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Kró'la -Karola
raków -Ilości · _
'

Cale miasto
J.
we

zostało · pieknie

K. M. król Karol opuścił
środę "\Varszia.wę,

udek.orowane
wa batalionu stołecz.ne.go. Po Karola 2·go. Pana Prezydeni~
J. K. ~l. Król Rzeczypospol itej, Marszałka
Karol' wraz z ks. · :\fichałem Śmig-lego - R....-dz.a i Wielkiego
wsiadł do wagonu. Do dq1gie Wojewody J\lic;hała, całe miago wagonu ·wsiadł Pan Prezy- sto przybrało odświętny wydent R. P., tlo następnego wa- gląd.
Wszystkie gmachy bogafo
0·on,u - ;p. marszałek .śmigły
Rydz. Tym samym pociąp:iem ozdobione flagauu o barwach
wy.fechała świta J. K. }.fości z rumuńskich. pol;>kich i mie.r
Pop~ersit>
ministrem spra,~- zagranicz- skich Krakowa.
nych Antonescu oraz p. min. Marszałka Józefa Pilrn4sk·i ego
Beck, p. min. spr. wojsk. gen. na gmachu dworca kole_jowe·
Kasprzycki, 2-g·i wic!eminister go i u wylo tu ul. Straszew:skie
Spr. 'Vojsk. gen. Litwinowicz go i Piłsudskiego przybrano
pięknie z.ielenią i draperiam ;
i inni.
Pocąg królewski wyruszył o barwach pańs twowych i or·
o godz. 9.50 do Krakowa przy derów Virtuti Militari.
Do Krakowa przybyły licz·
dź.więkach hymnu narodowedcleg·acje ludności ziemi
ne
go rumuńskiego.
krakowskiej w stro.fach regionalnych, aby wziąć udział w
.Powitaniu Króla żaprzyjaź
W zw·iązku z przyjazdem nionego Narodu i Pana Prezy
do Krakowa Króla Uumunii dC"nta Rzeczypospo litej.

poże,<r.Q.aniu się

udając

do Kratkowa, 5kąd odjed'zie
jutro wiprost do Rumunii.
,W godziinach rannych iprZY.·
~ył do Pałacu ŁazienJkowskie·
g-0 Pan Prez)idelillt R. P. Przed
pałacem ;w;taw.iona była kompania honorowa pułku strzelców podhalańskich oo sztandwrem i orki~trą. Jego Królewska Mość w towarzysl:wie
Pana Rrezydenita przeszedł przed frontem kompanii hono
Orkiestra odegra.la
rowej.
hymny marodowe rumuński i
polski, p() czym Król z Panem
Prezydentem a wielki wojewoda Michia.ł z :Ma!'lszał'kiem
śmigłym· y'dzem zajęli mie.fsca w sall10<!hodach, udając się
na dwor;l.lł-c Gló·wny.
Przybycia. dost-Ojnych ~ści
na dworcu oozekiwaJi P. rre,,
mie.r gen; ąJa"'-oj-Sk.ładk•JW
ski. marszal6k senatu Prystor, Król Karol, szef honorowy 57 p. 1>. w towarzystwie Mal'.··
marszałek sepu C:ar„ _p.rezes
, szalka smigłegó • Ryd~.
N. I. K, gen; l.{memiensk1, pte
zes N. T. A. Ił.'ęlczyńsk.i i pien\T chowski, k01nfraaclmi'rał, ś.wir- niczego polsko - rumuńŚklego
szy prezes S*1:u Najwyższego siki, dowódca O: K. gen. Tro.i~ Paschalski, prezes Izby · HanS· 1..piński, inspektorowie armii: nowskj, komendant gfó,\;ny Po dlowej polsko - ·rmnuńsĘie.i
n. Berheck~ gen. Rómmel i lic.ii PańshY"owej gen. Zamor- Iwanowski, prezes porozu'inie:i. Piskor, cąonkowie posel- ski. prezydent m. si. Warsza- niu kulturalnego polsko - rustwa rumuńskiego, podsekre- wy Starzyński, wojewoda Ja- muń&kiego prof. -Wędikiew.icz;
tarz stanu M. B. Z. Szembek, roszewicz, prezeą . t<:rwarzy- czlon!kowie protokółu dyp.Joszef sztabu głfurnego gen. Sta stwa po-łsko-rumuńskiego, wi- matycznego. - ·
Na peronie dolnego dworcn
IP'· wiceminister cemrul"Szałek senatu Makow
ch~vicz,
wiła się kompania honoro
usra
praw·
porozumienia
GJu
prezes
gen.
ski,
ch:
wojskovy
sphw

I

W Krakowie

Rozstrzelano 37 koleiarzr. sow„prz;i

~10SKWA. Na •sesji wyjaz- skuzani na· karę ~~~ie';ci
dowej wojskoweg·o kolegium rozstrzelanie. 'Yyrok wykona.
Sądu Najwyższego Z. S. H. R. no.
\\" ciągu ostatnieg-0 miesią·
w Chabarowsku odbył się
pwce~ 3? tunk~jonariuszów ca rozstrzelano na Dalekim
kolei daleko - wschodniej, o- Wschodzie pod takimi samy·
„trockizm", mi zarzutami 131 osób.
o
skarżonych
i!O·
iz
należv,
Japonii
Podkreślić
rzecz
na
szpiegoshrn
w i ee ka agencja ofiĆj al na w i ai działalność sabotażowa.
.W szyscy oskarżeni z~slali do mości o tego rodzaju proce-. .
schodżi(
.sach na Dalekim
nie podaje.

:w

sowa Francji
Dramatyczna.·sytuacja finan
o szerokie pelJ1omocnictwa
Giełda

deklaracia ·
prez. Ameryki i prem.
belgijskiego
Doniosła

zamknieta - . Rząd wystąpił

Inia deklaracji, które przypad.i
PARYż, Po. cał<t1.oc.nych na- które odmó\\"iły swego czasu czwartek, t. zn. dziś. .
W ASZYJ\GL OK Prez) deJ1l
Rząd uzyskał większość w zwykle w udziale wicepremieradach xząid po-stm.owił w o- poparcia Blumowi.
i prem'ier Yan ZeeH.ooseYelt
odmowy
\Voh<:!c
gabinetu.
rowi
komuni-1
poparciu
dzięki
Izbie
informacyj,
tych
;Według
hliczu sytuacji finusowej, jaili deklaracj~, w
s
ogło
land
odczytat
deklarację
którzy do . ostatniej Bluma,
ka się wytworzyli - wystą- rząJ będzie się starał ratować stów,
iż Stan)
stwierdzają,
które.i
Sarraut.
teki,
bez
minister
przeciw
występowali
pić do parlamentu ~ żądaniem franka przede wszysi!kim dro- chwili
zde c,do,rnne i.ą
Zjednoczone
t
od
·
·
d
j
oszczędności
szero·kicli
gą
inieograniszerokich
równie
ac' n ,· 1d spra,,.,..·t
ten odbił się sen- '''"J)o'ł1r.r·aco\\7
Incvdent
r~ą ?WI,
. k- nowyich pod ai:k'ow. B.ieżąoe po p1erue
.t
"
~
J
l
front są
proO'ramu mu
od zarzuca1ąc
Ja
cw~yc h pe ł.uomocnc w,
0 ·0 podn.1'e o. 1.en1'a l1c"ndlu
l11eb
'
og·o
Miizbie.
w
echem
sac..,-1·nvm
n
u
i:o
"
· trzeb y sk al".h u państwa p.ok.ry- cl
J
· d.a t i'V swoim
J
h zą
,
t e, .kt oryc
rozwiązuwego.
międzynarodo
votum
uchwaliła
izba
to,
mo
owego.
czasie premier B1llll, a nawet '.e być mają nowym kredytem
zaufania dla l'Ządu stałą wi<;k nia zagadnień monetnnrych i
W
o tyle szerszych , żez wyklu- w Banikn Frarucji.
redukcji
szościq 392 gfosów przeciwk przeprowadze nia
Ban'k F.rancuski zawiesił
czeniem popraw.ki dput. Pet47
zbrojeń.
I
.
Minister poczt. Leba~, socjali :!
che'a, zabram.iającej rząd.owi wszelikie operaeje walutami
z
obcymi na czas omawiania sta, wystąpił ~,- niedzielę
dewaluacji.
Seprzeciw
mową
gwaltowną
przez
W, .kiuluarach pa lamentu pro{· ektów fi111ansowych
wyrażają opinię, że nemier parament. Mimo to ban'ki be- naiowi. Pr.e zydium rady mjniChaufemp.s S!J>Odziews się, iż d'.! przydzielały waluty zagra- strów wydalo wczora,j komuni
nowe kierowniclwo ll..dyikal- mczne turysfom opus•ilezają- kat, że minister poczt wcale
TOKIO. Prasa ja,pońska do dopuścić inwazji ·sowieckie .:
nie miał zamiaru obrażać Se.ne rządu i osoba min.13ornne- cym Francję.
_ że ambasador Japonii w kwestię ptestiżu.
nosi,
natu i szczerze żałuje niedokła
ta, cieszącego się zatianiem
.RepreŹlenfant minister '5't\\ a
zł"Ożya in a ręce rzą·
os).C.wie
M
.
dnej interpretacji mowy jego,
kót finansowych, spra1ią, że
L spraw zagranicznych O ~\, in c! ultimatum
sowieckiego
du
wygłoszonej w niedz-ielę w 24-god2'innym terminem odpo czył, że . armia kw ani u11 sk•1
ł
rLąd uzyiSk.a tym raz~m„w SeRoubaix.
nacie konieeziną więks~ść.
wiedzi w sprawie · ewakuacji przy„w· iązuje wielik-ą wa ~·~ do
Gdy Blum przybył do pała- wysp Bolswj i SennuJa, zbroj ewakuowania wysp prz < ~ woj
rząd
Przez całą noc ponędzy
cu Luksembursk iego, aby odU
P.iryżem, Nowym Jor;.iem,
nie -okupowanyc h przez wo.j- ..ska sowieckie, lecz :?Jda je so·
PARYŻ. Izba Deputowa- czytać deklarację, przewodni- ska sowieckie 19 b. m.
Wasz.yngtonem i Lo.n.d)lem,
bie sprawę, ile odehran ie i yd1
prowaduone były rozimovv te- nych uchwaliła pełnomocni- czący Senatu p. J canney, Joministerstwa
Heprezentaut
"· ysp za pomocą siły zliroj n e j
Jefonie.11ne, mające na ce:i. u· ~twa. fina~sowe .dla rządu jalnie powiadomił go, że przed spraw wojskowych oświad byłoby 51p·rarwą nadzw ;-. czaj po
oddaniem ofosu wicepremier•)
zg·odnien.ie nowych posu.ięć -'80 glosami przec1wko 228.
jakoby
odczy lab komunikat pre~-- ezył, iż wiadomości, wyspy ważną.
wi
:pełnomocnico
wa
Uda
trójsr•on
z
rządu francUISlkiego
Dy1plomacja japnii,ka jest
Japończycy odebrali
twach przech~7:1 do S~natu, I dinm. rady .ministrów na znak za pomocą siły zbrojnej są na ,przekonana, ż e mcyclent zo 11 ,-m układem finansowyr,
· \V krnlua:„ach zapewni~ą, którego stanowisko w te.r spra tego. ze mmi stee poczl przepra razie niesłuszne , lecz mogą się 61:a.nie 1rozwiązany ·w dl'odze
że miru.:, Bonn;t zdoła~ SOI.ie wie oczekiwane .Jest w atmos- sza Senat z oka):ji niefortun- stać prawdziwe ,jutro, bowiem pokojowej, jednak p osi ada do
WiSpo,tpr~c~ Banu ferze dużego podniecenia w ku nej mowy. Dowiedziawszy siP. ewakuacja iych wysp stanowi św'iad(;zenie, że " ..-;z(' Jl, i c' r<>z?pewi~1c.
1
0 podobnym postanowieniu Se dla Japonii, która
1 ran.c11. Jak rowmez s-zereu !narach parlamentu.
nie może kowania z Sowieiami „\\ ,·111<1Blum odmówił od<:zy:ta·
natu,
w
sp,rawe
tę
rozpa(rz~
Senat
I
francuskie
banków
wielkich
gają. długie~o ocldedrn". ·

Incydent

Senaci·e

1
)

Ultimatum Japonii

Uchwalenie
pe nOmOCniCtW
dla

~

Chc eny silna j floty Woj enne j'i Kolo nii

st~.

2

11orza" to okres rachu.oku s·um·eni

,,Tydzień
Piekne

słowa

Pan Prezydent Rzeczyipospo
li-tej wygłosił przez radio, w
Clniu 29 .czerwca T. b. z okazji
„Ty1godnia M-0riz1;1." następu
jąioo przemówienie:
Ro'k. ·roczn~e Nairód Pol'Ski
święci „Dzień \fona". W dn.i u
tym rok rocZIIlie od codzien·
nej pracy s'ę odrywa, hy hacz
niejszym spojrzeniem objąć

r•r ll'esol9 ••J
~·

•

Il~ .

