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Ian ·A ng1··

Nowr
został

DRJielJ

LONDYN. Piątkowe obrady
plenarnego Komitetu Nieinter·
wencji zostały o godz. 12-ej od
roczone do godz. 16-ej.
Po przedstawieniu przez Lor
da Plymoutha brytyjskich t,'.t'o·
pozycyj, .a.mbasadorowie Gran·
di i Ribbentrop wygłosili przemówienia, w których wypowie·
dzieli się za przyjęciem tych
propQzycyj jako podstawy do
cłalszej dyskusji.
Ambasador Corbin poprosił
o udzielenie mu czasu cel.em uzyskania instrukcyj od swego
rza.du. Ambasador Majski nie
zabierał na przedpołudniowym
posiedzeniu głosu.
LONDYN.
Dyplomatyczne
koła brytyjskie wyrazają zadowolen~ ·z przebiegu przedpołu·
iłniowych obrad plenarnego Ko
aiitetu Nieinterwencji.
Koła te podkreślają, że część
delegacyj przyjęła projekt brytyjski jako podstawę do dalsz.e)
dyskUsji, pOdczas gdy inne delegacje zgodziły się .z żasadą
projektu.
·
Z przebiegu obrad wynika,
te ,Palsza dyskusja nad propek·
tem powierzona zostanie podko
m.it~towi. Na1eży się jeszc·ze liczyć z poważnymi zastrzeżenia
ml delegata Z. S. R R., nie jest
jednak wykluczonym, że i on
się zgodzi na przekaz!ł1lie proje
ktu podkomitetowi.
LONDYN. Na popołudnio
wym, pLenarnym posiedzeniu
Komitetu Nieinterwencji pozo·
Jtałe . mocarstwa, między nimi
Francja i Z. S. R. R. uchwaliły
przyjęcie brytyiskiego proiektu

przez Komitet Nieinterwendi do dalszej·drskusii

podstawę do dyskusji.
dzeme Komitetu NieinterWe:ncj! przyst~pienie Włoch do projek·
Projekt zostanie prawdopo- było jednym z najkrótszych.
tu brytyjskiego, uznanego za
dobnie odesła41y do pod.komite
Obrady
przedpołudniowe podstawę do dyskusji, nabieratu.
trwały 40 minut, a obrady popo szczególnego politycznego zna·
LONDYN. W wypadku, jeś łudniowe wi az z redagowaniem czenia na tle skrajnego stanowi
li plenarny Komitet Nieinter· komunikatu niespełna godzinę. ska Moskwy i wahań Paryża.
wencji zadecyduje odesłać proBiorąc pod uwagę ilość wy·
Przedstawiciel Włoch oświad
jekt brytyjski cel.em zbadania głoszonych deklaracyj stwier· czył, że docenia pojednawczy
podkomitetowi, to posiedzenie dzić należy, że obrady potoczy· wysiłek angielski, po czym pod
tego podkomitetu odbędzie się ły się nader szybko.
niósł, że pierwotne propozycje
w najbliższy wtorek.
RzyM, Redaktor dyploma· francusko • angielskie w spra·
LONDYN. Czwartkowe posie tyczny agencji Stefani pisze, że wite ko·ntroli, które były odrzu·

za

na ChinvDalekim Wschodzie
płonie!
nie oddadza ani Diedzi. ziemi
oświadczaia.

ie

Mimo wiado- naruszenie swej suwerenności.
mości, nadesłanych z Tientsinu
TOKIO. W czwartek około
o możliwości pokojowego załat godz. 8-ej rano w pobliżu miej·
wienia konfliktu, nastrój tute}- scowości An • Szing w prowin
szych kół politycznych jest w_ cji Czahar około stu żołnierz,
dalszym ciągu bardro pesymi· ~hińskich ostrzeliwało oddział
styczny.
·
}aponski.. !ołnłe"'9 chlńscy zo·
Ogólnie twierdzą, te Chitiy stali ro-~brojeni i wzięci- do nie•
nie zgodzą się na jakiekolwiek woli.
SZANGHAJ.

TOKIO. Agencja Domei dtr
nosi: Sytuacja w Chinach Pół·
nocnych jest w dalszym ciągu
naprężona. Wojska chińskiego
Rządu Centralnego posuwaJlł
się na północ, co może prz~
kreślić całą akcję w kienm:tku
:fokalizacji zatargu.
Powolny przeMeg rokowań
w Tientsinie nad ostatecznym
załatwieniem zatargu przypisać
należy stanowisku rządu nankiń
skiego, który gra na zwłokę, a·
związku z
g6rnośl.
by zakończyć
koncentrację
W dniu 14 bm. nastąpiła w no jak i osobnymi porozumie· wojsk na północy.
Warszawie wymiana :Q.ot pomię niami, ja kto: komunikacja ko'WASZYNGTON.
Amba.sa·
dzy rządami polskim a niemiec lejowa, ułatwienia w ruchu gra- d
h', k' W ,ę odwi'edz'ł
.
or c ms 1 an6 ,
1 se
kim w zakończeniu rokowań w nicznym, przepisy
o pracy, spra kretarza stanu Hulla, któremu
szeregu spraw, związanych z wy zachowania zamieszkania
ł
· ł
· ·
wygaśnięciem konwencji górno itp. były J'uż omówione sz~zegó- wrękczy .mdem?'nach' . zawierający
pun
w1 zema
łowo w poprzedcich komunika·
śląskiej.
. t Ch'
h 'ł m na hsytua·
Łach.
cJę
w
in:ic
po nocn~c oraz
Poszczególne sprawy, objęte
Ponadto
nastąpiła
również
prośbę
do
innych
narodow 0 po
oowyższą wymianą not, zarów·
vymiana not, ustalająca działa!- moc.
ność likwidacyjną trybunału roz
Japoński charge d'affaires Su
jemczego dla Górnego Sląska. ma również .odwiedził ~uli~ po
·
przy czym obydwa rządy wyra· czym ośWladczył . dziennikabeda wskutek braku paliwa
ziły życzenie, aby definitywna rzom:. . .
.
.
SAN FRANCISCO. 42 sa- Prawdopodobnie w sobotę „Le· likwidacja pozostałych spraw.
'WYJasn.1łem, H~IOW! zanu_ary
molb-ty z lotniskowca Lexing- xington" będzie mus.id zanie- zawisłych jeszczg w trybunale, rz~du , 1aponsk1e~o odno.snte
ion" wczoraj cały dzień po·' chać dalszych poszukiwań, a to a za tym i jego działalność za· Chi~ połnoc_nych 1 .zapewmł~m
szukiwały aparatu Amelii Ear· z powodu wycz.erpama się palii kończone zostały przed upły- go, ze rzą~ 1apo~k1 nie ~a ~aha~t, niestety bezskutecznie. wa
wem pazdziernika r. b.
dniago zamiaru za1mować Jakich
.
ko1wiek nowych obszarów na
terenie Chin.
PEKIN. Wedle (foniesień ze

Polska l Niemcr w1m1en·itr nair
w·

wrgainiedem konw.

