnicza na~ rzC\· . postan~w1ła, by od 1 styc~nu1 i , 2 policjantów. .
.;;posób zabezpieczyć z.aopatrze
d~ pl'Ojektem ustawy o ·ob- 1939· wzrastało komorne kwarnie
Brytanii w zboże na wy
niZee ko-marnego i ustawie o o- talnie . o 2 i pół procent podsfą.,
'
p.adek n.agłej po~ rzeby .lub w
cluoni-e loka:Óf'ów, uchwalonym wo.wego komoi:.nego aż do ,o-siąw poniedziałek późną nocą razie ewentualnej wojny.
itd w Sejmie.
gnięCia pełnego podsta~owego wybuchł pożair w jectnym z paRokowania w tej sprawie
· s~na„k·a J. 0 ;...;s•,'a „.trnrowa· .J·-i- komornego. Wreszcie zmiany wilonów szpitala w Murckach. rząd brytyjski prowadził z :..a~ .....
"r referaLu
11..t;.
...,....
· · i; e p o dczas pożaru w pawi·1 O'llle
· na d y 1·s.k'im urzęaem
~
· wym
la, '"' po" :wysłuchaniu
.... ytow:a d zone przez k omisJę
zb ozo:
sen. . Lewando-Y'l'Skiego, szereg naeką przewi~ują możJiYfość za przebywało 18 chorych na grui jµż od dłuższego cz.asu .. Zada ~ek
zmi.an iniicrz:ti'ących do szyb- wll'rcia dowolnych umów w licę, których zdołano uratow.ae wynosi 5 miHonów fontów .iiL ~ er
:r·
ht
ł k
spta~~ic wysokości . i . sp~sobó.v~ i· ul-0kować w bezpiecznym .m.i.ej u.~~ów_, zaś w~r'.ość . zboża, tJO
· ~~ego żni~sknia 00 ony '<>· ato spłaty komornego od m1es:zkan scu.
. .
. m.1honow funłow.
rów.
·
4 p<>·!co;ovrych.
.
Po kilikugod.z.innej akcji rato- I Z9oże to wyładowane będzie
pierwszym rzędzie komis.Poprawki dokonane prz.e~ ko wni·CZ·ej oddziałów slraży ognio V/ szere~u mnielszych p·orlcw
ja sęnadka uchwaliła, br, obniż mis;~ senacką pogarszają znacz we'j P.·rzybyłych z Katowic po- na zacho.dnim \Vybrzeżu w. Dry
ka kómo:rnego 'obqwiązy\vała n.ie us~awę o · obniżce ·komorne- żair ugas·ZJC>alo. Pastwą o.gnia tanii, gdzie wybudo:wane zosł a
tylko- do końca 1938, pQdczas i;!o i o och:<Jnie loka~orów. Wą pad.ł cały dach pawiloou na ną specjalne e!cwat ory, bo·
gdy ~ejrtl . ustąH~ termin obniż- b~c pcezynionych przez Senat PTZ <:dirzeni 30 metrów dfogolŚci. v1:e,n pori.y na ,.,schndnim wy·
ki do 31 · iparca 1939.
w us ławie zmian, so.rawa. t a.wró St rr-.'ly wyn1':szą Oi!wlo 25.000 zł. brzeżu, jak Londyn, Hull i N':w
~nie d~ U!!lawy: o ochro ci jeszcze pod obrady Sejmu, I O~ w ludziach nie było.
I casUe uznane .zoistały: za nie<lo·

komornego i ócbron1e l1k1torów

Poz·ar sz1·11a1a

w.

I

I

. .w

:Noc sylwestrowa -

pełna
ł.

irwnoścł

statecznie zabezpieczone p.-zed
ewentualnym atakiem lQtci·
czym.
Poza tym jak stwierdza „Da·
ily Herald" W. Brytania pr.Jwa
dzi również rokowania, cd ~m
sprowadzenia wi~lkich upa•
só.w konserw, głównie z Argen
lyny;
·

-

Trzesien·e złemi wPe!U
LIMA. - W pasmie górskim
Huancabamba .odczuto
silne
ws trząsy podziemne. Wiele wsi
został.o zburzonych. 25 OS'lD
i;ostało zabitych, 50 ciężko :an
nych. Tysiące ludzi po.zos tało
bez dachu nad głciwą .

3

b•t
II
roz
I e samo Q r ,
PANAMA. - Spośró·d cz

:,...
r cch samo!-0 '. ów, które wys ar•
f owały z m. Cali (Ifolnmbia) do
Panamy, trzy się rozbiły. Jest
1-miu zabitych._
·

l

niespodzianek
•

•

u
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ST, JEAN :PE LUZ. Agenci~
od dzi':ilów prow :no;on.aldo Kla: o- H1vasa dono·si: w ,c zoraj o gona!eżącyoh <Io
;~~u z;;~~Z;Yt r;bo~~wy~h. hu~ dz.!nie 9 rano wojska pows la1iszklanei w Grndn:e oraz z ·hu.t y sz~<.1::- cze przeszły do generalnego anej w Wilnie il Opocw!e do P.P.S. Z taku na pozycje przeciwnika na
·
ze Klas
tego nia!. 2i:y
. o- po'łnocny zac1io· d t' po,łu dnwwy
d
Z
k. wywnfo-skować,
I
h d d T
we Zw::ąz 1 awo owe, po,zosb• ące
t
•
I
h
u.
eł:uwnc
.
podd w,plrvami po.!1'.1tycznymi P.P.S. z za;_~,~ oń
;v.1.uuo ,,.wa •o ' yc too1ra a
kat ym uniem zwiększają swoje szeków wojsk rzącowych, pop.arregi.
.
..
t yc 1i pr:ez czo ł~1 t 1ot nictwo,
co BĘDZIE z USTROJEM
powstancy zdołali utrzymać zdo
ADWOKATURY
M~&ter Sprawicdl:!iwości p. Gra- byte pozycje.
•
,
W c.:wraJ• póznym
Pt"ezydium Z:irządu
bowclcl
wieczorem
W:i.r;:zawsJclcgo Zw!ązlm
GłólW"-egopr;yijął
Adwohtów Pohk:ch oraz deleg:itów toczyła się jeszcze na tym odze Lwowa i K'l'akow:i. Pe.deus dłu.t· cinku bit:wa z wyrainą przewu·
s,zei rounO'Wy Pa.41 Win'.ster o~wiad- gą powsta1lców,
o u·
pro•i tkt nowego prawa
cz.ył te
\V/oj~ka rządowe utraciły zna
traktuje jako rzecz
adwck:ttu.ry
s.t.ro;u
sapilal::i, i d~tyć będzie. aby ws:mLł on czną ilość czoł.sów które
pod cib.rady ciał UJStawe>dawczych w mofo.ty pows~atlcz~ obrzucały
bombami. z ~okości 200 me•
najb~l:tszym czasie.
OBRADY 7..ARZĄDU WOJEWóDZ- trów. Dru~a kohmnna po1\vstati·
cza ataku·ą„a od południa naKIEGO „WICI"
ł
w dtr·U 9 sitycznia w Wairszawie I ra n1 a na '.m~1e1szy. <>por ! ~Ido.'
pn.y t:!. Gr6ieck:qi 30 w loka!u In·
11t) Łtt,~·a Kulitury i 10świ'łty im. St:iszi- b. posunąc się o kilkanascH~ kic-: o dhędz!-e e:ę 1>0siedzanfo Zarządu lome~rów, zada)ąc pneciwnikoM~z?"'~e.cltiego Związku Młod:ddy wi poważ.nc s~raty.
' 1 rząc.Towe. k oncent rui' ą
W.i-epk:eiJ.
.
1 W c1sKa
swe ataki na lewym skrzydle
UKRAINCY PRĄD~ ~ś~ATY
w
·W. zv1·.1t:J<11 ~ 70-let!1im 1ubi'!?u112:em woi'sk powsłati<:zych che"
,;c
• •
ośw:.,.towe1
mstytuc1i
bkra:ńskle'J
.:,Prcświb", d.zJałacze tej instylucµ ten sposób za.słoruć SWOJ odo.kcji wrót.
po,\'l?l·ę ~ii uahwałę rozpoczęcia
Pułk Barba Bad'osa 'd()IW'ódc:ił4rnwiteg~ wytę.pi·enń'8. uialbbeiyz·
mu wsr~H społeczeń<Stwa ukrairusk!c- ca gar~izonu pow8 tatlczcg w
O •
•
;t o. ~!tc!·a la ma t.rwac! przez 4 m:e•
Teruelu, zapewn.ił przez radio,
ełece.
~OWA PLACó'HA D!SOWA że oddział jego może utirzyma ·:
w ~·tyc1lllrlu 1938 4'. edbędz:ie się się j~szc.ze czas dłuższy i prosił,
&ehra.ni-ę mfodZ.:ety l:'l'csowej, bn ró.ż aby go po2os!awi<>no na razie
nicy po~ląd6w pol'!ycznych, shtd;lll. be7. pomo<:y, Z:\j.mu!ąc się zadai;cej na \Vy7iszycit Ur.:zelai.aah w War: niami ważnie:szymi.
.~.,.;.wie w celu mrf Pll irowa!lia K 0ła
BARCELONA. Ratlio w Bar: Hodz:cty.
D:!ni•ll'IE:Eiilm&mamam • celonie ogło'Siło k9mun.ikat, w
! którym stwierdza, !e wo.jsk:i
o bezrobOfiil!ICh! I rządowe po zajęciu seminarium

tyć odpływ

1

z.z z.

V

•

•

•

I

al styn· trwa
padr na kol,nie

JE OZOL

ciągu wr..::&o

osobnika za nielegalne
posiadanie brQ.'li na 10 lat wiec
zienia.
JEROZOLIMA. Ubiegłej no·
cy doszło do p<>n·ownych s,tatć
między wojskiem brytyjskim a
uzbr°';onvmi bandami terrarystów. \V cz::i.sie półg.odzinnej
walki żołn'.crzc os~rzeliwali Arabów z karabinów maszyn'lwycb.
W okolicach ACt'e i JerozoH
my d<>kcnano szeregu aresztowań. Władze mandatowe wzmo
cniły nadzór nad dr-0gą z Jaffy
do Jero70U~y ora~ nad miejs~owośc1anu, w ~torych
Jaffy ska.zano pe- n10 de.szło do za:sć.

JSZło do
rajszego
licmyc;i1 st rć, kt ,e jednak
nie pociągnę '1 Lil sob<\ ofiar.
~'Wieczo-rem uzbroi-ona banda
tydovrsostrzeliwała koloni~
J..ą Ataro"i.h, pod Je ·ozoHmą.
Mniej więcej w tym samym
czas:e na przecimieściu Jerozo
limy zlamfoszlfałyin przez lud·
no.ść żydowską dc~zło do gws.ł
łownej strzclaninj'. W pobliżu
zaatakowany został
n~anin
.
patrol grat).iczny.
zniszczyli nowe
Złoczyńcy
telefoniczne pod
~ałączcnie

'du

H~:bron.
W okręgu

ostat-1

··
I
•11
•
d
R
KSliZe a ZIWI ape UJe
ł!I

W mieście Teruel trwa niea- ;larodowców było niezwykle
stanny nacisk oddziałów rządo- ~wal!:ovVlH~. Wspierane ono by
wych na dwa gniazda oporu po- ło przez akcję sLu trzymo~orowych samolotów bombowych.
wstańców,
ST. JRAN DE LUZ. Ze z'ro· _ Nar :-:.::1c-;'1cy pc•:unęli się 3 klm.
' 1c rzą d.o wyc h
. wo1s
""
dono,-"zą, z·c w gł ąb . 0 por
dcł pows'cań"'"'ych
·
ł
ł
""°'
- zy'.dłzaa, WgYJ~;e-<:.łpraa~::oc:. uo~ asnunkr
wielka bitwa, która rozpoczę- l:;{c1·e~m
l.IZl
~
n
d 0 7
~
-mcj rano napc:kano się z zaciekłą obroWedług tegoż ko~unika~u .a się we śro ę
· dn k
1
dr
L
eisią&nela nasi·
t)Od Tcruelem,
s1
ną u apc iza, dóry Je a
•
woj ca rządowe zdobyły, po
przez
zajęty
18
godz.
o
z.o.stał
wkroczeniu do Tc·r uel ważne do lenie nienotowane dotychczas
kumenty ora.z wzięły do niewo- cd początku wojny w Hiszpa· nStredowców. Nigdy je!zcze na
~-'- Di e uz•yto t y!u
· dn.ym odCl!lau
• 1u przewo• dców powsta11- nii,
li wie
za
8
Operacje przeprowadzane 2' środków technicznych, co w tej
czych.
BARCELONA, - Ko,mu.niltat ~ o!>u st;on Teruel~, głównn bitwie.
O godz. 7-cj 60 samolotów
Ministerstwa Obrony Narodo- · edn~k bitwa t-c-czy_ SH~ na P<?·
h przygotował '.l
na• wzdo
· · 1 ust'ł'o wa ł d wu łudmowym Z<l;·chodzi"
• N'
"" - :rzym:1~vrowyc
. .'"
.
ieprzy1ac1e
·WC):
p·ozycje rzach_ w pobhzu wsi yma.s tar. afak, podczas gdy ciężka arlyatakować
krot.n ie
woJs.k ;z~dowych, pragnąc prze Na po~noc;i~ - zacJ:i.°'dn:~ sk':zy !eria os~rzeliwała s~anowi•ska
rwac linię obronną nazewną•rzl dlc r~wn1ez rozw11ana 1est zy- ::i!eprzyja.cielskie. O 8-ej naro• . dowcy zaięli silnie ufortyfikoTerud. A!aki te .zostały z mfoj wa dział~lność'.
Przygo:owame arlylery1sk1c ·.vanc zhocze.
sca odpar,e.
w Teruel wzięło do niewoli zna

czną ilość jeńców, z których
nie wszyscy zostali jzszcze zi·
dentyfikowaru,
Eskadry rządowych samofo1
· mys·1·;ws k.'IC h sto-czy ły wai··. ow
1
~ę. z.ł s.am~lota~di po~vs(ańczymi,
sc1ą<;.a) ąc JC az o ;:,ara.So·ssy.

Ij

•

Painietaf

'9'W_..,.;·;.;..'

