Ńr.

Piotrków-Tomaszów-Radomsko, piątek dnia 2 lipca 1937 t.

179

Codzienny orga n P olskiej
Adres Redakcji i Administracji: PioJrków T!ybunalski, ul.

„ „ „„„„„„„„......lllm!I• •

Słowackiego

......„

~„

Je d nośc i

Ceaa 10 groity. ~ok !llXX'

.Gospodarczej·

18. Telefon Nr. 10·21. Skrzynka poczt. 1355.

Konto P. K. O. Nr. 602-480.

...„„„„..........„„..................„„„ ...„„.

ról Ka.rol op·u-ś.cił Polsk~
serdecznie iegnanv.·przez P. Prez1denta i Marsz.
KRAKóW. Ulewny deszcz,
który w ciągu. dnia wczoraj·
szego
padał bez przerwy,
ustał około godz. 8-ej rano
i niebo wypogodziło się.
Na ulicach, przez które dą
żyć będzie orszak królewki z
1.8.mku Wawelskiego na dworzec kolejowy, ustawiły się
szpalery wojska, a za nimi licz
ne organi,zacjei i związki oraz
wielotysięczne tłumy publiczaości, oczekując na przejazd
orszaku królewskiego.
KRAKóW. O godz. 8 rano
j. K. Mość Karol 2-gi oraz J.
K. Wysokość Wielki Wojewoda Michał w towarzystwie p.
ministra spraw zagranicznych
Becka, gen. Fabrycego _oraz w
oi.oczen i u świty udali się samo
chodem na z,•;iedzanie miasta.
Orszak podążył na Rynek
Gł„ gdzie ·zatrzymał. się _Prze:µ
zabytkowymi
S uk1enrucan11.
Po obejrzeniu Sukiennic króleWECY ~oście zwiedzili Muzeum
Narodowe, a następnie przeszli
do kościoła Mariackiego, zapo..
znając się z największym arcy
dziełem w kościele - ołtarzem
~Vita Stworza.

Historyczne
Oleandry
Z kościoła Mariackiego or, siak podążył do gmachu bi-

blioteki Jagiellońskiej, gdz~e
J. K. Mość oraz ks. Michał obejrzeli dziedziniec, a następ
nie zwiedzili bibliotekę. Z bihliQteki Jagiellońskiej ulica mi
tuiasta i pięknymi Plantami
krakowskimi orszak podążył
na Skałkę do kościoła O.O. Pa
ulinów. gdzie Dostojni Goście
wstąpili do grobów zasłużo-

storyczmego Za.roku.
Po godz. 11-e.f J. K. ~{. Król
Karol II opuścił Zamek Kró·
lewski, udając się w towarzy.;.
stwie Pana · Prezydenta Rze·
czypo§J>olitej, marszałku śmi
głego-Rydza i ~Vielkiego Woje
wody ks. Michała wraz ze świ
tarni, na d·Norz~ kolę.jawy.
· Wzdłuż trasy, którą z Zam"'
ku Królewskiego na dworzec
podążył orszak Króla i Pana ·
Prezydenta R. P. ustawiły ŁSię
szpalery wojska, a za nimi liczne organizacje i związki z
pocztami sztandarowymi i orkiestrami, oraz . wielotysięczne
tłumy

Wczoraj„ w · godzinac11 południowych, J. K. M.- król Karol fi-gi przybył w)ow~rzystwie
Wielkiego Wąjewo~y· ks. M!chał~ do Pałacu ~elwed~r~kiego. Je~o Króle~\1 sk~ Mość był
ubrany w mundur pułkowmka piechoty arnm polskieJ. - ZdJ_ęc1e .przedsta\\:ia moment
składania przez J, K. Mosć króla Karola podpisu w .księdze pamiątkowej, wvłożonej w
·
pałacu Belwederskim.
·
nych.
Z klasztoru OO. Paulinów
na Skałce udał się orszak kró
lewski do Muzeum Czartoryskich obok Barbakanu. W mu
zeum J. K. Mość p<>ZDStawał
przez pół godziny, zwiedzając
poszczególne sale i z zainteresowaniem oglądając eksponaty
średniowiecznej broni i
zbroi dawneg-0 rycerstwa polski.ego oraz piękną, bogatą galerię wielkich mi~trzów średmo
wiecza.
Stąd udano się ul. Marszałka Józefa P.Hsudskiego do hi-

I

storycznych Oleandrów na B~o
mach krakowskich, po których
obejrzeniu orszak królewski
wrócił na Wawel.
·
Na Wawelu J. K. Mość król
Karol oraz Wielki Wojewoda
ks. :Michał zwiedzili jeszcze
raz katedrę, po czym udali się
do gościnnych komnat królewskich na Zamku.
W czasie zwiedzania miasta
zgromadzona licznie publiczność witała owacyjnie króla
Karola i Wiielkiego księcia nad
zwyczaj serdecznie wiwatując
na ich cześć.

Zabójca tragarza Barana

stanął

przed Sadem Okreaowrm w Czestochowie

Przed Sądem OkTęgowym po pol~ku ani po żydowaiku,
Prokurator oskarża Joska
~v- Częstochowie, jako Wydzia należy do hundowskiego Zw1ą I PędraJka z art. 225 par. 1 Kode
lem Zamiejscowym Sądu Okrę zku żydow.silciego Spożywców, ks.u Karnego. Artykuł ten prze
gowego w Piotrkowie rozpoczę sąd przyst~i~ do odczytania '~id.uje ~a.r~ od
la•t ~ięzieła się w dniu wczo.raj.szym aktu oskarzema.
ma, więzienie dozyw<0tme lub
sprawa o głośne ~abój-stwo . Akt oskar~ia jest następu karę śmierci. .
25-le·t niego uraga.r~a z Często- Jący:
Po odczytam u aktu oskar·
ch<:l'Wy ś. p. Stefana Bara.na.
Prokurator przy Sądzie 0- żeni~ i je·go uzas84niie-n1ia 1?-aNa ławie oskarżonych zasiadł kręgowym w Piortmkow1e, ·wy- stąpiło przesłuchame oskarz
·rzezak żydoW1S1ki 36-'leitni Jo- dział Zamiej-scowy w CzęstoJasek Pęclr.ak do winy się
sek Pędrak.
chow.ie, osikairża rzezaka ży· nie przyznaje, twierdząc, że
Rozprawa .rozpoczęła się o do-w1S-kiego Joska Pędraka sy- strzelał tyl•k o na postra~ih i że
godzinie 9 rano przy srozeLnie lla Lejby i .Ryfki, u11odzouego zabójstwo nastąpifo w sposób
zapełnio.nej saLi sądowej, przy 20 lisfopa.d a 1901 ·r. o to, że 19 przypadkowy. W przeciwieńudziale sędziów: 01s~ew5ikie- czerwca b. r. w Częstocho·wie stwie do zeznań złożonych w
go jako przewodniczącego O· w zami.arze powa...denia ży- tilcdztwie forsuje obecnie Pęraz Padelskiego .i Chropowic- cia Stefana Ba.rana strzel·il do drak twiardzenie, że st•rzelał
kiego jako wotantów. Oskar· nieg·o z odległości kilku kro- na postrach w obronie koniecz
zh·a proikiurator §.a:rtpiński, a o- ków, w następstwie czego Ba nej, gdyż P~drak od niego żą
. oonę wnoszą auiwokad Honig ran mnarł w szpitalu w kilka dal pieiiiędzv ·na wódkę, że u'wiiLI i Dą.hrQW'siki. z YV a.rs'Ila· m1nurt po strz.ale. Sekcja zwłok derzy~ go w ·twarz iLd.
w,y .
wyka.za~a _ranę. posL:rtz~ł~wą
W n10s~i obrony w sprawie
Po ?dehraniu p~r.sonalii o~ klatki P'lers1owe1 z przebiciem powołama dodatkowych świad
r;.,ka_rzon},~? z .kmrych „wyni- le:veg? płu~a ol'az oby~wu ko ków or~z. d:olą,c-zenia akiów u
'ze za OJca Jest analfabet.ą; I mor serca i uszikodzema pra· kar.alnosc1 zabitego Sąd ocJ... m
-.ie ~trafi czytać i _P.isać a111 wego P.łuica,
. cił.

?

•

Smigłego~RJdza

O godz. 20,30 na Zamku Kró
le wskim na W a w elu w sali
„Pod Głowami" Pan Prezydent
R. P. podejmował jego królew
ską mość króla Karola oraz jego królewską wyrnkość ks. Mi
chała obiadem.
Przed obiadem odbył się cer
cle, po czym g9Ście udali się
do saii „Pod Głowami„.
'
Przy stole, ustawicmym v;
podkowę, zasiadł Pan Prezydent . Rzeczypospolitej, mając
p_o prawej ręce J. K. l\f. króla
Karola, po lewej zaś J. K. W.
ks. Michała. Naprzeciw Pana
Prezydenta R. P. zasiadł pan
marszałek Śmigły-Rydz, a po
·
·
łk
praweJ stronie P· marsza a
minister spraw zagr. Rum~mii
Antonescu, po lewej za~ mat'szalek dworu Urdarjanu.

publiczności, wznoszą

cej z entuzjazmem b\J.rzliwe okrzyki na cześć Króla i państ
wa rumuński~o oraz Pana
Prezvdenta R. r.
· Qr;żak któlews.lii poorz~ ·
dzał szwadron ułanów. Przy
aucie królewsk1m i Pana Prezydenta R. P. jako straż h0110„
rowa jechali oficerowie - pułku
ułanów. Orszak zamykał szwa
drou. ułanów.
·
U stoków Wawelu, na pJacll
W.s.zystkich świętych, -w Ryn
ku Głównym a zwłaszcza u
stóp pomnika Adama Mickie·
wicza, około Barbakanu i na
pl. przed dworcem GJó,\~nym
zwracały na siebie uwagę licz
ne grupy włościan w strojach'
regi„malnych z różnych stron
Małopolski.

Odjazd

p
b
·
, . 0 przy ycii.: do~tnjnych gr,
set na dworzec lwlejewy ł-.om
pania honorowa strzelcó,„ ood
halański<:h
sprezento"~ala
broń, o orkiestra odegrala pań
stwowy hymn mmuński.
Następnie król Karol Il-"'i w
towarzystwie Pana Prezydent a R . p ., marszm1k-a Smigłego'
H.ydza i Wielki.ego Wojewody
księcia .Michała wraz z fowa:
· · ,
rzyszącym1 m1 switami przeszedł przed frontem komp8.lliii
Ponadto ze strony rumuń- honorowej, oraz przed fron·
skiej i ze strony polskiej wzię- tern zebranych na pożegnanie
ło udział w obiedzie szereg do- dostojnych gości, delegacyj 0 _
stojników.
ficerskich garnizonu krakowskicgo.
Król Karol II-gi wraz z n~·
stępcą tronu żegnani serdceinie przez Pana Prezydenta I:.
Po obiedzie Pan Prezydent P., marszałku śmigłeiro·R\ _
Rzeczy1pos>po.J,iitej '"\-Vlraz z J. K. dza, wojewodę krako,~::.-kie;,., 1
M. królem Karolem i J. W. ,V. Gnoińskiego, dowódcę k urp~1 .
ks. · Michałem, panem marszał- su generała Narbut-L 11 czvłi·
kiem śmigłym-Rydzem i naj- skiego i inych dosl.o_jnikóv,- )a 1i
bliższym otoczeniem prze:nli stwowych zajęli niiejsea w 1Wd
do sali „Pod Ptakami'', reszta gonie. salonowym pod ą:ni i..ró
g<_>ś~i z~rupowała się w sąsied lewsk1ego.
meJ sali,
Wojsko sprezcntowalu broi] 1
NastQpnie J. K. Mość król przy dźwiękach polskiego 1.!YKarol w towarzystwie Pana mnu państwowego p cciąg .kr 1)
Prezydenta R. P: i J. K. V{. lewski owacyjnie
%<'gn:l !.1'
ks. "Michała, marszałka śmigłe przez zgromadzone obok torii
go-Rydza zwiedzał szereg kom kolejowe(J'o tłnmv pu bliezn o~ 
nat królewskich, wykazując ci opuściY Krakó~c udaj ac ..,;,,
~.\zczególne
zainteresowanie w droge powrotna df) fJ,p „j,,., ._
Zam~i~~ i jego. zabytkami: J. . Pociąg· k,rólewski_ n 1 1·/ ~ : 11 a
K. Mosc z zamteresowamemł s1q na krniko v J ill'llowie i
•.wypyty.wał się o. szc~ły_; hi- Rzesz~wie .

Zwa·edzanie komnat
króleWSkiCh

Chcemy s iln ej f loty W oj en nej'•1 Kolon i i

Str.!

Kalendarz dnia
PIĄTEK'.

Nadzwrczaina, sesja· sejm

N.
Nawiedzenie
Puay Marli.
Ottona 6.
Słowiański: Ojcomila.
Słońca wsch. '.5,19.
zebrana
Wczoraj oZywily się mart- Izb. Przypominamy, że hezpo j~_st 104 zqstanie
zach. 20.00.
LIPIE(
wsch. we kUluary sejmowe. Przybyli średnio po owym zarządzeniu Wszyscy posłowie, którzy zja
Księżyca
23.18, zach. 13,19. licznie po.słowie i senatorowie, grupa posłów i senatorów wy wili się wczoraj w gmachu sej
_Qy. osobiście podjąć diety. raziła pogląd, że należy zwo- mowym składali swój podpis
HISTORIA PODAJE
zjazd. był jednak- lać specjalną nadzwyczajną pod wniosek.
Wczorajszy
ł625. Gustaw Adolf ląduje pod Ry. gą, by zdobyć polskie Inflan- że nader liczny. Spowodowane sesję dla uchwalenia projektu

ma brt zwołana w naibliisz11n Iczasie
j

metro- ustawy o przejęciu Wawelu
~849. Rozwiązanie Legionu Mickiesprawie
w
Sapiehy
polity
przez władze państwowe.
wicza.
Wczoraj zbierano wśród r><>·
1871. Król włoski Wiktor Emanuel przeniesienia trumny ze zwło
kami Marszałka Piłsudskiego. słów i senatorów podpisy pod
ll wkracza do Rzymu.
Fala protestów, która była wniosek do Prezyaenta RzRliPRZYSŁOWIA:
odpowiedzią na zarządzenie tej.~ ~olanie nadz'Yyo~Jn7j
..Nawiedzenie Matki Boskiej
metropolity Sapiehy, nie omi- sesJ~· Nie u!eg,~ wątplr~~cn, ze
Więc się chyli\ przed Nill kłoski"
nęła oczywiście i członków konieczna dosc podp1sow to
zostało to zarządzeniem

ty.

~-·Ił' e•olv
flN--

·~1-~~

.