H~.
IBJ.

k

S"GSO'b
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na c1·oc·1•

ąc •!!=~
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P. .Prezydenta Rzplitei z okazii dorocznego
swoją noaidmcmską ojcoiw„imę

jaw rodzących się w na.g wrurP.a1D1iętać tnlU!Slimy również, ZJOnty mórz winniśmy prze
tości duoh<>wyich, będących ce że niedość jest mieć wła1S111y p<>znanie i ukochanie .rozlic
chą ludzi morza, l'ud'Zi mhar· hrzeg mol"ski, niedość własne nycli sprarw mol'lskich budzić

1
niezmierzone
pI"zesiin;enie
oceanów.
One ito jednoczą nas W5zyst
\k;·ch we !'MS.pólnyim dąiżeni:u do
lepi.~rrej przyismości, one łączą
nais ze światem, wpirorwadzają
na Wldbie, grani<:ami nie przecięte dla wszyistlkich jedaiakowo d-01Stępne szla:kh.
Handel morski i prremysł,
własna ibandera
lia:nd[owa,
własna marynairka wojenna i
porty, a nade wszyrtko -Gdynia, Gdynia - miui'O 'Sltuty· '
sięozne
- port światowy jeszcze wczoraj mała wioska

towanych w pracy i walice z sfatlki, że niediość

'i

prowadzi'Ć pogłębiać w sobie pra.gnienit

żywidłem.
własny ha.Dlcłel mo•rsiki Pamię by na·s za flota powięlkis.załai si
. Surowość życia morskiego, tać mUJSimy nieU1sta·Dll1ie o za· dalej corocznie nie tylko
zrodwna w ipotężnym odde- pewnieniru. be2lpieczeńisitwa tej statki haru:Uoiwe, kófre w głę

chu Oceanu coraz powszech·
niej iPTZYCZYIIl!i& się do w:f'ZJWO
lenia n.asi;ej dmzy na.rodowej
z małości i isłabości.
Obchodzony co rOku moczy
ście 'W' cal.ej Polsce „Tydzień
Morza" jest wyrazem nie tylko naszycli uczu!Ć, ale tak.że i
przede wszyisifl'kinn ol&esem na
Todowego raichun'ku sirmiJC!nia
rybac~ka, dziś w~eł g~M'" w tej dziedmnie.
czy, trzyd.z~esto - czterommonotyclltczas - ohradhunek
noweg<? Pańsł:lwa. O!o ~prawy tej me>l"Skiej praoey wyrażał
d~a ktorych rozwa.zan1a · sk~- si" zawgze impO'llując)·m dop1amy su~ rok iroczn'le-W ..Dntu roMdem rekordami wysiifikiu
Morza".
i pracy. 'Ale musimy sobie uGdy oigarn.iam obraz n«sze- przytomnić, że nawet najlhar·
go dorobku. mctrskiego to dziej wydaj.ny rezulrtait na-szej
widz.ę nie tylko tętniące ży- pracy lll!a moo-zu nie h~zie na
ciem w-y-hrzeże, nie tylko :ra- miarę naJSzych potrzeb, bo wie
miona linii okrętowych, wy- kio.we są nas-ze ZB1ległości i zaciągnięte do dalekich portów- niedbania na wyhl'IZea:n i na
słowem _ nie tylko iJO wszyst- morzu _ mniedibania, które
ko, 00 '\Yieloikrotnie pomnaża dzi,giejsze pokolenie Polaików
materialniie na-szą siłę gospo· mUlSi wyisiłkiem nieusta'DJilym
dwrczą _ leicz widzę także ob- 1e>drabiać.
------------------------•

List, i.kltóry przyszedł '7.l Od~ola wprawił małżonlków
Zaic w silłln.e zaOclopot,a nie.
List ibył pmam.y prz~ cioc!ę
pani Za.Io i d0111osił, że ciooia
oiiet'IPi na nerrwy, że lekarz jej
zalecił '2Slllianę · oiioczenia i że
-. . wobec il:e;go, cioda ~~zyjeid_ia
„ · n:a cały mie5iąc do W a.rszawy,
' ·ZeJby · · &ię Vrochę roze<rwać.
Pirzyjeżdża dziś o 1-ej w nocy. NaturalJnfo zamiaszka u
swej u.kQ'chanej siootrirenicy.
Był upalny dus:zmy d-zień i
malżonlkom Zafo ~ przeczyta

poll.skie,j pracy na. wybrzeżu
i na morzu. Dlatego chcemy
mieć marynairkę wojenną od·
powiednią potrzebom i wiell·
kości Państwa Polskiego.
Zapt.trzeni w dalekie bory-

biach swych ładowni niosą w

· ~!:fe ;. c:1~ z ~:r:ct k~= 1~=ó~~f!?~~~ ~~~ ! h~~~~~ P ;i!:ikó~~ prw
,~an~ch:~· ~lemy żany jest na ogół za najwięk-

czynl;a starania o wypuszczenie go na

. ·~D! ~ .- ~Nie ·

mo~~ jej

wynucic..
-Pan Zal~ · myślał. my8laf i
W're&ZCie omajmit •
- Nie można jej wyrzucić
• niegorzecmie, aJ.e moma ją wy
„ h811'1d
. .M
rzucie
·zo gr~1e. a:m
nnm-ł
.t"~

; - •••

O
.t.i"'

-~ ·6

***
z 11...

'ł-~""""UIU'CY
pan
!t'~
zykowaĆ na

' ~i'ąCi. Choci8JŻ

a.ro

~-i
łrzyw~t8Jllie

hył
wy1·~i>
<fX

uipa

···.-......o·""
._,. t':ty, 'nan
Z-·
. t"
w' c

zacWł

ł

niesa·
z sza·

rem z gorąca, pojechał na dwo
rzec.

p 0 · efo "'"71-ś,eiu
maił.źonka
1
„ 1J
pozam.y al.a s21CZelnie oikna,

po czym przy pomocy służącej
napaliła we WlSzy&tkicli piecaCh. Niebawem w mieslikaniu było aw..""'O nie do znie·
"~~~
si·enia.

.

*•
*
przedpokojtl

W
irozlległ się
dzwonek.
·
- Czy Kasia pamiętn , oo
ma mówić'? sprtała pani
Zalc.
- Pamiętam, pamiętam! ~aipewni:ła Kaisia i wybiegła,
żeby otworzyć dr2lwi.
Po chwili Tozległy się olkirzy
ki powitania.
- C1ocia, kochana ciocia!wołała p~i ZalJc, ~iska·jł\C
spoooną i zasaipaną e;tamzą
niewiastę. - Kuba! - zwrócił
ła się efo męża - zaan/knij
drzwi, ho ciepło ucieka z pokojul
Cioilka .niespokojnie śpoglą
dała na si'OSltrzeni.cę i n,a jej
męża.
- Co wam jest? Czy wy·
ście zwariowali? Kuba ptzy•
chodzi w futrze na diw-0i-zec,
a tu jesi napal10ne w pieca<:h.
Udrwsić się można! Otwórzcie
okno.
- Okno? - oo'zi;wiła S·i~ pa
ni Za.k Teraz 01kin.o?! Na taki
m.r6z? !
- -Jaiki mróz?! Na dworw

JC'st nioał!

a~d ;~~

C.o. funkc1onuJą
.,
npwawie.
.
·t ·ia d
.
rn.
r br-en y~zys
!
.. • . ' WAHZAWA' t•••qn). ·
' ' pracy :P owa. r otn ow.
.
ka~·1:,38Pfe~~4~91ii;i';·;:oo.s,~~~a~: Camhr~a pomimo ~vy~adzema
rani?)'. 1,10 Mui:yJc.a (PłYbr). a.00-11.~ Przer- w powietrze wodociągow, pra~ej· J~3?tu~~1;K1t~:in1~mJ:J:r~d~oc~~:~ cad~v Bethlehem SLeteel. została
pożegnenia na Dworcu w Krallcowie. 11 ,s1 po Ję!a. W Joh~
WIS, prze~ygnei cznu
I heJMł z KraJl:owa. 12,03 by\.va1ący obec.me w. Wa_szyng
Pr.er.r.14c
południowy . 12,15 „Gosp-odaf'lc&xlopoteorlca" - pogadatnllca. 12,2s Of'lciestra tonie zachowuie milczente.
rozryW!kowa.
13,00-15,45 Pnerwa. 15,45
nl
w 1 adomośc1 gospod~cze. 16,00 B~lcl Kl·
„I and Steel Co." ogłasza,
pHnga. 116,15 Chór Pracow.r.;t1c:6w ko·l-Jo- •
• poder··
~
ze. 22 t ys. rob ~t n1·k ~'".
wych „Syren&',' we Lwowie. 16,45 Witami·
•
nowy oz ':i ń - gawęda. 11,00 Odpud i kl1lr· mie pl'acę w dnm dzisiesszym.
m&$Z w &ucblo&wlu. 17,SO Poradnłlc: 1por\o·
. ._

1

.

„ _[ .
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obawa ucieczki oska.rżo
nego, lktóry był już za g:raniC4
i wrócił do Polski, by podnieść
odpowiedzialność, a wobec za
kończenia przewodu sądowego
ność.
nie zachodzi też oba wa usunię..
Obrońcy dowodzą, że nie za cia dowodów przestępstwa.
złożyli

w sądzie okręgowym w Krakowie
pismo z wnioskiem o wypuszczenie Doboszyńskiego na wol

Pułk.

·im. Marsz. Smiglego-RJ1d1a
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1

19,00

wyoh wprowa.cłził z.miany w U!"
mundurowaniu oddziałów "M>j
skowych przyd11ieloinych do
Zam.Im, siedziby P.ąnia Prezy·
dC'Illta R. P. żołnier.se i podoficero-wie
przydziel_tni do tego

oddziału noi.SiĆ hęd'ą na nara·
miennilkach kiurtek. i pł<MZczów etnhlematy z godłem:
Państwa.

Dzieciom sprzeda)e sie lĄfódke!
1

gdyż

MOSKWA. „Komsomolska
restauracje mosikiewskie
Prawda" uskarża. sill> iż w cen również sprzedafa napoje wyą
tralnym parku "kultury i wy- kokowe mało!etłlim.
poczynku w Móskwie s?rzeda
je się kilkunastoletnim porl·
•
rostkom wódkę i nikt na to nie
zwraca uwagi
Fakty sprzedaży wódki dzie
W
płO
c'om J"ak podkreśla dziennik
. , .
nl1·e s'A b y na'm.n1'e·
T.OKIO. -k Na prz.edm1es
J
J oderwane'
"Z
stohcy Asa~ pozar zni.
ł
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dz
czy SClll·O • o Ul4
iec1,
SKŁADAJClE OFIARY NA
~ ł
·
·
przy czym
. . . p om1eruach zgt·
FUNDUSZ OBRONY MORSKIEJ nęło 10 dzieci.
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w~ . 18,00 Porll>Clniilc s.portowy 1-oi:lllny·.
Po.gadall'ka sp·ołeczna . 18,10 Program 1W118105
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nałożył
zimowe palto
z fu tu11Jina..
g~i;., es tr~ rr.Pow~ru'Chny
~r,~~%~rtl>O...g.a~~~a~k~
ikołnierirem,
naciąg:it :!.t::i i;ri!i=~jąc ~;;:~~ ~t=~~·:l~11~~r1i~~:~~1=:~~
1

fy_-i
, 1irzanym

~~kłady ~,She~t

wo111ośf

Obrońcy inż. chodzi

ItRAKóW. -

Dohos.zyńskiego

0

foung.stown

aile by stalowe hurty o-

krętów wojennych zapewnia·
ły bezpieczeń>Stwo tej pracy.