I

Nienotowana od początku woj._y wielka bitwa

::::yc~~::f.~1~:::~-

nych

•

a

l
Kronika poi i tqczna

rzemJsłowiec

Za sprzqjanie .lapończqhom

Wybitny cbid- t1 swych sympatyj dla Jttponii Lo j ju sprzyjającej wyraźnie Ja,pori·
przemysłowiec znany ze pahonl! zos:ał rano zabity w czykom.
Zamachu na Lopahonga doko
chwili gdy opuszc:i;:d swe mieszkanie w konces.ji francuskiej. nało dwóch Chińczyków, któ~
t7Y po daniu szeregu słrzałów,'
Lopahong, który jest dyrekto 1zdoruli zbiec. Lopahong, znaD}
chłopów
PRZEMYSL. Pierwszy ~zieti rem wo<lo<::ągów i tramw;;.j6w Z'? u ·tj działalności dobroczf;n
rozprawy przeciw prezesowi w Nantao, zos~ał wczor<l.j wy- nej, był prezesem Akcji Kato. ie
Koła Sfronnictwa LudQwego w brany przewodniczącym „Orga kiej w Chinach i szambelanem
Rudołowicach Siciarzowi i stu- ni.zacji społc~znej" w Sz~ng~'!- p:i;ieskim,
dentowi Czarnieokiemu o bunto
:wanie chłopów i namawianie
ich do zbrojenia się przeciw po
licji, .zajęły zcmania oskarżony~h. ~utęt>nf e . zeznawali Pozostawił
.
,
.
•
,
,
frwiadko.w1!, obciąta.iąc obu os.
.
~<? Pcz~n;a do.aria w1ado- row.
ka.~to:nyclt
Dus:zyńskt w 17-tym roku żyPo zei#aniacti tvcti §wiad- mosc z Ch1ca~o. że zmarł tam
ków przti'.w. s~dziai Matyja prze p~cm-r:łowicc H~nry;k ~~yu ;ia. wyemigrował do Ameryl ...i,
rwął rozprawę do dnia następ• ski, k~óry po.z~'Stawił maią.ek gdzie z początku utrzymyw •.
obliczony na 80 milionów <lola się ze sprzcd'1ży gazet na. uli;
ncgo.
~ZANGHAJ.

I

ski

Za buntowanie

I

Gaze1iarz • m'ilionerem
dolarów
VI

spadku 80 milionów

na1a~·.1 anl"w E;!I~;;;~~;::~:~:·~:
bryakę

e+Mn.i1
U
Q . W. 2' 1!7U' lt.~
zo lal wczoraj uJęly

1rder·•a

BERLIN. W Beek (Holandia)
ujęty zo.:stnł niejaki Rosenberg,
Cygan, który od szeregu lat
był poszukiwany przez poHc;ę
niemiecką i holenderską za li-

w

I

czne ciężkie zhTodnie: zabójslwa, włamania itd. Rosenb~rl!
zastrzelił m. in. w Niemczech
dwóch poUcjant6w.

Policja hoknde;sk'a zaskoczyla ~o w obozie cygańskim.
Cały obóz ofoezono kordonem.
Jak przypuszczają tu, zbrod·
TOKIO. Jap<>ńska kwatera niarz będzie ;wydany władzom
główna w Szan.ghaju doino.si, że niemieckim.
sb;a1y Japończyków w walkach

e;wn+•M SiS!!&a

t§i·

.u

Straszliwi bilans

o Nainkin

i

wynoszą

800 zabitych

~~r~;nn:!czyków wynoszą

4

•

o iara zamaihu

silni.kow

i

z czasem

:łcń~~~tlwi;!~h~tta;~nP~-

:n.a.nia. Tu też mieszka jegc
1ahza rod.zina. Uprawnionych
eto spadku jest 7 osób, które.
p•orczumiały się już z adwoka·
~em w sprawie wypłaty pieni~·
dzy. Sprawa ta jednak natJ(l:yka na zna-:zne trudności. Du~
szyński miał bowiem w Ameryce wiele długów i przede vrsz.ys~kim muszą. być spłaceni wierzyciele.

Na 7 miesiecr wiezrenia
r,rzelJ'.

skazanv

Str. Lu!l. w a·ubowle

w tym ~amym czasie 84 zabił<ola
został
Pełnomocnik księcia Radzi- godniu adw. Lipiński wniesie
tysięcy wziętych do
105
i
tych
cza z Sambora i Stacisława Ba
w
grodizhl
Sąd·
PRZEMY$L.
w
Apelacyjnego
Sądu
do
skargę
wHła, adwe>kat Lipiński z War
niewoli.
Dubfocku, ziemi prz!?myskiej w n.ię na 3 miesiące aresztu.
sza wy otrzym~ł upoważnienie Poznaniu.
.Aires.ztowany 11a zarządzenie
wyniku przep.r owadzonej roz·
od sw2go książęcego klienta
prawy z.a~ądził przewodciczącE: te~oż sądu w p.a.ździerniiku b. r
qo wniesienia sk~rgi przeciw- Prowadzenie spraw ordyna-

ko decyzji Sądu Okręgowego o-ł cji w Anton:n:e zostało powie~ymczasow~go o~ rz.one przez nąd drugiemu kumianowan!~
pLkuna. Już w przyszłym ty- ratorowi, p. Bobińskiemu.
-.,v,•'1Matm»

Przy wypadaniu

włosów

stosuje

się

ESSENCJE CHiNOWO ·CHMIELOWA

:. 'óra p.-i:,eei.wdmiałaj~ Jo.jotokowi oouw.a łupie! • W'f'o,ga Wa$%Yoh wło
s6w, J!dyt łup!et jest iiowodem ły&ienia

fSSENCIA <HINOWO •tHMIELOWA

otj'Wia tkanki ek6rf, W2!11lacnia cebulki włM6W nadaj~c im lfięŁk>eść
i połysk.
żĄDAć \V DROGERIACH I PERFUMERIACH!

60 spraw a zajścia

Chłopiec

wielki 1oi1r
NOWY JORK. W hotelu
„Plaza" w Jersey City wybuchł gwałtowny pożar, który
spowodował śmierć jednej kobiety i jednego mężczyzny.
25 osób odniosło dotkliwe po
pa-rzenfa. Po.żar p-owstał qd iskry małego pocią~u elektrycznego, którym bawił się pod cho
~nką pewien chło.piec.
JEDNO

w czasie strajku

spowodował

SŁOWO.

A

MOŻNA

NIM

ZDOBYĆ śWIAT
Od wie-ków natcJinieni poeci w sło
wach pdnych OZ!lnl zachwycali się

kob' eoą urodą. Li!u.:J.ci -w&pó?cześni
top'. I\ s'.ę W wo,dz.ie właSlle·go p!c)ra i
Część o,skarżonych została próżn,o srnka!I\ tego jak naprawdę
RZESZóW. Przed Sądem Owyraz : ć ta;emn:i-cę kobiecego wdz;ę
kręgowym toa:yło się w ciągu przez instancję apelacyjt?ą u· fou. Nawe-t takie p;1kanłne ok1"eślenie,
jednego dni.a 60 spraw przeciw- wolniona, inni skazani na k~ry jak sex a1p pcal nie wyra:h jl?\'!-e;:ze
ko,b iece.j umdy. Ty'.:ko Fo~v'1l to prr. w
ko uczestnikom zajść w czasie pieniężne i areszt.
Ć dzi'.l'f.vy w•yraz wi:ipółcze$c.ej V:mmi. Bo
si.e.rpni~wcgo strajku rofoeg_,,
Wiel:q O!lkarżonym Sąd Okre Fc:rvil - V:O".dv. toa k to·we i. pttde~ znabitdt to już skazanym przez są
O:!!J p aryr!c: e1 hm v - ło Jedyny med 4
ł 1•
d
dy gr·odzkle, bądź przez wła gO;W~ po, wyzszy .• ary O -c I T '• •ą p 'o ny c z~,,..n k l<c-!Ji--zgo i>iekna,
kitóremu ~le(a'il\ mętczytni.
m1es1ęcy aresztu ttp.
dze karno • administracyjne.

w·e111 oskar7anvm podwv!szom1 karJI

h

•

.J

go Ko.fa Stironn.ic'fwa Ludowego wk:eurezes powb:towego zarzą
w Ba.-chowie Jam.a Młynar~.k.ie· du Strl'.'mtldwa Lud'l>wc~? Ed-

go na 7

włościan

wilrie:rui:a, a mu.nd Owsiallly został wypwrz·
Frain'Ciszika Pinikowi- czoo.y na W01lną stopę.

miesięcy

Krwawa walka o u·elcną la 11cerke ·
Krwawy

zakrńrzona pustrrnle'1i9m uwala
Na tym th doszło
dramat na ·th za~

zdrości rozegrał się

między

ni-

w Nowej mi w drodze powro·t nej do
wsi Wielkiej, pow. bydgosld.e- gwałtown~j sprzeczki. K.łó:nia
w
przerodziła się niebawem
go.
Z Tark-0wa do Nowejwsi bójkę, w czasie której zazdros
Wielkiej wracali dwaj przyjecie ny i zawiedziony w swych nale, którzy całą noc spędzili na dziejach Mauthcy w pewnym
z.abawie taneczn~j. - Jechn z momenc1~ dobył rewo!wer i w
nich, niejaki Stanisław Cichoc:- ataku furii strzelił do Cichocki, cieszył się wielkim powo- k:cgo, raniąc go ciężko w p~e~
dzeniem wśród wie;:skich d;dew cy.
cząt, a zwłaszcza u ltrólawejl Cichockiego w stan!e bardzo
balu, która do'!'odneg. o chłopaka c.!ężk:m p. rzcv1kz::no c:lo szpidarzyła s;;cze~ólny~. afokt7m. tala powhto,;::igo w Bydgo.::;zPowodz-?ni~ C1choc:ae~o wici- czy. Mauth~y a policja areszlo
ce ubodło 1ef,!o przy;~c: e~a Mau wała i cs:cd·d a w w:ez: zn!u do
··· -c:a, .k!óry. r~w,...:cż ze.b:::d +, 1-lyspożycji władz sącl~wych.
·
do na1p1ęknie1sze1 z tancerek. I

...

.

Str. 5
-·--~~

- -· .. ...,

Okradła m~ża
i w ten sposób

W hiszpań-skiej wśi Lesaca
odbywały się gody v1e~e!ne zamożnego Antonio Gonza~csa,
który ożenił się z piękną Loret
ta Irurieta. Gdy zapadła noc,
~kończyła się zabawa i goście
odprowadzili r.owożcńców do
chaty r·o dziców Antonia, gdzie
m$eli zatn:cszkać.
W cztery ~o~ziny później An
fo·n ia wyrwał ze snu przeraźliwy krzyk. Antonio poznał głoo
fony. Wy:-;koczył na zewnątrz
i na progu u;rzał Lorettę, któ-

Kalen ~arz dnia

.31
Grudz~eti

PL\TElt
SyLwest.ra I pap.,
Me-l.alllli1, Paulriny.
Slow.lańsk.::
Two. irzyshwa.
Sł.oń.ca ~h.

Po.!Etką

łllk.lm.

s:iedmfogr~

rej krew ciekła z P,orani<:»nej twa
rzy. Antonio podniósł ją i zanió:;ł do izby, podczas gdy jego ojciec udał się po policję.
Loretta opowie·działa, że ze
snu wyrwał.o ją pukanie do
drzwi. Ponieważ pozostali domcwnicy smacznie spali, zeszła
z łóżka i otworzyła drzwi. W
tej samej chwili z ciemnośd wy
ł<0nił się zamaskowany m~żczy
zna, który zasłonił rej ręką usta. Gay zaczęła szarpać się z
nim, zadał n-ożcm kilka ciosów

wb-a-

~ w.o:c.k:em
do lPc:IBild.
1711 cza
Urodii.ł
s: ę Kajetan
Koimian.
.
l'RZYSl:OWIA
•
Nie wa.r.t radośC1, kito smutku rue

szczęścia

gmach

w twarz. Następnie tak si!nie
Po . trzech dnia LoreHa poje·
zdzieiił ją drągi.em po głcwb, ::hala cio B:irce!ony. Gdy wr<:.ca
że straciła przytomność.
ła, na rynku zatr~ymał ją po~i·
Policjant radd prz~szukać c;ant, odabrał jej paczkę, któ:ą
m~eszkanie, pcnieważ jr.~o zda- trzymała w ręku i rozpakował
niem napnstnik mtlfiiał co·ś zra- ją. W paczce był p!ękny szal
bowa.ć. Okazało się, że m.id en koronkowy. Po chwili zjawił się
rac;ę. Zg'.nął b.ow'.cm portfel Antonio. Ujrzawszy szal, zbladł
Anka.i.a wypch::ay pforuięd:mni. śm~ertę:aiie. Lorctta zaś histe·
PoH::ja:nit
spiz.aił
profokół
i rycznie s!~ rozpłakała. Gdy us·
wyraz:wszy zadowc :cn~e, ż.e na pokoiła się, zeznała, że jako na
pastni.k lek1·: o tylko zradl twnrz rzecz<lna Antonicg.o ud a ła się
Loretty, i że lo n!c zci:zpeci jzj z nim pewnego <ln'.a do Barce·
oddalił się.
lony. 1't:m na jednej z wys~aw
u;r::da ten wspanfaly szal i bla
gała Antoniego, aby &o jej l·upił. On jednak n :.e chciał się na
„PfRffCTIOOh to . zg.o:izić. Ch~ć pasiadi:.nia te
go . szala była u niej jcdz:ak t ~ k
wlelka, że w noc poślubną s!in
gowała napad, okr:ldła
m~ża,
udała się do Barcelony i naby·
ła '$zal.

I

ZłłPOBIEGll ODmUOżcn1om RĄK-l<REN l>RAłATew

. a Krzyta.k;i.mi w Brteściiu K'IJÓ.a·

1657 Ralkoczy

zburzyła

7,45,

zach. 15.33.
Księżyca
W'!chód:
6,30, zacli. 14,38.

BISTO!lUA PODAJE
!435 Zawaircie p::iko;11 m'.ę.dizy

I

w noc poślubnil

I

112N- -dni .kbez
przytomności
ia chora liczy lat <llJ!!SI
18ZWY

W Je
• d nym ze szp1.a
· 1 1· 1 d „_
l
on yu
zazn.a!.
skich zn.ajdu!e się chon, która
•
~«?RYZ.MY .
. ~v ciągu 112 dni była pozbawio. Przyi;.al!li z n:·eiedną ko.hłe·tĄ rozibiła na przytomn.ości. Chora fa na·~ o oową
toaletę.
• A-' S "h · l'
KTO
NJE WlE 2E
zywa s:ę
ua ml• 1 iczy 21
N;v,mnie:~zą loo'ą.flką • 'iest wyibór lat. W pierw:;zych dnfo.ch sie:-p
p's.m GaUleu.sz.:i. Ks.:ątka ta. ma 1 cm. ma sprowadzono ją jako c.:ężko
w~:oJcox.i i pół1 -cm. sz~Olkooci. Mo~- :·anną do szp:bla, gdzie starnno
. 1u ~ą c.zyh:ć ty.lki:>
p~.zcz szikło pow.ę
•
-.1,k
,
•
ksza,:ll-=e. Została cna wyid...-iwkow~ się z~ ~S.Zt:a ą cenę u-.rzym:tc
we Wlos~zch w 1007 .rO!ku.
przy zy<:J.tL
WF.SCł.E DROBIAZGI
Z o:!łoszd. Z p·JWc•du · b:aku miej·

Aiii

ny ogróu na dachu i z~mówrła
u kelnera lemoniadę. Pcdcz.as
g<ly kelner załatwiał zam.'..wie·
nie, panna Smith podeszła do
balustrady abv spojrzeć z góry
na Londyn. W pewnej chwili
s:raciła równowngę, przcchyliłn się i spadła na bruk, odno·
sząc po.ważne obr.:tżeni.a cielet
:lC.