' . Poszukiwania Amelii Earharl
. zaniethane

I

··. ·Zrwcem
spalono
na
stosie
wdowe wraz ze zwlok11Ri meia

Kobieta przybrana w 'iółte
BOMBAJ. Dzienn~ki dono- wypadek spale·nia żywcem na
s~ą, iż w jeClnej ze wsi w środ· stosie we.łowy wraz ze zwłoka· szaty rozerwała naszyjnik i we
szła ze śpiewem na palący stos,
kowych Indiach wydarzył się 1mi męża.
gdzie znajdowały się zwłoki mę
ża. Krzyk ofiary został zagłu·
szony przez dźwięk cymbałów i

Wrocznice

śmierci

gen. Dreszera

\Y/ czwartek,. dnia 15 ~ipca w I Wojsko~~· gei;i„ dyw. T. i<;atragicznego sprzyck1, wicenun.ISter. J. Pia·
zgonu gen. Gustawa Orlicz-Dre secki, szef gabinetu Pana Pre.
szera, inspektora armii, p~erw· zyctenta R. P. gen. Schally, dyr.
s7. 2 g0 inspektora obrony
po· protokół.u dyplomatycznego. ~·
wietrznej państwa, prezesa za· S. Z. mm. Romer, general1c1a,
rz;'.\du głównego Ligi Mo,rskier wyżi woj,~kowi, delegacje ?fice
; Kolonialnej zostało od.prawio- rów garnizonu warszawskiego,
:i~ w koście12 garnizonowym u- władz i członkowie Ligi Mor~- ~-1 ::·.P- nabożeństwo żałobne. skiej i Kolonialnej, przedstawi
- · r:-IJ ::żeństwie poza rodziną ciele Komitetu Uczczenia ś. p.
·· · 1 ~„ 'i marszałek Senatu,
Gen. Orlicz · Dreszera, poczty
, . ·iccmarszałek Sej- sztandaTowe L. M. K., przyj a·
· ~ · zel, minister Spr. cieile i znajomi zmacłego.

pierwszą rocznicę

:. .„

com przez Włochy i Niemcy,
definitywnte pogrzebane
Zasadniczym momentem projektu angielskiego dla Włoch i
Niemiec j,est sprawa ustalenia
pierwszeństwa pomiędzy spr8:wą ochotników, a zagadnieniem
wzmocnienia kontroli.
·
Czwartkowe oświadczenia otwierają nową fazę dyskusji,
która wedle przewiaywań bę·
dzi.e wyczerpująca.

zostały

zr6deł nieoficjalnycli, wojska
rządu nankińskiego wkroczyły

na terytorium prowincji Hopel
i w site kilku dywizyj zajęły m.
Paotingfu (około 160 km. na
południowy zachód od .Tien•
tsinu).
Wojska te otrzymały instruli
cje, aby na razie nie posuwały
się dalej w kierunku północ·
nym.
.
__
· Wed1e chińskicłi doniesień -o·
ficjalnych, pięć dywizji japoń,
skich w sile ok. 100 tysięcy zoł
nierzy odpłyu,ęło z Japonii do
Chin półno.cnych i na Koreę.
Na KoI1e1 powołano pod broń
· t· ·
• k' h
rezPeARrw1YsżowA1apbons d1c . h' , ki
.
m asa ·or c ms
w Paryżu Wellington Koo zo·
· przy1ęty
·
sta ł po połu dmu
prziez
min. Delbosa.
Po wyjściu z Quai d'Orsay
ambasador oświadczył:
- Rząd <'hiński zakomuniko·
wał mocarstwom, ze nie uzna
żadnego układu, który byłby na
rzuc.ony przez Japończyków
władzom lokalnym w Chinach
północnych i nie uzyskałby a·
probaty Nankinu. Rząd chiński
zdecydowany jest przeciwstawić się wszelkimi środkami jakiiejkolwiek nowej próbie Japo
nii naruszenia suwerenności i
nietykalności terytorialnej Chin

Pińsk
w morzu
płomieni
Do Warszawy
wczo
nadeszła

·raj wiadomość o wielkim poża·
rze z Pińska. Z nieustalonej do
tychczas przyczyny wybuchł po
żar w sklepie galanteryjnym Icka Zalcsztajna i rozszerzył się
trąb.
szybko n.a inne zabudowania.
Po .wygaśnięciu ognia brami· Straż ogniowa nie mogła dać so
ni zebrali popiół i rzucili go do bie rady z szalejącym zyWiorzeki.
Dawny zwyczaj palenia na
stosie dobrowolnie lub przymu
W czwartek, dn. 15 lipca w
sowo żywcem kobiet wraz ze
zwłokami męża tępiony iest osadzie Ujazd pod Tomas:ro~
przez władze brytyjskie. Che>- wem Mazowieckim dokonano
ciaż już w. r. 1829 wydany zo· zuchwałego napa.du rabunkowe
stał surowy zakaz palenia ko- ~ na sklep spożywczy Szajndy
biet, a stosujący przymus bra- Gewirc.
Do s<kJ.epu weszło kilku orob
mini, podlej!ają ostrym karom od czasu do czasu w Indiach ników pod po:rorem poczyniezdarzają się tego rodzaju wy· nia zakupów.
K«zysta;ąc 11
meobecnośd
padki.

łem. W akcji ratunkowej brała
ud.z.fał ponadto ludność miaste·

czka.
W ;wyniku spłónęło wiele bu·
dynków na placu 3 Maja. Sk 1•
pów spaliło się 24. Kilka o'.-: ·
zostało poparzonych podczas
cji ratunkowej. Straty przr ·
c.zają ponad 100.000 zł.

Zuchwalr napad rabunkowr

'

domowników, 6bezwładnili 0:1:
sklepu ,a nast<>p·
nie zadali jej tępym narzędzi~m
szereg śmiertelńych ran w gło·
właścicielkę

wę.

Po splądrowaniu skk~pu i zra
bowaniu 1000 zł. ·bandyci zbir: ·
gli. Władze policyjno - śledc z~.
zarządziły energic:imy pościg z,
zbr:oclniaT.zami. .
·

Pijcie znakomite napoje chłodzące Rybińskiego

St:. 2.