Obrońcr Doboszrńskiego

Robotni·cr wr:acai·a do pracv
0

świai produik.ty nasrej prac'Y)
i 2'W10'Żą potrz~:hne nam suro·w

1-ce -

11 pułk ułanów legionowych
otrzymał :imrządzeniem Mi.n istra Spr.aw Wojsik01Wych, i.mię
M.a.rszallka Edwaroa Rydzaśmigłego
ze mianą naz
wy pułkuWraz
żołnierzie i podofinilu tego 1-ilsiu ziroibiło się jeszr.
cerowie nosić będą nia naracze hard7Jiej dtursmo i. bairdziej
G
miennikach litery S. R. z hu·
gorąco..
NOWY JORK. ..;. Stopni& sze niepowodzenie komitetu or ławł\ 1!1-al'ISZałkowską.
.
- Ład.ny szpas! - 'jęknął wy powrót do pracy w stalow ganizacji
przemysłowej. W
Mtmster Spiraw WoJsiko·

. · ., _, Co : 1'~bic' ~ .......,_ W'esilcl111ę~a- ,r i

świet

TN1r Wyobratnf:

·

~~~~9J~~h~rE:~Ft:?.=Ii~ ~~~&~~!t
cert soll•tów. 2'2,S0-23,oo ouatn1e w1ado·

Morctercr
znecalW s1ek nadM · ofiarami
urb d'okru nrb" · sposób
BRZE ·c B ·
E i· h
k ·

S n. ugiem. e
wsi Łocinek, w o ~lległości 1
WMtSZAWA n (Mokot6W),
km. od Kobrynia, dokonane•
1:s,c-0 Kone-e~ rozJY&'llcowy cp1yty?. 14,oo straszliwego napadu bandyc:11
~~'.!0J~~~k~ ;;Jir,~:'~ 9 :::'11.r~J1~~a. l~·~ 1 kiego, którego ofiarą padła ro
lat ~ędl'it hfllęto? 1s,10 Zespół 1111ono.WV dzina żydowska Sokołowskich
P"""'" RynaH. 16,00-2'2,00 Prrerwa. 22,00 .
d
b ł h do nic
· h
Wlllldomośc1 sporta.we. n.os ~a l•khl' oraz wu przy y yc
(płyty). 23 .00 ~ortat z ! fCia- t 3,1s-24,oo z w1· „ytą ku1
n
PÓW'
Cha1·m
B,.....
MUrłk„ taneOMe (płyty.). ·
"
't-•
„.

motel dzl•enni1ka
wieozornego, P11eglqd
praisy 1 K'otmmi'lcll'I m&1eoro-l'<lg·Jcmy.
.

I

Pan Zalc, który stanął przy
piecu i gual &ołne ręoe„ uśmie
chuął się po.błaiAfiwi4:!•
- Ja wi1dzę, że u was w Q.
dżywolu jesZJcze nic nie wie·
dz:ą. Ciocia nie słyszała o no·
wej modzie W' stolicy?
- O jakiej modzie?
- Ponieważ latem węgiel
jest znacznie tańuy niż w z.imile, więc pos.fanowiono, że zi
mę hę<hie się oihchodzić w lip
cu?
- Jatk. to „obchodzić?."
- Zwycza±nie. _W '' li;Pcu się
J>ali w pi(')Ca.di, lipc:u się cho
dzi w futrze, ~ l_ii»<;-it .się pije
gOll'ącą herhatę, zeh> się rozgrzać...
---: A propos! . -:- przerwała
J>am Za~c - Kasrn, proszę po

w dał!szym ciągu pe·i-swadował

łagodnie.
- Początkowo trochę trud·
n.o się do tego przyzwyczaić,
ale potem io jest ha.ridZ'o za·
bawn.e. I taka zi·m a oihchodzona latem o wieie taniej koo:t

tuje.

- A !kiedy rwy będziecie ob-

chodzić laito?

ł'ms
„

OJŻesz
r IC •
bandyci zamordowa
li sześć osóh, w tym 6-letnie
dziecko Sokołowskich, które
1ldepta.li butami.
Szczegóły strasznej zbrodni
• ·
·
przedstuwiaJą się następuJąco:

i i

Ogółem

"r"

Na miejS'.!e zbrodni przyhy·
la policja zBrześcia wraz z psa
mi _policyj1ym.i. Psy policyjne
kodhiegły natymiast do miesz
· 1eu.iego
· .J.
• d'
an1a
z sąsm
ow. '1UJ
Ad
... tan-. n t eh · t
rz_:-i. zo~o _ a y m1as . rew.1 z1ę ~ ~ykryto skrwawiony
tasak i ulotek .oraz ~kr.waw10ne szmafy. Mieszkancow tego
domu a.esztow~no.
Mord popełruono na tle ra•
hun.ko~ gdyż w mieszka·
niu w)l'.amane były skrytki i
szufla~~ a przy zamordowanych, ~torzy uc~odzil za b~a
tych, ue znalent<>no wcale pie
niędz„ ani żadnych kosztow·

O godz. 1-szej w nocy sąsie·
dzi usłyszeli strzelaninę, lecz
nie mieli odwagi wyjść, by zo
baczyć, oo się w domu SokOłow
skicli dzieje. Gdy o świcie k,J.
ku mieszkańców wsi przecho·
<lziło koło domu zOhacwno
drzwi ctwat'ile. Zajrzano do
wnętrza. W pokoju sypialnym
i kuchni za&tan? !'traszliwy nie
ład i trupy szescm zamordowa
.nych, pławiące się we krwi.
Zamordowanych zastrzelono. ności.

-------------------„
s,.,1ertel61V

- Zimą. Na ~iilnę się szykUr- --~!119·
·
je wielkie pl~-e. Lody mo.żna
będzie d~tac za be:ncen.
st)"C2ln~u kostirum kąipielowy
też możina krupić za p6ł ceny.
·: .
To jest w ogóle bardz<) mądra
moda. żeiby życie było t.ansze.
LUBL!N~ --: '!'!&. siacj~ w
* 1, *
Zwierzyncu zgmęh w trag1.czWczesnym rankiem pociąg ny ~posóh . małżonkowie Kraw
od chodzący do ·OdZywo la uwo cow1e.
rz _
ził ciocię z powrotem w oj czy . Kat~rzyn~ Kr~wco~a P Y
dać gorąelt hei:rbatę.
ste strony. Na pe.r onie sitaJi mosła ~ P':tudnie ?h1a~ swe- Nie da rad.yl - oznajmi- państwo Zalc w zimowych ~u męzoWt, r<!botnikow1 kole
la Kasia. - Wod·a w rura.eh st:ojach i mad1ali c:huste.czlka· 1owemu, p1•acu1ącemu na sta·
zamarzła.
.
m1.
cji.
'
Ciocia z ' Odżywola zi:m<lla·
Po :powrćde do domu posła
Ponieważ było bardzo g<>rą
ła.
·
li z wiellkiej uciechy po dwie co, oboje usiedli w cieID:u wa:1r. * ~
fJ-Or cte lod6w.
. o-onów towa-rQwych sto1ących

w

I

. ~en

l'la kOlljOWYCh szynach
I ~ia!'d ~łożyli sie na

w

Gdy ją ocuoonot pa.n ' Zak

i

ą z t ez· p-0za IJatlo t asa ami
1'akimś ttmvm narzędziem.

1

·

~apoleoa ~dek.

i

szvnacl

z;suęli.
·
V tym cza·s ie służba kolejow/ zaczęła pr~taczae wagony
n• inny tor. Przyczepiono lok<>
nt>tywę i wagony zmiażdżyły
I~ących.
.
, . ,
Kr~~cowa P<?'l11ost.a s.nuerc
a ~ 1 e1mq, a 1et męzow1 koła
?cięły ?h1e nogi. Zma~ł ?n ~
il.ka minut po orzew1ezien10
~a. bociniey. ·Po zjedzeniu o-go do szpitala.
t

Zastrzelenie · bandr.tr ·.Podczas
finał żbrodniczei działalności

Krwawv

pościgu

·bandrckiei szaiki

godz. 22-e.i m. 30 w który opaf.;'.zY-f ranrnycli, prze- fonkcjonariusza urzę4u śled- dów rabu1J1kowych i poranie- zlikwidowana została zuchw~
wożac do 17 komis. Tam Ku- czego, ipTzewieziono do pro- nia nożami Plato i Kuhaja. Po ła szajka bandyt&w, która od
baj [Plato podali rysopis ban sektorium, Z ipolicjaniów nikt sporządzeniu protokółu wszy- pewnego czasu była postra~
dytów. Ponieważ w t'Y'Dl.Że nie został ranny.
stkich aresztowanych okuto chem. miesz.kańców Groch()oo
.
w ka_jdanki i nrzewieziono do wa, Gocławka, Kawenczyna
niego Jana Kuhaja, robot- punkcie w nocy z 24 na 25 b.
i kolonii Wygoda.
nika, (Świetlicka 9). napadło m. również był naipadnięty ..Wi licmbie zatrz-ytmanych ur~ędu śledczego. ·
Tym sposobem dzięki ener.czterech rabusiów, którzy pod Feliks Groinert (K1>m<>rska 8}", ·8-miu os6b. dwaj mę2'JCzyzm
z poznani zostali podczas kon- gicznie przeprowadzonej akStan rannych Plato i Ku!:ia•
groźbą rewolwerów i noży. za kt6rego bandyci ogr.abili
teczki i postrzelili, przeto wy frcmtacji jako sprawcy napa- cji przez policję stołeczną, ja jest zadawala,jący.
żądali oddania pieniędzy.
Gdy Kubaj odmówił i rzu- nikało, że to jedina i ta eama - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------•
cił się do ucieczki, był dopę szajka grasuje, napadając na
dzony przez jednego z oprysz przechodniów.
OBŁAW~
ków i zraniony nożem w plecy, w okolicę lewej- łopaiki.
.Wołiec tego kie?ownilt '11
Po dokonaniu zbrodniczego komis., kommaN: Czesław Kanapadu wszyscy bandyci zbie ro_ński, zarządził ohławę, w
gli w stronę toru kolejowego. kitóre_j wzięło udział 12 poli,W o.grod'Zie zoofogiicznym wł który p,ostanowił mimo jej
Od tego dnia stosunek 'lwi•
cjantów oraz 8 z 14 i 15 ko- San Diego przelbywa pięlma dowiesrezego pomr-ukiwania cy do dozor.cy cał:fkowicie si~
DRUGI NAPAD
mis. O~awa
od godz. i niezwykile dzika lwica „Que- p~łożyić dwie ·deski przez rów. zmienił. Zaledwie ujrzy go z
,W godzinę później na po- 2-e,j do 5-ej natrwała
.,ere:nie Olszyn oo.ie". Pomimo, że dozorca Następnie rozkazał zwjerzę· daleka, "'już ryczy z radości
łach Grochowskich, na powra
ki Grochowskiej, wsi Kawen- Johnson czynił wszystko co cm d-Oip:łynąć do desek i :10- i nie uspokoi się dopóty, OO..
cają.cego z żoną do domu
czyn i koilonii Wygoda.
moii1iwe, .a.by zdobyć W?Jglę- łożyć na nioh łapy, co też w póki Johnson .nie zbliży się do
52-letniego Jana Plato, handla
STRZELANINA
dy zwierzęcia, to mu się jed- końcu całkowicie wyczet1pane nie.f i nie połechta ją pod u„
rza
(kolonia W'yg-0da, ul.
W Olszynce policjanci na- na'k nie udiaiło. Lwda w dal- zwierzę uczyniło. JohnS-O<n u- szami. Lwica z wdzięczności
Chełmżyńska 10) również natknęli
się na grupę zloroną z szym
ciągu odnosiła się do jął wówczas lwi.cę za kaci: i liże mu ręce i jest serdecznie
padło 4-ch bandytów. Grożąc
rew1olwerami i nożami, ban- 6-ciu męrezyzin i 3-ch kobiet. niego nieprzyjaźnie i nie po- z wielkim ~\Tysiłkiem wyciąg- zmartwiona, gdy doz.orca m"li
dyci zrabowali Plato mary- 8 osób zatrzymano. Natomiast zwalała się do siebie zihhżać. nął ją z wody. Uczynił to w si się oddalić.
Należy zaznaczyć, ile „Quee
narkę cz.arną w ja:sne paski, jeden z męż.czyzn, rzucił się Pewnego razu gdy dozorca za porę, bo gdyby „Queenie"
pantofle czarne oraz portfel, do udecziki, strzela_jąc ,7, re- pomniał o przestrzeganiu os- przebywaJ,a jeszcze trochę w nie" dla irnnych lludzi jesrt 'Wi
dalszym cią1gu nieprzystępna
zawierajacy dokumenty i 20 wolweru d-o ścigających go trożności i .Zbliżył się do niej, wodzie, zatonęłB.'by.
policjantów. Wówczas wywią ia poszaprała mu ramię.
i dzi1ka.
d. gotówką.
się ohu5honna wymianll
Po dokonaniu rabunku ban- z.ala
Lwica przebywała na sztu· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
strzałów, których razem pa- Clillej
skale, otocz.onej szerodyci zranili Plato nożem w dło
około 20-tu. Tr·afiony ku- kim napełnionym błotem roplecy i pobili rękojeścią re- lami uciekający opryszek uwem, który oddziela ,ją od
wolweru, domagając się. aby padł. Rannego zabrano
sa- świata zewruę:tr2lnego. Gdy ziPlato natychmiast oddalił Eię. mochodu policyjnego, do
celem mą zaczęły padać deszcze rów
Bandyci zatrzymali żonę Pla- przewiezienia do szpitala.
W .napelnił się wodą. Pewnego
to, zamierzając prawdopodob
Na bru.ku warszawskim zna
Gdy
Vr'Sz~tkie
złożone
nie dopuścić się gwałtu. Tym- drodze ,jednak bandyta zmarł. dnia „Queenie" wskut•ek wła ny był od dłuższego czasu Je- przez Kornigolda weksle zoeta
czasem dzielna kobieta, nie Zwłoki przywieziono do 17-go snej nieostrożności wpadła rzy Korngold, ostatnio inspek ły zaprotestowane, oszustwo
komis.
do rowu. Z począt1ku bardzo
obawiając się gróźb bandyZe znalezionych przy dena- ispokojnie ip·lywała, ale gd:y tor Tow. asekuracyjnego „Riu wyszło na jaw. Okazało się,
tów, wyrwała się i uciekła w
cie dokumentów okazało się, miała dość tej rozrywki, nie nione Adr.iatica di Sicurta" że weksle zaopatrzone były.
stronę domu.
(Monius·zkii 10). Wspomni;µl.e poclpisami · 0sób nieistnieiłl
iż .test to Eµgeniusz Gac, miemogła się w żaden sposób ·w y Tow. wniosło skargę cło władz cych. 'Viczora.t władze śledcze
szkanieć
w5i Drożdżówka dostać z wody,
ALARM
ponieważ śledczych przeciwko Korngol rożesłaly za K. listy gończe
Plato, mimo upływu krwi, (pow. warszawski). Przy za- brzeg był śliski
i
nie
miała się dowi, który dopuścił się szan- do sąsiednich państw. Kornzdołał przedostać się na tor bitym znalezi{)lllo rewolwer
czeg.o
uchwycić, aby wydostać tażu, fałszując większą ilość gold znany był w kołach stokolej.owy, gdzie za.alarmował automatyczny syst. „Waltena stały grunt.