PozbawLoną

Przeb::g wy:p:1."dku, .któremu
M:a w no<\VYl!Il m: eduŁu., rprzedam
uległa
panna Smith, był nas'.ę·
t anio p:erśC.:eń z bry~.aa:i~em.
pujący: Dziewczyna za:rudnto·
.na. w jednym z . micjscowyoh
b!UT 12 sierpnia wykorzystała
prz~rwę ob:ado'\vą na poczynic
nie zakupów. Po o·dwiedzcniu
kilku ma.gazynó.w postanowiła
odpoczął na tarasie jed.n ego z
CHCROBY PŁUC
Grdlca płuc fes.t ceubłagatlĄ ł co- domów towarowych i następrocmle, nie ro-b:Ąe róm.:Cy cl!.a płci.
wieku i s~anu, kosi mi::ony ludzi. - nie wrócić do pracy. Panna
Przy nrlllcz:m!11 chcr6b placnych, Smith wybrał.a wysoko połolo·

••

Antoni.o nie · chce obecnie
kowfoie wyleczyć dz.ie:w<:zynę, z.nać sw2j żony i stara s!ę o roz·
aby nie odczuwała wcale przr wód. Wskutek lckhomyśln°ości
krych skutków nie·szczęśliwe· i próżncści Loretta zburzyła
go wypad.ku.
swe szczęś:ie.

pnnną SmHh

przytomności

przcw!eziono 11-0
szpitala. W ciągu 112 dni n~c
odzyskała przylcmności i ~e·
karze już' przypuszczali, ie nie
u~rzymn.;ą j2j przy życiu,
gdy
nagle w s'.anie jej zdrowia nastąpiła popr:iwa i chorej powo
li z:i.częła wracać przytomność
Lekarze są zdania, że minie kil
ka m!c:;ięcy zanim •chora wróci c!o zdrowi.a, w k~żdym razie
istnieje nadzi-e!.a, .te uda się \!ał·

I

t=;~i:ar.*~~etl~Ti~~~~~
ułalw-..a.1,c
•1ę I11·ez
. 111
w ·1klr apel przez 'ad·10
r
kt6ry.

wydz:ie!.an1111
i samoGa.zety an.cielsk.ie
pocmc:e choreg!> oraz p()W'.ękn.a wa•
~5 •
tę clała i usuwa kaszel.
niezwykłym zbiegu

p:wo~~y, wzm:i.cn'.a ~rga~

podai'„ o I ści, dzięki któremu wyzdrowia• <t
ł
b
Lk
,_ d ń
ck<>hczno· a pewna o ywate · a JJU.n Y ska.
Jed.en z tubylcó\v Tangandy·
ki (Afryka) .zaprosił do siebie

Na n1alei wokandzie•••

·N•lez. mezne
• akUS'erk•1

najwyższego urzędnika okr~gu,

Ernesta Hawkinsa. aby podzi·
2
jego aparat radl.owy, któ"
•
ry niedawno kupił. Hawkins
nie dał się długo prosić, wziął
~
lfti'
tubylca do swego aula i udał
· (A. E.} Towarzystwo popie·! z miejsca. Jaklo? Przecież przez się
do
niego.
Ptzybywrania niezamężnych akuszerelt całą zabawę nic tD ustach nie szy do mieszk~nia tubyl·
zorianizowalo bal dobroczynny. 1 miala! Co to ma znaczyć?
ca, Hawkins na:stawił oczySzlachetni obywatele chętnie
Pobieala eto ostatnie/ sali, w wiście aparat na Londy.n i ku
kupowali bilety - jednym slo- której mieścił się bulel. Z tru- s:wemu zdumieniu usłyszał ape~,
wem, bal slę udał.
dem przecisnęła się przez ciibę nadawany dla jego brat.a, o4by
Wystrojone panie krążyły po gości i naraz ujrzała przy bu· wającego pockóż autem po An·
ritlekormJJanych salach w Iowa- lecie męża.
glii. W arelu było zaznacz<>ne,
rzyiłtwie m~żów, uśmiechały się
Pan Stoklisz kłaniał się grze· że matka Hawkinsa ciężko zamile, podziwiały toalety„. Jed- cznie i mówił:
choa-owała i z.os~ała przew1czio
tylko pani. . Stokliszowa ale- A teraz dla mojej żony ka na do szpitala. Speaker prosił
działa samo!na pod ścianą i szu napkie ze sardynką!
au!omobili-stę w imieniu rodzi·kala wzrokiem męża, który
- Ta pańska żona Io ma ape ny, aby natychmfa.st przenvał
znikł gdzieś, jak kamfora.
tyt! Jak koń! - dziwiła się podróż i wrócił do matki.
Syt~acja jej stawała się co· sprzedawczyni.
Hawkinsowi
w pierw<;zej
raz przylzrzejsza. Tym bardziej,
- No co zrobić! - wzdychał chwil.i wydało się, że się. przeże · opodal usiadły dwie znane pan Stolllisz. - Jak kobieta ma słyszał. Ale gdy apel powtórzył
plotkarki, Balbina Rozenlarb i taki cholerny żołądek...
się po raz drugi, wybiegł z mie
Salomea Tryptyk, i zaczęły coś
Rujnuje mnie, ale co moaie szkania, udał się na najbliższe
szeptać, spoglądając znacząco poradzić? Przecież jej nie będę lotnisko i już po tygodniu znana panią Stokliszowq.
żatowal jedzenia.
Ilazł się w Londynie.
Panią S!okliszowq poczęła
Po czym pan Stoklisz odszedł I W międzyczasie w zdrowiu
rozpierać podrażniona cieka· wraz z kanapką. W ślad za nim I pani Hawkins nastą.piła ·znaczwość. Nadstawiła więc uszu i ruszyła pani Stokliszowa. A na porawa. Gdy zaś urrzała "Y.:
pochwyciła szept pani Balbiny: ujrzawszy, że mąż wpycha ku· 11 na, którego wca.Je się nie spo- Jall parJ się podoba ta cho pioną kanap~ę w kąciku za
dz~ewała, ~rnęła ją !a.k wie!·
lera, Stokliszowa?
ranką, sfrzellła go w ucho, 1ak 1 ka radość, że całkow11C1e wroPrzecież ona już pól bulelu grom z jasnego nieba.
ciła d<> zdraw-ia.
zeżarta! Co pięć minut mqi
Pan Stokfisz wrzasnął z prze
Ernest Hawkins, który dzięki
przychodzi dla niej po nową ka rażenia, ale żona nie przerywa- przyp:idkowi dowJedział się o
nap!de! To ze serem, Io ze śle- la eJ1zekucji: że zaś zewsząd po chorobie matki i przyczynił się
dz!em.„ Sp2cjalnie godzinę cza· częli się zbiel!ać aapie z panią swym pnyjazdem d·o jej wyzdro
su stalam przy hulecie i obser· Balbiną i Salomeą na czele, wienia ruszył w powro tną d.,.owowalam!
więc rozsierdz<ma pani Stt?kli· I f!ę i za kitka dni będzie już w
- Rzeczywiście! - odpowia szowa przyłożyła obu plotkar· Tan~andżyci:?. Znmierza on so
aala pcini Salomea. - Nie mo- kom po parę kuksańców, dając wicie wyna~rodzić tubylca, któ
iła się nażryć w domu? Co to w ten sposób upust rozżalonemu ry zaprosił go, aby podziwiał
z.nac-:y rujnować meia na balu! se1cu.
jego aparat radiowy.
Tak rropiq porz<'dne kobiety?
S~d skazal panią Stokliszową J'l'.'łalllll!l.UIF..m
i·::!m!J!JIJWIB!•••••ll•l!lłllłl'
$uńnłe in~ zrobią/
na 4 dni areu.lu % zawiesze·
11
Par.i Stoklisz.owq p_oderwalo niem. . .

wiał

CZ.I• ,,•ona z a11.111trtem··

I

na

fi·

I

Fo1ieraj „B:alr Krz1i

Poradnia iJdowa

Rolf a Nelsona

----------------------------------------------G...noweła. Jest Pani nies.zczęśliw!\ nięd.zy. . Na loterii radzę -p.:.In.ie ·fra~
isobotą, do:rtała się Pan.i bowiem pod Wyczuwam wpcawd~e nie2lllac2l!l.ą wy
l

1

o.p:ekuńcze ramiona kata, który Panią b".je i maLtreLwje i n.a do.bitek nie
daje na wyżywlen:.e. Nie ma nadzie:
by ~łowiek ten s-!ę zmienił. Dl·atcg:l
radzę Pamil cxłe ;.5ć. WJem, że pracę
Pani z.na.jdz:e. Będzie Pani żyła spoko!n!e a n.ie w C.:ą.glej oobaw!e o SWO'je
żyicie. Zabrać ze !looą wszys!ko, oo
do Pa.ni naleiy. Pirzehu!a bowiem reszitki mlen.ia. M:itik.a równid pragnie
z głębi duszy, by · s:ę wreszC.:e Pani
zdecydo-wała na teo krok Pan z.
skrycie kocha Pa.r.Lą. Lęka s1ę brutal
ności męża, Mórego uwa2:a z:i zd-0Lnego do n.a!p01lw.o.rn.ie)szych czyn.ów i
dlatego n.ie z.bEta s•: ę do Pan·L Gdy
d0owie s:ę o Waszej roz.łące, paśp;eszy wkiró!.ce z1 Pam:ą. Cimie bowiem,
że życie bez Pani nie ma dla niego
:btll!le·g.o u.ro.ku.
WiechurĄ, Nie zrażać sćę drobnymi nie.powo dwe111fami. Iść Śl!Ib'.do i pe·
wn:e przez ży-cće. Od.wagą i pi'..ną pra
cą wywa!czy Pand s-0h:e god.ne Jej
s-lan:>w:Gko. Stos.wrJ!ti m:i.ter.al:ne popraw2ą sl ę m.acmie. O:ią,gnie Pa.ni zu
pełllle za-Oowo!enie, m:mo, iż przejdZ.:e p: zc.z życće r.~ e zaLl!!..::wlS-ry uozu·
cia m:.łotci. Potrafi w siwo-;.ej pracy i
czynie.n.'-u Lwdziom do hrze znale:tć e·

graną, która jedn.a.kowioż w Pańsk'dt
stosunkach w·i ele maczyć będzie , Ow
szem, horoskopy n.a rok 1938 dokła•
cl.nie opracowane wysyłać bę.dę po 1
styc:mia za nadesłaniem 3.50 zd. w
mac.21kach pe>czi!-Owyich o-raz dok.ład·
ną datę ur-Odzenfa n.a mój adres: Waz
szaw'a, P.i~ XI 37 - 8.
XL WarszawL Borykanie się i u „
potyka.nie n.a tru:łności w żyic : u c-!ę •
śc:owo załamały Pana J>$y<>n:<:mie .
Koo:eoz.n~e mUSoi Pao pcp~acować nad
sobą, by wydobyć hart d.u~ha i s:.l.ną
wo!ę. Powiedziieć sohle: m1l&tę z.dobyć lo, czego chcę. N:epo v.„odz.znia
Pańskie życi<>we wkrótce się !ile.oń·
czą. O!rzyma Pa.n sfałą pracę. Po o•
trzyman'.u poo:?._dy stanće s: ę Pan pcw
me.; sr-m i ś·mie!E.zym. 0h2'0Da n~ze·
czona będz:ie Pań~ką żoną. · W .rl>lka
1939 pob;erzede się.
Nie.zdecydowany. Po rupełn-ym wr·
lecizen.i·u się urucb.om: ć przecLs '. ęb "-01!'·
sit.wo. P-0wi e"2yć k:e:own/ cł.wo b ratu
żony, k1óry jes·t przedsfr b:orozy i ru•
chliwy i oddany Panu. Sam je-Ona ko- .
woż pow'. n.'en Pui stale k-tintoro !ować
wszystko co dzieje się u Pana w in·
te.resi:e. - Nie w'. e.r:zyć IX'Zyj:ic' ołom
i plotkom. Starają !ię prze.d Panem
kw'w~l'?~t.
oczem: ć Je.go :b111ę. Wszydko iest
P. W. U. Spr. WyC1Z111Wam, że będ.ą be.z·o o·d.sfawne. Zaleca s'.ę do m ej p.
tru.din.ości z.anim :zda Pa.n do szikoły. Z. Ona jednak ni:e re.ag'\IJ;e na to. Uni
Pan jednakowof te trudne>ści pr.ze- ka go. Jest to os-0ba i.ntdeM u a~n:e
zwyci~ży. Jest Pan. dobrym syatem i wysoko &toją<:a. Darzy uozu.c:lem tyil~
pr:i-~1e po~óc .rodz:oom, którzy G:be- ko Pana. - o;ciec i yi e &a.mo !n! e w
cn«e z:n.a.;du:ą e:ę w t)rzykrych sfos.u.n Amery.c.e. Zcbiwaczal~ N~ e c.h<:e n:ic
kac.h m".1eria!nyc:h.. N'es~e ty, n.ie po- I wie· defeć o na!~!:tszyr-h, ·~:ii si·ę, że
m<Jog14 c:l_obre cihęc •: gdvt n;' e w ' ~:ę .z:ib'n<rą mu m a.:ąf.ek. J:-·t r '.)ł\'li -:m po•
0

0

możG.ołci wJdostama,

sqd:mąid p1e··1&1adM:ZaQ Wlielrk.icli ~ p:eoię.toych.
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łudził