Podpisali

*

*

*

Na sobotę wstało zwołane
posiedzenie Klubu Dyskusyjnego b. uozesiiników walk o
niepodległość. Na posiedzeniu
tym wicemarszałek Miedziń·
ski wygłosi referat o sytuacji
politycznej · ze S'Z'CzegóLnym

·11rwia

sH~ własna

....
l&ącl~
=~Kulisr ·zdemaskowanej organizacji terrorrstrcznei
~·
I
Sen szewca RYGA.
i·
Władze hezi»eczeń- kół iinteligeneji łotewskiej i
stwa wpa~y na trop nielegał· młodzieży akademickiej. Skla
nej działalności, zlikwidowa- dali oni przysięgę na wierność
nej w ;r. 1935 orga.ni.z acji tero wodzowi i organizacji na
rystycznej pod nazwą Perkon wzór Ku - Klux - Klanu, pod
pisując się własną krwią z le
krus (Krzyż Ognisty).
Pod kierownictwem byłych wego ramienia, po czym na.st~
przewódców tej organizacji powało tatuowanie na ramie
powstał ostatnio odclział sztur n1u znaku krzyża ognistego.
Glównym przewódcą orgamowy. Czł0111kowie oddziału
rekrutowali Się przeważnie z 1nizacji był niejaki Selminsz.

Zakonsp.iirowana orgiinizacja planowała na dzień 15 majar. h. t • . w rocznicę zjeduo
czenia Łotwy rozruchy antypaństwowe, jednak w przeddz.ień . r.ocznicy policja dokona
ta J2 aresztowaó
P~czas Pf.i':'prowadzoi;rych
obecnie rewtz.i1 znalez10no
dwie tajne drukarnie, składy
broni i amwnicj.i.

·Wa

uwzględnieniem

wySJŁąp_ienla

metropolMy Sapiehy. Wo~
tego, że Kluh DysJc.115yjny sku
pia bardzo poważn_ą większość
Us.tawodaw·
czł0inków Iz.b
czych uchwała, która zapadn,ie
na tym wbra.niu puesądzi' o
złożeniu w' Lględnie zalllecha·
niu dożeniia wniosku · do Pre·
zydenta Rtiplitej o ~wołanie
nadzwyczajriej sesji,
NUNCJUSZ CORTESI
U METROPOLITY SAPIEHY
·
b
p d
o czas swego po ytu w
Krakt.>wie, nuncjusz Olrtesi,
który oerowadza.ł kr614 KorQ
la II po W.ai\\elu, złożył wiiy•
tę metropoli-cie Saipaeże, kt6f1,
jem chory . .Tdk donoszą z Kra•
kowa stan z<lre>wia ructTopoli
ty nie ull'lg'ł żadnej poprawie
i jest nadal poważny.
------------._.. ADI•-. .
...,,,
.-.r.

szewski, Zat>ała,
p-0dszecll: d-0
l>IĄT&K, 2.1
Olk.na, żeby wy jrreć co się
6,15 Pleśń „Kiedy rann.e wst11Jit -zorze„.
lmaje na ulicy.
6,18 G mnGstykll 6.38 Muzyka (płyty) . 7."1
Dzienn k poranny. 1,10 Muzyka. 12,03 Dzien
- Król J>odobno będzie tę·
nile poł.Jdn i owy, 12,15 Skrzynka rolnicza,
12,25 Orkiestra Todeusza Seredyń•k l &go.
dy przejeżdmł - powieclzia15.45 Wlacjomoścl gospodarcze. 16,00 · Rol!
Król, nastę~ tro·
1:10 mu. mowa z chorymi ks. kapelana Michała R•
ka.sa (ze Lwowa). 16,15 Koncert solistów.
uu i cała świita królewska.
16,45 Reportaż z Wystawy Pa.:yskiej. 17,00
Koncert Ork. Filharmoni. Warszawsk.eJ. 11.so
Majster Zapała _pNysUJnął
Ni.sza drzewa „Modrzew" - pogadanka.
JOhie krzesło i u.siadł przy par
18,05 Pogadanka konlcYuowa, 18,10 OrlCie~tra ' M a rki> Webera , aoli,ci. 18,50 · Pogaterowym oknie, żehv n.i<e n:ie
danka alc:ualna. 19,00 Koncert kameralny
19,50 Wi adomości sportowe. 20.00 N ebieslcl
przeoczyć z tak wi....""Paniałego
pla;zcz. W,45 Dzlenn.k w.eczorny. 20,55 Po
widowi.ska.
gcodanlca alctua1na. 21,00 Muzyka lekka ł
taneczna. 21 ,45 Obrazk ryb<tck1e. 22 .00 Ml•
Słońce przygrzewało przyim1ki • Korsakow. 22,50 01tatnie w:e
kołilJ R
domośc l dz'enn'ka weczorl"ego
jemnie.• Zapała podprucl głowę
tęką i zaeząrł snuć .marzenia.
WARiZAWA 11 (Mokotów)
sesji parlamentu,
LONDYN. Gabinet brytyj· mandatowe przekaże swoje! krzyszłej
13.00 Kamer1>lną buzyka Mourta (pf\tłn.
· w li stopa H.06
· się
· w k wes t'n· f ormy t'ora rozpocznie
· o zycJe
- Waz'Y5'1'ko jest na świecie gk.i roz;ważał wczoraj zalece- prop·
Koncert rozrywkowy (plyty). is.oo Po
możliiwe -my&lał.- Możliwe nia królewskiej komisji dla [Jtrzyszły-ch rządów w Palesty dz.ie.
gawędka gospodarcza. 15,15 Koncert 101„
22,00 W l adomośc spOftowe 22.0S Mu
st6w. lekka
. dn a k , że- ,Ykp
• Je
. się
•
• od z1ewa~ą
N aro d,ow. U-'L
• L•d
jest, że kr-64 pr~jeżd.żając, Palestyinr. Jak słychać, ~abi· nie
(plyty\, 23,00 „Mur ml,dz.y „
~P
cuw al e·
I ze
m:' :.... gro leska Tadeusza R:ttnera crec:vt•
·
·
d
.J. •
d
·
k
·
.
h
t
•
spojrzy na wys·ta · i tĄ~a· net uzna .zafocenia te za c.-elo UJe
p~ez pan~ent :1-'Yl) JS 1 partam~nt o · ęµ<z1.e zasa mczą dfd) . . 2s,1s Muzvka 1 1111 ec~na (plyfV.)..
ży wystaw.io-ne . hu.ty. Kr61 się we i przychylil się do projek odnosneg.o aktu ustawo-daw- dyskus;ę nad pro1ektem jesz·
tta pewno ma na ·dóhrej roho· tu podziału Palestyny na ozęść czego nastl!!pooby dopiero w cze w lipcu. .
"" .-.
.
cie i od razu pąz:na, że t<C> nie żydo.wiską i airabską.
Iaibryczna tandeta, tyl•ko to·
... .. t
„
•
„
Z ozęśoi arabskiej miałoby
war S<>liooy i od_powiedziialny,
I inożlilwe, że so1b ie k·ról u nie
1
go, Z~ły„ obstaluje huty.„
W ciągnieniu 4 proc. J>rem. 94581 1229369 1115930 1340318
- Eh! - wesfoh~ł Zapała. 1o:rda·nią pod berłem emira
franiSjordanii ja-ko suw-erena, poż. dolarowej (dola rówki) z 1201153 468114 265176 76%971
- Co by to było, co by to by- przy
zachowaniu wieczystego dnia 1 lipca r. h. wygrane pa- 725607.
ło! SyPnęłaby się najlegantw·zór dły na numery· następujące:
u.kładu
sza khentelał Goście zagralllicz Irak.u. z W. Brytanią na
12•000 dol. am. na Nr. 416751 ''6 a m_alej UJ01'andzle •••
ni ...
Część żydowska miałaby<>-- Marzenia i promienie słoń trzymać sta.tut niezależnego
Po J.000 dol. am. na N-ry
ca wkoły.sały szewca Zapałę. państwa, bądź ZJW1ąza.nego z 867760, 651232.
Zctrzcmnął się.
.IZeH1 COH'
Po 1.000 dol. am. na N-ry:
W. Brytamią wieczystym rulda
· I śniło mu się, że na ulicy df.'im i .reprezentowanego w Li 1337605 622236 1103693 338044
(A. E.) - Pan Marczak po· I Tego już, proszę sądu, n.i6
nadzwyczajny dze Na.rodów, bądź też wcho- 642143 1492423 332450.
zapanował
moglem przepuścić.
wiedział na mnie „kundel" rocli. Dorożki i taksÓ'W'ki zjeż dz.ącego w &kład im.perium, ja
Po 500 dol. am. na N-ry:
Chwyciłem młotek, co g.
dżają w bok. Tłu.my ustawia- ko Jrą.gorzędne domi.niUJDl na 583068, 635::>77 1358346 110122'7 skarży się pan Bobrzyński.
pod, r~t,ką i móroię:
miałem
JVajrvyższeSądu
Proszę
__..;
ją się na chodnikaclt. Wiwatu wizór Połudnfowej Rodezji.
954057 124322 275289 810576
kondlu, t~go
Wypuscic,
się pan Marczakbroni
go
ją.„
Wydaje się, że propozycja 77946 1273231.
1
cię młotkiem
to nie zapteram szewca z_gęby, vo
kondla,
do
co
Król jedzie! Krat!
Po 100 dol. am. na N-ry:
pierwsza posiada więcef szans.
. .
.,
st'!'knęl
glorme,
po
ale
'poro_iedzialem,
owszem
się,
Szewc Zapała zerwał snę z Decyzja l!Zlądu a11gielskiego 90105 162407 485505 1143821
Dobrz_ynski_ podnwsł . wielki
.1-irzesła. Buty na wystawie bli wraz z ząlecani.a·mi ogłoszonaj 818826 138282 1311574 697977 że pan Bobrzynski i na roięcej zasłużył, to inna para bu· krzy_k, z~ mn~': pociągnie za od
żej szyihy ustawił, żeby lepiej zostanie 8 Lipca.
1~62395 1181314 470745 392014
powiedzzalnosc do sądu, ale od
z ulicy były widoczne.
W. Brytania, jako państwo 987154 1319619 445150 1441679 tóro z cholewami.
Pan Bobrzyński ma sklep ko tej pory o szeroc·ach ant mru. A król jedzie pięknym au·
tem, kłania >Silę. uśmiecha i na
,
.
.
lonialny tuż obok mojego war m~l!'·
gie wzro:k królew&ki zatrzy- Cł.'RĘ WYPlELĘGNOłlAN~ RECE DELIKATNE KRfM CZłftODlll:J sztatu i każdziutkie słowo się
1. e~az się ro~ąl ~ ,krarocow.
L przez ścianę słyszy.
muje się na :wystawie Zapa- OPALI!;NIZNĘ CUDOWNĄ DAJ~ BIOLOGICZNY
A Ja~ ?TI-a powied~ie_c szeroc, ~?
. ro mie1sce tego morm „butolog •
.
.
ły... Daje 2'lil!ak i&zo!erowi, żeDla szewca trza. mieć szacu·
Nie roiem, co, Zł! pretens1e
~romada hłAilJi z walizeczika- kopyto.
l:>y stanął.
Gdyby nie my, toby taki
nek.
na~z~·
do
Bobrzynski
pan
ma
nahuty
żeby
późno,
Za
Seree Zapały zamiera ze mi. Po oudz.ozi·eauJS'ku gadają.
bez butóro chodził.
kupiec
dzien,
cały
frzez
ale
fachu,
go
że
przyjecha,li,
Myśmy
bijać!
_po
zagranicy
z
Goście
WmUSZlenia. I &ni mu się, że
Każdy jeden ma swoją ro·
od ranl! do rozeczora szeroca z
król wysiada z auta i wchodzi burty pl'IZyJecha.ti! - woła Za· hy pana na.bić.
. botę.
.
I rzucaj~ &ię goście na prze· gęby nie wypuszcza._
.
pała do rony.
razem z synem do sklepu.
lnż~ier mierzy ulicę, dok·
Jak synek uczyc się me
W chod1zi do sklepu gromada rażonego Zapałę. I byliby $0
Ogląda towar i cliwa.Ii.
- Ładne huty. Dobra skóra ludzi, patrzą n.a Zapałę i jeden chyba dotlkliwie pobiJi, gdylby chce, to pan Bobrzy~ki krzy- tór dobiera okulary na ślepe
nie to, że na sziczęście w tym c~y: „Czeka]~ }obuzie, oddam kiszki, trę_bacz- roódkę trąbi, a
i robota solidna. Takie huty pyta:
__ szeroc robi buty.
czę do szewca! •
- Czy to pan nrasz-emu kiró- momencie„. się obudziił!
„ ą mi właśnie potrzebne.
Giemzowe, chromoroe1 ;uchżona mu śliroki suszone nie* * *
Zapała aż dech 1traci 7.e wzru loiwi hUlty ro-bił?
- Praespał maj-Slter rrze- ladnie na wystawie ułożyła, to toroe, z cholewami lub . bez
- .Ja! - ódporw':ada z du·
'Zenia.. SłO'Wa powiedzieć · nie
.
ja1:z;d króla - powiedzia mu krzywi się pan Bobrzyńskij, że damskie, męskie, dziecinne, ·f_ia
może. Tyllko się kła'Dlia. i kła- mą Za_pała.
słupku lub na francuskim, la·
j - Coś i'an na·roibilł?! Pirzez czeladniJk. - A S'7)kodal Pięik.· ma ,,szewski gust".
· aia„.
·
Na subiekta cały dzień fJOm kie_J"_y, kamasze...
, · A 1kiról stal'Ulie buify dlla sie pa111a lm-ol v.odaiD:i podwyż uy był widok.
W$zystl~o to, proszę sądu, ro
'>ie i. Jla syma„ I k.aże S!()Oie do szyt, urzędmków zredukował,
PrzejeOO.żal?! Przejeż- stu1e:
do wojny &ię szykuj"'! Cały cl~ł?! - zaniepokoił silę Za·1atacu odesłać.
,,Ile razy mam ci tłumaczyć, bię 1olulnie i tanio, ze skóry
krajowej, albo zagranicznej. •
naród przez pana cierpi.
pała. - A nie spojr•zał czasem szerocu jeaen?"
* * *
Zapale aż pociemniaf.o w o· na moją wys.tawę?I
Także samo zelówki, fleki i
I śnii się dalej szewcowi Za·
Przyszedł raz do nich roierzy
: µ ale, że piękne blllt'Y d'°'8tar· czach.
- Nie! - uśmiechnął się_po ciel po pieniądze, krzyczał i inne reperacje.
·n yi królowi i że król wyje- - Ludzie wy moi! Pirzeze gardhwie czeladni'k. A co. do pana Bobrzyńskie·
Też krzyczał, a Bobrzyński zaraz:
mnie?!
«:,hał.
„Szewska pasja go ogarnęła/" go, to roi.a.damo, że żadnym kon
miałby na co pahrzeć.
-Talk! Przez pana! Bok.ról
A on, Zapała, wywiesił przed
To wszystko to bym jeszcze dlem nie jest, tylko ro złości
~et - Chwalić Boga! ,~klepem duży szyld „Anto-ni ma buty c.ias1ne, nogi go p i eką cLnął ·z ulgą Zapała . N ie przeniósl. Ale raz roidzi Bo.- tak poroiedzialem.
Zapała , s ze~ królew·s1ki". I i jest w .Złym humol'lre.
~'Jd, biorąc, pod uma~ę ~tusz
chc~~lbym h'!tów dl~ kr?la brzyńsk.i pijanego przez okno
- Ludzie wy moi! - zała· rob1c. Za d1wza odpo·\\'1ed·z1al- i wola zonę:
czeka na klientelę.
nosc royroodoro pana Marcza·
f w idz i pewnego dnia - wa muje- ręce Zapala_. - Dajcie te ność.
„O patrz~ p(Jtrz,' Maniu/ - ka, roydal royrok uniewinniają
li ulica w p~ osi do fe~o s'klenu, buty z powrotem! Nabiję na
poroiada-spil. się, ,(ak s,zeroc.'' ~ cy,
"Napoleon Sądek.
Majster

pl'!Zerwa.ł irohotę i

Podział PalestJnJ zdecrdowanr
Arabowie i Zrdzi
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.Król Karol·w starej stolicr Polski
z pelnrm .uznaniem wrraial sie o naszej Armii