weksli na ogólną sumę prze- łecmie j „złotej młodzie.ty",
strażnika ochrony kolei, ten ra", lecz już bez nabojów. Z
zaś polic,ję 1? komis. Na miej- polecenia prokuratora zwłoNa jej prz,eraźliwe v..-rzaski szło 15,000 zł., po czym zbiegł które.i był przywódcą. Był
J _już dwukrotnie
żonaty z b.
sce przybył lekarz Pogotowia, ki, po sfotografowaniu przez przybiegł dowrca Johnson, za granicę.
bogatymi pannami.
·
Około

poniedziałek w Grochowie
,(przedmieście Warszawy), na
powracającego do domu 32-let

dh.

.Po. uratowaniu od ·śmierci
lewica ·obdarza „laskami" dozorce

Sensacrina afera

znanego ubezpieczeniowca

Kraj bez · odpadków
NaHJet korki
Co się dzieje ze zwykłymi
tcorkami od flaszek? W dziewięciu wypadkach na dziesięć są one wyrzucane wraz
z butelkami. Tylko nad wyr.az oszczędne gospodynie uży
wają ich kilka razy, ale po
czterokrotnym najwyżej uży
ciu wyrzucają je.
Inaczej przedstawia się spra
wa w Japonii. Tam odwiedzają mieszkania specjalni ludzie, którzy zbierają zużyte
korki. Korki te sprowadza
się do specjalnej fabryki w
Yokohamie, gdzie przepuszcza
się je przez specjalną maszynę, która miele je na drobny
pył. Do pyłu tego dodaje się
kleiĘtą masę i mieszanina ta
_jest odlewana w różne formy.

•

są shrzętnie

Następnie sprzedaje się je za
kilka yen w sklepach i na jarmarkach w postaci podeszwy
do sanda.łów, maty do łaz'ien
ki i tym podobnym przedmiotom.
W Japonii nic się nie wyrzuca, i z odpadków stara się
wyprodukować nowe przedmioty. Podehnie jak z korkami przedstawia się sprawa z
kliszami fotograficznymi. Zużyta klisza fotograficzna nie
przedstawia sobą żadnej wartości. Jeśli jednak zlepi się z
sobą dwie luh trzy, skorzysta
się ze specjalnych chemikalii,
można z nich otrzymać luEterka kieszonkowe.
W Stanach Zjednoczonych
stare kapelusze nie nadają

się

zbierane
użytku,

takie hasło proprzynajmnie,j wielkie
fabryki kapeluszy, a w pewnych dniach roku . zbie.ra się
stare kapelusze i pali się je.
W Japonii podobne postępo
wanie uważa się za przestęp
stwo. Tam u~ywa się ich do
produkowania pantofli, czepków, torebek i całego szeregu
innych p:r>zedmiotów.
W Jaiponii, jak zaznaczyliśmy, niczego się _nie wyrzuca.
Z opiłek żela·mych rO!bi się
scy;zoryki, z odpadków gumowych zabawki, a ze S2llllat
wełnianych koce, które eksportuje się za granicę i które
tyilko oko fachowca odróżni
od koców z prawdziiwej weł
ny.
do

pagują

P.orcelanowe tapety
Jak donoszą z Ameryki do
konano tam wynalazku, który wywołał wielkie poruszenie w kołaoh a·r ohifoktów.
Sprawa dotyczy porcelan<Jwej
masy, kt6rą przeciąga się ścia
ny. Jest ona wyh\Tarzana z
glinki kaolinowej, podstawo·
wego rnrowca, niezbędnego do
produkowania porcelany, a
dzieki dodaniu farb może ona
przybrać dowolne kolory.
Su:hste.ncja ta ,jest rozlewa
na na ścianie i szybko zastyga.
e.dną z wielkich zalet . por
ce anowych tapet jest to, że
mogą c.:ne być myte z wielką
łatwością. Wadą zaś ,jest +o,
że są talk twarde, że nie moż
na w nie whić gw-oździ i ohra
zy nie mo~ą wisieć na ścia
nach, a tylko na linach spuszczonych z sufitu.

l

Z tego względu prawdopo•
dobnie tapety p.o rcelanowe .nie
znajdą zastosowani.a '" miee•
kaniach prywatnych, a tyłka
w biurach, na klatikach scho
dowych i w tych Y1sz;-stkicl1
miejscach.
·

Zbiorowe zatrucie
RZYM. Zaszedł wy·pade;ł;
zbiorowego 2latrucia w szpilo
talu dla umysbwo chorych 'TK
Loretto. 52-oh chory-eh prztr
wie;z;ion-0 do S?JI>itala, gd~
dwaj 2lIIlarH. Zat·rucie nast4
piło z powodu gotowania J>OŻ1
wienia w niepobielonych na·
CZY'Ilfo,ch.

------------„
CZYTAJCIE

„życie

Kobiece"

Ucieszne przygody
Tarapatq pana tatq · Walentego
Grypki
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Morawski

ll'zruszaJące dzleJe ntlloścl dzlew•

ludu do argstokratg
I. tajemniczych pow_ocJ6w' lirabia Tudziewiez mueiał po.
sobie p()dobno bogaq Klarę Demskllo Chc1i'a·ł
jej mętem tylko z nazwy co młod1& m.ałtioa
kę doprow~zalo d.o silllego wzbunenia. Tudziewicz był
bowiem zakochany w biednej dziewez,,Ur.. Hance Czern6w·
n.ie. która zdradę ukochanego wzida mocno do serca i powzięła pewne pla.ziy. W tym celu zawarła przyjaźń z przy.
jacielem Tudziewicu. Antonim NotylslmiL
·
. Do tych myśli skłoniła Śll przypadkowe napotkana Sytii"Ia Gojek. podajllea Ilię za WTótlię.

-

llubić n.emiłą
jednak zostać

Wiadomość

o narzeczeństwie Hutki s Notylskim,
Tu.dzim.oriozem. Przyznał jednak w rcmnowie
z Notylski.m. te dla Hanki iinajomMć z nim mme być me·

bezpieczna, gdyż Demski ~groził „onieazkodliwiieniem"
Hanki To też kiedy pewnego dnia _zjawił
pod drzwiami
wrslannik Gajkowej, pan Antoni Notylski potraktował p
jako roira, nasłanego przez Demskiego.
Pan All.toni siedział nawet trzy dni w ares:oała i Goj~owa
~i.a'Ilowiła to wykorzystać. Udała się ze •'WY1Jl przyja('ieleUł
do Dem.akiego z żl\daniem odszkodowania.
Demski wyśmiał ta prete11Mtje. ale tupet Gojkowoj i pa•
lla Antoniego podoba! nut się.
W tym czasie zatelefonowała do ~~ Czom6wna.
- M6wię z cuikiemi i trudno mi wtajmmiczać
ohce osoby. Muszę się z _pa.n.eJD. robaczyć osobi-

czy nieco pómiej?

- Owszem. proszę bardzo f Gdzie pani jest,
w kióre_j cukierni?
- W. culkierni na MaTSzałkoW5kieJ róg :Wilezej.
- W Ziemiańskiej?,
-. Tak jest.
- Proszę na mm~ u~kać. Będę ~ kilka
fim-t.
- Bardzo dzi~kuję - powiedziała, wieszajl\C

•łudiawikę.

Bard~o panu dzi~uję. Byłam. pewna. że pan

Och, nie! TyJJko nasiany przez pana!
P·rzeze mnie? - zaśmiał się pon.owtttie. A skąd pani pr.z)78zło to do głowy„
--: Groził mi pan nie dwu7J'Q.acznie.
Demsiki wzrll6zył ramionami..
..- Mnie stać na to, żebym. •woje sprawy eam
załatwiał. I po co miałbym nasyłać jakiegoś głu
pi~go opr~a. ma panil\? Powiedziałem _pani, że
u.ie życzę eobie, by pani utrzymywała lub nawet
próbowała nawiązać starą znaj.o.mość. To Wlizy&ł:
-

•i•

śaie - mówiła Hanka do Dem.Skieigo. - Czy pa.n
może poświęcić mi kilka mi!Ilut CZa<SU może teraz,

widzieć?

mi nie odmówi. Choćby dla~o, hy si~ czegoś do·
wiedzieć ode mnie. Prawda?
- A czeg6ź ja się nwgę od pani dowiedzieć?
- No, wielu rzeczy! ~foże do pana doszła wia·
domość o jakim5 człowieku. krl:óry usiłował wtarg11u\.Ć do annjego inieszkania?i
·
DeJ115lki roześmid się.
- Zil.kochany w_pam.i?

W8ŁrząSJJęła

1

nadzieję. że pam.i talk po&i4'1P,uje. Jest
pr.zecież uarzeczoiiią Notylskiego. Zrcbi pa.ni
doe;konałą partię. To bogaty człowiek. Natomiast
2111ajomooć z Tudziewiczem jest obecnie dla pani

ko. I mam.

pani

bez wartości. T-0 już człowiek ż.onaty. A przy tym
ja chcę 52'JCTJęŚaia swojej siostry. I dlatego nie pozwolę, żeby pani UBi.łowała je zamącić. P't'ode 7
- A gdybym chciała je zam(\CiĆ, co pMl zr<>hi?
- Nie dopuszczę do tego.
- Jak?
- Znajdę na to sposób.
- Chciałabym wiedzieć jaki. Czy właśnie za
pośJ"edniclwein jakiegoś m.icpOIIlia w rodzaju tego,
który usiłował wtarg'!!ąĆ do m>0jego mieszkania,
a nie udało mu się tylko dlafogo, że właśnie wy.
chodził ode mnie pan Notyl~i? .
- Niechże pani nie mówi głupstw... Powiedział-em pani, że ja sa..m potrafię mo.bić to, czego

Demski powoli odłożył telefon i mruik.n.ął do
siebie:
· ' _:. Cze_go ooa moie chcieć o0de Dll!lie ?.. Skąd,
do wazy8ńkich diabłów. poszła ta pogł~.ka pomię choę.
- O . t-0 właśnie! Czegóż pain choe ode mnie?
dzy nimi. że ja ją ohcę ~rzątnać?.. Czyżby tak
- żeby pani z-0stawiła Tudziewicza w spokopotrakttowała mojfl ~roźbę, kiedy ;ej ~wiedzia
ju! Jeśli kfoś mnie nie słucha, potrafię być hnrłem, ~by_ nie miała widywać su~ z Tudziewi·
d:oo nieprzy{· emny!
c~m.? .. Możliwe!.. Pewnie nabajdurzyła Notyls.kiem~.. Albo m<>że pan hrabia coś wy.paplał? ..
- ~ jeś i ktoś słucha? - uśmiechała się zaCzyiihy miał odwagę? Nie, to niemożliwe. Do- lotnie.
- To nawet ba:Mzo miły! - uśmiech.ntił się
wiemy się zara:z!
Demski pos2ledl !Qa niespodziewane sipotkanie. również.
- Wolę, żeby pan hyl dla min ie mily.
W cukierni o tej porze było pełno osób. Zaraz
Demski spojrzał podejrzliwie na Hankę.
jednak ~poetrzegł w ki\ciku }lankę Czet"llównę,
ku kitóre_j z zaciekawieniem spoglądali panowie I - Czego ona chce? ~ pomyślał. - Przecież
~ wezystkid~ sto~ik6w. ~fono, .że 00Ta111a .@k,roJ,U- ! w t_ym s·po-tkarniu musi mieć jakiś cel!
Hanka podparła ręką hTodę i patrząc wproat
nie, 'Z elegamic11\ nie rzuca1ącą s1~ w oczy, Jej niezwykle _pi~kna twarz ci~~ęła ku eobie spoj,-ze- w twarz Dem6kiego mówiła:
- Wie pan.„ Szalenie lubię takich mężczyzn
nia mężczyzm., niepokoiła i budmła zachwyt.
- Je~te.JD.ł - powiedział krótko Demski, cału hruitalnych i niemoś:nych, jak pMlll Na ra:zie byłam na pa.na obrażona i dotikinięta pa.na zachowają.cją w irękę i l:iac1J11ie patrząc w jej twiirz.
niem się.
Uśmiechin~ła się $Wobodrnie i cz:arująeo.

.lllN DIJLINSNI

AgentkaC46
Sensacrin•

powieść

SZDiegowska

- A teraz p81Ili nie jest?
- Nie!..•
- I pani myśli, że ja dam się złapać na. tald
komplement, co?
„ - Złapać? .. Czy pan eądzi, że ja mam zamiar
pana łapać? Po co?
- Przecież spotkała się pani ze llllilą na pewno
w jakimś celu. Może chce się pa1J1i czego dowiedzieć ode mnie o Tudziewiczu ?••.
- O jaśnie panu nie chcę z ipwnem mówić. l>a-.
zdaje się zn4 h18torię naszej miłości?
- Właśn.ie dlate~o.
- Wy, mężczrtn1, zupełnie nie rozumiecie ko•
biet! Czr pan sądzi, że dwukrotnie porzuco-na kobieta. me przestaje kochać i nie zaczyna niena·

- Pozostawiłam .ich w odległ-ości pół wiorsty
od toru kolejowego. Kro może wiedzieć, gdzie terąz się znajdują. Ale mój pSJnie, niooh się pan pośpieszy, później zfożę panu wszystkie niezbędne
wyjaśnienia ...
Komenda :..i.t posetrunku Cze-ki poroiwmiał się
t.elefoll.ic2l!l'ie z siefem okręgiu w Połocku. Bał się
bowiem dizia.łać Il& własną odpowiedzialność. Była
to i.byt poważ.na, zbyt za.wiła sprawa, aby sam
mógł wydać Jakiekolwiek ro2lk~zy. K.io wie, moie był to znów jakiś szatański for:t.el „Intellingen~
ce SeJ.'Vice", ktora pragnie zarzucić sieci na Cze-

- PB111i chce WlllÓwić we mnie, że pani obecnie
nienawidzi Tudziewicza?
- Nie mam zamiaru nic w pana wmawiać. NiC'
mi na tym nie zależy. Ale chcę pana użyć do włas·
nych celów.
· - Mnie użyć? - skrzywił hva:rz w uśmiechu.
- To d~yć śmiałe. Do czego to chce pani mQie
użyć?

- Nie mogę tego od razu powiedzieć„. Mlltlz~
się_ najpierw przel{onać, czy pan będzie odpowie·
dJ1ltJJ1 człowiekiem dla moich celów I

· - To dobre sobie! - Deme.ki ubawiony uderzy! się dłonią po udzie.
.
- Bawi to pain.a ..• Tak przypuszczałam. Ale to
WlłMnie dobrze. Zawsze jesteśmy zadowoleni, jeśli się coś dzieje zgodnie z nMzymi przewidywa·
ni ami.
- I co poni je.si.cze przewiduje?
- To, że coraz bardziej będę podohala się pa>
nu!
Dem.ski spojrzał bystro na Ha.nkę.
- C~y nie podobam się już paI11U?
- lliń„. ~ mruknął niezdecydowanie.