od

lez11elne -oszustwo falsz1wego
r;chał październ.iku

inivn~era-Pieniqdze przehulał,

2

I

•

a teraz sied1i za

krat~mi

Strzemiński zapalił się do tego złożył skargę w policji, która
interesu i wyraził zgodę na wszczęła energiczne d!Xhodze·
nie i odszukała „inżynrera".
pnerohienie go.rzeln.i.
Przyszli ws.pólnicy wielkiej I Jak się okazało, spry~nym
fabryki wy:jet:hali do ma;ątku wynalazcą jest znany i no~ow:i
ziemianina, gdzie inżynier przy ny wi.el·o!trolnie oszust, Mai·
stąpił niezwłocznie do pomia- lo:::h Gurn'..cki, nigdzie nie m~l
rów fabryki i wstępnyJ;:h prac. dowany. Osadzono go ;w ' ~.
Prace przygotowawcze i per· z!en!u.
Z pobranych od Strzemiń·
traktacie z zagranicą w spra·
wie do.sl•a wy o·dpowiednich ma skiego p:en.iędzy, przy oszuście
znaleziono zaledwie 2100 zł.o·
szy.n trwały do grudnia.
W okresie tego czasu inży- tych. Rcsz:ę zdążył u•kryć i
nier był gościem ziiemi.ani.na, czcościowo przehulał. Oprócz po
składał wizyty okc]icznym dwa stradanej galówki, Strzemiński
doniosłej dzialalftośd
rom i bawił się znakomicie. W s~racił kilka tysięcy oo bez:<:e·
g.r udnia Wilczyń- lo·::ą przerób!r.ę gorzelni.
początkach
bvło?
to
jakże
Więc
T~?
pew
po
prosi
olicjalnych,
formalnych,
'
szuokiemu
znanych
t:m.1ej
z
Jedną
ski oświadczył z dumą, że jedogółowi czytelników, lecz wielce za- I nym czasie o przyjęcie, by porozma• pyta urzędnkzka ni.e.dowiena.jąco.
- To było na moje imeI!l'.ny. Jak na z angielski!ch fabryk ma·
służo:ią społec:urle instytucją jest To- wiać o sobie prywatnie, by przy po·
warzys:wo Opieki nad Więźniami, mocy życzliwego człowleka rozejrzeć raz tydzień temu nazad. Przyszły z.n.a
które oslatnio wł;iśnie obchodziło się w sobie samym, znaleźć podporę jcme, tr0chę młodziaków i także S3• szyn, do-cemaj:\,C należycie zna
Na skutek
TARNUPOL. _
i pocieehę. W ten spó$ób kurator mo . również p;:.n Miętusulnki Stef- czenie gpspodarcze mającej po25-loclc swego istnicniL
- Instytucja nasza powstała w o- pGznaje najintymttlej::ze nawet nczyn cio, któren jest cło tańca na mendoli- ws. ~ać fabry;ki, godzi s!ę :ws la· zawalenia się desek na s:ry·
t b
·
kresie niewoli z przesłanek natury ki więźnia, co ma znaczenie dopraw- nie ·gra.jący. O'\vsz~m, n.ie powlem, bar
przcc1e wszys1kim politycznej, po od· dy donfosłe, chociażby tylko z uwagi cbo było wcsok>. Pa.n Stefciu podgry- wic po rze .ne .maszyny na wa-, chu hali mas;zyno'\v~j zapalił się
zyska&u zaś niepodletłości prze- n.a to, że kur.a.tany więzienni pełnią wal ślicznie, M:uriuś - to ruby t2n run~ach !cre~y,ov,rych, P~ !'Pb o.d żelaznego kom:na ma~eriał
kształciła się w instytucję o charak- ruwnocześnie odpcwiedzialne funkcje ów m5j m:iż - co i raz układał in· ce~u zaliczki w wysokosc1 40 drze.wny i spowodwał poiar
młyna ,,r„lv~owc,go wraz z ·ou·
terze wybitnie spobc~ym - infor- członkó\v Komitetów Więziennych, sze płyte d'I> patefon.a, a młodziaki tysięcy. zfot.yc.h.. .
'""
d 5
p
•mui=1 n~ w Warszawskim Pab'onacle kw;sJ.Hikujących w!ęźniów do przed· sobie t.ińczyly.
go·SP'odarc.zymi, będą·
dynk.ami
po~oY'.
mzym~r
o~iew~z
uukochańtu
a
ja.
patrze
Wtem
zwolnienia.
terminowego
74
Towarzys:w" (l\tarszałkowska· Nr.
Na~uralnie takie przychylne usto- sza plyta „Tango Minolga" wali Ma- wał Jedynie 12 tysiącami, więc cy wlasnc-śdą Rubinsi:ei.na i
m. 11}. - Obecnie Towarzys~wo, po
zwycięskim przetrwaniu wielu niepo- sunkowanie się do więźnia rozbraja niusiowi z ręki na ziemię. Man.!uś p~~O·s:ałą ~twO't~ d;ał ~u Strze- S-ki w Antooinie obok Radzim.ms.k1. w.1lczy11sk1 pojechał z cho~•ra,
myślnych faz i tarapatów fint:n:io- go i usposabia życzliwie do społeczeii zbladł i powiada:
b I · „
d W
d
- Ki cholera tak wali do drzwi. ie
wych, posiada już 5 samodzielnych siwa, a niekiedy budzi nawet wstyd
doszczętnie.
Młyn spłonął
ptenię ~ml 0 • ars.zawy, a Y
at się nuwGwo przestramyłem?I
Patronatów i 87 pla:ówek pomocni· i żal za popełnio.ne przestę1>stwa.
u~yskac odpowie~me ze.z:wol.e: Nad:o spaliły się 22 wa~ony
I poleciał otwwzyć.
DUŻE TRUDNOSCI
czych, rozprzeslrzenionych planowo
Wyszło, że to był pa.n władza. kt6- nie na prze.kaz~n1e a.ng1~lsk1e1 zboża i mąki. Szkoda wyn 'JSi
- Niewątpliwie Towarzystwo opie
po całym kraju, tak, by mogły spełkuje s!ę także w1ęiniami w szczęsnej, ren zuzon mojego sobaczyć, że in· fabryce, z. ahczki. I od te1. p-OTY,., 450 .000 zł. Mł"'" był ubezp.:c.
nia6 należyci~ swe posłannictwo.
1 l
lk 1 d
choć równocześnie c:z~to kłopotliwej sze likatory, czyli ooms!ady spać nie
ABY „ZMIENić" CZŁOWIEKA
po „wyna azcy czo.n y we włoskim torwari;y~twsz.e 1 s a
Głównymi celami i zadaniami tych dla nich chwili, w której opuszczaJ1t m-01tą bez to charcowanie.
n"iowym .
·
· u be zp1ecze
Widze, że ~usia zła krew za- za~mął.
więzicnno?
plac6wek jest praca nad przemian•„ mury N
p e ł en z łych p . ~. cz.u ć , S•.IJ'Ze _ w1e
*#łt!i§SSM*
atm-al.nie. Ba.rdzo żywol Opie- lewa. bo jest człowiekiem ~nowo
jednostkę
c:zlowleka-przestępcy w
pelnowartcścicv11t pod względem spo ka ta jednak, która w p:erwszym nę ob!ruskacm., z:iczem nie lubi, jak miński przyjechał do stoli.cy na
lecznym, zapobieganie przestępc:zcści, dde musi sprowadzać się do poąsld- go ktoś uczy, co l kiedy może ro. ~szu. kiw,ania . .„wspólntka". Po. 'I
recydywie, oraz ochrona przed wy- wania pracy dla b. więźniów, przy· 1bić u siebie w mięnkaaiu; ale zazna- r bI
• ł
~
szuk1wania n•ie dały na raz:le I
stępkiem nieletnich. To csta!nie za- span:a non wyjątkowo duto trudno- cza gnecznie:
RJC •
pa.n władza sobie wyni:ku. Wobec tego ziemianin
- ~o
takieto
dame spdn1af1t zwłaszcza - l to - z ściprzesta• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
patefonie
to najeżeli
móchybastanu
,oin:ebujemy
rzeczy oniepnyczyna~h

r. b. przyje·
do Warszawy obywatel
żiemski, Jan Strzemiński, właścic1el zna.czncgo majątku w
powiecie rawsk<> - mazo·wieckim. Ziemianin poznał w kawiarni ho'elu eleganckiego osobn.ika, który podał się za
kara Wiliczyńsikiego, inżyniera·
W

0:;-1

chemika.
W trakcie rozmowy, ziemianin utyskiwał na ciężkie czasy
i ubolewał, że je~o gorzelnia
o.d szeregu lat sfoi 'nieczynna.
Wówczas inżynier ośw!..;adczył,
że wyndazl Epo:;ób fabrykowania gumy syntetycznej z.„ mchtt
i że możnaby w nieczynnej go-

rzelni założyć fabrykę takiej
gumy. Ponieważ rzekomy mżynier na poparcie swo·ich słów
przedstawił do!.:umcnty Urzędu
Patentowego, oferty zegranicznych przedsiębiorstw, oraz w
różowych barwach malował
p.rzyszłość pierwszej w kraju fa
bryki gumy syntetycznej, więc

I

policjanta
pobicie
zo
przezminnie"
„Siedzi
Tow. Opieki nad W!einiami
25 lat

w:elki poitr

Pam·1afaJ·

powodzeniem
c:ora:r:
Radośc:i i „Dom
w
„Dom Dziecka"
lni~Tcząt" na Okęciu.
„Dom Dlliccka", wyrywający cizia.
d w!ętn:ów z przestępczego otoczeDła, oraz zapewniający im należytą
et
o ieli: moraln : m11leri
rozw
i
~
u: pomy'1
ki o
„Do ",
,p
ue a
ro u ble:!. I'
• l•
wl ksza, uł!cli ilość cW
tyc przu A w ro
,
• ' t",
·- y a.ę iw: o zycte występ·
ne. odzyskanie równowagi moralnej,
lak również rozwój umysłowy - 'W)'•
kazufe także dalszy pomyślny rozkwłt1 i w tym „Domu" ilość wychowan:k wz.rosła ostatnio znac.inie.
STANOWISKO KURATORA
Po:r:a tym doniosł1t działalno~ć Pałronat6w spełniają: Komisja Prawni·

życzy,

.większym

eza.

za.pewnlająca niezamożnym więź-

n!om bezpłałil1t ol>ronę adwokacką,
apecjaln.:a K'3m.isja Obron Nieletnich,
Komisja Pedologiczna, Komisja Kultu
ralno-Ośwlatowa ł wreszeie Komisja
ICuJatorów Więziennych.
- A propos kuratorów włęzlen·
aych ·- racizl byśmy zaznajomić się
tlokladniej z charakterem ich pracy.
- Kurat.<w stuowi wię:E między
społeczeńshYem, a oddzielonym od
aiego chorym jego członkiem, ł fe:it
iywym kontaktem :r: rodziną więźnia,
c:hlebodawc, bę.U insłli!,':lami pa·
urzędablicznymi, lak np. wsze
ml, sędsmi, ośrodkami zdrQwia,
Nlefednokrotnie więzień, zglMzaJ1t·
'ftJ się zrllZ'll cło kuratora w sprawach

wić obszermej„ pr;wda 7 Uddo się nę. lecz stropolską · gościnn~ć co duJWD wsu.kże, dzięki wielu usilnym sza za.pł"agnie zabrania mi zribronić
zabiegom, pnekonać miał'odajne czyn gościowi grać n.a ciendolinie, a takie
niki państwowe pośrednictwa pracy, sam:> również i!\SUlll oscbnilrom podii b. więiuiów nal:iy rejesłrowa6 w t:uiczać. Pnepr.szam :r:a par®n, ale
Ji:.ko uprawni.o- nic z tegol
odnośnych biurM:h,
p 0 wyszcz~61niemu, te jak raz
nych do otrzym:mł.a pracy. Przy tym
rodzlnną,
~to8ć
uzyskali:imy n&wct dla b, w1ęź.niów obchodzicm

pewne, ~ycLowe. upro~:r;cze.nia w Joe-.
malDościach reiest.racYJJlyChNa, k~ec. wreszcie ll°!1Zi się podkreślić, lZ liczba c:złoakow ho.nOł'Owycli' Towarzystwa jm ciągle jemcze, n.lestcty, nie wystarcuf ąca. TQ
też na zag~enie to zwraca Za.rząd
&tale uwagę zainteresowanych, prosząc: o jednanie nr:>wych członków,
PODSLUCHANY DIALOG
Rozmowa skończo.n.a. Dziękuj€my
nasumu informa.tonrwi :r:a wywiad i
żegna.my się. Ale lokalu PałzOOAtu Jeszcze nie cpus:zcumy; lokujemy się
w kącie zatłoczono; poczeka1n.i i
przysłuchujemy się pilnie dial~DW:i,
t<>?ącemu się właśnie w tej chwili
1111ęd~ unę.dniczk1t Pa~o.n.atu, ~ jedjM to
ną z młeresantek. kobietą w latach, niezręcznie
się m6wi uczerniona l uka:nninowaną oraz rbn
ną :r: 'vie!ce krzykliwą elegancją.
Dialog ten powt:m:tmy pon.izej w
brzmienfo pn.wie cl<lsło'W'Dym, gwoli
podkreślenia u.p.-~wdę ciężkiej, kł<>

o uezrauo

grać

zebr
Mosieine
przrczrna dw6ch przrkrrcb spraw
f

I

Emerytowany posterunkowy 1;iąazu , zamiast ze złota, co mo
p<>li<:ji, S~efan Mielczarek (W ar gło mieć groine dla zdrowia
szawa, Przemysłowa 13) zamó· następstwa. Grynbergowi wy~o
wił sztuczne zęby, oraz 2 koro- cz·ono dwie sprawy: c}rwilną i
ny u lekarza - dentysty Cytry- karną. W pro<:esie cywilnY!ll
n~ka, przy ul. Czerniakowskiej Sąd Grodzki, a potem Sąd Okrę
146. Za.mówienie wykonał tech gowy przyznały Midczarkowi
nile dentystyczny, Mendel Gryn odszkodowanie za złe spoo-zą'
berg. Wkrótce okazało się, że cl.zenie protezy.
p<Toteza nie nadaje się do użytNatomiast w procesie ka.rku. Ponadto pac;ent zaczął odczuwać dotkliwy ból w zębach, nym, shlerowanym przez prona ~tórych osad.z.ono korony. 1kura~-0.ra do Są.du Grodzkiego
łntuesantka sz~cze
Ory~~
M~elczarek udał się wó.w czas III odddziału, Grynberg oskatcoś długo do ucha cierpliwej urzęd
Akademii Stomatologicz·nei, żony jest o pa-zestęps~wo przedo
niczee, po czym ziikają obie w jed·
1'!dzie stwierdzono, że proteza i ciw zdrowi.u pa<:jenta przez unym z pokojów biura.
Teraz opuszcamy lokal Patrca.atu. koro.ny wykonane są wadliwie. życie nieodpowiedniego mate-·
Lad.
Korony były sp~ządzone z mo I rialu do ko;ron zębowych.

mój życzy sobie •zamknąo d.nwi, a
pan władza n!e 1 nie i pneu.kaclza
nogą. Wyfma b~ock-noles i upisuje
Maniusia clo kMalugo kodeksu.
Zdenerwowd~ to mo;* zaczem
ruszył pana władzę niechc1tqPotem.„
_ R~zta wl..adoma. Może pani n.ie
kończyć. Więc to się nezywa, że siechi niewinnie? _ przerywa urzędniczka potok sł6w interesantki i z kolei zadaje rzeczowe pyta.n!e:
_ Więc 0 cóż pmi chodzi?
_ Zestalam się sama be.z nijakich
środków a jestem.-

I
I

~ amer kańskim
strlu
w
Rabunek
na oczach przechodniów ograbili
Zuchwali

potliwej (a przecież bezinteresownej)
pracy patronacldch urzędników, Jak
również budzo zciste osobliwej mentaJ.ności ich infores:.ntów.
SIEDZI „PRZEZWINNIE'" .
- Słowo daję, proS1Zę koch.a.neJ pa•
W środę doikona.no w Łodzi na WZÓ'l' iście amerykański.
Po załadowa:niu wozu platfor
ni, że siedzi przuwWdel - zapew·
W godmnach rannych na po- ma odjechała w kierunku ulicy
niezwykle zuchwałej kradzieży,
nJa interesantka.