Na przyjęcie Dosrl:ojnych Go
'Soi dworzec kolejowy w Kranader pięknie
kowie był
i artystycmie przybrany girlandami z zieleni i kwiecia oraz flaga.mi o barwach rumuń
ddch i polskich. W zdluż peronu wyłożono dywan prowadzący do salonu recepcyjnego,
przed któr)711ll na wielkich dra
periaoh z biało - czerwonego
sukna widniały herby. k:róle_,
11twa Rumunii.
Punktualnie o godz. 't'!-ej
prey dźwiękach hY1DfD.u pań
stwowego Rumurn.i·i zajechał
na dworZJec pociąig królewisiki,
o7Jdobiony emblematami i cho
rągwiami o barwach polskich
i rumuńskich. Kompania honorowa sprezeniowała broń,
z wagonu wysiadł J. K. M. Karol w mundurze pulko-wnika
W. P .• Pan Prezydent R. P.,
J. K. W. ks. Michał, Marszałek śmigły „ Rydz, oraz człon
kowie świty.
J. K. M. króla Karo.la i Pa4& Prezydenta R P. powitali
na dworcu wojewoda Gnoiń
ski i gen. Narhut-Łuczyński,
po czym J. K. Mość po odebraniu raportu -Od dowódcy kompa.nil honorowej przeszedł
przed jej frontein oraz przed
frontem ustawfonych delegacyj garnizonu krakowskiego,
kierując się do salonu recepcyjnego, gdzie powitany został pnez zgromadzone delegacje.
Następnie J. K. Mość oraz
Pan Prezydent R. P. z to~a
nyczącr_mi im dootojnj_kami,
w asyście hono.rowej łlwóch
1zwadronów ułanów udali się
W\Śród entuzjastymmych ok.rzy
ków zgromadzonych, mimo de
szczu, wielotysięcznych tłu
mów, pięknie prz)'lStrojonymi
ulicami do Barbakanu.
W drodre na W.a.wel dostoj
ni goście zatrzymaJ,i się w mru
't'acli Bal'lhakanu.

-Wśród powsTJechnego mru·
zjazmu orszak królewski . minął · bramę triuln.falną, kierując się km '"''Zlgórzu wiawel'51kie
mu - na dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego.
Na dzie<lzińou wawelsikim
w oczekhva:11iu przyjazxlu do
stojnych gości ustawiła s·ię
kO'Dllpania stmelców podhia.·
lańskicli z pooztem s2Jł.anda1r-0
wym i mlkiestr4.
Przed godz. 1'!-t\ u trumny
Ma?1Szałika J00efa Piłsudsikie·
go w ®rypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów warlę zacią
g.nęli oficerowie. Oho!k tTUID.·
ny ustawi~y się poczty sztandarowe pu.1ków garnizonu kra
kow1sJdteg-0.
O god..z. 16.55 przybywa 'do
kaitedry J. E. Ks. nuiniojUS"Z a·
posto1ski Co:rtesi w towarzystwie audytora n'llocjałwry k-s.
Paciniego.
O godz. 1?.20 orszak kT'ólew
ski rtJbliża. się do Wawelu.
Wojisiko prezentuje hll"oń, r.o z
legają się dźwięki hymnu na
rodowego Tumuńsikiego. Wszy
scy odlkrywają gło•wy, Poipl'IW
dzany przez szwaid.r001 ułianów
:11hliiża się orszak królewski.
Samoohód, na którym widnie
ją proiporoe z godłami ik.rólew
gkimi °'raz Pa.n.a P.r ezydenta
zatrzymują się w pobliiż.u kia
tedry.

Z pit.„l'WISZ~O ąamocliodn W'Y_ Si W asyście .radcy nuncjatu· wych, rorganizowanycli na
K. M. kTól Karol ry, nionsignora Pacimi w sza· jt:igo cześć, wspmiała postasiadają
oraz Pan Prezydent R. P., z tach kościelnych, którzy to· wa wojska p<>lo&ki·ego, doskodrugiego Wiebki książe Michał warzyszyli po iym Dostojnym nałość jego uwrojen;a i jego
Gości.om przy zwiedzaniu ka- wyszkolenia.
i Marisza'ek śmi.gły • Rydz.

J.

J. K. M. król Karol przyjmuje raport od dowódcy !kom
panii, po OZł_-m w towarzy·
słwie Pana .Pirezyderuta R. P.
Wiellci~o lkis. Michała i MaT
szdka Smigłego • Rydza prze
chodzi rµT2led frontem kom·
1)8Jllii lioDOoro.wej, a nasłępnie
kieruje się do Krypty pod
Wieżą Srehrnycli DmvonÓ'w.

u trumny
Marszałka
, ed .

.
Be2ll>O;"r mo po P:Zyiby~m
na W'7lg~r~~ wawelsikie złt;>"ZY~

K:

Mos~ Karol "":SP~n1ał-y
J ..
wJ.enH~c z zywyeh kw~afow ~a
trumme Mal'S'Za.łika P1łsudekie
go.
Jego Królewska Mość pozo
st.al dluższą chwilę w skupie·
nm u ilrUilllCTy.

Następnie J. K. M. Król Ka·
rol i Pan Prezyden·t R. P, .J.·
dali się do kaitectry. W imieniu
władz kościelnycli Król Ru·
mun~i i. Pan P:ezydei:_t R. P.
powitam ~ostali u W'rot katedry pr.zez J. E. ~U!Il:cjusza apo
stols.k1ego mO'Il.S1gnora Cmie-

tedry ; gro.b ów królewskich.
Po zwiedzeniu katedry ca·
ły orszak udał się do przygo
towoan)"Ch apartamentów na
Zamku Królewskim.

Odznaczenie
Pani Prezydentowe)
J. K.

Mość

król Karol 2-gi
przed l\T'Yjazdem z
Warszawy p. Prezydentowej
W następstwie deklaracyj Mościckiej odznakę wysokiewymienionych w Warszawie go orderu rumuńskiego „Pour
pomiędzy Panieru. Prezyden le Merite".
tern R. P. a J. K. .M. królem Ru
mumii w ich mowach z dn. 26
ministrowie
cze?'W1Ca dwaj
spraw zagranicZJnych P· Anfonfl\9Cu i p. Beck pod.pisali dn.
·30 czerwca na zamku królewskira na W aw~l~ p~fokół do
,tyczący ipodmes1ema w naj·
krótszym czasie po.selstw pol
skie.go w RU101.unii i rrumuń.·
skiego w Pol-sce do godności
ambasad.·
Wizyta, którą J. K. M. król
Rumunii Karol 2-gi zło.żył Pa
nu · Prezydentowi R. P., dała
wyjątkow-0 si.lny wyraz nieznisz;ozalnej przyjaźni, która
tak srezęśhwie łączy oba kra
je sojusznicze.
. J. K. ~~. Król Karol II·gi dał
>vyraz s•lnemu wrażeniu, jakie wywa:dy na nim podczas
szereg·u uroczystości wojsko·

Nowe ambasady

doręczył

Piegi

Trzy . kanonierki sowieckie zatopio,ne
Napad Sowietów na wojska

HSINGKING. Na rzece Amur
w pobliżu wyspy Sennuifa, za
jętej osfartnio, jak donosiły
źródła japońskie, przez oddzia
ły sowieokie, artyleria japoń
ska i man<lrurska miała zato
pić kmcn.ierk~ sowiecką

J-:si

wojska _japońskie.
TOKIO. Agelllcja Domei do
nosi, ze sowie.cik.a flotylla rze
czna na Amurze został.a skO'll
oentrowana na miejscu dzisie1szego incydentu na połud
nie od vv-yspy Serunufa.
W pobliżu wyspy 21najduje
sie obecnie 10 kanonierek so·
wfeckid..
TOKIO. Agenoja Demei ko
munilrnje: Przywiązmjąc duże znaczenie do ostatnich incydeniów na Amurze, japoń·
skie mi-l:~.ist.er:s1two spraw zaza pośredni~grianicznych
------------·

1

japońskie

przedstawiciel ...
wbrew ohietni
oom Litwin.owa, Sowiety dopuściły się nowej na.paści:
trzy' kanonierki sowieckie
wtargnęły na wody terytorialne mandżurskie i ostrzelały kainonie~ki japońskie i man
dżurskie, W odpowiedzi arty
leria japońska i mandżur-ska
ohvorzyly ogień zatapiając
jedną z kanoniereik sowiecki-eh i pO'Ważnie us·2ik.aclzając
twem swego

stwierdz~to, że

·Q·

Conulety oczynid

Dziewczęta pracuj,ee aa Poładllia
pny fabrykacji perfum, pierwne M•
kryły cudow11e właściwości wybiel„
j,ce 1kórę, 1abtoln•r•. dziewie1.,.
wo1lru, który Prz1reda akryła w
eaeb wybranych kwiatów. z„t••
wany wi1czonm do eiemaef, pokrytał
pierami, norstkiaj akóry, uyblce t~
drt.I:gą.
za dotknięciem róidilci czarodziejski„
godz.
po
miimllt
·W kilka
japońskie i man· wchł111ia brzydkie wady cery. Rad
niących służbę pogranicmą.
Władze
po zmyaiu uknuje 1ię iwieia, aowac
17-ej do Barhak.anu w jećha· żołnierze japońscy odpowie·
d.żursikie - oświadczył w dal 1 delikatna skóra - iliczaa i aksamitna
ły w asyście ułanów dwa saszy.m. ciągu dyplomata jaipoń· j jak płatki róiane. Moina obecnie
dzieli ogniem. Jedna kanCY11ier
moćhody~ W pierwszym je· ka
została zatopi.ona, druga
gki - żywią nadzieję, że So- 1 •trzymać tę delilcatn11, pi111ist, tab•
chał J. K. Mość Król Kar.o} w poważnie uszkod71ona, trrecia
lłancj' w drororił lub perfameńi,
wiety zechcą uniknąć dalsze l i,daiitc
„Cre111• A1eptine". Nie i•i
muncfur11e pu~kow:nilka wojsk zaś 2!lll.Uszona do uciecz<ki.
CZYTAJCIE. go zaostrzena sytuacji i - sio ai•
dorówna rdy ellodr.i • pozbycie
polskich w towa.rzystwie Pre
Mi'llister spraw zagraniez1ie wad cery, apowodowanych dzia•
sowme do swych obie·t nic K. nyd. Mandż1llmo zł.ożył na rę NAJPOPULARNIEJSZY
zydenta. R. P., w drugim
natychmiast za:niechają ikro· łaaiera ałońca CIJ wiatru, lub o oesy•
nczenie porów 11r:óry, satlcaayela
W. ks. Mi·chał w towarzy- ce sowiecki~_go konsuta gene
'ków zacrepnych i wycofają prze•
brud i ke1111etylri. Na mioj1ea,
TYGODNIK
6twie Manszafka śmigłego • ra1nego w Hal'lhinie energicz
1SWoje oddziały, z zajętych idzie zakoneniły 1i, pieri lub inu
Rydza.
plamy, naloiy nałeiyć rruba~ war1\1f1
wysp_ na Amurze.
Po1maraj równiei plecy, ra•
W chwili, gdy pierw5ze dwa
Z Tokio przesłano <lo Mo:,, krem.11.
mioaa I uyję, by nowa bieła 1k6re
łuta zajechały do BarhaikaDJU,
kwy ambasadorowi Shiigem i twarz1 nie różniła 1ię za bardso.
:roztl«:~ly się bu:rmi we okrzy- rządzenia, eelem niedopuszcze
tsu instruilreje, w my8.l ki.6 S1cz,:iliw1 wy11ik prsy 1to1owanic
Aseptino rwarantowany lab
ki „!"i.ech żyje". ustawiemi na nia do zaostirzenia · sytuacji, u
· ryĆh ma on wysiąipić wobet Cremo
krużganku trębacze w pięk powmałej w re21ultacie cłzisiej
władz sowieckich z hard'ZO o· nrrot pieniędzy.

W murach
Barbakanu

wielu rannych.
TOKIO. Dowództwo armii
kwantuńskiej komunikuje, że
.trzy ktBlll.(}IJ).ierki soswieckie ostrzelały na południe od wy·
spy Sennufa na Amurze oddział w.o jsk japońskich, peł-
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tradycy jnyoh strojach sreg<> napadu kanoniereik na

średniowiecznych odegrali fan
f arf( powiitalną.
Sam.och.ody zatrzymały się.

samochodu
Do pierwszeg-0
pod.szedl__prezydent m. Krako
wa dr. Kaplioki wygłaszając
prremówi(;)nie powiitaJm.e.
Po przemówieniu pTezydent
m. Krakowa wręczył J. K.. M.
króh1w1 Karolowi na srebrnej
tacy chleb i sól.
W chwili, gdy auta z d01Sfoj
.nymi gośćmi ruszyły w dalszą . drogę na Wawel, zerwała
się ponownie buroo ok.rzyk&w
.,Niech żyją".
Z Barbakanu o!'lszak królew
ski 1 świta Pana Prezydenta
ruszyły w dalszą ' drogę, n.a
.Wawel pięknie przystiro_iony
m1 .tl1oami: floriańską, Ryin·
.kiem Głównym i Grod:tką,
szpale'l'Ó'W wojska i
wśróc1
wie.lot~ ~ięc1...nych tłumów nubłiczoości.

l

Cena 20 groszy.