R

śf która
powoduje
śmierć
1k~~~~~~~:·;:~
kl d . .
. h d

spy Chalkykide {Grecja} dostał
się rekin._ Ryba.cy. z :Wielkim t~
dem wyciągnęli s1ec1 na brzeg i
zabili olbrzymią bestię.
We wnętrznościach rekina do.
konano wstrząsającego odkry•
cia. Znaleziono tam parę b1,1ci·
ków męskich, obrączkę ślubn:i
z inicjałami „B. A.", portfel z li-"'
stem adresowanym do kupca
Aarvnitakisa z Katerini i czek
wystawiony na 500 drachm,

N[ezwr e ZleJe wslrzasaJilCJC .WI arzen
„

· Częste są wypadki, te serce
człowieka nie może wytrzymać
·
· ra d osc1,
· · 1· pę k a w ł a·
na d m1erne1
śnie w chwili gdy ten znajduje
się u szczytu szczęścia.
· ·-·1-' SW
Ot
· o na przy kł a d meJC11M
. .
Walker ~nalazł sposób, który
pozwalał wydobywać rudę złotą
na sucho. Wynalazek ten posiadał kolosalne znaczenie dla kra
jów obfitujących w złoto, ale w
których daje się się odczuwać
brak wody. Walker w ciągu wie
lu lat pracował nad tym wynalazkiem i w końcu udało mu się
go udoskonalić. Opatentował
go_w Nowym Jorku i szukał fi-

„

l

kawiono męża. Dzięki wstawien ujrzano słup dymu wzbijający napisane było węglem drzew·
nictwu naczelnika więzienia się w górę. Natychmiast na wy· nym, że samotnik nazywał się
··
·
,.. s1'ę kilku maryna • Gaston Audrey, był KanadYJ'·
pros'b'ie t eJ· za doscµczymono
1· sep k ę udai,
1•v
Houstona ułaskawiono. W chwi ryz, którzy odkryli tam chatę czykiem, i dostał się na wyspę,
li gdy Houstonowi doniesiono o zbudowaną z pni palmowych jako jedynv pozostały przy ży·
tym, z wie
• lk'1e1· ra d oś c1· d os t a ł P rze d ch a t ą zaś leżały zwłok' ciu rozbitek statku „Savan·
1taku ser.ca i zmarł.
mężczyzny, odzianego w ubra· nah".
Wyspa Strudwick je~t małą nie z liści palmowych. ·Zmarły,
W ciągu 12 lat przebywał na
-;kalistą, bezludną wysepką, le- według wszelkiego prowdopo· bezludnej wyspie i napróżno
~ącą w odlei!łości 1200 kilome- dobieństwa, dopiiero tirzed ~o· czekał na ukazanie się na hory'rów od zachodnie~~ wybrzeża d.ziną wyzionął ducha. .
zoncie. statk?: G~y w końc~ ~jIstnieje bardzo małe prawdo·
Afryki. Pewnego dnia, gdy au·
Marynarze przeszukali chatę, rzał, ze. zbhza ~ię statek 1 ze podobieństwo, że rekin rozszar
o;tralijski statek „Komet" prze• w której było tylko leże z t~a- następu)~ ~re~ Jego prz~~uso· pał kupca. Policja jest raczej
:eżdżał w pobliżu wysepki, le- wy. Na pniu drz.e wa leżał z:n1ę- weg~ w1ę~1ema, z w1elk1e1 ra- skłonna przypuszczać, że Arva·
żącej" z dala od kursu statków, 1 ty arkusz papieru, na ktorym I dośc1 wyz10nął ducha.
I nitakis popełnił samobójstwo.

sp ca

chciał

•ią

kupić. To mu się jednak nie unansisty, który by
go od·
<lawało. Bezużyteczne czekanie
sprawiało mu istne katusze,
niewat całe życie poświęcił

po
te

:i~ i,0 i~~~kp:\~r:i:~~~hł f~~

dach stanęła przed nim możliwość, że napróżno borykał się
z trudnościami, ponieważ nikt
pie chciał odkupić wynalazku.
\W końcu pewna kopalnia na
zachodzie Stanów Zjednoczony~h zainteresowała się jegc
wynalazkiem i ofiarowała mu
za -niego 125.000 dolarów oraz
udział w czystych zyskach k~
palni. Uszczęśliwiony Walker
!1iął. z~ pióro! podp~s~ł kon!rakt
1 w te1 sameJ chw1h wyzionął
ducha.
Anglik, John Young, stracił
wzrok mając 30 lat. Już jako śle
piec poznał pewną dziewczynę, z którą się ożenił i miał z
nil\ dzieci. Po 33 latach Young
nagle odzyskał wzrok i wów·
czas po raz pierwszy ujrzał żonę i dzieci. To go niezwykle
urą.dowało, ale jego szczęście
osiągnęło szczytu, gdy mu prz.ed
stawiono wnuków. W chwili

. Pl-~k~

Doskonale

„śpiącą pięknością" Stanów
Zjednoczonych jest panna Patricia Magqire. Panna Patricia,
która do roku 1932 była całkowicie zdrowa, zapadła na
śpiączkę. Przed 5 laty udała się
jak zwykle wieczorem do łóik~
na spoczynek i od tej chwili co
dziennie budzi się tylko w tym
celu, aby pobrać pokarm. Przed
kilkoma dniami panna Patricia
skończyła 32 lata, a le~ar~e .ustalili, że w ciągu swe1 p1ę<:10letniej śpiączki wcale się nie ze
starzała. Waży obecnie o 6 kilo więcej, ale nie zmieniła sie
na jotę od tej chwili, gdy zapadła na śpiączkę .
Lekarze z wielkim zainteresowaniem śledzą ten wypadek.
nie posiadają jednak żadnych
środków leczniczych. Medycy·
na nie zna bowiem ieszcze powc--lów tej cb.0roby i nie potrafi
iej leczyć. Większość wypadgdy chciał Rhjąć najmłodszego ków jest śmiertelna, ale bardzo
wnuka, runął na ziemię mar· dużo chorych wraca również
twy.
.
całkowicie do zdrowia.
~ Sing-Sing siedział od 3
Naisłynnieiszą chorą na śpiącz
lat więzień Fred Houston, któ- kę była Norweżka, Augusta
ry był skazany na 7 lat więzie- Languard, 17-letnia kobieta, żo
nia. W więzieniu zachowywał na pewnego chłopa. Au~..ista
się on wzorowo i był pupilkiem Languard szczęśliwie wvszła za
naczelnika. A tymczasem je~o mąż i wydała na świat dziecko,
żona i dzieci, którym brakło które przvprawiło rodziców o
jedynego żywiciela, żyli w stra- wielką radość. W kilka dni po
sznej nędzy. Ż011a, nie mogąc za urod?:eniu się dziecka chłop
robić na utrzymanie, zwróciła wstał wc?.eśnie z łóżka, rOZT'\:t·
się do władz z prośbą, aby ułas [Hł Mień i do1Jiero nóźn:p,; ;rhl!-

l

Obywał
straikujących·

słe

czuie i wrgląda 1epiei. nii przed 5-du latr

żył się do żony, chcąc ją obu- sżą okolicznością było to, że kol tworzyła oczy i zawołała:

dzić. Spała ona bardzo smacz- bieta przez cały czas śpiączki
- Fryderyku, musi już być
!lie i nie reagowała na jego o- nie zmieniła się i po 20 latach bardzo późno. Podaj mi dzieckrzyki. Chłop sądząc, że to wyglądała tak, jak wówczas gdy kol
żart, oddalił się. Po godzinie l ;c;yła t 7 lat.
20 przespanych lat nie pozo·
znów zbliżył się do żony. Gdy Pewnego wieczoru chłop i cór

i teraz nie ruszała się, chłop za
11iepokoił ~ię i pob i egł po lekarza.
Augusta Languard spała dwa
dzieścia lat. Mąż i córka, którą
w międzyczasie wyrosła, pielę-snowali chorą. Nniszcze~ólniej-

-W Bii.lde

ł g~

pracownik6w Standard. Nobla

.•

ka siedzieli w pokoju śpiącej. stawiło na niej żadnego śladu.
Dziewczyna czytała na głos Augusta Languard odzyskała
całkowite zdrowie i dożyła póź·
książkę. Czynili to oboje od lat,
ne]
starości.
ponieważ sądzili, że śpiąca sły
szy ich przez sen i chcieli jej

I

sprawić lekturą przyjemność.