rabus~e

składr

dwórro do.mu przy ul. Legionów Piotrkowskiej. Za.ra-z po tym do
5/7 za.jechała platforma. Z płat kanto.ru przyszedł jeden z pra·
formy zeskoczyło ki.tku męż cowników i stwierdzi·ł że w skła
czyzn, którzy udali się na pier- dach panuje wielki nieporzą
wsze piętro, gdzie mieszczą się dek. Okazało się, że w nocy do
składy i kantor lirmy Wagner i ~·kładów wtargnęli
złodzieje,
dobroczyńców
zaczęli stamtąd znosić paki to- którzy zapakowali towar a z ra
wuów i ładować je na wóz.
n."l przybyła platforma i zabrała
~ okres-Ie kilku ostatnich • „handlarzem" i wó~zas ;wysz· wą, a nawet obdarowywali ogo.
tygodni za.częły szerzyć się na-\ ło na jaw, że jest on hersztem dziendem.
Dział<> to się na oczach dozo:
Sz<:ze~óły kradzieży były tak
W trakcie tego zjawiał się
gm.iruJ:ie kradzieże mieszkan.io- 1 doskonale zor!!~inizowanej szaj·
sprzątającego podwórze o- doiSkon.a'1e opracowa.ne, że n:Lkt
cy,
Smoczyński, który odciągał na
we w W.usz.awie. P.rowadząc · ki złodzkjskiej.
. · chwilę do drzwi wejściowych raz killku przecho·diniów. Nikt ni~ \ powziął najmniejszych po.• . .
dochodzenia, poHcja ustaliła, żej
Charaziński kradł jednak nie zwrócił uwagi na ła dejrzeń. Wartooć skradziooycb
niemal we wszystkich wypad- 1 Charazi?s:kt ~obrał. ~obie. do lokatoca.
1
mu się na:winęło dowanie wozu, pnoieważ całe to to.w;a,rów wynosi kilka tysięcy
co
kach, na krótko przed kradzie- p~o<:y S„efan·i~ C~omsk~ A_n wówczas,
żą, mieszkanda posz1codowa· 1<?niego Smoczyuskiego Jnigc!zie pod rękę i wychodził, 11błogo podwórze ma chaira.ikter handle-- zło-tych.
wy i często stamtąd wywom się
Połlicja prowadzi energ1cme
nych odw!edzal.i jacyś żebracy, m 2 mzld~wanych), z. ktorymi "-: sławią<:" dobrodziejów.
do.chod·zen.ia.
Na ulicy bezczelny złodzbj towair.
P.rzebranm zebrak?.w udawali
prosząc o wsparcie.
„odpalał" suadziooe rzeczy oZarządzono obserwacje i po się „po proszonemu ·
Szajlra działała według z gó· czekująt:ej Choińsxiej, odbierał
tmudnych poszukiwaniach po·
łicja wpadła na trop złoci.zie- ry ułożonego planu. Charaziń- od niej swoje palto i cała szajjow. Wywiadow<:y policji zau· ski pukał do upakzonego mie- ka spotykała się w pobliżu
uod1z~s nieobecno~d
ważyli, że nic}aki Mieczysław szkania i drżącym głosem pro· 11 Cyrku", gdzie następowały o·
Charaziński, mieszkaniec „Cyr- sił o szklankę herbaty. Ponie- ględziny łupów, po spienięże
Zamieszkała w Falenicy An- cnośd, z napalonego p1eca zaku" p.rzy ul. Dzikiej 4, bardzo waż „żebrak" odziany był w niu któ,r ych banda złodziejów toni.na S<:haruck, wd<:Jwa, wysz c.zą.ł 'V',rydzlclać się czad.
często wędruje na plac Kercc· lekką marynM'kę i trząsł się z wyprawiała sobie suto zakra- ła z domu do miasta, pozos~:i
Gdy ko b!e '.a wróciła z mia wiając w izbie dwo:e d?:kci s'a, zas'ał.a j'.!ż n '. eż·rwe dziec'..
lego, gdz:e sprzedaje różną gar zimn.a, wi ę<: bez trudu budz!ł pfane alkohokm uczty.
'I współczt!„: e l.o.l{a1·oró:w, którzy C:iłą sza.ike osadzono w .wię- 2-1e 1 nie~o Stefan.a i '13-m:esię~ w ,::z11·a pomoc. okazała sie
dersbę i r?:eczy.
Zainteresowano si~ bliiżei częstowali biedaka gori\Ci\ stra zieiiiu.
CUli\ Julię. W. cz.a.&ie jej D.ieobe SEóźniooa.

Udajqc

„nieszcześlirovcb"

okradali mieszkania

1ebrakóro
·

j
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kącik

·apoleon
iszk·ncii bandy
„do konkure

w

Sylwester

pana SloPki

slołu.

Zegar

9-tą.

wskazywał

weg.o Vf Wilnie przedstawbła
sobą me.zwykły widok. Była on~. ~ełniona po brzegi „eHtą . ś,włata przestęp-czego , którą sc1ągnęła do sądu pooura
sprawa o morderstwo.
Na tle rywalizacji dwóch
band przestępczy<:h „Bruderfe~ raj_nu". i „Złotego Sztandaru",
dz1ała1ących na terenie .Wil:ia
zost;a~ z~mord_?'Wany 30 maja b.
r. rue1a1u Chaun Kołpakol, znany wśród p.rzestępcó.w pod pse
udonimem „Miszka Napoleoa".
Pod Za1"~utem morderstwa
stanęH przed sądem Chaim Lewinson i Abram Ryt, karani
godzinę kilkarot;tle z.a przemytnictwo i

Nalał sobie kieHszek

wódki

czył s~anow•czo.

Dooć tego ugna.nia! Zjets!ary! Serwus!
mętnym wzrokiem
Spojnał
11ia zegar. Zegar wskazywał go.
dzinę 11-tą.
_;_Ten młOdy C:łopier<> za go<hlnę przyjdzie - obliezył. Mam je~c:ze sporo czasu. Zclrze

-

dżaj

mnę się.

I

zasnął.

'

""!11!1_181111_ _ _ _ __ .

„

I ow

popełnił samobó*1słwo

Jeden z

NOWY JORK. Władze bezpieczeńs·twia Stanów Zjednoczo
nych wpadły na trop szajki oszusitów, którzy po·d pokrywką
handlu parcelami żerowali w
stanach N. York, Pensylwania
i New Jersey na osodnikach sło
wacldch.
KAIR. Wczoraj rano ud.zielił Oszuści, którzy podawali się
król Faruk dymisji gabinetowi.
Utworzenie nowego rządu powierzył król M<ihamc dowi Mah
mudowi, który spnwował fon.le
cje premiera od 1928 - 1929 r.

Drmisia
egI1skiego

wypił.

0

ny
milio
2
I dzili
oszustó w

wŁama.ma.

:
- Nie wiem c:z.y t'en młOdy
będzie lepszy - przemawiał w
dalszym ciągu, napełniając znowu kieliszek. - Kto ~ może
wiedzieć! A ty jaki byłeś, taki
byłd, ale zawsze cię przefyłem. Więc najgorszy nie byłeś.
Bo chyba najgorszy będ•z.ie ten
r ok, kiedy umrę. Pros.Hl
Wypił . drui!i kieliszek
- A jeżeli nie byłeś 111aj~or
szy, to jut ci się za to jako tak ie potegnan:e należy. W ~o
je ręce stary!
Znów wypił.
- Miałem przed fwoim pan owaniem parę d<>brych chwil.
Nieźle się ubawiłem w czerwcu na Bielana.eh, wygrałem stawkę na foierii, za co z całego
serca dzięku:ę! Prosit.
Pao Stopka wznosił cora
n owe foasly na cześć odchodzą
cego ro.ku, aż wreSJZcie spos ~r.ze~ł, że na dnie butelki poz.ostało zaledwie dwa lub trzy
k ieliszki wódki.
- Hm„. - mntl{nął niezadow()lony. -·Trzeba na przywi
łanie trochę wódki zostawić.
Odstawił kieliszek i oświad

i

n ależ ała, jak ustaliło bada
nie, do zamordowa.nego,
Na sa li rozpraw jak i przed
gmachem sądu ustawiono silne
posterunki p olicji w ob.:i„w ie, a·
by nie doszło do bójki między
konkurencyjnymi bandami, któ
re z ebrały się w sądzie.
Po o.dczytaniu aktu oskarżea
nia prokurat o.r dołączył do akt
sprawy nóż rzeinicki, którym
został zamordowany „Miszka
Napoleon" oraz chustkę i ubra
nie zabitego.

libacji
wiadomości o przes lęp-czej dzia opuścił wraz z Lewinso.n em i
łaLności Lewinsona, zwanego Rytem knajpę i udał się z nimi
„Chaimem Bobikes" o.r az jego dorożką nad Wilię. Tam przysynów lcl{a i Cha.ima, człon- puszcz.atnie około godziny dru·k ów bandy „Zło t ego Szta.nd:i- giej w nocy z·ostał zamordo.w aru". Koł;p.ak-ol nieraz z.wierzał ny. Nad ranem znaleziono tam
się przyjaciołom i żonie, że o- jeg-0 zwłoki bestialsko zmasabawi.a się zemsty ze strony k.:n krowane nożem rzeźnickim.
Pies policyjny „Merkury" do
kurencyjnej handy, a przede
wszystkim ze strony Lewi.nso- prowadził do kryjówki morderców, ~tórych zatrzymano. ~a
•
nów.
Obawy te me były pło.nne. 301 ubraniu zatrzymanych znalez1-0maja o .godzi.nie 11 wieczorem no krwawe plamy. Krew,

Doiehodzenia ustaliły, ie za- No, stary! - przemówił
wzruszonym głosem pan Stop- mordo;wany Koł~kol, chcąc ~ię
ka {pan S~o11ka łatwo się wzru- uwolruć od podeirzen o udzir1ł
szał). - Za tr:zy godziny od- w przemytni<:twie, zao.fiarow,ł
chodzisz na zawsze. Za trzy
J!odziny kończysz swój żywot
rządu
Dokuczyłeś mi trochę brade,
ale nie mam do cie,b ie mazy.
Pros~tl

przemrłniczei

SprawcJr morderstwa należeli
W środę sala Sądu Okręg<>- swe usług.i KOP i dostarczał „Miszka Napoleon" po

Pan S topka w ostatnim dniu
.:otarego roku przy:szedł d-0 swe~o kawalerskiego pokoju obłaJ cwany paczka.11i. Postano•vił
~oclnie przywitać Noiwy Rok
1 p1'żegnać stary.
. Boo cho~ stary rok nie był ~a
niego naJlcp·szy, ale człoWlek
dobrze wychowany z odchodzą
cym povvin:ien . cię pożej!pać i
przy pożegnaauu zapomrueć o
.
•
urazach.
Pan Stopka umył s1ę, ogolił,
garnitur,
wfożył świąteczny
rozpakO\vał przyniesione zaltąs
ki, postawił butelkę wódki i w
uroczy5tym nastroju zasiadł do

''

za Słowaków zdołali
od .emigrantów w krótkim czas.ie wyłudzić przeszło 2 mil. d-0larów po·d pozorem sprzedaży
parceli na Lon~ lsiland, gdzie
w rz.:?czywisfości posiadali jedy
nic bezwartościową wydmę pia
siku.
Dotychczas uwięziioino 15
również

bandy, przewódca idi
w chwili aire:sztowasnia
!:amobójstwo.
członków
pO'pełruił

W~ód -0ska.rżonych znajdują
się również wydawcy niektó- .

ryoh dz-i.eruników, którzy czytel·
nikom swym stwarzali fałszyWlł
ob.razy mającej rzekomo w A~
meryce powstać koJlonii słowac·

G a tow ez roje ia J g s awii
Poza

RADI O
PIĄTEK, 31 STYCZNIA
.
6.15 Kolęda. 6.20 G'.mnastyka. 6.40
Muzyka 7.()0 Dmenni1k po.ran:nv. 7.15
Muzyika. 12.03 Audycija połu®'owa,
1545 Gawęda Ke>rnela Ma:ku:; z yń·
&kie.go, 16.00 Rozmowa z chorymi.
1615 Boc!e N1!'odzenie w poeizji i w
fepieśni, 17.00 Nasze midinetki Lie.toa. 17.15 O.rkie&tra r-0.zrywko<Wa.
18.10 Motywy egzotyczne w muzyce
jauowej. 18.30 Audycja dla wsi. 18.55
Teatr \Vyohraźlli : ,,Brat znajduje bra
ta". 19.30 Kolędy pokkie. 2Q.OO Kon·
cerl .rozrywkowy. 20.45 Dziennik wi~
20.55 Po.padan:ka ~a.
cromy
21.00 Sylwester w Lu1bl6nie.
WARSZAWA I.T
13.00 Muzyka rozrvwkow'l. 14.10
15.00 Rtaporta.t.
K-0ncert &<>!1$łów
1515 WI&łe>mo.ś ~i soortowe, 15.20 Zespół ulooowy Jan..i Różewicza. 18.00
Wolfga'11(! A, Mozart" II akt op „Don
Juan". 19.30 Muzy1k a tanccma.

wiem oo pan za jeden i od pie.rwszeg'O suc1kania nie ma ra-:ii,
żebym dla paina całą butelkę
stawiał.
Spojrzał znów na zegar, Nic
się nie zmieniło. W pół do dwu-

nastej.

- A ta:k! - d·oszedł ·d ownio
S'ku pan Stopka. - Obraził się
na mnie i nie chce przyjść. Nie
to nie! Pr-0sić się nie będę,
Możesz pa.n wcale nie przy ·
chodzić. Stary rok też nie był
najgorszyf Chodź stary! Za
twoje zdrowie resztę wódki wy

Kic.dy się obU~ł z~ar wslia pijęf
Jednym h'auslem wypił pozywał go&inę w pół do 12-ej.
zawartość butelki.
zostałą
- Jeszeze ~ nie ma? - mrn
momencie ktoś zaputym
W
spieszy
Nie
S:opka.
knął pan
kał clo drzwi.
mtt się widocznie.
- Aha! Jesteś! - uśmieeh
I znów się zdrzemnął.
Gdy się ocknął po raz. Cłrugi nął się ironkznie pan Stopka.
ze~ar w dalszym ci2utu wskazy- - 7.a późno, brade, za późno!
Wó1ki już nie ma!
wał w pół do dwunaste;.
W drzwiach stanęła gospo.d y
Dan
się
zdziwił
- Co je.st?
Stopka. - Dlaczego Nowy Rok ni.
- Czy pan mnie wzywał?
nie przychodzi? Ja na jego
głos.
Słyszałam
ub:.-asię,
ogoliiłem
przywltan;.e
- Nie! Idę s.pa·ć - mrnkn!ł
łem, przyjęcie przygotowałem,
pan Stcpka.
a fogo n!e ma?
- A ca pan. robił w pako}u
Spolrzał na stół.
- A mcże - zaniepo1c0ił się przez całą noc?
- Czekałem na Nowy Rok.
- en się na mnie obraził, że
się nie mo·głem d<>czekać;
Ale
wódki
mało
za
na przvwHanie
zostawiłem. Ttrudno, panie sza Ciągle w pół do dwunastej.
- Pański ze~ar stoi - po·
ncwny! Musiałem się z tamtym
gospodyni. - Teraz
wfod7.:ała
zna
był
rokiem poże!!nać. Slary
jomy, cah re.te siP. z n1m żyh. jest 8 •.rano.
Na~e..~ s,~~
A uian ieste4 mł~1 Jlie
I