I
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Prem. Chautemps uzyskał pełnomocnictwa
Ostra·krrtrka .politrki finansowei Bluma w Senacie

PARYŻ. Posiedzenie senaitu
rozpoczęło się o godz. 15,15.
Niezwłocznie przystąpiono do

dyskus/"i w sprawie pełnomoc
niotw iuansówych. Sprawozdaw-ca sen. Abel Gardey pod
kreślił w spl'.'aworoaniu ko·
nieczność szybkiego rozwiąza
nia zagadnień finans.owych.
O~ci,żenie ~karbu państwa

wynI>es1e w c1ągu całego roku 40 miliardów, t. zn. dwa ra
zy tyl1e, ile wyn.os·zą normalne
dochody. Chodzi o ratowanie
pieni~dza. Jeśli nie brak prze
stróg ze stronv. senat-u i ~ell.a.c

'
·'

tykę finansową rządu

Bluma,
zdumienie i rozcza·
rowa111ie na skrajnej lewicy a
nawet w łonie rządu. Auriol
i Monnet opuścili salę senatu,
aby zawiadomić o tym Blum.a,
który nie był obecny na posiedzeniu.
Blum natychmiast przybył
do pałacu 1uksemhurskiego.
Po mowie min. Bonneta sen.
Caillaux złożył w111iosek o
peł•no.mocniichv- cświaidezając: przerwanie posiedzenia.
P.o senatorze Gardey prze·
PARYŻ. Uchwała senatu o
minister finansów Bon
mawiał
rozplakatowaniu mowY. sen.
Gardey,'~ OOr}':t.Y.!kuj~ej poli· net, podkreślajl\c powagę śY.·

kiej komisji finansowej, o·
znacza to, że senat nie odstąpi
od swej roli kontrolującej,
ani od lojaliności konsitytucyj
nej.
Na la w ach rządowych znaj
duje się premi·er Chautemps
oraz minist.rowie Sarraut, Bo.nmet, Auri-01, Chapiel, Tasso i
Hymans.
W konkl.uzji mówca zW'ra·
c.a się ao senatu () uchwalenie

wywołała

tua.c_ji i

oświadczając, że

za.

rządzenia które rząd zamierza
wydać, są najpoważniejsze od

lat 20-tu .
Mowę swą minister
zakończył słowami:

Bonnet

Na.leży uzdrowić sytuae.Tę
ponieważ złe finanse nie da-

dzą się pogodzjć

z utrzymaniem swobód demokratycznyich
PARYŻ. Senat uchwalił pel
nomocni1crl:'Wa finansowe ala
rzadu 16? !?'losami przeciwko
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Musisz mnie kochaćł.„
ll'zruszaJące

dzieje ntllo§ci dzlew•
ludu do arqstokratg .

tajeJJllliczycb powodów hrabia Tndziewicz musiał posobie podobno bogE.tą Klarę Demski\. Chciał
jej mężem tylko z nazwy co młodą małżo.D
kę doprowadzało do silnego wzburzenfL Tudziewicz był
bOwiem zakochany w biednej dziewczynie. Hance Czern6w·
nie, która zdradę ukochanego wzięła mocno do serca i po.wzięła pewne plany. W tym celu zawarła przyjaźń z przy.
jacielem Tudziewicza. Antonim Notylsklla.
Uo tych myśli skłoniła ją rrz.ypadkowta na.potkana Sy.
bila Gojek, p::idająca się za wr6żkt;.
Wiadomość o na.rzecze6stwie Hanki z Notylsklm.
ntrząsnęł.a Tudziewiczem. Przyznał jednak w rozmowie
z Notylskim. że dla Hanki znajomość z nim mme być Dlie·
bezpieczna, gdyż Demski zagroził „unieszkodliwi·~niem"
Hanki. To też kiedy pewnego dnia _zjawił się pod drzwiami
:wysłannik Gajkowej, pan Antoni Notylski potraktował f:>
•jako zbira, nasłanego przez Demskiego.
Pan Antoni siedział nawet trzy dni w areszaifl l Gojkowa
postanowiła to wykorzrstać. Udała się ze swym przyjacielem
do Demskiego z żądaniem odszkodowania.
Demski wyśmiał t·a pretensje, ale tupet Gojkowej i pa•
· na Antoniego podobał mu się.
W tym czasie zatelefonowała do Demskiego Czemówna.
Dem.ski spotkał sję z Hankll w cukierni.

· - Pewna siebie? To tylko p_C'Wllość posiadania uro!ły. A ja jestem niebrzydka, prawda?
- Hm .•• Paci jest pi~kna! Pam potrafiła.by
diabla rozkochać w e.oh1er
- I pana też?
- I mnie też! - roześmiał się. - Chodźmy
stąd! Tu ciasno i niewygodnie.
- DZ!is.i·a j nie! Umówmy-się na: jutro, dobrze?
Doskonale się z panem gawędzi. Tak właśnie

L

ślubić n.emiłą
jednak zostać

- Więc pani zostala narzeczoną pana Notylslciego tylko na złość panu Tuilziewiiczowi? ·
- Czy pan są.dm. że ~~łahym zostać DJa.orze-czoną pana Notylsk:iego z miłości do niego?.. Pa.u
przecież zna pana Notylskiego.
- Owszem .• Jest bard·zo bogaty. Poza miloś
cił} istnieje zdrowy r<>zsądek. Małżeństwo z Notylskim to dla pani kariera. Pani przecież nie jest
bogata.
- Tak... Gdyihym. jednak chciala. czy pan są
(łzi, że nie umiałabym sobie z.naleźć męża bogate~o i nieoo młodszego?
- Nie W'lem.„ O mężów nie tak łatwo.
.._ Jak komu. W ostain.ich cza))ach bardzo
JJID!ądŃalam. Na wiele ir~ecizy otrworzyły mi się
oczy. Dawniej istn.ia!a dla m'll.le tylko miłość. Wy·
dawał.o mi się, że nie ma nic ważniejszego od po·
rywów serca. Teraz patrzę troch~ inaczej. Mam
przy tym j'llli dwadzieścia trzy lata! I wiele ohs·e.r·
wacji ~yaiowycli. Dalia. mi je bieda i ludzie, wśród
których przeoywał.a.m..
- No, no. no! - pokręcił głową Dem.skj, przy·
glt,dając s~ę Hance.
_
Tak, misła ra~n. że podopala mu się. Promie·
Aio.wał z niej cza r niezwykły. ni-e.p01kojący,
narzucający się .nieodparcie. Nawet nie spostrzegł,
Ledy 2'1tlilmęla w mm podejr.zliwość, kiedy wy·
:wiebrizały w nim własne zamysły, by wybadać tę

przypuszczałam!

- I to pa:ni przypuszczała? Ja przecież raczej
sprawiam w.rażenie człowieka ponurego i surowego.
- No, no! O tym się jeszcze przekonamy!.. podniosla się. - Proszę teraz mnie odpro.wadzić
Cło domu!

„„. Zbrodnia w

dziesiąt.

Obok fotelu majestatycznie postę_pował ubrany hardiz.o st-airannie po europejs.lm, niemłody już
Chińczyk.

Człowiek

1

cza.rują-cą dziewczynę.

an sądzi. że nie widzę spojrzeń męż·
d'Lym? Kia~ ko.b~eta która jesrt choć trochę, ład
na, widzi J6 doskonale. Nie m6wi tylko o tym,
udaje, że niczego nie dostrzega. Wie, że ta uda.na
skromnosć i naiwność podnuetą jeszcze jej po·
wah. Ja mogę o tym mowić, ho mnie i to n.ie zaszkodid:
- l'ani jest bardzo pewna siebieł
.
-- Czy

.IAN DIJLIN§f(I

powieść

szpiegowska

- Wprowadźcie ich tutaj! - rozkazał komendant posterunku..
.,
.
Czeki1S:ta wY15zedł, aby sprowadz1c obu UJętych
,obł
, "
~PM~ wraże.nie. że to są ci dwaj sllpiedizy .rzekła Anna Moretite. Niech ~ mii poZ!woH
t&ryć się w pnzipyfogłym pokoju. Nie hrłohy po·
żądane d1a mnie jak i zresztą dJ.a panow, abym
była obecna tutaj po.dcza,s. prze®ł1ucliainia.
Komendant posterUJruk.'11. Cre-ki wa.hal się pNez
chwilę. JesZJCze był przekQlnany, że ma do czy·
nienia z jaknnś wyNIIinowanym fortelem sprytnej agen.tki angielskie{" Kto móg! wieą.-zi,eć, co za
s~a~~ski plan powzię 0 znów „Intelligence Serkońcu ·edinaik nn.i;łanowił zado-śćucrLvnić
1
r-~
.i
;_';i_
prośbie Ann.r Mo·rełlte. WellW'!'-] jeonegoo z OZt:iKistów i polecił mu wyprowadz1c agenrtikę do przy·
le"'łe"'O pakoju. Przy tym oświadczył czekiśde:
o~ Czy wasz rewolwer jest nahi.ty? Nie SipU"
szczajcie jej z oka...
Anllla Morette mimorw-.o li się Uśmiechnęła. By_ła
tozbrojonaa a mimo ło obawiano. &it iei.

·

v11eW.

I

w fotelu rozglądał się spokojrn.ie
wśród lud.z.i, którzy go mijali.
- Zairzymaj się, Pawełku - powiedział nagle p<> pol'S'ku, dając znak ręką Murzynowi.
Murzyu spełnił natychmiast polecenie i wyszczerzyt w l!Śmiechu rząd oślepiająco białych
zębów, widząc, że jego pan chce popatrzeć na gromadkę d zieoi. bawiąc)'„CJi się w alei.
Chińczyk mtrzymał się . również, ale j~o wyninsła nacechowana spokojem. twarz nie drgnęła
an.i na chwilę.
Siwowłosy pan~patr.zył na dzieci z uśmiechem.
- No, co Pawełku? - mruczał. - ŁacLne dzieci, oo? Podobają ci się? Widzisz tego chłopczyka?
Tego z jasnymi włosami. Na pewno polskie dziec.ko.
- Al1bo hyić German - oopowiedzioał Mwrzyn
iamanym polskim {.ęzykiem.
- Nie gadaj by e czego! Powiadam polskie, to
polskie. Spytaj si~, czy nie mam racji.
Murzyn. śmiejąc się podszedł do gromadki
dzieci i wdal się z nimi w rozmowę.
Siwowłosy pan nie zwrócił w tym czasie uwagJ na jak.ieg·oś młodego jeszcze mężczyznę, który
zatriymał się również i przysłuchiwał się rozmowie.

Czekiista, pod którego pieczą miała majdoAnna Morette, wyjął rewolwer i opuścił
ga.b
. imet komeodanł.la. Za.r az po tym przed oblicze
komenda.nta
eprowadroDJO obu UJęiych ,,diło·
, „
pow.
Cz-ekiści, l)dórrzy ich aTesztowali, zameldowali. że :male:zriono przy nich młotek, siekierę i nóż.
nChłopi" zachowywali spokój i stiarali się do·
bnze grać Siwą rolę. Znalezi6Illie pll"Zy nich mł<>t·
ka, siekiery i no:ż.a nie było jesreze podsrtawą do
żadnych pOdejneń. Mogli przecież oświadczyć.
że przedn:iioty te były im potrrehne do praey.
Ale dlaczego drgnęta twa.rz komendanta pą·
sterunku. gdy usłyi.szał, że z.naleziono przy nich
młotek s:iekierę i nóż? Dlaczego obrzucał ich te·
raz tak badawczymi, przetnikliwym.i spojrzeniami?
I w tej samej chwn.Ii w umy>Słach obu są>iegów
zrodziła sioę sitTas2lD.a, mstrząsająea myśl: Aruna
Morette ich zdradziłial
Komendant ~te?lllllllku wziął do ·ręiki siekie·
rę i uważnie się jej przyglądał. Na.sitępnie zawać się

AgentkaC46
Sensacrina

parhu

Przez aleję pięknego parku w Buffalo w &ta·
nie Nowojorskim w Stanach Zjedn<iczonych olbrzymi MUJrzyn pchał prred sobą fotel na k61:kach,
na którym siediiał starszy już człowiek. Starzec
nogi miał okryte pledem. Obnażona jego gło-wa
jaśniała sreb.rnymi, gęstymi jeszcze włosami.
Twarz zaohowała giadkość tak zmac~ą, że nikt by
nie uwierzył, że ów pan liczy sobie już lat siedem.

pytał:

_ Dlaczego was a.res,21Łowano?
- Skądże możemy <> tym wiedzieć?. .. - odpairł jeden z „chłopów" pokornym fonem. - szilii·
śmy spokojnie przez Las, gdy nagle podes·ziło do
nas dwóch cZJekistów i areswto·wało nais.
- Oczywiście„. prawie że jedn·ocześnie
rzekli obaj „chłopi" i wyciągnęli srwe papiery.
Hm .. - rZJekł komendant, U'\\Ta2lnle przy.
glądając się dokumentom. - Jesteście praiwdziwyani .rogyjski.mi chłopami, col. - dodał zaira.z

I-

~

W reszicie 'PO<lszedł do f<>telu. i uchylając kaptJ
'lu.sza odezwał &ię:
- Przepraszam, że jestem natrętny •.•
Starzec obrzucił człowieka badawczym. spoj•
rzeniem.
.
- Kło pan jest? - spytał. - Czego pan chce
ode mni~?
- Pańska twarz wydaje mi się taka znajoma
- powiedział nieznajolllY·
- To oo z tego? Mieszkam tu od wielu lat
Musiał mnie pan widywać. chociaż rzadko kiedy
wyruszam z Cłom10. Zadowolony pan z tego ohja·
śnienia? - c.pr.y s.khwie zapytał starzec i Odwrócił
się.

- Nie! - tlśmit·rhnął się nieznajomy. - Pan
albo nazywa eię hrabia Tudziewicz, albo pan jest
blisko spokrewniony z Tudziewiozami.
Starzec zadrżał i szybko zwrócił twarz w kie-·
runku niez.najomego.
Chińczyk zdołał przesunąć się o krok tak. że
znalazł s·ię międ·zy niei2111Jajoonymi a swym panem,
WIS'Uwając ręce do kieszeni kwrtki.
. - Kto pan jest 7 - spytał drżącym głosem
starzec.
- Nu:ywam ~ję Wolski - <><!Powiedział nie·
zna.jon:}. ZnaJ1>.m z widzenia w Warszawie czlo·
w1ekn. pewnego hi;ahiego Tu.dziewicza, który jest
do pana niezmjern.ie podobny. Przysiągłbym, że
to paski wnuk, ~lho syn.
- Mój ~yn? Znał pan hrabiego Tudziewi.cza 7.•
Zaraz, zarazi Niech-no pan poczeka! Niech pan tu
siada na ławce! Niech pan siada!„. Więc pan mó·
wisz. że pain znał hrabiego Tudriewicza? Na pew·
no?
- Tak. proszę pana. Byłem kelnerem w jed•
nej restauracji, gdue pan hrabia jadal ohi.ady . .
- Pan był kelnerem i on jadał obiady?! Mój
syn? - starzec był niezmiernie wzburzony.
- Nie wiem, czy to pański syn. Może. Bardzo
przystojny, godny pan. O. bardzo przyzwoitJ;
cz.lowiek. Rzadko spotkać takiego.
Starzec chwycił za r~kę Wolskiego.
- Kiedy to było? •. Chyba dawno ... Co? Puę
lat temu? ..
- Nie, nawet nie tak dawno. Może nie ma jeszcze pół roku..•
Ocz:y starca rozszerzyły się nagle, twarz pobladła.