. Na!!le Augusta

La.n~uard o-

kończy się budowę 1no się do skarbca o podanej w
liście godzinie. Z jednej ze ścian
wypadło kilka cegieł i z powsta
łego otworu wylazł czy§ciciel
kanałów. Wiedział bowiem, że
w tym miejscu kanału mur skar

nowego gmachu Banku Anglii,
który będzie przedstawiał sob'
najbardziej bezpie czną twłerdzę
pieniądza. Budow a tego gma~hu
stoi w ścisłym związku z niezwykłym konkursem ogłoszonym przez Bank Anglii.
Wyznaczono wówczas nagrodę w wysokości 10.000 funtów
dla tego, który się włamie do
skarbca banku. W kilku dni po
ogłoszeniu konkursu dyrekcja
banku otrzymała list od anonimowe~o autora, który prosił, aby tei nocy o określonej godzinie dyrektorzy· banku znaleźli
sie w podziemiach Skarbca.
\Y/ dyrekcji przypuszczano
wnrawqzie, że to fart. ale uda-

Iski cz _.n

Dziewiąty dzień walki załogi I wych R. P., który prowadzi akrobotniczej i pracowniczej fir- cję w imieniu strajkujących pra
my Sta'lldard - Nobel w War- cowników umysłowych, jak i
szawie rozpoczął się pod ~- robotników, zwołał w dniu
kiem pertraktacji, nawiązanych wczorajszym konferencję pras·o
przez dyrekcję. Zarząd Stan· wą.
dard - Nobel orientują<: się mia
W wyczerpującym referacie
nowicie, że sytuacja firmy sta- seka-etarza generalnego Związ
ie się. z. każdym dnii~m coraz ku p. Majkowskiego naświetlo
b~~1~1 .pożało~a.n1a godną, ne zostały przyczyny i;iowsitania
połofic.ialn1e r~ązał k~takt zaitargu, jak równiet iego ko·
z komitetem stra1kowym 1 zgo- rzystny dila st110ny walczącej
dził się na dalsze, aczkolwiek przebieg.
bardzo jeszcze skromne ustęp.
•
stwa. Straikującym robohoikom
W ~riu woiora1szym w dali praicownikom firmy zapropo· szym ciąg? prowadz~~ .były
nowano półmiesięczne o·dszko- pertraktac1e przedsta~ci~h Zw.
dawanie za każdy przepraoowa Zaw. Prac. Handl., Bi~. 1 Prz~
ny rok.
my;sło.wych R. P. ~o1D7tetu str~J
Jak wiadomo, fum.a Stan- ku1ących z dy;ekC)ą ftrmy, k.t~
daird - Nobel trwała dotychczas re w, rezultac1e ruszyły z ?11e:iuporczywie przy propozycji od s~, Jednak do porozumienia
szkodowania w wysokości 113 nie doszło.
.
pensji miesięcznej w stosunku
Dalsze pertrakta.c1e wyznarocznym.
C?iono na dzień dzisiejszy, t. j.
Rzecz naturalna, k<>mitet sitraj 17 bm.
kowy na propozycję powyzszą
Wobec zatoru, jaki nastąpił
aie priystał.
w kiierunku załatwienia sprawy
W zwiĄZku i wytw<>nont\ sy na drodze polubownej, konfe·tuacil\ straikową, Związek Za· rencje na terenie Min. Opieki
wodoiwy Pracowników Biuro- Społe<:znej zostałv chwilowo za
~h,. ~eh i P,rze,mysło wieszone.

.s'c' tano"'w z1· dn.
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nałów wolał dożywotnią rentę.

Wyznaczono mu dożywotni~
rentę, ale pod warunkiem, te
będzie · milczał i nie zdradzi nf•
komu . tego najcieńszego miel·
sca w murze, bo w przeciwnym
wypadku cofnie mu się rentę.
Człowiek, który by mógł nara•
zić na niebezpieczeństwo wiele
milionów funtów, zado§ćuczynił
temu warunkowi i milczał.
'

bca był tak cienki, że kilkoma
uderzeniami siekiery można wy
bić otwór w ścianie.
Dyrekcja banku chciała . mu
wynłacić nagrodę w wysokości
10.000 funtów, ale czvścicieI ka
----11111.---ma----~------------

Zemsta matki
Miasteczko Vincennes (Frandowódca na wschodzie oddział
cja) znajduje się pod wrażeniem
strasznej zbrodni, której dokonała kochająca matka.
Pani Sarafian z przeraże·
niem stwierdziła, że jej jedyna
ukochana córka 19-letnia Anaida zasz.ła w ciążę. Matka zasypywała córkę pytaniami, chcąc
dowiedzieć się kto ją uwiódł.
Córka jednak milczała jak zaklęta. Dopiero jej ojczym oświad
czył żonie, że córkę uwiódł ich
domowy dentysta, Sassouni.
Panią Sarafian zdziwiło wpraw
dzie, że córka zwierzyła się ojczymowi, a nie przyszła z tym
do niej. Sarafian i na to jednak

W dniu wczorajszym do komitetu strajkujących zwrócił
się jeden z p. dr.rektorów Linii
Lotniczych „Lot " i oświadczył,
że komunikacji lotniczej w Pol·
sce grozi przerwanie ruchu pa·
sażerslciego wskutek braku ole
iów smarowych dla samolotów.
Komitet strajkujących wydał po
lecenie natychmiastowego do-, znalazł odpowiedź. Odparł żo
sta.rczenia Polskim Lińiom Lot· nie, że Anaida obawiała się
niczym „Lot" olejów lotnic2':ych I matki, która była bardzo surorozumiejąc, że przerwa w ruchu wa.
komunikacji lotniczej może na·
0d1)owiedź ta zadowoliła pa·
razić na szwa:nk inte~esy pań· nią Sarafian. Nie wyrzekłszy
stwo.we.
słowa, wyjęła. z komody rewo!·
Za takie obywaiteiskie stano- wer, włożyła do magazynu 6
wisko strajkujących dyrektor kul i udała się do dentysty. ·
Polskich Linij Lotniczych „Lot"
Przybywszy do niego, zajęła
złożył podziękowanie komiteto miejsce w poczekalni i czekała
wi strajkujących.
na chwilę, w której dentysta ją
W dniu wczorajszym ołrzy- przyjmie. W końcu chwila ta
maliśmy wiadomości z biur 11astąpiła i pani Sarafian zna·
sprzedaży w Bydgoszczy i Wło 1 1. zła się w jego gabinecie. Dencławku o usunięciu przez wła·
dze policyjne przedstawicieli
Vacum Oil Co, którzy zajęli czę
śeiowo te składy.
GDANSK. W procesie mor~
Placówki prowincjonalne Stan derców obywatela polskiego
dard • Nobel nadesłały również Narlocha, zabitego i obrabowa
komun ikaty o dalszym pomyśl- nego w Lisewie 16 lat temu, za·
nym rozwoju akcji strajkowej. padł wczoraj wiea:orem wy..-

zapytał ją, czym może jej
służyć . Pani Sarafian, opanowawszy wzburzenie, oświad·
czyła ze spokojem:

tysta

- Przybyłam do pana w itnie
niu mojej dobrej znajomej, któ·
ra cierpi na straszny ból zę·
bów. Radziłam jej zwrócić aię
do pana. Pr-0szę, niech pan k
wezwie do siebie telefonicznie.
Dentysta zadośćuczynił jej
prośbie, zhliżył się do tielefo1u i ujął za słuchawkę. W tej
1amej chwili pani Sarafian wy·
::iągnęła rewolwer, wycelowaJa
~o w dentystę i pociągnęła za
cyngiel. · Padło pięć strzałó'Yt
i dentysta upadł martwy na
-,odłogę.