•

specjaln ie ustalon ym, przewid ziano
nadzwy czajne kredyty

budżetem

I

Na armię lądową przeznaczo instytut geograncz:ny 2.246.000,
kredytów osobowych 514,<rns n.a inspektoorat ob.ro.ny narodono
ny i marynarki gen. Marie wygłooił w komisji Hn.:msowej izby tys. dyniarów i wydatków mate· 1wej 188.000 dynarów.
Na lotnictwo przewidz.ialfto:
posłów expose, do1yczące bud- riałowych 1.098.026.000 dyna- '
dyosobowe 61.813.
wydatki
wojskowe
wyszkolenie
Na
rów.
.
Jugo.słat;ii
żetu wojennego
Minister ośw1adczył, że prze- 31.223,000 dynarów, na artyle· na.rów, viydatki matea'-.lo\\le
na 285.433.000 dynarów, kredyty
wid~any na r. 1938/39 }łudżet w rię 270.391.000 dynarów,
techniczne 70.153.000 na lotnictwo cywilne wynoszą
wyso1!mści 2.772.165.9l7 dyna- wojska
rów jest najwyższym od r . 1918 dynarów, na służbę sanitarną 23.361.000 dynarów, na marr
i większym o 313 milfonów od 24.029.000, na służbę weteryna- nairkę 225.365.000 dynarów, na
I ryjną 3.875.000, na wojskowy straż po.graniczną 109.184.257
obecrµego budżetu.
dynairów.
Poza tym Są przewidziane
kredyty nadzwyczajne w wysokości 454 lllli1iooów dynarów.
fr.
urzeszło 2
tuo:!m oonrszk6w
TROYES (d.i?p. Aubc). Wczo które zawierały 1.800 tys. fran
raj po połu dniu, w pobliżu ha·n- ków w gotówce i 250.000 fr. w
Kradzież
ku francuskiego , 6 osobników papiera<:h wartościowych.
na'naścią
nagłą
Zaskoczeni
wyrwa
pod gr-0-ibą rewolwerów
inkasentom teczki, inkasenci rozpoczęli bezładną
ło trzem
NOWY JORK. Zuchwały zło
strzelaninę w ki2runku rabuwykradł karabin maszy•
dz.iej
siów, którzy jeónak zb:egli w
z wojskowego samolotu
no.wy
zawisł
się.
samocho·dzie, oc:trzeliwując
Nikt nie z.o:;tał trafiońy i sa- „Nungesser", który znajduje się
mochód zniknął w nieznanym w muzeum na lotnisku Roosevelt Fields.
stra
LONDYN. Wczoraj rano
kierunku.
cooy został w więzieniu Linoofo
Frederick Nodder, obwi.nio.ny o
myileć o zdro.wlu.
zamordowanie swej 10-letniej
tym bar~~iei jdcH
lg Jl nie JeS Z89)0Zn0
córeczki.
cierpisz na chorobę nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żół·
BIAŁOGRÓD. Miinister wo'j- ł

Napad gangsterów na inkasenta
nadto

mmonv

karabinu
maszrnowego

Mardena
na szubienicv

,. 1· d

• • I

••

ciowych., złej przemiany materii, na bóle ai;Łretyome, czy podagry=•e, wzdęcie brzucha, odibijanie się Lub skłonn>0ści dl)
obstrukcji. - Pamiętaj, że nigdy nie będzie zapóźno, o ile
używać będziesz ziól mo:izopędnych „DIUROL", które zapoBIAŁOGRóD. Ubiegłej nocy
biegają n.agrcmadzeniu się kwasu moczowego i innyoh s7lkowybuchł w Sarajewie wielki po
dla zdrowia ~ubstan.cyi, zatruwających organi'Zlll. dHwych
żar w starej dzielnicy muzuł
Dziś Jeszcze kup pudełe:::zko ziół ,,DIUROL", a gdy przeko•
mańskiej. Ogień strawił dosz- nasz się o d.odat.nii<:h skutkach ic!i &.iałania , zalecać będT.esz i swym
czętnie kilkanaście budynków, znaj-Omym. S.p osób użycia na op:i.kowani.u. Oryginalne ZIOLA „DIUROL"
GĄSECKIEGO (z kogutkiem) sprzedają apteki i składy apteCZJle.
znajdującego się tam bazaru.

Groźni pożar

Cmentarz-·centrolq przemv ników
Policja

skonfiskowała

olbrzrmie

ilości

niemieckith droidiJ

Za składnicę przemycanych drożdży sprawcy zdołali r<>"·
Wielką aferę prz2mytniczą
przemytnicy obrali so sprzedać wśród miejscowych
drożdży,
Sta
w
graniczna
ujawniła straż
rogarcizie, przytrzymując 2-ch bie cmentarz katolicki, gdzi.2 piekarzy jak i na terenie poprzemytników niejakich: Ed ~ też istotnie przez dłuższy czas wiatu - po cenie niewspółmier
munda Żywickiego ze Sztekli- bezpieczną mieli kryjówkę nie niższej od ceny drożdży kra
na, pow. starogardzkieg o i Wła przed okiem właó.z, Przeprawa j-0wych. Głównych sprawców
dysława Ebertowskieg o z Pie- dzona rewizja w zamaskowanej osadzono w więzieniu.
kryjówce wśród grnbów dała
ców, pow. kośdzr.;kieg-0 .
W aferze . tej wmieszanych
Osobnicy ci od dłuższego <:za sensacyjny WYilik. Ogółem zna
jeszcze kilka -0·sób, zamicsz
j.zst
prze
u
skonfiskowano
i
leziono
te
na
Gdańska
z
su przemycali
ren Polski niem:eckie drożciże, . mytników kilkanaście cetna- kałych w S'la::cgardzie, których
które na s t~pnie funnrunkami 1 rów drożdży , pochodzenia nie- nazwiska dla dobra śledztwa
tr::ymane są. na 1·azie w tajemni
ł ·egalnego.
dowodli do Starogardu.
\ Lwi~ cz,ęść przemyzonych 1 cy.
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Spęd.aj, razem. upoiq 1lOC
miłości. Nad ranem, gdy mężczyzna udaje się do _ła
zienki, by u.myć się, spostrzegł w małym pokoiku
trumnę, a w niej trupa starca„.
- Przerażuny wbiegł z powrotem do sypialni.
·
zapytał. uTo mój młli"
"Któż to jest?" - odrzekła spokojnie kobieta. "Był stary i chocy -

p do siebie do doatu.
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i pełna życia. Mógł się pan o tym
w nocy".
STAZASAJijc:A .P.OlJ,IJEł;C O BOHATERSTWIE,_....->
- Czemu opowiada mi pan tę nowelę - !lie·
.,,,- _,.,_,,........
m11:.o&c1 t Posw1~ceN1u
.
spokojrue zapytała Jadzia.
- Pani mąż umnrł w sercu pani.„ Czemu wi~c
r ; Jadzi.a udała się z przypadkowo spotkałlym mężozy21Ilią ' tym obejnał okiem znawcy jej kihić, pieni, nog{.
wzbrania się pani przede mną 7 Czemu chce p~
io jego utleszikania, by wymknąć &ię z rąk po'.iąi. Tu do·
yt poko;~ i:anowafo chwilę milaenie. Przer· bym spał sam, oddzielnie?! Pani jest m?ocia, piękna,
wiedziala s:ę, te ie1 wybawiciel jest arlystą dramatycznym
za mną sza!e'ą kobiety czemu mamy odmówić
wał Je sam, mowiąc :
kt6ry za.interesował s:ę tajemO.:.czą kobietą. Jadzia zapro•
ponowala mu. fe uds się do od.d.zieln~o pokoju i z rana. op;>·
-: P~ni jes~ zag~dkową istotą. Nie wiem, czy 1 bie szczęścia' i radości? Skąd te skrupuł~ u pani?
wie mu swoje dzieje.
opowiedziała Ill1 paru prawdę, czy to był tylko wy· I Podoba mi się pani bardzo, możemy spędzić piękną
I
I noc razem„.
kręt...
~rtysta spojrzał z.dumiony na Jadzię.
Artysta uniósł się. A Jadzia odpowieci'ziała mu
R~wniał~, co nieznajomy ma na myśli, ale ~
· - Nie, nie chciałbym zgodzić się na pani propo· slanoWiła grac swą rolę do końca.
spokojnie:
.
·
zycję.„ Jestem samo~ny, pani jest młoda i piękna.„
- Gra pan świetnie rolę Romea, ale ja. nie je- .Czemu jes: e~ dla pana ~agadką 1 Cóż w tym
•
Czemu mamy spędzić oddzielnie tę noc, która nas Jest dz1wne~o. Ty.e kobiet ucieka z domu swo.i.cb stem Julią. Zmusza mnie pan do tego, bym się przy·
zł,czyła.
J znała do kłamstwa„. Jestem mężatką, kocham nie·
mężów! Czy można ko<:hać męża-brutala?
- Mój panie, jestem panu bardzo wdzięczna
, go męża, ubóstwiam go„. Każdy, nawet przeJoąty
- Oczywiście, że nie można kochać. .
!Za przy~ułek, ale niestety nie mogę zgodzi~ się na
s~ostmek byłby profana-clą mo;ej wielkiej miłośei„.
- A więc. nien~widz.i pani swego męża?
pańską prop<>zycję .•.
Skąd znalazłam się samotna na ulicach M~.7
- Tak, n~enawidzę go.
- Jes~em dżentelmenem„. Skoro pani sobie te·
Czemu zgodziłam się pó;ść do m'.eszkania .ni.eznaio- A wię~ ~!ło~ć .~a~ła w se;cu pani?
~o życzy, pozostawię tu panią samą, a ja pójdę„. Nie
mego? Jest to moja zagadka, · którą opow;em panu
- Tale, me is tme;e 1uz dla mrue.
brak kobiet, · które c:hę~nie spędzą ze mną dzisiejszą
- Przepraszam za niedyskrecję, ale w . jakim jutro.„ Czy zgadza się pan ną. to, by óać mi miś
noc.„ Pozos!aw1am moje mieszkanie do dyspozycji wieku jest pani?
dach nad głową? Jeśli nie - pPidę. Jeśli tak, chciapani„.
I łabym móc zaraz poł·ożyć się do łóżka, bo jestem
- Kobie~a ma tyle lat, na ile wygląda. •• · . ..
- Ach taki Ale pani ma młodziutką twarz, tyl· bardzo zmęczona.„
! Mówił z !alem w głosie. Jadzia odpowiedziała:
· Artysta spoglądał zdumiony na tę kobietę
- Nie, nie zgadzam się„. W01bec tego odchodzę, ko z lekka siw~zna przypró.:izyła pani . włosy.„ . .
- J2stem je.:;zcze bardzo młeda. Ale w jakim i wchłaniał w siebie jej słowa. Wydawała mu się te·
~.zkolwie·k nie mam właściwie dokąd pó;ść .....
,
-raz jakąś n:eziemską istotą. .
celu py;a mnie pan o to wszystko?
, ~Vstała.
n'.e
ta
kobieta
zatem
A
~o.
zmieszały
jej
Słowa
.
·
owijam
Nie
syluac:je.
jasne
lubię
pani,
Proszę
.
•
_
) Artysta ujął jej rękę. . . .
.„ I - Niech p.in.i nie odchodzi. Zga<łzam się na pro· spraw w bawełnę, ani nie chcę ukrywać przed pa· należy cio rzędu zwykłych isthtl Kryje ona starannie jakąś tajemnirę7
nią, że, jak się to mówi, wpadła mi pani w oko. Niech
pozycję pani„. Wobec tego pczos:anie pan.i w tym
.
.
Zd~cyc!owar.• m głosem powiedział:
święta?
jest
pani
czy
powie,
razu
c·d
p'.okoju, ja zaś we}dę do sąsiedniego. Ale niech mi mi pani
-. Proszę, może pani zostać sama. Oto klucz
- Nie rozumiem pytania.
pa.ni. chociaż powie, kim pani jest? Gdy spoglądam
- Proszę pani, c:.:ytałem kiedyś ·takie opowia- do drzwi. Ja będę spał w sąsiednim pokoju.„
na pa.nią widzę, że kryje pani w .sobie jalcąś kagicz;_
danie: Półnc.,.c. Mężczyzna spo!kał na ulicy · jakąś - - Dziękuj ę„. - cicho odrzekła. Jadzia.
·
.._ ta!emni-cę.
"Arl)"Sła wszedł do sąsiedniego pokoju. Jadzia
kobie·:ę w żałobie. Krótka rozmowa. Ona zaprasza
Jaidz~ opadła na krzesfo.
:
rozebrała się i po chwili usnęła •.
- Za~em ufam panu, dał mi pan swe słowo.••
~
UsHp.wała z początku walczyć ze snem, nie
.
Jaikie słowo?
czuła się pewnie w sąsiedztwie z tym mężczyzną.
·'" - Obiecał mi pan, ie zapomni pan o tym, że
Ale sen przezwyciężył jej opór - wkrótce apa·
.
• qsiednim pokoju śpi kobieta„.
·
.
ła twardym snem.
- Nie, zapomnieć nie po!rafię, n.ie zdołam. Ale
Gdy następnego dnia zerwała się ze anu, wzrok
pmois!anę wobec pani dżen~elmenem, niech mi ~jej padł na przeciwległą ścianę, gdzie wisiał ze~ar·
J
.
ni tylko 1>1>wie1 kim pani jest?
.
- Gdzie jestem1 Jest już po dwunastej!
- Czy musi pan to dziś w Jl()Cy wiedzle~...
,
Zerwała się z łóżka i zaczęła ubierać się pręd
~ ., -- Tak.
ko. Nagle usłyszała lekkie, Óyskrctne pukan:.e do
- Udekłam z d-omu mego męża.
drzwi.
się nad panią?
· ·
_
- Kto tam? - zapytała.
.
Pani
artysly
głos
poznała
jestem
ia
To
cb: pan'llwała nad sobą, n.a usfa jej wliraAłł
wstała już?
'ech ironii.
- Zaraz otwieram panu.
- Cze 1u poślubiła pani takiego człowieka?
Skoóczyła .szybko ubierać . się, otworzyła Cłnwi.
- Przed ślubem był zupełnie in.ny. Nie sądzłprogu stanął artysta, trzymając w ręku z ta· ·
Na
brutalem.
z
do czynienia
a
•
jem.niczą miną. gazetę.
Artysta przyglądał się badawczo twarzy Jadzi.
(Dalszy dęg .......,,
~pił się wzrokiem w jej pięluie oczy, nos, usta, po 1
,

a ja

jes~em młoda

przekonać dziś

'°'"

I
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Chce§z
taniO

„

k lup ·i · ć

przeirzri ogłoszenia

Noawela

spacerującego w odle·
klliku me!rów od badki.
- Musi mi pani sprzedać pa·
Jim opra·
czkę pap'.ercsów. cował już plan działania.
- Przypłacę to posadą zresztą
o-dparła dziewczyna n.a zcwną'.rz jest automat.
- Zapłacę pani sto funtów
za paczkę papierosów. Czy to
pani wystarczy jako odszkod.~
wanie za utratę posady?
- S :o funtów za paczkę papierosów! Czy pan oszalał?.„
- N!e, nie jes!em szalony,
tylko znajduję się w tozpaczli·
wej syluacji.
- Ale oboje zostaniemy za:rzekła dziewczyna,
~rzyman:i spoglądafąc na policjanta.
- Wiem o tym. Może nas
nawet zaaresztują. Jeżeli pani
uczyni to, o co ją proszę, otrzyma pani s~o fun t ćw. Teraz wrę·
czę pani sześćdziesiąt a resztę
otrzyma pani, gdy opuścimy
sąd policyjny.
S~o funtów był-o dla dtiew·
czyny wielką sumą. Olworzy·
ła więc budkę i zaraliła: świa·
tło. Były cztery minuty po ós·
mej.
W tej samej chwili policjant
spostrzegł funkcjonariuszy Scot
land Yardu na czatach. Nie wie
dział o co idzie, a!e wiedział,
że jeśli do·b rze się spisze, to
o trzyma awans. Zauważywszy,
że dzlewczyna spokojnie otwiera kiosik i sprzeda:e papierosy
męż.czyźnie w stroju wieczora·
wym, o·d razu zrozumiał, co ma
Było p:ęć po ósmej i
u<:zynić.

cjanta,
jłości

'. Papierosr po ósmei
· Jale tY.lko Jim Canters zna-' dzo wiele

I

zdziałać.