- Czy się pan nie myli? Pół roku? Na pewno
pól toku?
- No tak.„ A:lmrat pięć miesięcy temu wyjea
chalem ż Polski, b&. restauracja zbankrutował.a.
Dos-talem się na polski s1etek i tak jakoś tu zosta·
łem. Dostałem dobre miejsce.
- Dohrze, dobrze! - niecierpliwił się starzec.
- Niech pan mówi mi o tym młodym hrabi.u.
Nie wie pan jak mu było na imi~.
- Jakże mam nie wiedzieć? Przychodził czę.
sto nie sam, tylko z innym.i panami i mówili nieraz
sobie po i.mieniu. Mówił na niego..•
W tej chwili podszedł Murzyn.
- Mieć rację Pawełek .To German. Krzyża•
ki I .. - śmiał się.
- Nie zawracaj mi teraz głowy Szwabami! żachnął się starzec. - Więc jak mu było na i.mię
temu młodemu hrubiemu?
Zanim Wolski zd<iłał odpowiedzieć. jakby.
;pod z:emi wyrósł jakiś człowiek i stając między;
nim, a starcem _powiedział po angielsku:
- Pan pójdzie ze mną.
- Czego pan chce? r - denerwował się SW
rzec. Proszę mi nie przes·2'kadzaćl Ja teraz ro2llna·
wiam z tym panem!
Dalszy eiąg jutro.
- Nie roz.llmiemy pańskiego pytania•..
- Bądźcie łiasikawi 1.1djąć charakteryza.cj~
z twarzy..• - rrekł nagle komenda.nt. - Ach, ja·
kie dh1gie macie brody .••
- Nie rozumiemy d'laczego pan z nas kpi rizekli „chłopi", C0Ujl}c przy tym, jak podłoga pali si_ę_ pod kh &topami.
Na dworze dał &ię 'Slłyszeć hałas nadjeżidżar
ją'Cego auta. Po chwili do ga.bine·tu komendantai
wszedł szef okręgu Czie-ki z Połocka, wysoki,
chudy m~żczyzna o szerokich wysitają-cych ko·
ściach po1kzkowych. .
- Gdzie ona? zapytał po pl'IZywitaniu się
z komendantem miej.scowe~o oddztlału Cze-ki.
Komendant szybko się znl:iżył do niego i srz:epnął mu coś do ucha. Ten o-brzucił badawczym
spojrzeniem ohn „chłopów" i ™iadł. zakładając
nogę nia nogę.
- No, radzę wam po dobroci, ZJdejmcie dohrawoln!e charaikteryza<!ję. po-nieważ nie mam
zamiaru bawić się z wami„. - 2'm.Ów zwrócił się
komendant do obu „chłopów".
- Co za charakteryzację? Nie rozumiemy
o co panu id.zie? - SiZpiedzy jewcre ciągle obsta·
wali przy swoim, dochodząc do wni'O&k'll, że Jen·
cre mają czais demasikować się. że na razie hę.clą
tak długo grali swą rolę, jak tylko będą mogli.
- Czy nie rozumiecie co się do was mówi? rzekł komerudam.t, kitóry podniósł się z mie„flsc,a,
t1bHżył si~ do „chłopów", ujął jedna.go z nicli TJ&
b.rodę i pódągnął ją z całej Slily..•
- A teMz zdejmcie peruki - rzekł. gdy w
jego ręku znalazła się broda.
DalszY. eiu jutro.
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W chwili, gdy Jadllię prowadzono na uubiemeę, ofwia'cł.
7losem, że jest w cillży. w rronie sędziów
Z@.panowało zamieszanie, gdyż naleteło taru egzekncłę
odłożyć, póki Izdebską nie zbada lekarz. Lekarz stwierd.7.ił,
te jest brzemienna. Wobec tego przewieziQno jł\ do Pawiaka, ~dzie miała oczekiwać rozwiązania.
Tymczasem obrońca jej zwrócił aię do sędzie~ łled·
~go z _prośbą o je{· zwoln.ienie, motywując to tym. it nie
jest to Izdebska, ty ko Adela Głowacka.
Sędzia śledczy ścignął brwi i zie złościll powiedział:

ezyła donośnym

-Nie zaszła tu żadna pomyłka. Szef ochrany
war!zawskiej rozpoznał tę osobę_. przestępeiynię,
która szykowała szereg zamachow na urzędni·
ków panstwowych. Pułkownik Iwanow ma. już
praktykę w · poznawaniu przestępców, dlatego
Zdanie 'jego jest dla nas zupełnie miarodajne„.
- Ależ panie s~dzio, mogę przedstawić świad
k6w, którzy stwierdzą, że rzekoma Jadwiga Izdeb.
ska, to jest Adela Głowacka, że nic wspólnego
nie ma z żadną terrorystką.„
- To mi wcale nie wystarcza.
- Jej tożsamość może ~świadczyć rosyjska
właśoicielka folwarku pod Rembertowem, pa:ni
Jeżow.

-

To mnie malo obchodzi. Dla mnie jest rze-

~l\ miarodajną tylko opinia pułkownika Iwanowa. Sam badałem pana pułkownika. OkolicznoLi,
w których ją aresztowano, jej zachowanie świad
czą o tym, że to niikt inny nfo jest, tylko Jad wiga
Izdebska„. Gdy pułkown~k przybył do Sllpitala,
ZMloniła swą twarz, odwróciła się na bok, byle

ukryć się przed pulikown1kiem. Gdy pouedł
wy&koczyła z ł6żka
telefonować do poHcji,
i pobiegła na korytarz. Gdyby naprawdę była
niewinna, gdyby nie po~Qwał~ ąię od winy, nie
uciekałaby pned policją. Gdyby ~igcfy nie sie-

działa w kryminale, skąd mogłaby znać pułkow-

nilkłl

-

Iwanowa?„.
Ależ panie Eędziio„. -

ł>dpowiedzieć.
- Bez żadnego

.

usiłował

adwokat coś

ale. Pańskie gadanie jest nie.
poirzehne. Szkoda czasu„.
Adwo0kat widząc. że nic n.ie zdoła wskórać u
tędZ'iego, oświadczył:
Wobec powyższego zwrócę się
łliech sąd w tej sprawie rozstrzygnie.

. · -

do

sądu

i

- Sąd już swój wyrok wydał - ostro odrzekł

lędzia.
- Sąd

wydal wyrok w si:>raw;e Jadwigi Izdebskiej, która nie-ma nic wspólnego z mo.ią klientką.
Dlatego też domagam się, by moja klientka raz
jeszcze znalazła się przed sądem, który na podstawie zemań świadków stwierdzi, że Jadwiga
Izdebska i moja klientka - to dwie różne osoby,
te to jest żona ślusarza Głowackiego, który prze·
bywa obecnie za granicą.
- Proszę przyjść za dwa tygodni!!, otrzyma
pan odpowiedź. Zresztą, pańska klientka powin·
na sama zwrócić s·ię do sądu„.
Adwokat odszedł zadowolony ze skutków swe.i
interwencji. Tego dnia jeszcze przybył do jego
kancelarii towarzysz Bohdan, który sprawy załatwiał z ramienia organizacji bojowej.
- Jeśli uda nam się zdobyć ~ilk~ świadk?w,
godnych wiary w oczach Moskali, ktorzy stw1erdzą, że to jest Adela Głowacka, wtedy, sądzę, uda
mi się sprawę dobrze załatwić„. Najlepiej byłoby,
•

,t ••

~

gdy!>y zjawił si~ Marian Głowacki, który riwier·
dziłby, że to jego żona, s.i U!WOfniłhy wtedy
Izdebską

z

więzienia„.

- Dobrze, wystaramy się o takich świadków.„
- Ocz~iiście, muszą to być świadkowie, godni powszeclinego za'Utfania. Również jej rzekomy
m14ż powinien wrócić z Ameryki albo z Franc,ji
~ dobrym paszportem. Powinien awanturować s·i~.
7e to jest jego żona„. Trzeba również zdobyć kilku krewnych, którzy stwierdzą, że to Adela Gło
wacka.„ Słowem, trzeba uruchomić cały aparat...
Co prawda, nie jest przyjęte, by adwokat organizował takich świa<łk6w, ale w walce z Moska'
lami wolno nam wszy?:tko„
- Jest to nawet konieczne! - dodał Bohdan
i zapewnił, że się postara o to w najbliższym czasie„.
A tymczasem JadzJa przeh'Y'_Y'ała w celi i nie
.rozmyślała zupełnie nad swym losem, że po urodzeniu dziecka wyrok śmierci zostanie wykonany„.

Myśli jej były pochłonięte tylko jedną rzeczą:
urodzi dziecko. Będzie to dziecko Tadeusza.
A chociaż dz·iecko to _jeszcze na świat nie przys-zło, chociaż nie widziała go jes?JCze - pieśeiła je
i głaskała w swych myśla~h. wyohra7J8ła już so·
bie jego śmiejącą się twarzyczkę.
Godzinami całymi, leżąc na pryczy więzien
nej, nie myślała o niczym innym, jak tylko o dziecku. które ma na świat przyjść.
Nie obia.wiała się porodu, n.ie obawiała się niczego ...
życ:e jej i tak wisiało na włosku. Przecież była skazana na śm.ierć, a tylko to dziecko, które się
jeszcze nie narodziło, wyzwoliło jq ze szponów
niechyhnej śmierci„.
A jednak czasem ból ściskał jej serce.
Wyobrażała sobie, ż~ już urodzliła dziecko.
Odkarmiła je„. Pewnego dnia zabierają je, a ją
prowadzą z powrotem do Cytadeli, gdzie zawisła na szubienicy.
Nie wątpiła. że wyrok śmierci będzie wykona ·
ny. Gd} by jeszcze Tadeusz był na wolności, może uczyniłby wszystko i zdołał wyrwać ją re szpv
nów śmierci. Ale Tadeusza nie ma„.
Kto wychowa to dziecko? W jakim środowi
sku ono wyrośnie?
Kto wychowa dziecko, którego matka zaw:1;ta
na szubienicy, a ojciec przebywa gdzieś datek•>
na Syberii..•
Ile nienawiści, ile chęci zemsty będzie w tym
dziecku w stosunku do tych, co zamordowali jego
matkę, gnęhią ojca„.
- O, moje dziecko - rozmyślała Jadzia - napewno dożyje tego, o cośmy walczy i, na pewno

Tylko dwa razy w tysrodniu otrzymywała obfite pac7lki z żywnością. Ni-czego tam nie brakło:
owoce, konfitnry. ciastka, piec7one kurczaki.„
Jeszcze nigdy w życi•u mie odżywiała się Jadzia
tak dobrze, jak obecnie w więzieniu.
To pani Jeżow tak o nią · ctbała: przysyłała jej
różne c;makołyki, chcąc u)żyć jej doli.
Dowiedziała się od adwokata, że Jadzia jest
w ciąży i uważała za wc:kazane odżvwiać _ją _jak
najlepiej, by się to na dziecku nie odbiło. Postanowiła dziecko odebrać po narodzeniu z więzie-
nia i wychować je w swym folwarku ...
Po śmierci swego męża zmjen,iła się pani łe·
żow nie do poznania: stała się poważna, zamyś ~
na„.
Upłynęło kilka miesięcy.
Jadzia miała lada dzień zostać matką. Terał.
czuła już zupełnie wyraźnie ruchy dzieeka
w swym łonie, czuła, jak dziecko porusza się pocł
.
1ej sercem.
Pewnego poranka otworzyły się drzwi jej celi i strażniczka zameldowała jej, że wezwano ją
.
do kancelarii„
- Co się stało? - zaipytała niespokojnie Ja
dz.i.a.
- Ma pani otrzymać widzenie z kilku osoba
mi ...
- A 7 kim właściwie 7
- Już się pani sama przekona„.
°Sprowadzono Jadzię do kancelarii, gdzie czekała w obecnuści dwóch strażniczek.
- Z kim mam zobaczyć irię? ......,. zapv!'lła stra•
.
żufozki .
- Ma się odbyć konfrontacja - odnekła
stuo'.:niczka
- Konfrontacja? Ale z kim? - zanie-p()lkoiła
Dalszy rią1t jutro.
się Jadzi t.
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oędzie nojownikiem o wolną i niepodległą Polskę
Na pewno dożyje chwili, gdy spadną okowy~ na·
szego narodu.„
Czy to będzie chłopak ozy dziewczynka?
Jeśli to będzie chłopiec, wtedy nazwie go Ta„
deusz„. Tak jak ojciec.
A jeśli fo będzie dziewczyna nazwie Ją Jad·
wiga, tak jak siama eię 11azywa. Niech dziecko
nosi jej imię, niech sobie ją stale przypomina„.
Tadeusz„. Mały Tadek„.
A .gdzie jest teraz Tadeusz? Może ni·e żyje?
Ależ nie! Na pewno żyje. Przeniesie wszystko,
zbyt silny jest, by się miał załamać.„ świszcze nad
nim knui siepaczy carski·ch gdzrieś nad brzega.mi
Leny.„
A może jest chory teraz„. Ci.ężko chory leży
. gdzi~ś •. w jakimś więziennym szpitalu i wyciąga
do me1 ręce, prosząc o pomoc„.
Nieraz w nocy wydaje się Jad·zi, że wi.dzi rę•
k~ Tad·eUSoZa, wyciągniętą ku niej błagalnie.„
O, Boże, czy kiedyś Jeszcze ją .zobaczy? Czy
zobaczy to dziecko, które na świat przyjdzie?
O, gdyby mogła dać mu znać, że jest w ciąży,
że wkrótce na świat przyjdzie jego potomek, jego
syn„.
A hyc może nigdy, już nigdy nie dowie się,
że ma dziecko, że to dziecko ży_je, rośnie„.
Jadzia. siedzac samotna w cPli orlrhta się tym
· rozmyślaniom. Nie miała żadnych wieści z wol-
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Naidluisze irde
wygrat na loterii

można

l:iBia tłużych sanatoriów a·
.tnerykańskich
zorganizowało
wielką propagandową loterię
fantową, któi:a za~adniczo róż
ni się od wszystkich dotychcza

:cli,łatnego

kOrzyriania

z

Organi·zatorzy wystawy zabezpieczyli się na ·w ielkie sumy. Nie jest bowiem dla sich
obojętne, ltd wygra. Przypadek może chcieć. że wygra nawet dziecko lub sta.nec. Wów
czas wydaJt!k,i związane z utrzy
manien;t ';Vfg'l"Y,W~jącego są
znaczrue większe i tow~
stwo ubezpieczeniowe będzie

sowych imprez tego rodzaju.
Ci wszyscy, którzy wy~ają,
będł\ mieli zapewnión.y dluż5ZY luh krótszy pobyt w sana
tonum, główne wygrane natomia8t - jest ich pięć Sf\
szczególnego rodzaju. Ten, na
któregQ loo padnie główna wy mnsiało również łożyć na 11.gnt.na, zapewni> sobie możliwie tnynumie wygrywaj~.
najdłuższe życie.
Szeroka rozpowneehn.iony
zwycza.j
w. 'Ameryce. aby wyTych 5 Amerykan, luh 1.Am:e- grane w łowaraeh. wypła~
)'ykanek, na których numery w got6wce_ tym razem nie
padnie główna wygrana, będą dzie zastosowany.
Orgamzato•
pozbawieni WS'Zelkiich trosk rom idzie how.iem. r6wnieź o
materialnych, ponieważ troski
naukowe. Wyg'rJ'Wajll
:te szkodzą systemowi nerwo- sprawy
cy nie hędĄ traktowani jako
iWem~ a tym samym skrac.ają kró}ik,i doświadczalne, ale O!p
eycie. Nie będą oni mie.w.kali nizatorzy Sl\dz~ ż~ ~aj
;w wielkich miastach, a tylko mniej jeden z nich będzie się
'iW zdrowym klimacie na wy- trzymał wskazówek leka.na
i
brzeżu morskim
Kalifornii. dz!ę!ri temu d~je późnej sta
Nie będzie rię ich teroryzowa· rosc1.
1 : •
lo. Będzie im wolno wchłaniać
w dowolnej ilości alkohol, pa-

I

*

~#~i~;
«łom

leliarza.