. Po dokonaniu tego czynu pani Sarafian udała się do domu.
Ze straszliwym · spokojem o·
świadczyła córce i mężowi, że
pomściła krzywdę wyrządzona.

Anaidzie, że tego wieczora doprowadzi do porządku wsz.yst·
kie swe sprawy i następnego
rana odda się w ręce policji.
Dopiero w v.!ięzieniu oani Sa
rafian dowiedziała się, że 2abi·
ła niewinnego człowieka, ponie
waz nie dentysta uwiódł 1ej ;.:ór
kę, a jej mąż, którego pociąga
ła świeżość i uroda pasierh:c,,

Wrrok na mordert6w z Gdn>ńska
rok, skazujący obu oskarżc
nych Bud.nowskiego i Czarne!'
kiego na 15 lat ciężkiego :wię·
zienia.

Str. S.
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Król Karol wriedlal

andqdatka::qwiazdę
Najpier.w przyszedł do wytwórni filmowej list z ·fotogra„
fią. zaadresowany na ręce reżysera Ryszarda Bączka.
Fotografia przedstawiała mło
dą, pulchną dziewczynę z prowincji, a list brzmiał jak nastę
puje:
z fotografii je0 Jak widać
stein sobie niczego i wszyscy
mówią, że mam pieprzyka. Umiem także samo deklamować
różne ładoo kawałki, a w zesz·
łyrii roku grałam na cel dobroczynny w iztuce: „Teściowa w
k.ominie „ i miałam duże powodzenie, bo z samych biletów ze
brali 12 złotych 40 groszy, a
bufet przyniósł 20 złotych.
Chciałabym się zostać artyst•
ką filmową, taką, jak Smosarska. Kiedy mam przyjechać?.••
Barbara Pypeć".
· Bączek był bardzo dobrze
wychowany. Odesłał więc fotografię z powrotem i odpowiedział na list:
"Bardzo tałuję, ale na razie
jest nam pani niepotrzebna„."
Po tygodniu do drzwi reżyse
ra Bączka ktoś energicznie zapukał. Na · progu ukazała się
młoda, pulchna dziewczyna i o~
anajmiła weS>Oło:

-

Dzieli dobry! Otó:i l je-

.teml
Retysu Bączeli. który wła.S
nie był ba.rdzo zajęty, uniósł
tdechętnie głGwę.
_
- Czym pani mogę słutyć?
- Pan mnie nie poznaje t fo
toin.fil 1 - z dz.iwiła się pulch·
11a dziewczyna. To ja jeslem
Barbara Pypeć.
- Ach tak 1 Ba.r.dzo mi przy
jemnie. O co pani chodzi 1
- Pan mi pisał. że „na razie" nie jesfem potrzebna. Ale
jut minął tydzień. Więc przyjechałam się dowiedzieć - może
jut jestem potrzebna 1
..... Niestety! - mruknął reżyśer - Nic się nie zmieniło.
Jeżeli pani nam będzie potrze·
bna, zawiadomimy PanUl listow
n;e. ,., ·
Paua Barbara Pypeć przy·
Sttnęła s<>hie krzesło i usiadła
PI'ZY. biurku, na wprost reżysera.

-

.
M~e b'yć za późno -

majmiła

o-

z powagą - Jeżeli się
tutaf nie dostanę, to :wyjeż·
diam do Ameryki.
Reżyser Bączek

niecierpliwić.

-=acz~

się

. _ .
. - Szczęśliwej podróty, dro•
~ pumo Pypeć. Ale teraz muszę . panill przeprosić. Nie mam
cusu; jestem bardzo zajęty.
- Dobrze, zara.: pójdę. Ale
niech mi pan najpierw. powie,
co matll zagrać?.
- Kiedy?
. _
__
- Teraz. Potcatę panu. te
umiem grać, fak artystka! Co
)~st chce, żebym zagrała 7 Zaz' ro-ść, miłość, ,rozpacz, czy obu
· -:~nie?

Reiyser Ryszard Bączek po·
Chwyciła aię za serce i wy- I Panowie stanęli przy oknie.
zrasza mu czoło. biegła z pokoju.
Ale minęła minuta, dwie, trzy„.
z krzesła.
Gdy tylko zamknęły się drzwi, Barbary Pypeć na ulicy nie by.;__ Powiedziałem pani, że je- reżyser Bączek wybuchnął spaz ło widać„.
stem zal·ętył Nie mam ani chwi matycznym śmiechem.
Nagle dr:twi gabinetu skrzypu cza.su
- Ha, ha, hal - tuą•.ł się ze nęły. Reżyser odwrócił się„. W
Ale panna Pype6 wcale się śmiechu. - Pyszny kawali .• P.t· drzwiach stała Barbara Pypeć.
tym nie zraziła.
nie Sztompka! - pnywołał a- W oczach miała łzy wzruszenia.
- To długo nie potrwa-po systent~. - Chodź pan. tutaj! Z.krzy~iem rzuciła.$ię d? przo
cieszyła reżysera. - Pan się Za chwilę, pan zobacz". ciek~wą du 1 zaWisła na szy1 rezysera
przekona że umiem grać. Mo- scenę. Dziewczyna, ktora tu by- Bączka.
_
żemy zr~bić razem wielką ka- la, podejdzie do polifian.tą i za- - Rys7ardzief-;- ~rzycz.ała-:
rieręl Więc co mam grać?
czn1e go bła[!a~, te..,y Ją z.art Rysza:dz1eł Daruję c1, ze 1es!es
Reżyserowi krew uderzyła knął na 24 godziny w ~reszcie;.„ ła1dak1~ml Że~yś . na~et był
do głowy. Nie może przecież - Po co?I Po to, zebym JUŻ zbrodmarze~, Ja ~ę ni': opu·
brutalnie wyrzucić tej dziew- stent.
. s~cz~f Już nigdy me ode1dę od
czyny z pokoju, A jeżeli jej nie
- Po co?I Po to, tebym JUŻ c1eb1ef
.
.
wyrzucli będzie tu sterczała cło miał spokój! W żaden inny sp!>Reżyser Ryszard Bączek zerana.
sób nie mogłem jej ~tę pozbyć! mdlał.
Podszedł do okna1 ~eby ode- ••••••••m:mmm:1mmmmmm mmtchnąć 'wieżym powietrzem.
Nagle zatrzymał wzrok na sto·
jącym na rogu policjancie. Po
chwili namysłu odwrócił się od
okna.
- Dobrze,
pamio Pyp~ć! ·
Zrobimy próbę. Proszę mi za· i
czuł, że pot
Podniósł się

grać następując" scenę.