- Na pewno! Nie mam żadnych wątpliwoki
Niech się pan przyzna, że w pańekiej troskliwo·
ści o odsunięcie niebez!· · ~czeństwa od siostry od- ~
gryw·ało .f!lż peWIIUl rolę i osobiste pana zainteresowanie dla mojej sktroJD1nej osobyl
- Pani jest nadzwyczaJna! - zawołał tuhal„
nym głosem Demski, aż się kilka ~ób odwróciło
w ich

stronę.

- Jęstem tylko kobietą. My, kobiety. mam„J
dar spostrzegania o wiele hardzi-ej rozwinięty,
niż

wy,

mężczyźni.

- Nie &p~iewalem f>ię z panią takiej rozmo.
wy! Wi~ pani chce we mnie widzieć m;pólJJikła
do jakcllś &woic1t ·ćetclw. Musz~ poznać te cele.
- Nie od :i:a.zu. Na raaie chciałabym się &pot..
kać par~ razy z painem. poroZAinAwiać ot tak, o ai·
czym, by si" przekonać, czy będzie pan od.po·
wiedni.
- A jeśll n ie b~dę odpowiedni?
- Wiedy po:.:mkam ko~o innego.
- A czemu mam zawdz1ęaiać łaskawy wybót
pani?
- Gdyż_pan jest człowiekiem. silnym i st&
nowczym. Tacy Odpowiadają mi.
- A Notylski7
-- Pan Notylski jest to bardzo dobry człowiek.
szalenie miły, ale „ nie odpowiada mi.
- Zerwata pa.ni z n.im?
Pokręciła głową.
-To, co nas łączy.. jest tak nieuchwytne,
nfo
ma co zrywać. To tylko przyjaźń i sympatia.

ze

-

-

Przecież pa.ni~ 1nazywa swoją narieczonĄ?

Na

hrabieJDJUI

moją prośbę. żeby zrobić

DalsrLY

na zło.ść panu
ciąg jutro.

\lltlOS.Zl\C $łowę, kazałabym was roz.
str7ielać za popełnienie takiego głupstwa... Szkodzicie przecież swym. własnym iinierei!Oll\.

dumnie

- Nfooh panu\ nie boli głowa o na&ae intereły,
je&t pan.i tylk<> augielską agentką i basia!
- Tak, racja. Je6'tem tylko agentką. anpl~.
ale nie chcę nii\ dłlliŻCj być - wykfzfik,nęła Au~
n.a Morette głosem drżącym z podniecenia. ~ l i
tego właśnie względu przybyłam tutaj.„
- Z tego względu przybyła_ pa.ni do Cze-ki?
Z tego względu pani sama się ocklałtt w na4§1Ze rę·
ce? O. 2JD&D1V się na takich komediach •.•
Anna Morette zerwała się z miejsca. Oczy jej
błyskały gniewem. Oburrona do ootatecin~ci

- Pamiętaj pm, dwaj chłopi. l\J'iech pan to kę?
Komendaini po.ssteruniku mówił w słuchawkę
uczyni naitychmiast, ponieważ oni mogą jeszcze
głosem pełnym 1.Generwowania. Po dru·g iej str<>·
przekraść się przez granicę... Barozo źle. euczynin.ie drutu gł.Ośno wyrażano swe zdumienie i kił wykrzyknęła:
łe.m, że ich zo~awiłam w lesie, ale..•
- Ale przeciez jest to ~ierłelna gra! Jeśli fu.
An.na Mwette mówiła bardzo szybko, zdły ą.krotnie za.pytywano się o nazwisko kobiety,
która z.głosiła się do Oze-<ki. W końou szef okrę przyby.łam, to jestem g.otowa na to, abyście mnie
lifując si~ wprost własnymi sfowami. Mo:hna było
ro~.trzelali. A mimo to nie ul~kłam się tego I Ale
po .nj,ej poznać, że przeżywa nie.zwykłą ch•wi'lę. gu p.świadczył:
- Nie wydawać żadnych ll'Oz.kazów· dopóki nie niech pan teraz zadość u.cz~ni mo.jej prośbie i nie
Tej twarz płonęła, a oczy rzucały dzilWle ba:Y5ild.
Komendant posterunku jeszcze ciągle obsypy· przybęd~ ?o was. ~uż wsiadam do auta. Za jakieś ozeka na przybycie szefa okręgu i n1ech pan już
dw1e goozmy przyJadę.
teraz wyśle do lasu oddział żołnierzy. Jeśli mam
wał ją spojrzeniami, pełnymi zdumienia. W koń
cu wyjął z szuflady rotografię i zaczął ją porówGdy Anna M<>rette to usłY8Zała, wyk:rzyknęla zginąć, to niech on.i zginą wraz ze mną. Ale w danej chwili nie to jest najważniejsze. Najważn.ie_j
nywać ze etojącą przed nim kobietą. Wszyetko się
zdooerw-0wana:
zgadzało co do joty. Nie było obeoo.ie najdrob- Za dwie godziny może już być ·z a późno! sze j~t ujęcie ich, ponieważ posiadają przy s-0bie
niejszej wą.t~liwości. Miał przed sobą słynną a,n- Wa15z szef okręgu ia pope1nienie tak wielkiego tę szczególną S'i:aeję radiową i niezwykle ważny
~ielską agentkę, Amię Morettel Tak, to była ona.
głupstwa wyleci z posadyl Po lllkończonym śledz- I dokument.
Ale w jakim celu przybyła tutaj? Za tym musi twie przyzna rni pan fację. Niech pan do niego j
P!fzed budynkiem nagle dal :się, słys.zeć haJą.s.
s ię Uikry_wać jakiś nowy fortel „mtelligence Ser- . ,jeszcze raz zatelefonuje.
Do pokoju wazedł czekista i zrumeldował kom!'nvice". Należał.o teraz J>01Stępować bardzo o&troź- Pani nie ma tu nic do powied;,;enia - rzekł dantowi p<ist~runku:
11ie.
- Towarzr,szi1 Andrzeju, w pobliźu Bohrilm:miewnie komendant posterunku. - Niech pani
- W którym mi4'jscu mo.jduj11 się d dwa.i ljiedzi &.pokojnie i czeka na przybycie szefa okrę- wa. zatrzymaliśmy dwóch ·mejl'ZIUlych cbło~6w.
osobnicy, o kt6?ych pani wspominała pr~d chwi- !rUGdy uu ujrzeli, zacz~li ()cl~fole.c się !Zybkim krolą? - zapytał komenda.ni pcmerunku. ujmuj ac za
- Gdyby pan. i jego szef okręgu majdowali kiem. Z tego też względu zatrzymaliśmy ich.
r,łuchari~ telefoniom-.
Oa).9zy ci.u jutro.
~ pod '2l0iml rodtai&iali - rzeld4 Anna )ł()l?ette.
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Kalendarz dnia
CZWARTEK
Krwi

PrzeJ111jś1f.

1

P. Jezusa.
Rnm.olda i Teoba!.
da.

Slowiauki:
g'llsława.

Bo·

Słońca

wsch. 9.19,
zach. 20.0.
Księżyca wschód
22 53, zach. 12.01.
HISTORIA PODAJE:
ff6I) Zawarcie UJLii Lubebkiej.
1812 Napoleon tworzy rZl\d tym·
czasowy na Li:twie.
t920 Utworze'Jń~
Rady Obrony

LIPIEC

:m §l~~r.:;:~~t~A:
Polski.

oesmz w

gdzie m·eszka król

sensacją s'dową

fi-letnia. Michalina Ma~on.., stWlJ 'Pllństwu Ma~on. Ci baT
DiezwyJCle uufoLnion.a. dziew· dzo prz;~zalii się do diiec·
ezynka, która występowała ka i p00$ili pattnę Lebret. ab'V
jµi w wielu filmach francu- pozwoliła im
zmidoptować
s~eh, łtoi obecnie w ośrodku dziewczrnlkę. Mat;Jca .SedJUl;k
niezwykłego procesu.
na. to w żaden ~ob me chcia
Jest ona nieślubnym dziec- ła ei~ z.gndzie. Twiedziła. ho·
k·i em wiejski.ej panny Lebret. w.iem, że jttk tylko jej wa·
Przed laty panna Lebret od runki materialne się ~pra·
dała d1jieW10Zynkę ns wvcho wią, 158.JU zajmie si~ dziec-wanie bezdzietnełll'!t. małżeń· kiem. •
W mi~ml!ie Michatim
.1'11001 Cl SIĘ P' : CĄ
i:ac~ła zdredi:ać W•ielkie !dol
ST OS UJ PROSZSK
nośet drtunatyezne. Wkr6t.ce

teatra111y ~oŁ

Ot'O pewnego dnia do adwo
kata iJ>aMŁwa Masson zgłO!ił
się niejaki Ardouin i oświadc~ył, źe je$ł ojcem dziewczyn
'k1. Zdołał ozy&kać na to dowody ri na podistawie tych do·
wodów wyr.aził zgodę na to,
aby państwo M~on. zaadoiptowali jego córkę. Adwokaci
panny Lebret nie tylko, że nie
chcieli się zgodzie i; tym n<>·
~ stanem · rtZeczy, ale 06karży1i Ardouin.a i państwo
21.:ostała zaa~ażowana do fil. Masso.n o oezuetwo.
m.u i zdobyła. wielki\ popularArdou:in jest o 'l:t lat riar-n.ość.
ny od matki dziewczynki.
Obecnie, gdy dziewezynb Rozpoman.ie czy Ardoui~ jest
za~ęła w.iele zarflhiać, JDJ&ika rzeezywli~cie O.Jcent Michalijej zażąda.ta <Od. państwa Mas- ny je5t niezwykle skomptikoson; a.by zwr6ciR it:j dzi~o: wane ,j z tego W7lględu ~ąd od;
Państwo MaMon me chc1eb roceył spriawę, ahy powołac
si-Q jednak u. fo 1.godizić. Pan szereg świadków. Pa:ryż
na L~bret podała fob więc do wielkim napięciem czeka Jl4
i;ądu 1 B(>rawę u.a pewnt> by wy J wynik tego jedynego w swograła. gdyby nagle nie zaszedł im rodzaju procesu.

zl

Niebywały

wypadek na poczcie

W dniu !koronacji Krola Je-rzego VI tysiące prywatnych
osób wydało do Anglii na ręce now~go _króla listy z powi~
sw'WaJ:u.am1. To samo uczy:q1ł
tównież 14--l. Teod. Jerlic z Ko
cm w Jugosławii. W')'ISłeł do
kirtSla bardzo długi l'ist, w kt6
rym życzył mona.n;ze, aby po
wtwową.

Liet ten ma.dresował ny

Jor2Jego VI, króla Wielkiej
Brytanii, CfJSArza Indii i wład
ey za.nJOMkich dominiórw". Ad
res ten nie był pełny i nie cał·
kiem doacladn.y, ale chyba do·
statecznie wy~ny. Tak puy
najtnin~e_j sądziły jui~słowiań·

skie władze pocztowe i wysła·
ły ' gio do Londynu. Ale innego
ZJda:nia byli londyńscy unęclnicy ~owi. Łamali S'Olhie
głowy nad rozwiązaniem tego
1ptell1ru

~at w apL J skł. 1ptecz.

~

Dziwr ww1tw6rniach lilmowrch

!

od lalek" i
.

„Odolątrwacz

telefoniczni"

Gdy ktoś nte„owdany do- pracownik z rolką czarnego l czyzna, który obsypuje klam·
stanie się do ~te~er filmowego p~pie~u i w JK!Wietrzu z8:kreśli ki i rurki w?<łooiągow:e ·pud·
KTO
w Hollywood. i !1Jrzy '! u.meb· ~1elkie
wo~czas zw1e~a- rem. Przeciąga on niklowe i
lowanym pokoJU męzczyznę, Jący stw1erdz1 z przeraze- mne
błyszczące
metalowe
walącego ~ięściami w !Jtół, sk~ niem, że omB:l. nie wpadł na przedmioty cienką warstwą
honow przeszło m~eszkancow. ZI
czącego z Ju.zesła na krzesło ł szybę. Od chw1h, gdy pewna wosku, aby te nie poły~kiwały
~~~ łr.1t.EL1il~i:~up.7'S- pr~wadzącego zaci,f(te boje l. akt?rka ~vpadła .JW. cienką szy i ni~ odb.ij~lY. światła.
,
f836) ttl~y francuski fizyk i 1114• kazdym poszczególnym meb· hę 1 rozcięła sobie twarz, wsŁy
N1emme1 ciekawy zawód utematyk. :many był ze swago ~oz· lem, to nie powinien pomyśleć, stkie szyby, które „nie wcho- prawia człowiek „od lalek",
targnie~~ Pewnego ran za11nął że ma do czynienia z obłąka-, dzą" dO filmu, sq zalepiane który spędza czas w ten s~
.1n11 g&ies zegarek •.Pcs1ła
lfst. nym. "'M ę.t.czyzn~
"'
t en wyk <>!lY . pal?1~rem.
·
Na lezy.
·
how ł ei;n ~o'h, ze.
· two~zy, ~h.~era 1· reper:u
L'~
cło przyjaciela. u ktąr~go J!awił
ltbieglogo wieczoru• .z .zanfaniem, wa bardw powaznł\ pracę. Mu wz1ąc pod uwagę, ze wszelkie Je lalki, w1elkosc1 normalnie
CQ" nie Z?stawH. rrzrpadkii:m ze• si wypróbać,
czy żadna ze szkło, które ma być sfilmowa- zbudowanego człowieka. Repe
garka u. weg~. Lta m~ał dopmk:. sztuk mebU, użytych do zdjęć ne, musi być tak czyste, aby racje zajmują mu większość
"W teJme
chwili
zegarek
111ę
•
Tego .rouzaJU
__ ..1 • ob.ie·
ktyw go nie
· w1·d zia.
· ł, a to, czasu, pomewaz
·
· la lk'1 te są u·
•aluł
tru.diwłaśllle
aię więi:
z poszu·
nie
sk. rzyp1.·
kiwani~ Pozdrowienia".
dźwięki mogą bowiem zepsuć czego nie widzi obiektyw, nie żywan.e do skoków w przemnóEtwo zdjęć dźwięk~y~1. moź? dojrz~ć o~o ludzkie.
pąść, ~o z4e~zen.ia się dwóch
DA pnykład. C()by było, 1ak.b·f
N1e wta;emmczonego musi samolotow 1 innych katastrof,
n~le miłosny szept byJ przer· zdziwić również pewien męż· pokazywanych na filmie.
wany przez niemiłe dla ucha
Z wyliczeniem tycl1 zawo·
sk~pn.ięcie krzesła.
dów, nie jest je~zcze wyczerPodczas 5'P~eru po ·atelier
pana lista ciekawych zawo·
fittnPwym., można nagle być
oów amerykańskiego miasta
zatrzymanym. i przy tym WCil·
filmowego. Istnieje tam „szef
le 6ię nie rozumie przyczyny,
personalny" dla zwierząt, prze
dis której pracownicy prosili,
znacwnych dla filmu, „zdo ·
aby się zatrzymano. Dopiero,
bywca antyków, który więk' gdy nagle minie go pewien
szość czasu spędza na licytacjach, w antykwaroiach i sta·
rych domach
szlacheckich ;
„wytwórca mgły", człowiek,
który goni za pięknym rysunIntymne rozmowy lk$a z Czytelnlkeml
·e SRAW kiem chmur, kopiuje go i do!'U
tarc~a dla filmu. ·