J~li

natomiast

,-

:Wieezol'e:m: w Sfarym 'fealrze na wyspie w Łazienkach Królewskich, odbyło się urzqdm•
Polskie Radio na cześć J. K. M~ci alegoryczne przedstawienie, którego treści4
inscenizacja ludowej baśni o ri;ece WiśJe. - Zdjęcie przedstawia Je o Królewsk4
c kr.óla Karola, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z Małżonką, Jego iólewskq W:y.
sokość ks. Michała, oraz Marszałka śmigłego· Rydza . w loży honorowej, podczas hymn•
państwowego polskiego i rn muńskiego, odegranego przed przedstawieniem. .

,,Szalony Leon" ·- herszt. · włamywaczy .

~~S$l w &0-1m roku ·ź1cia znów po\vedrowal do wiezienia
W · pnr.złości

dokona się
wielkich odkryć w
'dziedzinie przedłużenia życia
ludzkiegą, ci wszyscy, którzy
:wygra.li. bęW\ · mieli prawo do
l)eQi

~owyeh

W tych dniach, podczas ob- berta i którego papiery nie deportowanego włamywacza
ławy na przedmieściu Paryża, były w porządku. Aresztowa 1Leona Boucheta, który w roku
Batignolles,
zaaresztowano nemu zrobiono odcisk palca i 1913 został skazany na 10 lat
jednego bezrobotnego, który stwierdzono, że jest on łudzą- ciężkich robót.
podawał Eię za Alberta La.ni co podobny do odcisku palca
Leon Bouchet hyl przed 24

._-----------------------~-----------

Kulisy~

małżeńskiej
Podobieństwo dwóch sióstr przrczJna dramatu

tragedii

Harry, Brown Cook. 21-let• ' ze 8'\vą siootrą bliźniaczką wym młodzieniec, •yn bogatycl stępowała w jednym z kaihai poweż111D.yc.h rodziców w Fi- retów FiJadelfii, ii zakochał
ładelfii snajduje się obecnie się w niej po uszy. „Tańczące
·W jednym .z miejscowych 21zipti bliźnięta' liczyły wówczas 16
tUi z niebe21Piecmą raną p<>- lat. Harry BroWlD. t.8. Ponie&tnałow11: w okolicy serca.
waż rodzice Mairy Jane i roMłodzieniec padł ofiarą dra d_zi~ Harry. ~rowna nie ?hcie.matu małżeńskiego, który z h s1~ ~g~z;1c na ten zw1ą.zek
po,mątku był ~elką idyllą małzensk1, Coo~ po~rał się z
lD!lłosną. następme przeobra- ulroc!ianą_ "!" ta1emn1cy P"!zed
ził się w komedię, a i.a.kończył rodz~cam1 i w dalszym p1ągu
si~ tragedią rozwodow~studiował.
. . . .
Przed trzema laty Harry
Mary Jane i Je~ su~stra h~r
Brown Cook poznał -tancerkę dzo się koc~ały 1 mgdy nie
M ary Jane Swa.n.k która wraz ro~awały ~nę z ~bą. Z tego
·
'
tez wą;Iędu pani Jane Cook
oświ.adczyła mężowi, że tęskni

za siodrą i pragnie, aby ta za·
mieszkał.a t. nimi. Młody mal
żonek.
który kochał żonę,
zadoścuczynił jej żądainiu i
Wlkrótce szwagierka wprowa
dziła się clo n.ich. Od tej chwii
li rozpoczął si«j l!·Z ereg komicznych pomyłek, ponieważ c-1

bie siostry tak łudząco były
do siebie podobne, że nawet
rodzona matka n.ie mogła ich
roz:r.óż:n.ic.

ciekł w łodzi i doitarł do Kolumbii. Znając się nieco ma ra

tO'wni>Ctwie, Bouchet w ciąg11
trzech lat Ziarabiał tam na ż-y
cie w charakterze „lekarza'"•
W roku 1926 odczuł silną tę
sknotę za ojczy7lllą i przy ~
.mocy fałszywych papierólt
wirÓcił do Paryża.
W Paryżu dostaJ pMcę w ap
fece i {.a.ko pomocnik apt'e.ka·
rza ży bardzo skromnie. Z
czasem oiŻenił się i niczym, a.ui
czynesm ani słowem, n.ie zdra~
dzał swej przes·zł-O'Ści.
Aż pewnego dnia stwierdził
z rozpaczą, że zac-horował n.a
hąd. Jego twarz miekształei~
ła się do tego stopnia. fe .ma-

laty „popularnym" włamywaczem w Paryżu. Nosił erzydomek „Szalonego Lęo~ą • i ~ył
hel'lsztem baruly ~włamywaczy,
które grasowała w Paryżu w
dzie.lnicy-wiUowej. ·
Gdy pewnego dnia, jeden
ze wspólników
„Szalonep
Leona" podc:lJB.s wy1p rawy otrzymal postrzał w no.gę i został odwiezi<0ny do s.zipitala,
Bouchet z pięcioma odważnymi chłopakami posianowił do·
konać napadu na szpH.a.l i odhic to-warzysza. Akcja się nie siał porzucić pracę w ~·
udała i „Szalony Leon'" powę Żył w nędzy, pobierał 74Sił~
drował <l'o więzienia.
jako bezrobotny i w kcxóc~ w.
Wkrótce stanął też przed są 11 lat po pawrocie z Amer~
dem, który ska7Jał go na 10 lat przez przypadek znów ~
cięiikich robót w Kajennie.
ujęty.
Leon Bou.chet
odcierpi, ał
„Szalony Leom.", który oheit
swoją karę i 1!fstępnie ju.ż ja n.ie liczy 60 lat i je,s.t c~J!k.~i-i
ko ,,zwolniomy 10 lat miał spę cie 2llama~ym pzłow1ek1em,
dzić w koll{)nii karnej. Dodiat· mUJSi ob '<C~ue. 7l~ow po:węd.ro
kowej tej 'kairy nie mo~ł Z.'Ilieść w~c .d? w1ęzi:ein.~! g;dz1e SĘ>ę
oora:z silin.iej ocłc2luwai tęskno dzi JU.Z res21tę dm swego zy;"'
tę ·z a wolnością, aż w końcu u- 1w-0ta.

Pewnego dnia pani Mary
Cook przybyła do domu i
stwierdziła z przykrością, że
mąż serdec~ie i namiętnie obcałowuje jej siostrę. Głośny
policzek !>ył wyrazem jej obu
rzenia. Mister Cook usprawJedliwił się p.rzed żoną, że
W2liął }a1D.e za Mary. Ale ta
ostatnia nie chciała mu wierzyć i wniosłia. ska1rgę rozwodową.
Harry Brown tak się przejął postanowieniem żony, że
postanowil pc>pełn.ic samohó1~two i strzelił sobie w serce.
Natomiast pani Mary oświad
czyła dziennikarzom, że n.igdy już nie wyjdzie za mąż,
ponieważ doszła do wniosku,
że bliźnięta nie mogą hyc
Przed pewnym czasem sąd zwykle sensacyjną sprawą.
szczęśliwe w ma.łżeństw~e.
w Mercer zajmował się nie- Sprawa polegała na tym, że
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dawno ksiąilka
merykańskiego

W obecności króla Anglii Jerzego VI odbyła się defilada
samolotóro. Potężne rorażenie
1lJyroarly samoloty bombowe.
?Jdjęcie przedstawia moment
zi:zucama

bomb'"' ..
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skich jest ściśle związany ze
śmiercią człowieka. Do roku
1906 w Morzu Czarnym były
wyłącznie raki o krótkich ła
pach. W roku 1906 tureckiemu przyrodnikowi Agcul Bey
owi wpadło na · myśl. ahy spro
wadzić na wybrzeże AD.atolii
raki o długich łapach. Zaopatrzył się w 500 tego rodzaju
:raków, załadował je na mały
statek rybacki i udał się na
północ Małej Azj.i.

popularnego a
przyrodiiika
Gause'ego p. t. ,Walka o byt".
Książa ta jest przeznacz-ona
wyłącznie dla ludzi wiedzy.
Nikt jednak nie :erzypuszczał,
że książka ta zdobędzie sze.."<>kie mas,y czytelników i stanie
s ię najpoczytniejszym dziełem
1937 rOku. Autor interesuje
się wyłącznie losem różnych
gatunków zwierząt i opisuje
ich dzieje. Przy tym Gause po
daje wyłącznie suche opisy,
Uczony po drodz.e dostał sil
których wymowa jest jećlnak nej gorączki. Z nadludzkim
wielce dramatyczna.
wysiłkiem
zdołał zypanować
Dwa rozdziały te.t książki, chorobQ i dowieźć ładunek do
które dotyczą losu raków Czar miejsca
przeznaczenia.
Po
nego Morza, opublikowała pralwpus:Zczeniu raków do wody
sa amerykań ska.
•
wyzionął ducha.
·
„ ~:"'k , raków. czarn!>mo.t· .O.d _tej cliwili ~ _ ~

na, pani Mac Millen wstąpiła
w związki małżeńskie, zawa.rła ze swym małżonkiem szcze

gólną umowę. Mąż zobowiązał

walka o byt między 500 raka się, że co rok będzie jej wypła
mi. a setkami tysięcy raków cal 1000 dolarów. Kontrakt Zf!
o krótkich łapach, które wów skał moc prawną z, chwilą.
czas znajdowały się w Morzu gdy młodzi ludzie wzięli ślu.b.
Czarnym. Od tego czasu minę
Od chwili zawarcia kontralt
ło 30 lat. Ten stosunkowo krót ·tu, aż do śmierci Mac Milleria
ki okres czasu w zupełności upłynęło 18 lat, a przez ten ca
wystarczył na to, aby raki o ły czas ani razu nie dokonał
długich łapach, które łatwiej wypłaty, d-0 której się zob&
mogą znaleźć dla siebie po- wiązał. Gdy po jego śmierci p.
karm, stały się zwycięzcami. Mac Millen otworzyła pozost!l
Podcza~ badań,
dokonanych wiony przez niego testament,
przez zoologów w początkach gorzko się rozczarowała. Mac
bieżącego roku, ustalono, że 0- Millen przeznaczał całe mienio
hecnie w Morzu Czarnym nie dzieciom, a jej polecił tylko
ma wogóle raków o krótkich czuwać n.ad tym mieniem.
łapach. Raki ,o długich łapacl,l
Pani Mac Millen, uważając
skazały je na śmierć · głodową się za pokrzywdzoną, zaska:ri całkowicie · wytępiły i to nie . żyła do sądu osobę, która mia·
przez walkę z nimi, a tylko ła czuwać nad Epadkiem. · a:
przez pozbawienie ich środ- więc samą siebie i zażądała na
ków. żyw~
leżnY.ch . jej 18 t1s • .dolarów„
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·Kochanka band1tJ „zezowata .Jadźka w··wiezieniu k.!;!~~tn:::~t~'Jd-r:lę
Ja.n
11

Policj.a prowadzi dalsze śle·
dm:wo w sprawie zastrzelonego bandyty n:a Grochowie, o
czym pisaliśmy we czwartek.
Jak się się wyjaiśnilo zabity
bandyta
nazw.i skiem Eugeniusz Gac był hersztem szaj.
ki. Był to dezerter wojskowy.
Zwłoki zabitego bandyty
pr.zewieziono do prosektorium
dokąd też przybyło wielu poi;zkodowa.nych,
wezwanych
.?rzez polictę dla rozpoznania
bandyty. jeden z J>05z.kodowanych poznał na bandycie
e;wo.Tl\ marynarkę, którą mu
b(lndyta Gac przed kilku ty.
~odniami zrabował.
·
Jak s.ię wyjaśniło szalka Ga
ca grasował.a w gminach podwarszawskich na południo. wschodzie. Ostatnio banda poczynała sobie coraz ziuchwalej
i zbliżała się do Warszawy.
Dotarli w ten sposób aż na
przedmieścia Pragii.
Policja trafiła do kilku człon

firma

do
WarS1Zawy inżyniera, który zapropo
buje PAST urządzenie u siebie apa
ratury ,..muzycznej". Tak jak ze.
garynka wskazuje godziny, tak DO•
WJ aparat oznaczony określonym
numerem będzie nadawał aktualne
. przeboje muzyczne. Połączywsty
: się z aparaturą abonent PAST asły
IZY łpiew lub muzykę.
Takie aparatury są już zadnstało·
•ane w kilku miastach duńskich i
GeSz:łl mę ogromnym powodzeniem.
.ANGINA I SZK.ARLATfflA
wydelegowała

W WARSZAWIE :...

W ostatnich czasacli · zauważono
..#1Jrost Liczby zachowwan na anginę

.

liów szą.jki, których -aireszto-1 stazy Sałata i
dlia;
wano i osadzono ~.~ię.ueniu. Prócz nich aresztowana zo- ' ci~ .„~rzestęp~~ pod. P!zez łem P 0~ 1 ~J 1 ·
~za~ie strze 8;11•
Są to Henryk Kalicmski, Ana- stała kochanka Gaca Anasta-. w1sk1em Jadzki ZezowateJ.
·'I!Y z~b~ci zostali Jeden 11 ->tc·
'
·
Jant i 1edem. Arab.

Rozpaczliwy list .Piekarzy z.Henrykowa

żona · rozstrzelanego·Putnr 111 Litwie!

Nie ma sle komu zając losem· konających ·

IGJka tygodni temu poruzatargu. jak.i
toczy się w He~ykowie między przedsiębioreami piekarsl...imi a rohotnikamoi, i wskazy
wa1iśmy na niezwykle trftl!icz
nę warunki, w jakich znajdu' ą s.i ... w chwili obeoneJ· po~
rzywdzeni pracownicy piekarscy.
·
Od tej pory nic e : ę w lfonrykowie nie zmieniło, nie na·
siąpiła żadna zmiana
List, jak.i otrzymaliśmy od
strajkujących, potwierdza to
twierdzenie w całeJ' rozci-1.:.;,·iości i dodatkowo o słan.:a całą
gehennę rodzin robotnikcSw
szaliśmy sprawę

~

piekn~kich.

,.MUZ' CZKA" PRZEZ TELEFON
Duńska

·
Prolmiad.ł:.zja Rudnricka., znana w . świe- dzy ba~d~ . Wabó~- a

„Straciwszy już całkowicie orien·
- piszą - gdzie szukać można sprawiedliwo5ci, po raz drugi
zwracamy się do Szanownej Redak.cji z prośbą o udzielenie swych
gośl'lnnych łamó-w na opisanie na·
szej krzywdy i tragedii, jaka rozgrywa się, na tereo:e piekarń w
Henrykowie.
Dwukrotnie już staraliśmy się w
celach stworzenia m.ożliwej SaJd•>obrony zorganizować i dwukrotnie
tac:ję

zostaliśmy

złamani

właścicieli piekarń.

brutalną

siłą

~C:k4;~~b~r:.!w':ń
w::sż::~i~ęPo;~;
gwaltvwna pr.i:estudzanie
pode.za~

upałów gardLieli i migdałów napojam.i chłodzącymi. Niekiedy wy·

ważyłby się nazwać naszą akcję
jakąkolwiek robotą wywrotową, bo
życie nasze zniszczone w okopach

lanego Puitny wraz. z .dwojgiem dzieci mogła przybyć n,a.
Litwę.