Jim Canters zaczął wolnym
lazł się na jaskrawo oświetlanej stacji kolei pOdziemnej od krokiem spacerować po swej
razu wycwł, że wpadł w po- 1pułc:.?ce. Pozostało mu jeszcze
trzask. Po przez szybę auto· ; dziewięć drogocennych minut
ma.tu telefonicznego dos~rzegł 1do uralowa.nia przyjaciółki. Je·
twarz inspektora Gravesa. Trzy , go oczy mówiły mu, źe w ża
mał ·on W · r.ęku słuchawkę, al~ ' den sposób nie można uciec.
jego wargi nie poruszały się a Wszystkie wyjścia były obsabadawcz.o przyglądał się temu, : dzone i wywiadowcy nie ruszą
się z miejsca, dopóki nie spot·
eo się dzie;ę na stacji.
- To znaczy pięć lat wię· ka się z Sally, która ma przy·
zienia dla mnie i dwa dla Sally Inieść sznur pereł.
- przemknęło mu mimo woli . Jim znów znalazł się przy
przez umysł. Nie ulegał-o bo- : budce telefonicznej, w której
wiem dla nie~o wą "l)liwośd, że stary lis Graves miał swój
wszystkie wyjścia były obs~a- 1punkt obserwacyjny. Nie mógł
wione. Pw...a tym dwaj funkc;o- więc nawet te1efon!cznie poronariusze. Scotland Yardu ~talij zumieć się z Sal!~. Było to zz:eprzy bar.erze, którą nalezało 1 sztą zbędne, porueważ przyja·
m.initć, aby dosfać się do pocią j ciółika znajdowała się już w
gu, a olbrzymi policjant space• drodze.
Jim instynktownie spo1~rzał na
rovrał po peronie.
, Wywiadowcy nie .spusz~~li miejsce, ~i~ mi~ł SJP:O!'kać się
Jima z oka. Czekali oczywiś- I z Sally, l po.rącd dziewczynę,
cie, at spotka się z Sally. Mie· która zamykała budkę z papie·
li się tu spotkać dziE>sięć minut rosami. ZgatSiła światło i zapo ósmej. Sally miała przynieść puszczała zalu.zję. Jim mechaze sobą os~at.ni jego łuJ;>, s.tnur nicznie ją przeprosił.
Nagle wpadł mu pomysł do
pereł war~ości 20.000 funtów.
.
Jim nie widz:ał dla siebie ·głowy.
- Czy może mi pani spr?:ewyjścia z sytuacji. Ale czy SalJy również miała wpaść w ręce dać oo.czkę papierosów? - za·
poli.cji i to WTaz z p~łami7 Z pytał.
t- myślą nie mógł się pogodz i ć. - Bardzo żałuję, ale już jest
Wybiła , 6s:ma. Pozostało je· 1po ósmej. Prawo jest bardzo
ncze cl'Zie~~ęć miNt~.• l!le w dą· surowe, a tam s~oi ieg·? prze<l~a~ła . na l>Oli•
' CU tego. czasu można było bal'.• 1 sta:w~cie;,

I

I

I

=

należ.a.IQ skarcić dziewczynę

przepisów.
n.ieprzestrzeganie
Zbliżył się do niej i zwrócił jej
uwagę, że ·kiosk powinien być
zamknięty. Ale nie dokończył

zdM'!~~yzna

w

5O·I[ 5ER DE'CzN11 A
wzmacnia upakaja serce
,

.

wiećmrowym ll:igister EDWA~D GGllEC

stroju wymierzył mu celny cios
w podlbródek i polic:!ant runął
na ziemię. Canters wyrwał mu
gumową pałkę i wymachu;ąc
nią w powietrzu, rzucił się w
st.ronę oświe-Uonego tunelu.
Na peronie powstała panika,
ludzie usuwali się z drogi ele·
~a.ncko ubranemu mężczyźnie,
który biegł jak oszalały przed
siebie. Przy tunelu stało dwóch
wywiadowców. Canters zawró
c.ił więc:, rzucił pałką w szybę
wystawową i wpadł między
damskie pidżamy.
Obaj wywiadowcy pobiegli
za nim. Jim jednak bronił się
jak lew. Na pomoc wywiadowcom przybyli ich koledzy i w
b
d- J li
1
11.ońcu
. z via . go o ezwładnić.
Jim leżał wyćiągnięty na pero·
nie, a obok niego stało 10 wy·
Wiadowców. Ca'll!ters ode~chnąwszy głęboko, usiadł na zie·
mi i spo!rzał na zegar. Był10 dwa
naście po ósmej. Uśmiechnął
3ię zadowolony i skinął nie.macznie do pięknej Dł-ondynki s~o
.ącej w tłuri:i.ie cieka'Wych. Kobiel.a moc.no ~zycisnęła toreb·
~cę do piersi i oddaliła się.
Nazajutrz . Can~ers i sprzedaw
::;i;yni .papiel"osów stanęli przed

Warszawa,
Sprzedaż :

Ut. Miodowa
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Apteki i Drogeńe

krat~zne,· ale prawo 'jest pnwem i pan musi pon'.eść Jcarę za nabywani~ papierosów
po ósmej - rzekł sędzia do Ji·
ma._ Poza tym s~awiał pa.n 0 „
pór władzy. Zapłaci pan dwadzie
ścia funtów grz}'.wny, albo pój·
dzie pan na tydzień do aresztu.
Na dqniar złego wybił p&n t!IZJ·
hę w wys!awle. Zapłaci pan za
~o piętnaście fun·tów. Razem .
więc trzydzieści pięć funtów.
Sprzedawczyni zaś s~raci posa
dę, to chyba dla niej wystar·
I
·
.
:za;ąca tara.
- Dziękuję - rzekł Canters
' ciągnął porHel i ocllic.,.,,...,.sży
wy
-, •·
. rzydzieści pięć funtów, położył je na s~ole.
Następnie -opuścił salę i od·
prowadził sprzedawczynię pa·
piercisów do taksówki.
Inspektor GT°aves, który obserwował go prz~. okno rzek.I
-:Io swych koleg9w:
- Nie miałem żadnzgo po-wodu do zatrzymywania gó.
Gdyby ten poJitjant pozwom
mu kupić pap.i~rosy, Can~e.rs
~ędz'.a nolicyjńym.
. - Zdaję . ~~ie sprawę, że i jego p~yj!lci?łka siedzieliby
wiele; prz_episow dotyczących 'er?-:z w :wię'?·emu, a rerły :ż1;.a•
~odz1!Il z.: unyhnia Si!<"!e!'ów pu- '~ :d}'by się w naszym poSiada·
za bile.mość '1Waża za zby,t biuro- j niu. .
.
' .

..
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PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0JNIKA
DOBROCZYt<!CY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZON;<CH
B>"ło to w ozassoh pr.z~dvrojeamycli. Bogaity kupiec war&Z\31\lo'~:!:J, Ao:<Cci O!g;t;;~:.1, m,:iył ra-yh ;ca,!r~wy na Ka'Ukacie i
p=i1ld dę tam z ż~ i ciic•ką dio JF.ńiM:ta Gromiy.
Tu ~pc:bfo O!:f.ńs.t.-foh wfol'k'..e n:fo~~~śd-e. Gra!;u;ący od
pa.ru hi w ct'.ro'..!.cy ter~.:zt b:mdy z!hójecl<lej, Selrim - Chan, poll'·
wał i.cli u!wch:iną j~dyi:at.:""'tę. M::ir!ę.
Gdy Olgi!Wlci zło.żył h~T~~fowd zibójecł.ciemu :tądiainy oku?,
Ma1fa wrócih wprnwdcic dio diomu, a.le po pairu c'l'.ii::cli uciekła
od rodziców. Po!:c::luła bowiem Selim - Chana i wróciła do
ciergo., by ro::Jtać je.go :Zooą.
• f'.or~k'Y13~ .t:-0c;zrui!t~rwaci:i po!foj~ !l!iie pnzyn:iios_ły rezultat~,
Ani~O!lll Oli:1:1ńi:.---i, pr.zeb!-=v a Czecizeńc:i (weoz::n<:y - to p.~
mię ka'\i,;i.s,k~~), pomecH w góry, aiby o-dtnta.leić swoją u.li:ocha.ną