-

Sytuacja jest taka - wy- Pani mnie po
znała przed miesiącem i gorą
jaśniał reżyser

c"

miłości" pok<>chała.

mie pani?

Jak wiadomo, król Karol naten zamek, przed kilku laty, gdy mieszkał we Francji
przed wstąpieniem na tr?n.

był

JEDZ RYBY
RADIO
NIEDZIELA, 18.VII.

8.00 Sygnał cza. u i pieśń „Ave Ma•
ria", 8.03 Dziennik poranny. 8.15 Audycja dla wsi. 9.00 Transmisja nabo•
żeńslwa z Kościoła Sw. Krzyta w

Wa.rsz.awie .11.00 Ka.pela ludowa. H
Audycja dla dzieci starszych. 15.00
Audycja dla wsi. 16.00 Fantazja ru•
muóska. 16.30 Orkiestra Filharmonii
Berlińskiej i soliści. 17.30 Reportat a
.tycia. 18.00 Podwieczorek przy mi•
krofonie, 20.00 Erica Morini skrzypce, Włodzim' ~-:o: Horowitz fortepian. 20.35 Przeitląd polityc:ąiy.
20.45 Dziennik wieczorny. 21.000 „Na
pój miłosny" - opera w 3 aktach.
15.00 Współczesna muzykll fortepia•
nowa (płyty). 16.00 Zespół salonowy,
22.00 Wiadomości spąrtowe. 22.05
Muzyka taneczna (płyty).

Zrcie kobiece

GRYPIEiKATARZE.

Barbara Pypeć w s.bptemu

PARYŻ. Król Karol rumuńdl

opuścił wczoraj rano Paryż. U•
dając się do swego zamku Couet
me pod Belleme Orne, dokłld
przybył koło południa.

t;ZYTAJCIE

PRZYPRZE ZIEBIENIU,

Rozu·

z Parvia

Cena 20 gr.

zaczęła słuchać•

-

Taki Pokochałam! -

po-

wtórzyła gorliwie panna Barbara i rozpostarła ramiona, żeby
zagrać gorącą mifość.

260
przodków
kanderza
Hitlera
w1mienionr<b jest w
rodowodów slawnrth

- Nie, tmł - przeraził slę
zb~orze
Niemł6•
retyser - Teraz nie o to eh~ '
dzil. •• Pani s~dziła 1 te Jestem
BERLIN. W tomie 13 zbioru1 czemu. Nazwisko rodowe kanc- ienili się przeważnie w pótnieł
uczciwym. porz~ym człowie• rodowodów sławnych Niemców lerza ulegało w ciągu w~eków szym wieku. W rodzie „Hiile!dem. A tymczasem przed chwi- wydanym w Lipsku. ukazał sfę drobnym wariantom: „Hiedler, rów" przewazają liczne rodzilą dowiedziała się pani, te ~ obszerny rodowód Adolla Hit- Huettler, Hueiler" i t. d. obok ny. Przeciętna długowiecznaU
stem łajdakiem i oszusbm. Ser lera. Autorom udało się wyszu- „HiUer".
wynosi 70 lat dla mężczyzn i
ce pani jest zranione! Pani nie kać 260 przodków kancl.erza i
Męscy przodkowie kanclerza 66,3 lata dla kobiet.
chce mnie widzieć, udeka ode ustalić jeg~ pochodzenie aż do _ _ _ _ _ _ _mll_ _.__z:z:____________
mnie i wybiega na ulicę!. .• Na 16-fo wieku wstec.z. Wszysc}
ulicy . stoi policjant. .O, tent.„ oni byli memieckiej krwi chłop
Kościalkowskiegg
Widzi p~ni?
skiej i zamieszkiwali małe za·
Panna Pypeć pocluzła do ok· grody w północno • zachodnej
W sprawie braku m:eJSC W sanatoriach
n~
-·
dolnej Austńi. Niektórzy obok Wobec stwierdzenia stałego do zakładów Ubezpieczed Spe>- .Widzę.
rolnictwa uprawiali ~zemiosło. braku wolnych łóżek w sanato- łecznych, minister Opieki Spo- ~ięc pani po(lbiegnle do
Dopiero ojciec kaąclerza po. riach przeciwgruiliczych, a zwła łecznej
Zyudram·Kościałkowniego, wybuchnie płaczem, w święcił się zawodowi urzędni- szcza w sanatoriach, należących ski, skierował w dn. 16 b.m. do
przystęp)e rozpaczy rzuci mu
zakładu Ubezpieczeń Społecz- .
się na szyję i zacznie go bła- UJtW61oUHllłle lttlrala laliotlczy o lrultaru ducb.owe/ feto mieszkańców
nych pismo, zalecając natycbgać: „Niech mnie pan zamknie
_ O•kar Wilde miastowe przystąpienie do upra
1
w areszcie. bo popełnię samo·
#
cowania planu budowy sanatobójstw·ol Jestem tak ni.es7.CzęY!T\VORNE l'llEBLE ST. RIDHICKI łłOWY ~wiat 30
ripw ubezpieczalń i powięksześliwał /Człowiek, którego ko·
telefon 6·72-72
nia ilości łóżek ~ chorych na
cham, okazał się łajdakiem.
lamteeh. ata.ft • llO'We Koszykowa 67, te!. 700·38.
gruilicę o 2.000.
N~ mnie pan zamknie choć
W pierwszym etapie pracy
na jeden dzień! Może w a.res.i·
ma być oddanych do ufytku
cie znajdę ukojenie".
.
. Pożar
1.000 łóżek, w drugim etapie n•
Reżyser Ryszard BĄCzek skoń
stępny tysiąc.
czyt
Tak znaczne powiększenie
- Czy pani zrozumiała?
~~A. YJ synagodze tyC:tow- w":ły się w szafce i . spłonęły ilości łóżek w sanatońach u- Taki panie reżysirzel , skie1 w E1szyszkach wskutek dwie bardzo. star.e !ory, kl?- możliwi ubezpieczonym korzy·
pozostawienia nie zgaszonych rych 'Yartośc oblicza1ą na kil- stanie z leczenia przeciwgnwi- Więc pr<>szę zaczynać„
świec zapaliła się szafka ze sta ka tysięcy zł.
czego bez długiego wyczekiwa·
Twarz panny Pypeć przybrała rymi księgami • antykami i zaUtrata. tyc~ t~r wywo!ała !v nia na zwolnienie miejsca w aadramatyczny wyraz. Wzroltiem nim spostrzeżono ponr, szafka społecze~st~e zydowski~. Ei- natorium.
pełnym bólu spojrzała na reży· spłonęła.
.
szyszek i Lidy przygnęb1a1ą.ce -i:a--~11:1111-----•
sera.
Oprócz starych .ksią~ znaido- wrażenie.
CZYTAJCIE
- A. więc, RyszarCtzie,
"NOWEGO SPORTOWCA•
wiedziałam s:ę, te je;teś łajda· CER~ WYPIELĘGNOWANĄ, RĘCE DELIKATNE
cz•.
RODZlfJ
kieml 0, ja nieszczę§tiwał
OPALENIZW" CUDOWNĄ DAJE BIOLOGICZNY
LIU
Ił
CENA 10 GR.