Daezcm czterdziest<>dlliowego

Pmyczyną. Stl\d ~okre tai.wa
l poteDl
~lE,aiE:
Szwecja. królestwo konstytucyl·
~e, eoeiada 448 tys: km. ~w; i 6 mi·

Wit

1

wyiSłano

go z powrotem

w następują-cy a~ób: ,,Do do Jugosławiii.
Jego Królewiki ej W_ysolkości
W tych dniach list ten wrÓ6

1

•

mgadnieni.a, gdzie miesizlka
król. Lim: przeleżał pięć dni w
jednym miejskim urzędzie po

C.lltow'Y'Ill, następnie p:owędr<>·
wał do drugiego (na to wsika„
zują stemple na liście). I tam
nie wiedziano co zrcibić z tym
fanit:em. W końcu umieslJCzo.no
oo nim 111apis: „Adrets niewy·
myślnie kierował nawą pań· sta;~jący, adrooat nie zna•

llSWIP
, be.zpo wrotente, s AL v A T o R
w. Borowsklece
1
I
ODCISK
......„„„„...„„„„„... ...„„...„„„„„„„„„„„„„„„„...„„„.

:!~~ r2ń. drugiego,
lub
„(złowiek
,
•
0

w niej iście

wiedzą

llnqlicq nie

x..

cił do Teodora Jevtioa, który
hairdzo żałuje, że wskutek biu
roikMty-zmu a'llgielskicih wrzęd~iów ~cm-owych Jego list
nie dotar!f
do
mornal"c:hy.
Wkrótoo jednak się pocies•zył,
po.niew.aż pewien amerykiań·
ski zbieracz niezwyikłości od·
k,up:ł o-d niego ren dokument
za 2,200 dinarów. Tyle chyba
jest warte świ-adedwo, jakie
wydała sohie poczta anigielska, sirwierd.zając oficjalnie,
że niemo-że maleźć srwego kró
la. Aby uniiknąć '\\TIS'zel'kiego

ni'6p()r<>z111lllienia n~leży zaZIIla
adres był pi1Sany na
maszynfo i po angiebiku.
Podobny wypadek, kttór1
przy tyun. nie jrast pozhaiwio-

czyć, że

ny humoru, wydarzył się nie
dawno w Ameryce. Pewien obywoate} ze stanu Ohio W)'5łał
Est do prezyderutia R<001SeveHa
i na kopercie podał pełne imię
i nazwisko. prezydenta, napisBJł „\Vruszyn,gton„. z:amromi•na·

jąc podać dokładny ad'res.

Ku jego xdiumieniu li.st nie
pod ~azany adres.

przybył

Po fozecli dniach otirzymał go

z powrotem z naipitsem: ,,Pana
Roosevelta nie można 2'!Jla·
ef;ć".

Ws-ktite • te~ wyp•adku o·

p ~nia publiczna 2Ja·zna romiła
się z. treściiJ liistu wysłanego

przez obywatela ze sita.nu O·
hio de swego preiydenlf:a. O·
bywatel ten nie zgadiział rS<ię
na związek małżeński sym
pr·ez-ydenta i 5We ail'!gumenty
wykładał w 0<1'.5·zer.nym liście.
liczą-cym a'Ź

16 wtMn.

„ ______

_llE'I_ _ _ _

W CZTER·Y OCZY

• k •I trran
·z·
p11·a
M

Tłumaczenl

P. „Lim.ba'6. Pyta Pani o kNlj rodzin~. Ozy j~ Pan.i ~udwziem·

A

w _godzinach

wieczoro-

wych, gdy w atelier wielkiej
0
ne
oddanie
ąrawr
pod
c1
opbtii
~d~ć
p:.j
~;:,
d~&::aw
~~~:
wy~wó~
i~t tazupełni~ cicho,
P. STEFAN K. donooi nam:
941
pis• wi 11 ~ia ujdde poprawa. Proszę m<!zna u1rze<; 1»: D?-ęzczyznę,
„W łYJlł llltllYJD dQDUl, eo Ja, mte· Roclzln_y C:zytelaiczes .uaiego
JZU pewien pan. Trndno •oble wy. ma. C@ łąki człmriek 111oto J>yt być wytrwałą.: troski miną, a po ktory uprawia dziec.inną zaba
obrll~lć, eo to ~ b'l'&n.. To J•Jdś wartr
nich §rzyjd3leps:ię dni. Na pewno. wę ze słuchawkami telefonicz
"

potwór w ludzkim ciele!
Niemal ~odzic!Iłllie wraca

tło do•
:r; dzieć

-~.t'•t: ~~Le'io~J1.r

= w!da

uwet bedue od oie10 k~ać ia to
z donui, bo bije j4 opłaty. Skoro1i,_o •tac M p1faństwo,
i dzieci. Jdeli nie zdążą nclec ~~c~~J&ioi J1~~
drzwiami, to uciekają t>kMmi i
porterowego m.ieszbnlo, ąiekłedy su~ •prowadu do doma n.a pfJail·
stwo kolegów - talleh nmr~h pi~
•ozbjjąjąe się.
to foź ·nlc dziwnego, 7.e clziecl są jak6w, Jak on.
llorwowe i mizernhdkio. Gdy tylko c'~hz{!kfe ~kłnf:l.:.11,J'ł PfiY•t '!!_',:Y•
1dyszą, ~ ojciec w.raca, dJ'i4 i ącie• .....,
t.e
_...
ptJchną, a WIZ)'ICY to Iły•~ J>o
~i· ą w konulncb. 1 boso.
·
ethnn H jeJP żon~ okropnie na u niego zawsze wszystkie szerow ciekły. Dlaczego nie wezwie J>O. ko otwarte.
IJcjłf Ale jest taka qhu.kanłlt
Ma podolmo około 40ł zL penJJJ
może się boi, aby jej nie byłe> je• miesięeinej, to może się rod>ij.ac.
Ale
aieeh p~yqjllln:i.ej nle ~twi
~zcze gorzej, gdy J11ąt za to zaci·
aie mlcit •ię na niej i na dzie- tlę na.d diiećmi i i.oną. bo tU. dąprawd1 nie można. Chciałbym, aby
ciach.
Jełell o mnie ehodil, j~łem w tej ~llly ogół 1U, wypowiedi;i4ł, co <I
ctłłej sprawie zainteresowarty nie takla ~lowleb myśU i c:iy ~n
tylko pośreduiĄ jako obywatel i ciłowlek wart. ł.o go święta ~lemi11
współlokator, ale nawet i
beipo· diw~a'".
;;redn.io, bo tea _pllD, wracaj§e pl·
Jany. wykrzyku)e .truzne br11dy, Zgodnie z tyczenjem p. St. K. pod•
ktwo nasie dileei mbnowoli muZlł dajemy tę spraw-t sąd.owi opinii pu•
bHcinej nar;zej ~odzi.uy Czytelni·
wntn.cbf Wił~
·
Takiego awJJdumlk11 P9Wiano eię cz~j. Chę_t.Jiie ()'tworzymy nasze ł11·
ubrać do jiskiegoś u;pitiilA i leczyć my kaźdeJUU. ktll chce $iq w tej
Jeio P-iJadśtw-0, bo on ldedyś wła11· s,prawie wypowiedzieć. Nie odxµóJJe dzl.eeJ po:i:ablja, 1dr !!le zdlt!q wimy icli róW'!'-leż s1unemu askar·
żonem1L Przę:ciwnie, nawet gorącQ
ue!ec.
P...ill>ym
t)'lko et wydn· ~ zaęhęcamy, Aby przemówił w
kowanie tego lliiła. ole l 4tweatual· ,we( obroaje,

t11u J.'iJnny tak, te at tono

ał mt1.sł u.dekać

2

Oso·j

nhymik
•• Pod n~i wszyskłtkie e~uo aw i, a1e we p~zy _a da ich

P.ani jakieś dJ1że zmartwienia..
ba, która Pani wyrz.ądzUa 1'.rzywdę, do ucha, pozwala tm tylko

o-

t:e•::!::t it będzi-~
miał!' f!PO!edprzykrośoi. 0·1 _eaść i kołować w powietrzu.
trV.itO:~P!~:.;.~howr p~zei Jełf~ tok„~plątywadc~.telefo~icz
'*'"

u

*.

me

I

~~~ż pr~rien!~niłr~ta

'

„Doprawdy nie wiem, jak mam wy·
razie Pan11 swój zachwfe Przecież
to. jespt zdu.miew6Jllce, . e wsk~z!ll
~
au n~ podsta'Yliił wnu. gu~e
tllleszka móJ brat, ktorego pr.zec1eż
nigdy Pan nawet nie widział. Istotnie po przyjetdzie do Warsuiwy
.twierdmłem. te kupił on m.ievka·
nie na GórezewskieJ. Nie chciał się
zo mną nawet przywitać, ale n~a o
tym t.:hciałem teraz pisać, tylko o
sw.oim hokWie dla naszep-o Jamowi·
dz:.lłcego Tiumaeza snów'.

tory „skła a codz1ennie wizytę 500 aparatom telefonicznym wielkiego atelier i
doprowadza do porz11dku ich

ny • .