Ojciec Putny porostawił·na
Litwie mająte·k, który · przy·
pada · obecnie dzieciom jego i
żonie. · Podobno rząd litewski
pcxł .tął już pewne kroki'w tym
kie-runku.

NA ztODZIEJU CZAPKA.
GORE
Komendant p-Osternnku z ~ędzy•
lesia pod Warszawą. szedł w patrolu i na drodze do Warszawy s.pot·
kał WÓL zaprzężony w dwa konie.
'Na wozie siedział Cygan z Cyganką
i czworgieru d.dec;i.. .
Na widok policjanta Cygan zesko.o
mowolę
przedsiębiorców, 1 czył z konia i uciekł do. l_as1;1< w~
i.ili~ść wyzvsk robotników i , b~c czego Cygankę z duecinl poU.
)!
h
. d1
c1ant o<lstawll na posterunek.
przesii;zegac, a Y., prac~ o nyJak się okazało wóz z końmi zowała się w przep1saµych usta- stał prLez wymienioną rodzinę cywą warunkach.
I gańską skradziony.

krew jaką przelewaliśmy dla
Ojczyzny, stwarzają dla nas najlep
szą legitymację obywatelską. A mimo to przecież pozostajemy w tej
walce sami.
Nie jesteśmy pewni, czy list ni&iejszy nie jest aż nadto chaotycz·
ny, czy w dostateczny sposób odtwarza naszą rozpacz, ale trudno
myśleć
o poprawnym wypisa·
uiu, gdy zajrzała nam w oczy zdecyd.owana już ŚJUJerć głodowa. Wię„
cej niż po.uwu roburnikow otrzy~n
„
L•.a!a w piekarniuch. ~~ mowi~uia i
łu
U
k.:inczy pracę w ~hzuJącą się .so:
lotę, a cała pr:8w1e reszta podz1eh
·~10SK WA. 'V ostam:ch ua ulicy milicjanta. Ob~ ska.
rt01ę S';\'YC!1 koie~ow w nasltWll.> ~
tygodnttL Za akcJą strajkową'. k~o: ezasach zdarLUJa się w ~"'\' .c- zano na 5 lat więzienia.
rą przełamał glm1 nasz.)'ch dz1ec1 1 tac-h coraz cz1tistsze wyµcdki
ich P!a':"• k.ar~q n&. pu.edsię. uwrcy d1u liirnnerii. Ja.b. do no•;, „ .\-\o- · Trzech chµliganów pTacuJą
wym01WientQU. . R d k · .C · swczno •. syb, rfkaj'a Praw •• cych pod· rk•kiem na ro bo&anowny i>a1ue-- e a tor.te. zy· o<l1. ·y ł o się
. os t atnJO
. na s-)' b· e. ·~1
.... ta·ch les·-~~
c·'- - sterory „·•owa~o
11-)''iil
" 'k; tt.'&' procesów W Irk:i:.cku jec:!.ne~o z irobotnlków i w jei

I

MIod'oc

Pos1koiowa11emu chtal
towar, który

doprawdy nikt się nami 'Die zajmie?!· C;,;y jaż zupełnie wolno jest
n/.szczyć'· ludzi, poniewierać ich, a
oStatecznie wyrwać im z ust ostatni kawale:.. chleba?!
Zejchciej, Panie Redaktorze, opublikować ten nasz rozpaczliwy list
·ni! łam.ach swego poczytnego dzienn1 i odpowiedz nam, co mamy czy
ni.!, żeby się utrzymać przy życiu".
Zgodnie 'L. prośbą nieszczęs
nych robotników Henrykgwa
przytaczamy ten list dosłow
nie. Jeśli jednak idzie o jakąkolwiek rąd~. to pozostać m'.u si jedna, która powinna się
cl.azać niezi.wodną:
Sprawą.piekarzy z Henryko
wa i Jabionny zająć się musi
• t
I
kt
na t ych mrns pan
nspe or
Prac)'., ho On~ w picr~~~ym
rzędzie mocen .rest ukroc1c sajuż

b:s.ndrc1

I

Nie pomogły
pa.m strajki, nie pomogły nam protesty, bo nie znalazł się nikt, kto by
pam zechdał dopomóc i zajął się
naszym- losem, który w nicz.)' m nie
jest lepszy. od dcli białych mur;11ynów w Kongo. Wszystko przegflł·
0

liśmy i nie ma w chwili obet"nd
najmniejszej nawet nadziei na to,
aby spotkała nas jakakolwiek pom:c tw w Henryk~wie nie dziwi.
Ani t 9, że pracujemy' po czternaście
godzin na. dQbę, ,aąi to, że zarabia·
my za tę straszną orkę po 15 złotych na tydzień, ani to, że pracujemy w warunkach urągających wsze)
kim zasadom higieny, ani . wreszcie
to, że każdy ma tu prawo lżyć nas
bezkarnie, ubllżać nam i poniżać
nasz.t godność ludzką.
Walczymy pr~ecież o sprawę najczystszą.
Wdczymy o prawo do
życia dla nas i dla nuzych rodzin.
Nie ma takiego śmiałka, który od-

Królewiec. Z Kowna don()

szą: Pewne koła na Litwie czy
nią stairaniia, by żona rolJSltrze

zamierzał

1
!"f
:
.,_ Ztd~f . b~~tytnl cp~~!i:s; :~::td~ę\~ gg~\Tal~~e~~oś~obf~PJ~ś~~łożo:y
~

Uf<raśt
. ~yzn~, który stanął w ie~ Sąd s.kaz::ł na . 10 lat v.-i ę.
_.
.
obrome. Inny wyrostek pobił zienia ·każdego.
Pomewaz cena odpowiadała
.
.
.
.
,:
Kw~eci~skiemu, zgodzi.ł, się on
o?eirzec budulec 1 kupie.. Udał
.
WU ·
Ut.
.
li
się z dostawcą do c.eJestynowa
.
ua buduw~ę ~1!"5t~. lrzeba tran~epoważnym•
fu, że Kwiecrnsk1 spotkał tam
inż Ludwika Kona który buBERLIN. - Przed sądem daczy Pisma świętego.
:
•
.
• .'
·
d
·
E f
·
„Poważnym. badaczom pis•
du1e w.1llę Kw1ecmsk1ego, a~e na zwy~zaJnym ,w
r u~cie
też i willę Justa, o czym Kw1e stanęło >1 czlon.kow orgamza- ml:! świętego" iarzu(;ono m. in.
dński nie wiedział. Nie wie- ' cji t. zw. „poważnych ·badaczy v~rzymywanie stosuu.ków ·i
I, I
dział także i ów rzekomy do- Pisma świętego" . . Uprawiali or5anizacjami zagranicznymi
W
'i
"" "'
'
podohriym
sil'> wca, ze' ten swn inżynier · oni· dzial~lność. ~ele~8:lną w o
cha rakterze.
. n efortunny złod,lej na dworcu
. buduje obie wille.
zaistęp~twie rozwiązane1..w „ ro o~karżeni skazani :" ; tali na
· Na d~orcu Głównym w War Zbliżył się do wywiadowcy Dzięki temu zostało zdemas ku' ubiegłym . organizacJI ba- więzienie od 2 - 3 .. dt.
·szawie było dużo łudzi. w tłu- i niby czytając gazetę zasło- kowane oszustwo, które już
slrlł.f
-ń
mie stał między innymi wy- nił mu QCzy. Wywiadowca od dobiegało końca, ho Kwiecińu
w
zn~ti ! Sa~
wiadowca policj~ któremu z razu się domyślił w czym sJd miał wlB.śnie wypłacić JoM4)toc.ykl żderzył · si-: z s~mochode;n
małej kieszonki wystawało zło rzecz i położył rękę Jia kieszon stawcy większą zalicz.kę. Do- . .
te pióro. Zjawił się · złodziej ce. Czując wyciąganie pióra stawcę zatrzymano. Chciał on
Z Nowego Tomyśla dono- ~ążaJący z przec1wL.ej strony,
W.incenty Tomasik (Chm.ielua chwycił złodzieja za kar1' i ·~ciec, ale się nie udało. Oka- szą:
W środę
wieczorem W wyniku zderzenia. pasaże.r
.86)~ który postanowił skraść zdemaskował go na gorącym zał się nim nigdzie nie mel~o wrdarzyła się na ~zoeie ·w: po- ·wieczorka, Krawczy iski, asy.
·pj-Oro .z kieszeni wywiadowcy. uczynku.
wany Mordka KantoroW1cz, bhżu dworca koleJowego w N. stent pocztowy z N. Tomyśla.
Nie wiedział oczywiście, że to
karany już za oszustwa. Za-1 Tomyślu · straszna· katastrofa siedzący - na tylnym siodełk~
;wywiadowca i zna się na faTomasika osadzono w aresz mierzał on sprzedać na placu motocyklowa. Motocyklista M. motocykla zginął na miejscu.
cliu złodziejskim.
cie.
cudzy budulec.
Wieczorek, jadąc z nadmierWieczorka od,\ ieziono w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wpadł
ną szybkością
w pewneji bez
chwiliświatła
z ca- stanie ciężkim do szpitala.
łym im.petem na samochód, po gdzie wkrótce zmarł.

,
. ., . . .
.
stępują obiawy nieżytu krtani. po·
Jozef Kw1e01L~k1 buduje w1l
wO<lujące chrypkę. Wzrost liczby lę w Śródborowie. Zgłosił się
=~!~~.wa~a~iie:i!aJ~<l~'k\~jtch~: doń i;iieznany osobnik 1 przed·' toby jest ~ r. b. zwiększone.
stawił za kup~ drzewa budul,. L.udaoić Wąr~za'fY wlinna w szer- cowego. Zapropo:nował o~aszeJ. wierze, D.1Z dot~d. _stosować za. zyjne nabycie budulca, ktory
. pofoegawcz~ s~z:;,p1en!a . ~hro.n11e;
· ·ę
b d 0 wli Justa
· dotyczv to zarowno dzieci. Jak 1 do-1 tmaJ'd UJe
SI na
u
roshch.
w Celestynowie.
·

u n ego

Po•••.:ttz· na· . 1aa·
·d2•ze „ sk2zan·1
y
na· ·fÓWni Z

Wl ltill.ild0W(A Chc·1:af Okras'I

r

Trag1czna
.
.ka1·i

I

Jeszcze Jeden

t1

'" PO

J."m

1
'

dorożkarz złodziejem

ucrekl
z bagażem pozostawionym pod
V(

jego

op!eką

Nowe zwrciestwo ·powstańcow
zblita]ą

Szybkimi krokami

. !Jo
ars za wy przyjechała żerkę wedłllg ws~azaneg? .ad-1 wiedzi8:ła, że ~oro.żkarz?m war
p AR Yż. Korespondent· Hazaangazowana na występy ta resu. Po przyhycm na DUeJsce szawsk1m ufac me. moz.na. To vasa d.onosi z frontu . pod San·De~zne do dancingu na ulicy Tei·p~lka wy:s1&dta, pol~cają~ też,. gd.y chłopiec wys~e~~ po· ·tander, że w środę po połuJ·krola Alberta
tancerka ze doro.zkarzowi zaczekac
az wahzk1, dorożkarza JUZ me by niu wojska powstań.cze zajęły
,Szczuczyna _Erma Teip_elka. Na( prz~jdz_ie po walizkę ~hł?pie~.,ło. !Jciekł z ~aliz.ką w k~óre~ mia:śto Castro Urdiales.
·dwo~c~ Gl~wnym ~nadła do
Niewiasta z prowmc11 me znaJd'?\~ały się rzeczy ogol.neJ . To nowe zwycięstwo. P?Wdorozk1, ktora odwiozła pasawartosc1 1,50Q złotych.
stan ców z.bliża ogromnie Imię
frontu do Santander.

Carscr oficerowie-crrkowcJ

CastroN~;1;;a1:oż;;~;:d~ c;d~l;t

hradzleżq
·w środę od.był się 6-ty z koTrzech wybitnych byłych' „Cyrku" w Warszawie. I jak I z nim na Wołówkę w celu lei etap wyścigu kolarskiego
oficerów armii carskiej Alek- przystą.ło cyrikowcom, umieli spieniężenia go.
.
Dookoła Polski. Trasa prowasander Kuryłek, Mikołaj Fal- przystosować się do „cyrko-l Podpatrzył to policjant i dziła z Kalisza do Poznani. a i
hej i ..A.nt?n Gri_gorij, zęs~li nal wej"' traąycji i kr~dną., ,
ti:,ójka byłych. carskich. ofice-1 wyno.sił~ 165 km. Doskon.aJe
.psy, . !I. mieszkaJą obeCllle w
Ostatnio skradli gdue:O:Ji row dostała s1e do paki.·
'warunki terenowe wyka-zai)
r
ia długości '-O JBCtrów.: i
·
~~ P,opra.wę I~m.Y. uiwod-

przglapani podczas

si-: pod Santander

jest na 36-ym kilometrze dre>
gi. z Bilbą.o do Santander.. J~
żeli warunki . atmosferyczne
'nie pogorszą ·się, a powstańcy
będą mogli posuwać się w tym
tempie oo doty chczas, to zdaniem · korespondenta Ha va
sa - Saintander winno być

-

••

I·'

.

'.