Zarzadzenie min.
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Tudziewicz wyciągnął rękę drżącą, łapczywa..
Zagrodziła mu drog~, nadstawiając nóż.
- Nie! Nie dam ci tego, póki nie przysięgnieszl
_
- Nie przysięgnę! - zawołał.
- Zamorduję cię! - zawołała i twarz jej wykrzy·
wił straszliwy skurcz.
· ·
Nie zważając na nią, odsunął ją z drogi.
Pchnięta zachwiała się, ale rzuciła się ku niemu,
G
ze wzniesionym nagim ramieniem. W tej ręku groź
nie błyiszczał nóż.
- Zabiję cię, jeśli się pochylisz, by wziąć tę ko'Wzru§zające
nailoścl
portę I
Spojrz·ał na nią.
~ Nie zrobisz tego wcześniej, póki nie spalę
tych papierów - powiedział.
Niespodziewanie chwycił ją za rękę, w której
Z taijemnriic.zych powodów hrabia Tudziewicz m.usiiał
porączkowo.
· ·
trzymała nóż, a drugą złapał kopertę.
Luhić niemiłą s.obje podobno bogatą K1arę Demską. Chciał
- O, nie! Dal;ll ci je wtedy, kiedy nas tu nie h~_ Puść! _ syknęła.
jednak zo'Yt.ać jej męż.em tylko z naz,wy, co młodą m::łż.onkę
dJop.l'ow.adzalo dio silnego w.zbur.ze:-i:;~ TudZ'iewic.z był bowiem
dzie. Mój plan jest podły, ale jedyny dla uratowania
_ Nie ... Najpierw spalę te nieszczęsne papiery.
zaikocha.ny w biednej <lz:iewczycie, Hance Czer.nówni·e, któ.ra
nas obojga, Za kilka minut przebiorę się, wyjdziemy
·Nie wypuszczając jej ręki, choć wiła się i usiłowa
xd.r.a•dę ukochanego wzięta mocno ,:o H r< ; i powzi ęła pewne
cichaczem z domu, zatrzymamy się w jakimkolwiek odebrać mu· kopertę, poprowadził ją do swego
plany. W tym ce1u z;awarła przyjaźń z pr.z}"jacielem Tudlliiewihotelu i jutro z samego rana złożę pewne zeznania w
k ·
cza, Antonim NotyJs.kim.
.
.
1
.. b .
·1
po O.JU.
Do tych myśli skłonił a ją pr.zyipadkowo oopo.tkana Syhila policji, które uczynią nas wo nym1 1 ezp~eczny~i.
Ze zdrętwiałej w uścisku ręki Klary nóż wyp~dl
Gojek, po·dijąoa się za wrć:.tkę
Ale„ wiesz, jaki stawiam ci warunek: mustsz ·mnie na próg. Oczy jej ciskały błyskawice, szarpała się,
De·m -scy oplątali hrabiego Tud:Di.emoza dla podej:rza.nych
kochać! Musisz!
.
usiłował~ s:,~ opierać, gryźć, ale trzymał ją mocnoi
celów, gdyż hrabiia nie wiedział, że w Ameryce iyje jego oj·
Patrzył na nią be słowa. Usiłował wzwkiem · każdy gwałtowny ruch sprawiał jej dotkliwy ból.
ciec, który uciekł z Poh;ki prJ'Je•d widu Laty w dość nie:zwyprzeniknąć przez zwoje leciutkiego materiału, by dojklych warunkach. Jeden z briaci Demsk~ch - Toma&Z, czuwał
Podszedł dq biurka, na którym leżały zapałki.
w Ameryce na.cl sta:rym hnb!ią, wmawJając w nieg·o, ż,e syn j·erzeć, czy trzyma w ręku tę grubą, szarą kopertę! Jak Ułożył kopertę na szerokiej popielniczce z marmuru.
go riie żyje.
zahypnotyzowany podszedł do niej i chwycił ją za Posiłkując się tylko jedną ręką, otworzył pudełko
Ale Demook.i. i jego s.i<>s.tra Klaira oru1ekiw.alii skutków mał·
rękę;
z zapałkami.
żeństwa, ale„. niie mogło ich być. Spr·awa ta sprow.adzi.ła do
- Co ty robisz? - zapytała niespokojnie, pz.
- Ratunku! - krzyknęła zdławionym, ocbrypPohki Toma.sza.
Obychwaj brncia poslan.owi-Li wymus<ić na Kla.rze współży
trząc na jego błędne oczy.
łym J!łosem. - Na pomoc!
cie z pr.zyjacielem Wtl'óżki Gojkowej, pa.nem Ant•o,n,ian.
- Daj.„ - szepnął.
Tudziewicz nie zważał na jej okrzyki, na wyry·
Zgnębiony Tudziewicz postanowił działać.
Zdobył się ·
Wysunę!a
r~kę
i
zobaczył,
~e
trzyma
n?ż,
ten
.
wanie
się. Zapłonął nikły płomycźek. Pośpiesznie d'o-.
więc na to, by wykraść kompromitujące jego ojca papiery,
nóż, którym o ~w1erała szuflady bmrka 1 drzwi s.zafy. tknął nim kolejno czterech rogów koperty. Języczki
którymi go Demscy szantażowali. Ne wiedział on o .tym, że pa·
piery te są sfałszowane. Zakndł się do pokoju Alfreda i lu,
· - Gdzie masz tę kopertę? - zapytał rozcza- ognia skwapliwie chwyciły papi.e r, cźama smu'żka
ukrywszy się, był świadkiem, jak Klara zabierała znaną mu
rowany.
•
. .
r·
.
. szybko przesuwała się n.a wyschniętym papierz~, .na
szarą kopertę.
- Ukryłam 1ą u siebie. Nie mamy wiele czasu. którym pełzał coraz większy płom112ń, zapełnia]~
Tudziewicz pośpieszył natychmiast za swoją żo ś?iesz się! Jesteś go~ów przvjąć i:ioie ~arunki? Dasz pokój odorem spalenizny.
.
ną. Widział, jak zniknęła w swoim· pokoju. Przeszedł mi słowo? Dasz nastawała, kiedym1lczał, patrząc
- Na pomoc! - krzyczała Klara. ·
do swojego, zaciskając ręce na skroniach.
przez otwarte d:zwi do jej po~oju. . .
. .
- Wszyscy śpią. Niepofrzebnie krzyt7.yszl Nikt
Pragnął powz!ąć decyzję:
.
- Czy ty me słvszys~, c~ 1a do c1eb1e m~wię ~ .
efę nie usłyszy!..
. .
Czy ma wedrzeć się do pokoju swej żony, za- Słyszę .- odpowie.dział napoły przy~omn.ie,
Przestała. istotnie wołać i . dyszała ciężko, spobrać siłą papiery i zniszczyć je?
nieswoim głosem. - Oddaj mi tę kopertę z papie·
J!lądając to na męża, to na dopalające się papiery.
Czy zaczekać, aż je sama przyniesie do niego, bo rami.
Kawały czarnego węgla, deli~atnego iak puch, opa·
zapewne tylko w tym celu zabrała ją ze schowka
Szarpnęła go za rękę.
.
dły ,z _popielniczki .na biurkó 1 póŻostała część dopa„
Alfreda.
- Cel! Dasz mi słowo? Za chwilę będziesz miał lała się:
' ·
~
Czy zaczekać, aż uśnie i zabrać je potajem.nie tę kopertę w swoich rękach.„ Za dziesięć· minut opuTudzie-wicz puścił rękę Kl~ry. Spojrzał na nią
i uciec, uciec? „.
ścimy to mieszkanie. Za piętnaście dowiesz i?ię ode
rozpromienionym wzrokiem:
Ta xnyśl zniszczenia papierów i jednocześnie wy- m1}ic pewnej radosnej wieści. Za kilka dni ~ędzesz
- Jestem teraz wolny!-:- powiedział odekhnąwzwolenia się, odpowiadała mu najbardziej.
najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jak! m~ż~ . szy głęboko.
Zanim się zdecydował, Klara zapukała dó jego być szczęśliwy człowiek, który odzyska kogoś bli- Zbrodniarz! Łajdaki - syczała, chcąc przydrzwi. Otworzył je pośpiesznie. Spojrzafa na niego skiego, którego uważał za umarłe~o!.„ · Czy za to najmniej bezsensownymi obelgami zemścić si~ za to,
zdziwiona.
wszystko nie będziesz musiał, a będzięsz · chciał mnie co się stało.
'
- Nie spałeś? - spytała.
kochać? I ja będe najszczęśliwszą kobietą przy twoNa ustach jej ukałaza się piana. Twarz jej wy·
Pokręcił głową, chciwie patrząc na jakiś przed·
im boku!... Cel, słyszysz?
ki:zywiła się straszliwie.
miot, który ukrywała w przejrzystych fałdach swego
- Słyszę! Chcę zobaczyć tę kop~rtęl
Z jej ust iuż nie wydobywały się słowa, a rzęże·
szlafroczka.
- Nie wierzysz mi. że ją mam? Włamałatn się nie. Zakrzywionymi jak szpony palcani. darła na so- Słuchaj, Cel - podjęła głosem poważnym - . do szafy Ala i wydostałam kopertę z tymi papierami. bie koszulę i szlafrok.
.
z miłości dla ciebie popełniłam zbrodnię przeciw Kiedy znajdziemy się w hotelu powiem ci wiele, wieTudziewicz nie patrzył .na nią. Pośpiesznie wyjwłasnemu bratu: wykradłam mu twoje papiery.
le!... Nawet się nie domyślasz, jak wiele, jakich ra- mcwal z szafy jakieś przedmio.ty. Podniósł się żywo, zacisnął ręcel wpatrzył się dosnych dla ciebie w:cśd! Przysięgnij mi w tej . chwiJeszcze zrobiła jeden wysiłek i rzuciła się na niew jej twarz.
li uroczyście.„ Chodź do mojego pokoju! Pokażę ci
~o, a raczej chciała się rzucić. Zachwiała się, jej cia- Powtarzam: zrobiłam to tylko z miłości dla te paniery.
ło poczęły wstrząsać niesamowite drgawki i rzężąc
ciebie. Ale i ty musisz mnie za to kochać!..
Poprowadziła 110 za rękę jak dziecko.
·.
osuneła się na ziemię.
.
Oddychał śpiesznie, nie wiedząc, co ma powieSzara gruba koperta leżała na jej łóżku, odciTudziewicz ·spojrzał na nią nie~pokojnie. Jakby
dzieć.
naiąc się wyraźnie na jasno-błękitnym materiale
zawahał się.
- Daj mi te papiery! ..:__· szepnął wreszcie go- kołdry.
(D. c. n.).
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przyszłością?