--.-„--------•
s~u.ry.

"'

FRONTEM DO MORZA!.
_ _„ _____

Pr7watne

SEANSE

u·ROLFA NELSONA
ROLF NELSON
.ny jasnowidz l psycholog ebpe-.
udziela odpowiedzi na
:iajbardziej zawiłe pytania.

·yłll:mtalnv

widzi

przyszłośC
ludzką

w transie Jasnowidzenia.

Wskazał~

właściwe clrogi źyciQwe. Tysiqce 111•
dii zawdzlęcia mu swojr szczęście

osobiste.

CZYTELNICY NASI

chc11c uzyskać prywatny speeJalay
•,an• w cztery oczy a Rol!a Nelsona
są .a (' .azanlem knponu pła!'I\ jedynle
zł. 5 zamiast 10-ciul

ml_ _ __

Od dzlltiit zapa· łkl
tallsze!

p. ZuleJu Nr. 293. Są duże s.z.anse. że 1Darzania P.anl o za.wodiie
aldonkirn ZUZQZI\ s.ię. Radzę zacząć
przyjmuje od '.J:.Ciej ® 7-mej
Poczy.n.aj8l! od dziiś za;pa·łki
od jakiegoś ze!!połu amatorekie,o.
Po.wa fani mił~o blondyna. Bc:dzic są tańsre I Pudełko za•pałek., WARS..:AWA uL PIUSĄ. XI ~ m. &
podróż za gramcę, ale jeszcze nie
kitór~ ikoslltowało 10 groszy, Zamiejscowi ..>tnym:ić mogt odpopr~~~<?
wied.l listown11 w eiągu 7 dni pq
Zb14kan11. sar~nka. Ktoś z osób z cLniem dzi.siejezym kOs?Jtuje nadesłaniu pytań. daty 11rodzenia
bliskich b,ędz.i1' niod<>magał lekko. tyl1ko 8 grosizy, a pudełko za 5 o~az zł. 3.50 ,-amiast 8) w ~na~zkitch
Będz:fe Panj w tym roku na pobi:ze· g-ro.szy. potaniało do 4 groszy.
pocztowych.
biel Poi;rzeb ten nie dotyczy ludzi
Kupują·cy
za·pałki
winni
=----K-UP_O_N_U_L_G_O_WV
_ __
bliskich Pani. Otr.zyma Pani pieziwraooc
baczną.
uwa·
g
ę
na.
ce·
nwb:e. Sprzeczk• będzie, z męt·
.,_
...._ul Rolfa ~els„na
i
n11 seans

GY..~

~

ROLF NELSON

______ ___________

=- -·

Kongres Chr1stusa-Króla
został zakończony

We środę, na za.kończenie n al. Marci<Il!kowskiego i ul.

N<>:·

roczysio'ści. 7JWiazanyoh z Kon wej, oioozony był z praweł
"'resem Ch~ystusa Króla w strony &2'pale'rem lkorporac~

Poznaniu, odbyła się na placu
Wolności urocz)'!&ta msza pon·
tyfikailna.
Całe śródmieście między
uliicami św. :Marcina a Poclr
.
St R
p
tową i ierack tego a · yn.·
kiem ot-OOZyły Od w~zesnego
rana korid·ony wojigka.

akademidkich w barwny
strojach ze szt~d:arami i do:
hytymi szpadami, po leweJ
przez niższy kler z całej arChidiecezji i kilkunastu szambelanów.
Pierwsze rze.dy foteli tJ5ta•
wi·onych naprzeciw oliarza,
zajął ep1skop.at i wyilsze duchowieńsh•.o krajowe i za.g~a
nioczne z biskupem morsdum
ks. dr. Okoni~v~s:ki.m, geneu·
licją, diowódcy formacyj, stacjonowanych w . Pozna~iu i
korpus oficerski garmronu,
przedstawiciele władz i insty,
tucyj.
Po południ1u odibyła się mi~
dzynarodowa manifestacja ka
tolicka pod pomnikiem Najśw•
.Serca Jezusa.

Na ulicaich, iktórymi posu-

wały się konce.n.itrycZlilie ku
pl. Wolności .nies~o~czone pochody onga·n izacyJ 1 s.t1n~arzy
s~ z tr!1nsparent~1. i :r·o1JW1anym1 chorągwrnm1, utrzy
m~'!ła · ~roro~y p.orząicJ..ek
pohCJ!l p1~za I koillila . ora~

Mość szłan.dM'll ;? J?· p. orderem
~utu1e .dQwQ(ic;a ~ułku P.łk. Grodzki..

°'9ea:ysty moment 'delioracji przez Jego Kr?lewsli!l.
.MieJiała
~alecznego". ~a lew~
.

stoi i

.

f~?J<ma,r11;1s~ . porząicHrow1
N°k.1CJ1 Kaiohdk1e1.
Olbrzym.i, 14-metrowej wy·
sok{)Ś.ci ołtarz u skrzyżowania

Przeciw zmianie
kontroli
Niemcy i
wypowiedziały się

Włochy

WNDYN. Komitet nieinter mol'lskieJ okręty włoskie i

wencji zebrał się we środę w
Foreign Office '{>Od pr:ziewodniciwem lorda PlyJ)loutha.
Amhasadm
Ribhentro-pp
.pr ; ybył w przeddzień wiecz-o
.rem samolotem J.o Londynu
celem wzięcia uchiału w po·
siedzeniu podikomiietu, na któ
re przyjechał w jednym samocbod.zie z ambasadorem
Włoch Grandiim.
Propozycja angielsko · Ira.n.emska, aby zastąpić w kontroli

niemieckie przez okręty am.gieLsikie i IrancUS1kie natrafila na sprzeciw Włoch i Nie-<
miec, _które t~ierdzą, ż.e ~ro0
pozyc1a grozi zachw1a.n1em;
równowagi w wyikonywaniu
.koniroli.
Reprezemani Sowietów wy.
1powiedział się na rzecz pl'O"
pozycji franowsko-.angiel5'Eei
N a.s-tępne p<>siecLzemie podJOO..
·mHetu odbędzie się w pi~te!'lt.

Przewódca straikowv aresztowaar
za

plaąowanle
.1abotazu
„
~·
.._,
-.1.1 ....... L ......
.1

7Alfteie prr.eClsławia

&Ola Karola w momencie odbierania defilooy ~ p. p. Na łrytianie

widamy również ks. Michała, obok którąo stoi Marszałek śmigły • Rydz, dalej minister

Spraw, ~ Beck, minister 8P.raw W ~jskowych gen.. Kasprzycki oraz Inspektor Annil gen. Fabrycy.

•Wrogowie ludu" na czele
Prasa

SOwiAcka
n;

oświaty

o tro'LIS.
"a tadl .• faszrstadl

WARREN. Został wydany na: wa.n.o jui trz.y osoby ~
.k.az aresztowania Gus Hall'a zewań~ których Guss Hall o..
jednego z przyTWód~ów i <>r- pracował szeroki plan ~
ganizator~.strajkn.
ŻOWJ;\ am. inJ;t. zam.ie~ WJ:'I
Wfadomosc ia
wywołała sadzie w pow1ehize k.ilka mowielką sensację w Sianach stów, fabryk i torów. koloioOhio i Pensylwanii. W edłu!? wych.
ośWliadczenia władz . areszto-

Lwowska grupa parlamentarna
domaga sit: sesji nadzwyczajnej
Y'. sali posiedz~ń Rady MiE?J I st~pow~nia m~tropolity ba·
sk1e1 we
Lwowie odbyło s1ę kCIW6k1ego Sa;p1ehy:

MOS.KWA. ,,,Za Komimisti- rozpowszechniali wiadomości,
Troolciśd i faszyści, pisze we ś~ę ze?rani~ grupy re~io
Grupa r~gionalna posłów i.
ezeSkoje Pxciswieszczenie„ za- dyskredytująoo politytk~ par· ,d ziennik, prowadzili swą szko nalneJ p~ow i. senatorow. senatorów ;;Lewód1Jtiw dału

mieśeiłio dł~y. artykuł. z
kitórego ~a, ze całą p~acą naUk.ową, .1 kultural.ną kiel
ł
:row~ 1 pra'!.1e U ączme !'wro
gow1e. ludu • ,Dla .poparcia ~go tw1erdzema pismo cymie
nereg pr?=yk~a<ł.ów.. .
•
W .k?m1sar~ae>;e .~.iaty Rehki Rosy.JskieJ głown.ą .ro-.
od
..fil
gr~a·' ar~z to~an1 JWZ
;,.~agowie ludu F.r1.edland,

tii na Ukiramie.
Zwolenrucy Trockiego .i Bucharina korz~a11· ·.., op1"ek1· na
...
czelni.ka wy ziału wy2Jszych
szkół w lud~wym komisariacie ośwjaty Oracheszwili, kitóry został zdemaskowany jako
„wróg ludu" i aresztowany.
W niiek.t órych szkołach Replilihli.k:i Tata:rskliej były organizowane grupy nac.ionali~o:W, a.na~ świątlrow- styeme, które podburzały słu.ki 1 ~ielu i~yc ·
. .
ohaczy przeciw poliityoe partii
,W lD.S~ytu~Jach pedfigog1ez- i władiz sowieclcich, ii szerzyły
11ych dz~ałah zwo~emin.1cy Jroc nienawiść do narodu ros:yjkiego I Bueh.arum.a, .k:torzy &ki~o·
a:tu.~ie obniżali poziom n~po6Z02legOlnyich
nczania. Poo~adzon.? ... ak.e1ę IP'l!Zedmiofów h~y wyllrorzyiloon~re"'"'<ll·ucyrn.ą wsród: stn· istyw&ne przez ·„wrogów m·
dentow. .
„
~ idu". Ili6torioa n~ wyikiłada.na
, ~rektor Je.dnego z i!my- była wedłUlg' podręcznilka Pofutow ped8;gogicmnych gr111po- iktr-0~lciego, n'Zlllarnego .za
"W.ał kolo 5'lehi:e zwolemm<ilk&w s21k:odliwy i ~odny 2'1 l:o.n·

V!

w-Yuaar

"F~eg<> i. ~?wiewa ap<>- eepcją mall'bis#Jows.ką.

srć!<f nauozycxeh

l

stud.eni<;>w~

kt_?r!y
. ~ozpowszechmaJ1
wsrod studiiuJą,cych os~zer6~-:W.a :na c7JIQD/kow rząd'll! 1 paTti1.
W .imnJ'lDl instytucie „wrogowie ludu„ prop~o-owali teorię ra~illIIlu. Nacjonaliści u.kr.a~ , którzy przenieśli
•ię do Repuł>H:'ki Rosy~kiej,
A

Czy

jesteś członkiem

Ligi Moraief?

\

Wi

{PrzyiP.omm.ieć nale.ży, że Po

krowsk11 wedłUig Małej Encykl_o;pe.d<ii So~edkiej, jest najw1ęhz.yim historyikiiem mrurik51i
stnwskian. Lenin oen·ił go haTdzo wysolko i zafocał jego hisiiorię, ja'k-o podręczniik s:tlrol·
!Ily).
Wro~e i szkodnicy, pi<Sze dalej dziermi'k, rzucali osz

:7a:!;tJ1e~ ?:r~osJ~~~s~~b~

dni.czą działalność .i w dziedzi- Przewodmczył w1<!emarszałek
n.ie bodow';"Ila szkol._ celo~ol Schaetool'. preZoee g~upy.
były "lrVb1erane rueodTVVW'leZebra.me uchwaliło na.s·tę·
··;
·r~„. •
dn:e miejisca na s21koły.
pującą rerolucję w sprawie po

Zdolność

ba1·owi czerwone1· armh

zmniejszona po ostatnich egzekucjach

.
.
.
.
. TOKIO. Przybył do Char- ~ spęd:z1ł w. Moskwie dwa dm
fona g~nerał Masaha.ru Ho~· i stał w Jednym h?telu z
~a, kt~ry_ towarzyszył ks1ę- marsz. Blu~herem, Ictory po~11.1 Chicb-100 ll!'1 uroezysto- dohno mus1~ł w charakterze
sc1a~ koronacy1nyoh w: Łon- członka ~pec1:il~g.? trybunadynie.
..
łi; skazac na ~.~1,erc s. ge~eraW. drodze powrotne] ~· ~o~v, ahy do,~1esc sweJ w1erno
Homma przybył. do Moskwy SCl Stahnow1.
.
. .
18. ~zen\Tca w ruesp~łm.a ty- . Gen. Homma wyra~1ł ?PH).1~
dz.ren ~ ~el~1:u 8-mm ze, ~asowc: egzekuc1e .1 ru1p
generałów. SOWJecJcich z Tu-1 wsr?~ ~<>Jskowych , ~Je~1e
cha-czewskreh na cz~le:
od~11ą się na ~oln?."C1 bo10Gen. Homma OSWtladczył, weJ czerwoney arnm.
·

mogły powtórzyć, zwrócić się

do posłów i sena.t orów R. P.
z propozycją 2lgloszenia ·wnio.sku do Pana Prezydenta Rze·
.czyj>Ospolite. j o otwarcie sesji
'll.admvy.czajnej, celem, uchwa·
leni•a ustawy upoważnia "ącej
Prezydenta R. P. <lo w dania
dekretów niez:będn -eh Iła załatwieni owy· )' ·
· a p
zszeJ sprawy,
a wymagającyich wpraw.a dze·
'li
nia zmian w obowiązują•cym
.W-0j.s ka .nądowe ewakuo- U1stawodaws·twie.
wały wi~~szość ludnośei tego • • • • • • • • • • • mi.as.ta. W ciągu ostatniej no·
kOŚCI.
CY' gwalt-OWtD.a burza znisoozyła mosty, ~udawane przez sa·
permV', tak że od.<lziały pow·
stańcze musialy przebyć rzePrzy zbiegu ul. żela2'Jn.ej i
ki wbród.
Leszn-0, w Warszawie, gdzie od
, ..
„•..,.,.....~.-.~-.-.-.-...•„.-.·.-...........
bywa s.ię rozszerzanie jezd~~-~·:;~;~;;·-·~;;~~;~·=-~:„:„ „:„„:„„:„.: . ni, robot.nicy wykopali czasz·
kę
lud:cką,
kobiecą
oFUNDUSZ
raz kilka- piszczeli. WykopaOBRONY
'
ne kości pr.zeniesiono do 7 koMORSKIEJ
mis., a ·następinie - na omen·
.-- :ało P. ~O. :;ł68ł mrz Da Bród.no.