Il!ków zagran iczny ch, którzy
okazali się równorzędnymi
przeciwnikami.
Prowadzi nadal Napierała
z czasem ~7 : 08:14. na drugim
miejscu W asilcwsk i
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Spis

Nabożeństwo

zwierz~t

rospodarskich w Piotrkowie

w Sulejowie

Jak co rok w czasie od 1-go
20-go lipca odbędzie się spis
do
W dniu 26 czerwca b.r. (so- ski Stanisław-kierownik szkozwierząt gospodarskich, znaj·
bota) odbyło się z udziałem ły wiceprezes, Kieruzal Wła
sekretarz Zarządu dują r.:ych się na terenie nasze·
przeszło 100 osób zebranie or- dysław go Państwa.
!lanizacyjne Oddziału Organi- miasta-sekretarz, Gajda Wła ·
Również i w Piotrkowie spis
zacji Miejskiej Obozu Zjedno· dysław - felczer prywatny ·odbędzie się w ustawowym
ten
czenia Narodowego w Sulejo- skarbnik, Gorzkowski Jó1.ef terminie.
Czesław
Tymanowski
rolnik,
Owie, w którym z ramienia
Zarząd Miejski, który przekrc;gu OZN w· Piotrkowie Tryb. rolnik, Gajda Euzebiusz - lespis zwierząt na moprowadza
uczcstniezyli: p. mec. Czesław karz weterynarii, Kamasiński
Rozporządzenia Rady Minicy
rzeźnik, Kałużny
Różycki - prezes Okręgu, vi- Edward strów z dnia 22.111.1932 r. o stace-prezes mec. Owczarek Bro· Edward - kierownik elektrotystyce produkcji rolnej, zaannisław, poseł Drozd-Gierymski wni, s,dkowski Józef-dróżnik
gażował do tych czynności 2
Jan i dyr. Jakubowski Marian. drogowy, Erhard Jan - ślupracowników, którzy w wym.
Zebranie zagaił p. Kajetan sarz, Kacprzyk Miec'lysław - wy iej czasie osobiście zgłaszać
Grzybek - kierownik miejseo- urzędnik, Nawara Mieczysław się b"dą do właścicieli gosponau€zyciel członkowie Pre- darstw rolnych, obowiązanych
wej szkoły powszechnej, zapra- szając na przewodniczącero ze- zydium Oddziału .
do udzielania spisującym szczebrania p. mec. Czesława Ró·
gółowych i zgodnych z prawdą
iyckiego, na asesorów zai pp.
informacyj.
Mariana Piekarskiego i BonifaZaznaczyć należy, że rok robiew
zaliczkowego
kredytu
cego Zmorzysko. Sekretarzoprzeprowadzony spis zwiecznie
gospodarczym
roku
iącym
wał p. Mieczyaław Nawara. Po
rząt gospodarskich rna na celu
pp.
przemówień
wysłuchaniu
Wzorem lat poprzednich Cen- •łatystyczne ujęcie zagadnień
posła Drozd-Gierymskiego.mec. tralna Kasa Spółek Rolniczych rolnych, a zeznania ·posiadaczy
Owczarka i mec. Różyckiego również i w roku bieżącym zwierząt w tych sprawach stapowołano do życia Prezydium udzielać będzie kredytu z.ali· nowią tajemnicę •łułbowłl i mo·
Oddiiału w składzie następują czkowego pod zastaw zboża, lll byct
wykorsy.tane przez
cy m:
któi:y w bieżącym roku gospo- Gł6wny Urząd Statystyczny w
Grzybek Kajetan - kierow- darezym 1937/38 udzielany bę- Warszawie wyłllcznle dla celów
nik szkoły prezes Oddziału, dzie Ra nastt;pujących warun- itatystycznych.
Szuster Henryk- burmistrz m. kach:
termin zwrotu Nadesłane
Ostateczny
Sulejowa wiceprezes, Janczewkredytu na zaliczkowanie zboża nie może przekroczyć w stosunku do Centralnej Kasy Spó·
łek Rolniczych dnia 15 czerww Piotrkowie
ca 1931 r. Wysokość oprocen·
Od szeregu lat zjeżdża do towania kredytu wraz ze wszy st·
w Piotrkowie
naszego miasta słynny w całej kimi kosztami, za wyjątkiem
z obowiązującymi
Zgodnie
Polsce cyrk braci Staniewskich. kosztów stempla od blankietów
Pracy, na
Funduszu
przepisami
Po rekordowych sukcesach o - wekslowych, wzg-lędnie skrypdo
wogóle
i
publiczne
roboty
siągniętych w wielu miastach tów dłużnych, nie może przeI oddział Cyrku Staniewskich kroczyć dla rolnika kredyto- pracy mogą być kierowani wy·
łącznic ci pośród bezrobotnych
przybył do Piotrkowa gdzie biorcy 4 proc. w stosunku rolub umysłowych,
fizycznych,
rewelacyjny cznym. Wysokość zaliczki uzarepre1. entował
mają żadnego źródła
nie
którzy
pun20
z
ai
złożony
program
dzielonej rolnikowi pożyczko
atrakcyj. biorcy ustala się od 100 klg. utrzymania. Żadne względy osoświatowych
któw
Wczorajsza premiera wypadła żyta do 14 zł - owsa 12 zł, biste, żadne protekcje rozumie
bardzo dobrze. Obszerny pro- jęczmienia 15 zł, pszenicy się nie mogą mieć miejsca.
Niestety kierownik tutejszej
gram podobał się ogólnie.Słyn 17 zł. Ponadto Gentralna Kasa
Funduszu Pra·c y p.
ekspozytury
ny Bronek Bronowski, król hu- Spółek Rolniczych będzie upraobowi~
lekceważy
Krąkowski
1.
wystąpił
polskich
morystów
wniona do zaliczkowania sienowym repertuarem, który wy- mienia lnianero do wysokości zujące go przepisy i łamie je,
woływał na widowni huraga- 20 zł za 100 klg. i gryki oraz kierując w pewnych wypadkach
g-any śmiechu i głośne brawa. strączkowych do wysokości do pracy osoby nie mające
praw do tego, gdtż mail\ inne
Ogromnie podobały się po- 50 proc. ceny rynkowej.
pisy 14-tu Abisyńczykow. Kun·
Rolnicy składać bt;dą pod źródła utrzymania.
Do takich uprzywil~jowanych
sztowna tresura koni arabskich, zabezpieczenie kredytu weksle
kucyków i małp budziła za- opiewające na terminy płatno· osób należą np.
1) p. Marusiński Stanisław,
chwyt. Niezwykłe popisy słyn· ści poszczególn.ych rat kredyktórego jest urz~dniczką
żona
n ego i l ~ zionisty Cordiniego spra- tu. Weksle te zostaną w portniesamowite wrażenie. felu instytucji, rozprowadzają· eksp. F.P. w Piotrkowie, sewiał
Najwit;cej jednak podobał się cej. Bank Polski otrzyma ak- kretarką p. Krąkowskiego (pennumer niebywałej atrakcji w cepty instytucji ro'lprowadza- sja około 220 - 250 zł),
2) p. Bielicki Al,ksander, żo
wykonaniu rwiazdy filmowej jącej, żyrowane przez instytuLuisity Leers, której popisy na cję nadrzędną (podawczą).Spół na którego jest urzędniczką
trapezie powodują najwyższe dzielnie kredytowe z otrzymy- Starostwa tutejszego (pensja
1
napięcie nerwów. Wielki aplauz wanych od rolnika 4 pror.. za- ok. 250 zł),
3) p. R~talewski Stefan, żona
jakim widzowie witają każdy trzymują dla siebie, tytułem
punkt programu świadczy naj- marży zarobkowej 2 r 1/4 proc., którego pracuje na hucie „Horlepiej o jego atrakcyjności.
do Centralnej Kasy Spółek tensja".
Ponieważ kilkakrotne inter,, ! Program wyjątkowo zachwy- Rolniczych zaś odprowadzać
wencje różnych osób u p. Krą
warto go zobaczyć· będą 1 i 'f 4 proc.
cający (Iskra)
kowskieio, z żądaniem usu·
wymienionych wyżej
nięcia
osób i skierowania na ich
miejs-ce bezrobotnych pracowników Qmysłowych 1 nie mają·
ważny od dn. 15 czerwca 1937 r. do odwołania na linii
żadnego środka utrzymacych
Sulejów
Plotrk6w
t6dt
s·kutku żadnego nie odsię,
nia
Odjazd z Łodzi do Piotrkowa: 5,40, 7,30, 9,30, 11,00, 13,00,
noszą, przeto uważamy za właś
15,00, 16,00, !'8,00, 20,00, 21,30;
Odjazd z Piotrkowa do Sulejowa: 7,15, 9,10, 11,10, 12,30, ciwe poruszyć tę sprawę na ła
mach prasy. Spodziewamy si~ iż
14,40, 16,30 17,30, 19,40, 21,25, 22,55;
Przyjnzd do Sult"jowa: 7,45, 9,40, 11,40, 13,00, 15,10, 17,00 władze pnełofone p. Krąkow
skiego zainteresująsitt tą sprawą,
18,00, 20, 10, 21,55, 23,25;
Odjazd z Sulejowa do Piotrkowa: 7,00, l,00, 9,50, 11,50, nakazując usunięcie wymienia·
nych wyiej osób, a jednocześnie
13,10, 15,20,17,10, 18,20, 20,30, 22,05;
Odjazd z Piotrkowa do Łodzi: 8,00, 9.00, 10,50, 12,40, pouczą p.Krąkowskiego,aby sza·
nował obowiązujące przepisy
14,00, 16,00, 1s.oo, 19,30, 21,35, 22.~o;
nie wprowadzał systemu proi
Przyjazd do Łodzi: 9,20, }0,25, 12,15, 14,00, 15,20, 17,2519,20,
kierowaniu
tekcjoni źmu przy
20,55, 22,55, 0,20.
bezrobotnych do pracy, bowiem

1Narunkl

System

Cyrk Staniewskich

Nowy

rozkł~d

KINO-TEATR

CZARY
w Piotrkowie

protekcyjny

jazdy autobusów

Najcudniejszy film obecnej doby, film najgł~bszych
wzruszeń, film łez i uśmiechów p. t.

Mały

Lord Fauntleroy

w roli gł.: bohater „Dawida Coppqrfi~lda" genjal·
ny Fredie Bartholomen i Dolores Costello· Barrymore
Nad proR'ram: „TYGODNIK AKTUALNOSCI"
6 t>-ll •• w niedt:i•.le i świeta o . trhd:i:. 4 ón uol.

............,„.„...„ ...„„„...„„„„„.........
PoC:xł\tek n gn<lz.
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I ' Ił I· N l ! MERATA micaięczna Dziennika Piotrk?wskiego wynosi
z dostawą z.I 3.00. kwartalnie z prv.e1yłk'I zł 8
·
__. . . . .
_ ·,
l.t1 "~\; ~·li.l •JH\ i Wydawnictwo: Ltopold Kujawski
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Dziś 2 lipca, w święto Matki
Bożej będzie odprawione Na-

bożeństwo Charytatywne w kości e le O .O. Bernardynów o g .

6.30 wiecz.
!Va /uli rncliou:ej
Symfonia Szymanow•kiego na
Paryskim Festivalu muzyki
wsp6łczesnej

W miesiącu czerwcu odbywa
w Paryżu Międzynarodowy
Festival Muzyki Współczesnej.
Dla uczczenia pamięci Karola
Szymanowskiego, który był założycielem i honorowym Prezesem tego towarzystwa na terenie Polski wykonana została
przed wszystkimi innymi koncertami Festivalu - IV Symfonia wielkiego polsk.i ego kompozytora. Dyrygował Grzegorz
Fitelberg, partię fortepianową
odegrał Zbigniew Drzewiecki.
się

Eoljon

„Malarz pokojowy"
Patrze( ocierając

w oknie -

dłonią omdlałą
wśród obcych per·

pot

skroś diwięczne

·(spektyw ...
komarów sze[lesty

patrzę na zorzę na dachami spopiela.łą
daleką Zal'ranica słuclaa pol•kiej mu· bezemnie kwitła - jaśniała
zykf I polskich artystów
(różem i złotem „.
Transmisja do Ameryki, Niemiec, Patrzyły w nił\ rzesze szemrząCzechosłowacji i Rumunii
[ ce to o tern, to otem Po pełnym sukcesu transmi- a wszystko bezernnie. sjach wawelskich, w których u- A zresztą dział wzięły radiostacje ame- (pocóż będę się dręczył)
rykańskie, niemieckie, duńskie wszak i ja zapalam zorze,
i łotewskie, zapowiadają roz- rozsnuwam tęcze,
głośnie zagraniczne dalsze tran- sieją gwiazdami smisje z Polski.
wszak i przedemną piękności
Jednakże propaganda muzyki
[niezgłęhione morze.
polskiej nie ogranicza się wy- Patrzę łącznie do transmisji. We wrze- w tern czas· odezwał się w ześniu wyjeżdża na Wystawę Pa[iarze
ryską Symfoniczna Orkiestra faskawym przypomnieniem; '
Polskiego Radia oraz Orkiestra a niby do wtóru-jasnych maFilharmonii Warszawskiej, by
[rz.ei1 w dwóch wspólnie wykonanych pokój fioletu wypełniaj'\ cienie.
koncertach zaprezentować świa Patrzę tu muzykę polską. Koncerty te na sw.oje zorze i tęcze odbędą się w dniach 13 i 16 na ezyieś meble makaty,
września pod dyr. G. Fitelber- wśród których stoję ...
ga, przy czym jeden z nich poświęcony będzie dziełom Szy- komar cichótko gdzieś diwie;manowskiego.
[ czy ...
Warto również zaznaczyć, że
na odbywającym się w czerwcu Ale to wszystko nie moje Festivalu muzyki współczesnej a sam - ubogą mam chatę ...
w Paryżu wykonana została IV
Symfonia Szymanowskiego pod
dyr. G. Fitelberga z udziałem
pianisty Zbigniewa Drzewieckie-

a-o.

Na festivalu został również
wykonany Il koncert skrzypcowy Jerzego Fitelberga.
Letnie tran1mi1je
z Ciecbecinka
W miesi\cach letnich podobnie jak w roku ubiegłym, odbywać 1ię będą stałe transmisje koncertów Filharmonii Warszawskiej z Ciechocinka.
W pięknym parku tego słyn
nego polskiesro uzdrowiska,
gromadzą się codziennie tłumy
kuracjuszy, by posłuchać koncertów doskonałej stołecznej or·
kiestry pod dyrekcją Józefa Ozimińskie go. p·r ogram stosownie
do pory roku, posiada charak\er popularny, przy tym jednak
wartościowy. Koncerty te przy.
stępne będą dla wszystkich raradjo bowiem
diosłuchaczy,
transmitować je będzie regularnie w poniedziałki i piCltki od
godz. 17. OO do 17. 50

Uroczysta rocznica przez raaio
W dziesiątą rocznicę spro·
wadzenia prochów Juliusza Sło
wackieiO do rrobów królewskich na Wawelu organizuje Pol·
skie Radio uroczystą rocznicę
poświęconą wspomnieniom teg-o dnia. W czasie audycji odczytana zostanie mowa Marszał
ka Piłsudskiego nad trumq~
Wieszcza.

Chct; . bJlć kupcem (wydawn.
„Ligi Pracy" Nr. 9') Prof. Andrzej Bieniek napisał drugą
ksił\Żkę w której w sposób bardzo przysl((pny i zajmujący o·
mawia zawód kupca i znaczenie jego w życiu g-ospodarczym
wywołuje to zupełnie zro;~mia- i społecznym. Bro·s zurka tania,
łe rozgoryczenie i poniża auto- w cenie 25 gr powinna zainterytet władzy.
resować tych wszystkich, którym przyszłość naszego kupieSekcja Pracowników
ctwa nie jest obojętńa.
. Umysłowych
przy Pol•kim Związku
Jedności Gospodarczej
w Piotrkowie

rEAT~

NOWOSCI

Składajcie

na FON

Najbardziej emocjonujący film sezonu, wspaniałe
sceny walki marynarzy z przemytnikami p.t.

Na straży prawa ·
w rol. gł. Johnem Wayne, Nany Grey

I

.

Pocr11tck o godz. 6 p.p„ w nictlzi cłe i śwrc;ta o godz. 4 po poł~

CE.NY OGŁOSZEN: 1-sz.a str. I wiersz 'llil. jednółamowy 80 gr, w tekście 60 gr.
Ostatnia strona -40 gr, drobne 20 ji!r za wyraz.