Selim-Chan całuje go, jak oddanego przyjacbla, jak
Rozeszli się w rozne strony. I(ibirow puścił się
·
K'b'
1
wiernego towarzysza, a on, i irow, myś i w tym wąską ścieżką górską, obo!t szumiącego potoku.
samym czns:e, w juki sposób zgłc:.dzić Sel:m-Chana. . Szedł zamyślony głęboko. My~lał o tym, ie im wię
Po,:::ałunki Selim·Chana kłuly go i bolały. Czuł
kszym zaufaniem darzy go s~Em-Chan, :m b1rdziej
• t
• k
d •
J d
S zl':m- Chan Cil ł
s1ę eraz Ja praw z1wy u asz„.
o- go lubi i chwali, tym holeśniej on, Kibirow, odczu•
wał go kk gorąco, tak szczerze, a i on musiał mu
wa rolę, którą gra przed nim.
.
ocipowi.~dzieć kilku pocałunkami„. Serce jego ściTo prawda, że to nieograniczone zaufanie Se·
snęło się z bólu.
·
lim-Chana daje mu moin·o·ść jak najszybs:zega urze- •·
W tym momencie jakby się zawstydził przed czywistnienia sw.2go planu. Z drug:ej jednak str.en~
.
·
ł
•
· I
· ·
r samym so b ą. p ,o czu ł s1ę
ma ym i o w.e e mniej warmusi sam zostać rozbó;nikkm, musi porywać ludzi
jedyn:iczkę.
I tcścloi.vym człowiekiem, aniżeli ten herszt rozbój- dopuszczać się takich rzeczy, za które grozi str
Se!im - Ch:i.n jes.zm.e jako młody chłopiec 7JOsbał s.k=y l ników.
czek.„
na 20 bt h!<:r.~i .za t-0, fa prrrv..!.il kńai.<lżahm o:icer.'.l rosyjskie·
I gety.
• K'b'
dł
d l'
t
Ale nie ma innej rady. W życiu musi się n:ego, który W.obł wziąć pu--.zemocą piękn.'\ ronę Se!i.m:i.
1 irow zes~e
.w . o in~ razem :z ~waSe~im - Chmo·.vi udafo cię jediook ucie-: z Syhicu w ba.r· I rzyszącym1 mu Cz.zczcncanu, nie mogł przez dłuzszy
kiedy postQpować według zasady, że cel u~więca
dmo pom~ło:vy E?O,sćb. (J~ ,.cieho=ydt" ~stał wywi~~- czas słowa wymówić.
śrociki„.
·
1;1Y. w t~l·. Po P 0"'~o:e dio s.~ rod.zń.::111y~ p~so;ł
Szli w -0dddeniu paru kroków jeden od &ugie...
sIDJ!!~ć s:wo;e1 1JC!l1y, ktorą diopooww.hz:nł do samobo1S>bwa 1ailuś tł
Dro„a
by ł a uc:~z
· ·1·iwa, c hw1·1 anu• nawe t mus:e
· 1'i
6
o1:lrc21r c:i.r~'.ci. •
Marta przez dłuższą chwilę trzymała w ręku
6 0.
Po tym s~!:im • Chem Z100!;taclmował b.a.!l.dę wierniyclt mu, . zsuwl!ć się w dół w pozycji siedzącej. Tylko dwa
list, i milczała.
· ·. ,meu~;::_~ny~.h
.c:z~eńc<f~w, l;!ŁÓ!rZy pos·'.o;wiLi -~bfo za zaJdaci~ j ~i·oniki,. które pr.owd~il.i ze scbą, ' szły s~oko:!l:~
Dławiło ją w gardle. Kolana jej drżały. Prze•
.~, „ro2le:z&d"ć P 1~~,_dr:-e l:c.„:;iory • Porywo.Li l~di_a b<;tr:ił.y<;h· a 0
i pewme po nartrudm"·szych do prz,<>byc1a miej· cież Selim·Chan pisrł wyraźn:e:
i'::„ tmym":'11y od n.Lch Oikup ,p&emll.ę:!aly rorroo.~valii uhog.;m m1i!M.kań•
"'•
~
•"', .. cODJ got.
scac11.
„Powiedz Szamanowi, żeby sam urządził sąd
1
\Vyclain.e w góry caił~ odc.111iollly J>O!ii.oii i wo·:®ka m.e mogły
Kibirow musiał teraz sam opracować plan na- na:d tym starcem, którego mu przyzłatem. A jeżeli
sc;:!i\vy'.ać S!li·m - C~:l.C'<l;, !!.d'Yi ~~.rk:ińcy ge,r wkrywa:Li u. eSe- pa.au, musiał podz~dlć ro!e pom'.--dzy ludźmi któ· się okaże, że ten starzec >2st szpiegiem, wysh:.nym
Me sv1e>iro oobrocryncę 1 Dt.e ohcieh mgdy wydiać 1eg>0 kryiów- }
• ł po d SW<llm1
·· · roz 1tazanu,• " Je
• dnym s i'owem tu przez naszych wrogów - to niech go rozsfrze~
ki.
"'
rych nua
SmiLai?e napady Sei!óm - Cham głOOtie były w e&.ł.ej R06ji,
lają natychmiast"„. •
a naw::t z:i granicą.
Tak pisał Selim-Chan. Czy powiedzieć <> tym
MI~cliry i.=ymi sly-,miy był jeg.o ~ n.a kasy keleiowe,
Szamanowi? - myśli Marta.
Czy pokazr,ć mu
t'lC'a.z n.ap:i.d rarbuclrowy na pociiąg pośpies:my M.ot.i!tWl'l ~u.
list, albo też zupełnie niie wspominać o tej sprawie?
Po:i1?JWat s~Lim • Ch:lal ce= b.:lirda:ifo1j zag.r>:i.żał herz.;iieceexiz.~wu !UJc!.n.olai hu!ta....Wlej. wyz.n.a=oairo Miec!a!m-z h!.boliocny
Ale jakże może tak po~tąpić? Nie wspomr..i:ć
woj~!.:i. r..:l poorukiirlv:i.Me go. Prócz tego wysłano w góry Lia:o
niczym
Szamanowi? A co na to powie SeHm-Chan?
nycli faj!lyc!? ~.genr~ów.
A może ł" winna zdradzić Szamanowi · swoją, taje~
te:.~~ poc=lciwa.n.ia jedinak Die prizylllLcsły potąda.nego
nicę, moż
ajlep:,.,.i będzie jeżeli "" p·ovno, k•m
rezultatu. S::lim-Chanowi udawało si~ z:i.ws:-:e wym1~nl'.ć z r~k
po!k;i i wojr-.ka nl!llWet W1tedy, kJ.ed-, jui był - j.ailt się wydajest
ten
tarz~·
cl
walo - w pułapce.
·
zy
an •· ysy a
i...: • mu
ie wiadomo·
Jcd::n ofi::cr carski, Kibirow, postanowił za wszclli:ą cenę
ści?
pyta
wi ąc z chmur oną twarz
&Chwy:lć Sehlm • Ch321a. By ten ul odą.gnąć, JX.:!ebrrał saę za
'Marl
ul:c~!.:r;o Czecc-zńc:i (tw0°:.Lrony no KainkMl!oe, :miel dioh.-ii;e mowę
CzOO"~ńców) i w tyM przob:-:i.t:iu udafo mu saę d.ootać dio hl.Il·
Nie„. Pisz ty .• • :fe
zyjedd.e
dy s~'..i~ • C]i:.o:i. Poa:TS_~'d ~<!hi~. - jako odwa:Zny „Czec:zekilka
ty&
!
~
to
~ni
rdzo.
smuci .
mec Ali - 1eJ!o relko~nte ze11fame.
- Dnp~ro a k
ty.godni? aak?
Na rozka:-.: S::lim-Cb·.na Kibirow na czele d~lesięciu lu- ·
~i~
tym starcem, szpieg
dzi porwał pułkownika Timiriazewa. którego znal dobrze od
dawm.
pnysłał 1 Czy Chan nic o tym r.J •
G:ły Kih'.cow 5t114!~ł % pojmanym J!'Ułk01WD·:J<iem przed Se- 't
- Tak„. - -0dpowiedziała cicho• i 10.•
lim • ChJncl:'I, T:miriazcw pa1!=ł woiąt na KibiTowa, jll'kby
- Co pisze Chan o tej sprawle 1
sohie co§ usifojac pt1Zypomcieć.
- Pisze... - głos Marty zadrżał, oddech stal
Na rce!:a.z Seliim - Chii11a Kiibi.row WNLl! z Aclimede:m czło
whkfom 1: ba!ldy Sc!im-Ch1''1a, zaprowadził Timiriazewa do
się bardziej przyspieszony. -. Pisz.e, że~y~ ~y, Szawd J{ d:clt. do Czeeze1ka Chadtina.
manie, żebyś ty„. sam urzą lz1ł sąd.„ a 1ezeh:··
.
S:!im-C3an zat:td1ł od Timiriazewa du:tego okupu. Gdy
- Co ci jest, pad?..... 7 · jeszczi: czujesz się
)łr%)!1lo.ł tąd::ną sumę, S::lim-Chan kazał Kib;„owowi wyproniedobrze? ... - pyh . zant n, ~ ..gląd~:ąc ~ .Mar•11.dzić pułlto,·mika na drogę, prowa1h~cą do Wicdfona, a no>
tę wzrokiem pełnym roskli :ośc1 J społczuci a. ,Tak
łrodze pol'!cił mu wycią1nąć od Timiriazcwa rótne wiad?mo5cl co do akc;i wo;ska Jlrze::iw niemu, S::l:m-Chanowi. Kiwi<lzę, trudno ci .mów~ „ ••
:>łrow T1owiedzi:.ł wtedy S::lim-Chanowi, te będzie
ud:nv:ił
_ęc„. Cł,an pisze, że
- Tak.•• tf.oszet·.
)rzcd Ticirfo.i::cwem szpi::ga carskiego, ab-, pozyska6 zaufaAie r1'.• 1townilta.
jeżeli ten starzec Otka.tf. s •ę ~ eczyy. cie„. szpiegiem,
Kib!row wy:imał Timirhzewowi kim jest i Jakie ma ph·
to trzeba go...
11y w stosunfa1 do Selim-Chana. Timiriazew, zobowiązał się
Nie dokończyła
przy tym uchować wszyst';o w §cisbj tajemnicy.
ręką
za serce.
Pcwnc:?o dnia Selim-Chan chea'-: zobaczyć się z Martą,
- Już nic się nte ok,
opułdł obóz i znbrawszy ze sobą Kibirowa, wyruszył w drogo. Gb zapadła noc. znajdowali slę w nustym miejscu w góże ten osobnik jest szp:eg:"'
.
rach, f1dz:e stał z;:._,.,adły szałas. Sel!m-Chan tiło::"ł się do snu
z nim ciługo cackał. Jutro u \dzę nad 111m s
Kibirow szedł zamySlony głębcko.
w tym ~zała:iic, a Kibirow miał stać na str:-iy. Kiblrow postawsi, w two;ej obecności, pani,
aowlł '·1;·';orzvstać tę okazję. Gdy Selim-Chan zasnął, Kibi·
musiał teraz przy tej "robocie" być zastępcą najstarszych wsi..• A pojutrze o tej
row 11'.c;ił s'!yhko z f,6n w dół.
ScEm-Chana.
po nim... n~e będzie już żył...
Po dwugodzlnnym bieJ!u dMtaf slę na najb!i:lszy 1)o6Łe·
runek po!icii. Pow!ehial clvturnemu poliicjantowi, te nied3.!.ekc
Co za ironia losu! On, śmiertelny wróg Selim· i kuli... Zapr-0wadzę go więc na
ą skałę
st11:ł śpi sam jeden s~lim-Cban i te można ito te-raz łatwe
Chana, miał teraz zająć jego miejsce, miał wykonać Pani, co tobie? Hej, Zulcjko, wody, v-0dy1.
schwytać Dyżurny policjant wszedł do drugiego pokoju i pe
jego „pracę". On, który sobie postawił za cel zgłaMarta siedziała z zarzuconą do ty gł
/ chw:!i wró·it wra-i: z przo<lownikiem. ·
dzenie Selim-Chana, dopuszcza się tych samych 1 czała ciężko. W chwilach, gdy Szaman
· Kibfrow wytłumaczył mu, o co idzie. Wkrótce szdciu
•zbro;onych polic;antów z· IQbirowem na czele szło w kierunprzestępstw, co osławiony rozbójnik.„
wił, myślała o tym, jak bezgraniczną
ku szałasu, w którym spał Selim-Chan. Byli coraz blitcj te•
- Ali, czego§ taki nachmurzo,n y? - zagadnął miłość jej ojca óo niej i jak wielką złoż
io 1u!a~u.„
Kibirowa j.eden '.'Z jego towarzyszów, olbrzymi siłacz; ofiarę, puszczając się w góry na jej p-0sz
Pla.l'I K:·birow.a s.ię n.i~ u-dał, g.dy! S2!.im-C.han <>budził się
Esaud.
.
A Szaman mówi z tak:m lodowatym ~koiem
Ila t1m dżw.ięk rbLiża!ących się kroków.
Pol!cjan.ci ucioek!i.
Se'.'.:::l·Chan jedn.1 k nie domyś!ił się zdra.dy Kibl.rowa, bo paEsaud nalefał do najsilnie;szych ludzi w ban- <> tym, w jaki sposób zgładzi }ej o;ca„.
11a;ące "ciemnoki zakryły ws~ystko, co się dz'.ało przed je:!o
dzie Seli!ll Chana. Gołymi rękoma wyginał karaWoda, którą Zulejka pokropiła Martę, rzy
w.zrokicm. Selim-Chan wraz z Kib!rowcm wyruszył nocą je·
biT?,
a
dorosłego
czfowieka
podrzucał
w
górę,
jak
wróciła
jej przytomność.
S:lleZe w d1!&zą dro.gę. Nad ran~m. !!dy przechodz:li obok japiłkę. Był wysoki, masywnej budowy ciała, a gł06
- Widzę, że jesteś poważnie chora, pani.„
k1ego~ luku. dała się słymeć .trzelanina i z ~ł;ku wypadli
jego przypominał pomruk lwa.
KDZ:i~J na lconla.ch.
powiedział Szaman. '
Idź do domu i połóż się d::>
s~Jim-ClHtn połotył trupem dwóch Kozaków, kt6rzy je•
- Zdaje ci się tylko, Es:lUdzie. Nie jestem wca- łóżka ..•
chali na przedzie. i uciekł, ws!toczywszy na kon;a jednego z zale nachmurz-ony.„ - odparł Kibirow, przywoławszy
W duszy Marty toczyła się teraz ciężka wdka
~!tycb p;zzz t:cbie Kozaków. Kibirowa zaś Kozacy związali
uśmi.zch
na twarz. - Jestem tylko wzruszony za- 1
sznur~mi i połotywszy go na konia, ruszyli naprzód.
1 pomięcizy rozumem, a uczuciem. Co teraz zrnbić?
Na(!le ze !fcidki· górskiej wypadł Selim-Chan na czele
szczytem, który mnie spotkał ze strony naszego Czy powiedzieć Szaman·owi, kim jest ł·~m starzec?
dwud~ 1 cstu swoich ludzi.
·
Chana. Powierzył mi przecież tak ważne zadanie Że to jej ojciec?„. A czy fanatyczny Szaman nie moScHm-r.łi:\n wyratował Klhirowa z rąk Kozat.ów.
do wykonania„.
że i jej posądzić o szpiegostwo, gdy mu to powie? .•.
s~tim-Chan powcnyl K:it>iroewowii samochieT.ną „ro-bo- A mnie się zdawało, że się boisz, i ze dlate· Gotów p<l'Illyśleć, że i cna zbliżyła się do Sclim-Chatę•: kazał mu ponvać bogatego Amerykan.i.na Johna Sm;t,ha.
ld6:y m!ał przyjccha~ z rcdz.!ną do tt~row:~·ka K'słowc.&:.k. go jest:?§ taki nieswój...
na, zawróciła mu głowę, zn'..2woliła je~o serce, aby
K:·b'cow w towarzystwie pięciu Czeczedców udał się w
- Boję się? Ja? Co też ci na myśl pr.zychcxizi, go po tym 'Wydać w ręce władz„. W głowie Szama·
kieru.'tku K.:dawod~a.
Esaudzie!
.
na może z· pewnością powstać takie podejrzenie. Przed pożegnaniem p-0wiedział Selim-Chan do
Gdy weszli w dolinę, u.siedli nieco, by odpo- A we wsi mogą ją zlinczować razem z jej ojcem,
Kib:rowa:
cząć. Kibirow przedstawił swoim towarzyszom plan
zanim Selim Chan przybędz!e i zdąży stanąć w ;iej
- A!e pamiętaj, Ali, jeżeli wpadniesz mu- schwytania milionera amerykańskiego, i podzielił obronie. Czeczeńcy są w gorącej w-0dzie kąpani,
sisz milczeć, jak głaz. Bądź pewny, że wyratuję cię między nimi role.
o burzliwej krwi i straszni w zemście„.
. - Pracę wstępną, wywiadowczą, wykonam ja
nawet spod szubienicy!
.
Przez chwilę sieaziała m'.lcząca, oddychając
- Ch:inic, myśl, że ty mnie posłałe§, d·oda mi sam, - oświadczył - a po tym spotkamy się w ciężko. ;Nagle powiedziała zmi 2nionym głos(!m:
·
tyle n:eustro.sz-0ności i o,clwagi, że na pewn·o prze- knajpie Rikaszwila w Kislowocisku. Będzi:my udaSłuchaj-no, Szam:inic„. Powicdziideś, że sta•
wali. żeśmy s-lę tam dopiero po·z nali przypadkowo. · ry zaczął już mówić„. Wprowadaźno go tut,..:
zwyciężę wszystkie trudności i przyprowadzę ci tego milionera amery!~ańskiego.
Koniki zostawimy u Dżaura w sta!ni. A teraz rozej- Chcę wybadać, kim jest„.
Sel:m-Ch:m cc:ikwał się z Kibfr.owem. Dziw- I dzbmy s:ę i spotkrmy, jak ii1ż mówiłem. w knajSzaman sooirzał ze zdurn:en.;em fi.a Martę.
nie przykre uczucie owładn~ło tera.z Kibirowem. oie Rika.szwila za dziesięć dni.
_(Dalszy ciąg juke)
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NOC SYLWESTROWĄ1
na przestrzeni kilkunastu I
kwadratowych metrów zady~ f
mionego "nastroju" - medy- r
tował.
,
•
Szedł wolnemi, ciężkiemi kro- I
kami przez ulice rozbawione ! ODBIORNIKI NAJWYZSZEJ JRKOSCI!
zn&
Górne
,11 „*".,...
· Am • • 12„
się' z zielonego na czerwone, im~eninami, najweselszego ze 1 -~- a W ·azd
zł.
g
' w obie stron
łk
a.żeby ~a. chwil~ rozfjoletowić świętyc~ -:-=- ~ylwe_st.ra. .
z Warszaw l1 rudnia o y~dz.
. w 1akiejS ~lemme.JSZeJ ~rzecz- .
się gdz1~s. u s~ctytu.
§ 51 Rozporządzenia M.
bł' 1 ł{ - 1 s. Ww.myśl
15 05 owr~t
Baloniki tez były czerwone, mcy stanął 1 zapahł papierosa.
z d . 6. xn. 1932 r. o spdrzą
W sali Tow. Dobroczynności i· ~ pod 1 4~ ma s ycz
fioletowe, zielone.„ serpentyny Od strony rozjarzonej magisdzaniu i ustalaniu budżetów Zw.
Komunalnych (Dz. U . R. P. z 1933 r.
1 : . dl
plątały się nogami... Nastrój tralii usłyszał gamę dźwięków dla Chrześcian w Piotrkowie
0 d~
nr. 11. poz. 71) Zarząd Miejski w
. p 0 l~s !.c na ezy 1 pal
był niemal u szczytu. Przy od których przed chwilą uciekł. Tyb. przy ul. Piłsudskiego 75,
0 k~
Piotrkowie Tryb. podaje do publiczs ie nej wiadomości, że preliminarz bud• nu. z~mors ~1 .
jednym ze stolików siedział An- \ Zawrócił w tę stronę zdumiony . zostanie odegrana w niedzielę I Re~.
drzej. - Głupio jest nazywać Naprzeciwko migotliwej neono- 2 stycznia 1938 r. w czwartek da .1° roime~ organlZ\:r au- • żełowy na rok I 938/39 wyłożony zo•
wej reklamy stał jakiś cień z 1 stycznia i niedzielę 9 stycznia yc)ę sy wes ro wf• k'nh a~an~ stal na przeciąg jednego fygodnia,
się Andrzejem - - mruknąl
- Pan1coś powiedział - ja- rękami w kieszeniach i czapką Jasełka p. t. "Pójdźmy do r~ik 0~oiocy h po IC d s ..afJ! ł j . od dnia 30 grudnia 1937 r. do dnia
a owycN. . _au yckJl eJ 6 stycznia 1938 r . włącznie, celem
na niego maszynisty zasuniętą głęboko IBetlejem" w 4 aktach. Nad r d
patrzyła
kaś blondynka
D h 'd po nazwą „ as1 p10sen arze przejrzenia, wnoszenia zarzutów i
K k · k
g
. · · .
· l lk"
t
d
•. „
oc o . h
pro ram ra owia .
oczami a 1 uwazme i meprzy- na uszy.
spostrzeżeń przez zainteresowanych
przeznaczony na sieroty przy i t umorysli5 l0. na ank zo~ a~~
Andrzej podszedł bliżej.
tomnie.
Zainteresowanymi w zrozumieniu
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Józef Walecki

Dru~arnia
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23, tel. 10-65.