z h1·sz·pan'slc1·ego frontu w.:1lk1·

SALAMANKA. Korespo.n·
dent Havasa donosi z pow·
st·ańczej kwatery głównej, że
na fiWilcie biskajskim. pow·
sfańcy w dals.zym ciągu posuwają się naprzód, zdobywając
dalsze sianowiska rządowe.
Po ZJ(iohyciu stoików Espaldeseca. Sofica, An·gosfiuT-a i Gi~' gz9 ~:f:C~h ~~r:t:;

wódkę i jest typem

pij,a ka, Arhaliza i źród!lami Pozanco
Tozpowsz.eclmia:li
anegdoty woj.ska powsta.ńcze s:Łrunęly w
kontrrewolucvj·n e, rysunki i oo~łości !kilometra _od mia- .

.hryb.ł:urv.. .

dlniowo • "'\
·od.ncih,
ająd
wyraz wllburzeniu aik.tem sa·
mowoli ks. metropolity Sap!ehy, który obraził ucziucia Narodu krzeno.sząc samm\Tolnie
J f P -- .J
sreząt ·i óze a
ił•stLUJskiego,
a uczyniił to wbrew "\'l'Oli Pa.•
na Prezydenta Rzeczypospoh
tej, oraz bez powiadomienia l
zgody Rodziny, po&tanawia
dl ... uzyska:iia zadośćuczy:ii e·
nia oraz •rękojmi, ile tego rodzaju wypadki nie będą się

8ła fV~

·

Wykopane
ludzkie

.,. .„„w.···-·.-. . „.-.. .

-.„-„.

I

Str.'

Jadwigę

przewiezi0010 do Cytadeti, gdzie miano wyk„
wyrok śmierci. Posta.nowiła nic nie mówić o twej ci4·
ży, by w ostabn.iej chwili rozczarować katow. Gdy jll sprowa.dZ0010 na miejsce egzekucji i miano odczyta~ wyrok,
odezwała się nagle Jadzia:
- Jestem w ciąży, z jakiej ncji ubijacie moje dziecko?

.4ać

Na placu egzekucji zapanowała konsternacja

·. i zamieszanie.

Prokuratar sp.«>gląda spode łlha na Jadzię_ ii są

Azi w pierwszej chwili, że to tylko był kawał &kazarnej na śmierć po to, by powstrzymać egzekucję.

-

Tałt.

czwartym

Nie skłamała: jest naprawdę w ciąży. Na}o
prawdopodobniej jest oheCnie w czwartym mie-

fo jm'f. mołliwe. Kobieta czuem w
miesiącu może nagle J>O'CZUĆ porusze-

nia płodu: w chwili wielkiego zdenerwo1\'a.nia„.
Zdarza si~ to co prawda rzadko. ho kobieta czuJe mchy dziecka w p6źniejszyćh mia!iącach~ ale
·jest to zupełnie iąożliwe„.
· Prokurator ZWtraca się więc do Jadzi:·
- Czy ma pmi męża 7,
-Tak.
- Gdzie jest obeonie t
-- Za granicą.„
I Tu pułikowmiik Iwanow zerwał się z miejsca i

Nie zwraca więc z początku uwagi na jej, słowa
i Miłuje dalej czytać wyrok.
·
Ale Jadzia krzyczy na głos:
.
: . 1eJ
• • m'ł""
..~ o r l'.!:,_,_!
•-~ t
k a- Przeci-eż powiadam., że jestem w ciąży? Co krzybU\IKł
amie,
i~1 JaJL eraz na
~ciel Jak śmiecie mordować dwie żywe moty
tordze„.
na raz! Czy moje dziecko zostało również skaza- Mój mąż jest za granicą - powtórzyła spone na śmierć?
kojnie Jadzia.
Głos jej jee.t tak donośny, Wt oburzający, że
- Dlaczego pani nic o tym nie mówiła na roz·
Aawet prokurator, który by.I świadkiem in.ie jed- prawie sądowej?
nej egzekucji, pm:erwał nagle czytanie wyroku.
- Na jakiej sprawie? - udaje Jadzia nagle
. Na mocy prawa nie wQlno wykonywać wyro- zdziwienie.
ku śmierei nad kobietą w ciąży, gdyż n.ie wolno
- Na pani sprawie.
.
~a.bijać dziecka, chociażby z tego tylko powodu,
- Nigay nie byłam przed' żadnym sądem,
że ieszcze na świat nie przydo.
oświadczam :raz jeszcze, że zaszła tu s.traszna poProkuratQr jest więc zaklopotany. Czy ma myłka„. Nazywam się Adela Głowacka„ .
.tozkazać katu. by wy.konał egzekucję, albo odło
Prokurator nie zwraca uwagi na te słowa JażyQ wykon.runie kary aż do chwili, gdy lekarz z.badzi. Zna je już d-0hrze. To nie powtStrzymałoby
da skazaną i stwierdzi, czy jest ną.prawdę w cią go od wyk001ania wyroku śmierci, ale co innego
. ?
.zy.„.
j~t sprawa ciąży. MutSi się tu liiczyć z prawem.
- : Boi się sam zdecydować wobec tylu świadków, Musi Odłożyć egzekucję„.
&usi ednak liezyć się z literł\ prawa. Radzi się
Zresztą, badanie nie potrwa długo. Kat może
więc ekarza i kisiędza. Lekarz uważa, że należy
zaczekać. Wojsko, żandamni, lekarz, wszyscy mosprawdzić prawdC>mÓW1DJ0ŚĆ skazanej.
gą tymczasem zaczekać. Pro.kuratoi:owi wydaje
- Co prawda - dodaje - kobieta ta zasłuży się wciąż, że skazana świadomie kłamie, by odła zupełnie na karę śmierci, ale jednak prawo
wlec chwilę wykonania wyroku śmierci.
przewiduje, że nie wolno zabijać kobiety w cią
Prokurator rozkazał sprowadzić natychmiast
ży„. Jeśli, ma ~d~i~ ~~i~~·. to m.·e .mam pra~a leikarza-akTuSzert4 gdyż obecny lekarz nie mógł
:~zywac : na sm1erę'· rowruez i dziecka.
·
po<łj_ąc· się zhaicła:.nia-: sb~ane;t. ·
.
.
( P-troJrnratór· ź"W"?-aoa 'Się 'wlęc d-0 Jadzi:
··• '
Na placu powstaJ-& w1elk1e zanueszanie. Iwa- Dlaczego pani dotychczas milczała o sw'ej now powiada:
ciąży? Czemu pami dopiero teraz mi o tym opo· - A ja bym na nic nie zważałL.
·wiada?
- Nie, pa.nie pułkowniku - odrzekł na fo le' ;...- Nie wiedziałam dQ niedawna, że jestem w karz. - Płód w łonie skazanej na śmierć w trzeciąży„.
·
cim miesiącu zaczyna już żyć, a zir·esztą, może -0na
- Dopiero terą.z, w ostatniej chwili przed eg- jest już dłużej w ciąży„. żywego dziecka nie wol.tekucją dowiedziała się pani o tym?
no zabijać„.
- Mniejiąza o fo, panie prokura-forze. StwierJaidzię prowadzą z powrotem do celi. Niedłu
dzam wobec wszystkich, że jestem w stanie od- 1 go wyipadło jej czekać. Wkrótce po tym sprowamiennym. i proszę o natychmiasrtowe zbadanie dzono ją do obszerneg.o pokoju, gdzie już czekał
mnie przez lekarza.
akuszer z felczerką„.
- Ale dlaczego skazana dotychczas ukrywała?
Jadzia zarumieniła się. Pierwszy raz w życiu
- Bo _poc:zułam, że jestem w ciąży d<lpiero musi ob.nażyć się przed obcym męiiczyzną. Pierwprzed godziną„. W czasie wielkiego zdenerwol\va- ! szy raz będzie zbadana przez lekarza.
nia, po wizycie księdza uczułam , jak się coś poPodeszła nieśmiałym krokiem do stołu, ze spurusza pod moim serceni.
szcz·onym w.21rokiem.„
Prokurator zwrócił się do lekarza:
Akuszer przygląida się jej badawczo, jaik gdy- Panie dokt-0rze, czy fo jest możliwe?
by chciał z jej twarzy wyczytać, czy jest ona w
ciąży, czy też nie„.
Rozumie, że w jego ręku spoczywa żyde tej
kobiety: jeśli stwierdzi, że jest w ciąży, wtedy ta
·kobieta będzie uratowana, a jeśli stwierdzi, że
kłamie, że symuluje, wtedy za pół godziiny zaT'ł'GODNIK
wiśnie na szubienicy.
Badan.ie trwa bardzo dtug<>: w każdym razie
Jadzi wydaj·e się, że trwa ono wieozmość.„
Lekarz odetchnął z ulgą. Teraz wie, że · uratuje
tę kobietę od szubienicy„.

siącu.

•L ekarz dziwi się:
- Czy paro.i dotychczas tego nie czuła?
._ Dopiero przed kilku dniami poczułam, że
jestem w ciąży.- Zresztą, OZJUJłam się jakoś źle,
czułam, że jakieś zmiany we mnie zachodzą, ale
nie przypuszczałam, że to · jest ciąża- Nigdy jes.zc~ matką nie byłam.„ .
- A ile lat pani eobi e liczy?·_
- Dwadzieścia dwa - odpowiedziała cicho
Jadzia.
- Dwa&ieścia dwa la-Il i już została pani ska„
za.na na śmierć!
Lekarz udał się do kancelarii więzian.nej, gdzie
oczekiwał zdenerwowany prokurator. Lekarz

·oświadcza:

-

miesiącu ,jest skazana?
Są.dzę, że t-0 ipoozątek czwartego„. Zresztą.,
może się mylę o ty;dzień, dwa„.
- Czy jest pan, panie doktorze, zupełnie prze•

-

konany?
- Pan prokurator przekona się w najbliższyc~
miesiącach. Zresztą, moŻlna pomylić się w pierw·
szym miesiącu, ale w czwartym. już nie ma żad
nych wątpliwości.
Pr-0kurator czmje się teraz zupełnie bezsilny.
Należy przeczekać, póki nastąpi rozwiązanie„.
Kat Zdejmuje sznur z szubienicy. Dziś był
pr.zekonany, że zarohi rięćdzie.siąt rubelków, a tu
na.gie taka prz~szkoda.
Póki jest katem, jeszcze nie miał takiej hi.storii.. Zresztą, lepiej byłoby, gdyby t-0 dziecko w
ogóle na świat nie przyszło. I tak będz.iie to na
pew·no b{łntOW1M.~~~.:
Tak rozmys a·. at, k:l6rv za aroą „robotę''

l'

otrzymywał pięcdt.:ies ą.t. rńib1i...

N azaj!ll'trz znalazła się
swej pojedyń-czej celi.

*

Jadzia

z powrotem ~

*

* z,głoslił się do sędzie·
Niespełna tydzień pofom
śledczego adwokat. Miał ze sobą pełmomocm.io

go
two, podpisane przez panią Adelę Głowacką.
- Któż to jest ta I'~ni Adela Głowacka? pyta sędzia śledczy. - Nie znam takiej „.
- Panie sę<lz.ilo, wszystko dlatego, że policja
popełniła straszną pomyłkę, aresztowano moją
klientkę, przypUiSziczając, że to jest kto inny„.
- O kogo chDdzi?
- Policja aresixtowała moją klientkę, przypu•
szczają'c, że to jest przestępczyni Jadwigę. Iooebska. .A le prawdziwe jej nazwisko hrz.mi Adela
G.l.owaaka, nigdy nie trudniła się żadn ą robotą
wywrotową, jelSt teraz w ciąży i tylko dlatego
unikmięto popełnienia strasz~ego

Dalszy

;prze stępstwa„.
ciąg jufro.

MM·'

M

CzytaJcie

Czytajcie

.. .

„ZYCIE .KOBIECE"

Stwierdziłem normalną ciążę.„

- W którym

~

T'ł'GODNIK

-
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