Ale tego wieczoru wielkie
miasto było więcej ponure. Padał deszcz, było zimno i Ryszard Bardecki wracał do domu uboższy o jedną nadzieję .
W sunął ręce w płaszcz i
przyśpieszył nieco ifcku. Nagie z bocznej ul'k;-t ~Fyskoczył
mały foksterierek i ~iJliżył się
do niego. Ryszard b jł wielkim
miłośnikiem zwierząt. Pochylił
się nad pieskiem, pogłaskał go
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zdumiona tym spotka- kobi~t'a 'uskarżała się 'na to, że
niem.
jest zbyt · słaba, aby kierować
- Ryszardzie! Co za niezwy fabry}cą. Nie mógł się z tym
kły zbieg okoliczności! Akurat wszystkim pogodzić i z tego
pan musiał mi przynieść psa,! względu oświadczył:
Jak długo nie widzieliśmy się?
- Przybyłem tu w bardzo
i rozejrzał się w około w na· Jak się panu powodzi?
·
ważnej sprawie.
Poptzednio
dziei, że dojrzy jego panią. Ale
Ryszard nie od razu odpowie praco.wałem w fabryc~ w Ka·
nikogo nie było widać. Ryszard dział. Wspomniał te czasy uni- towicach. ale porzuciłem tam
postanowił zabrać psa z sobą wersyteckie, gdy poznał Julfę. pracę.„ Teraz pracuję na wła
do domu, przypuszczając, że Studiowali na jednym wydzial'e. sny .rachunek. To mi bardziej
już w jutrzejszych. dziennikach Prawie za.wsze l;>yli razem. Aż 1odp·owiada.„
pojawi się ogłoszenie o zaginię pewnego dnia idylla ta skoń- Oczywiście! - Julia · ob·
ciu psa.
czyła się. Rodzice Julii pra:g~ę- rzuciła go takim spojrzeniem,
Przypuszczenie to okazało li, aby skońc~yła studia w in- że mu się ciepło zrobiło w okosię słuszne, bo już nazajutrz ra nym mieście i Ryszard musiał licy serca.
no przeczytał podobne ogłosze- się z nią rozstać.
Przy pożegnaniu gorąco go
nie. Ryszard napisał kilka o- Ile lat nie widzieliśmy się? prosiła, aby wkrótce ją odwie·
fert, a następnie udał się z - przerwała Julia milczenie.
dził. I Ryszard zadość uczynił
psem pod wskazany adres.
- Chyba jakieś sze 'ć, sie- jej prośbie. Julia zawsze przyjDrzwi otworzyła mu ładna dem lat, ale niech pani opowie mowała go z życzliwym, weso·
pokojówka.
Ujrzawszy psa, coś o sobie, jak się jej powodzi? łym uśmiechem.
wykrzyknęła radośnie:
- Czuję się znużona i stera- • Ryszard czuł, że sympatia, ja
- Lala, a ty nicponiu jeden na. Od dwóch lat, od chwili ką odczuwał dla Julii w czaz.jawiłeś się!
Proszę, niech śmierci męża, muszę spełniać sach studenckich, znów się bupan pozwoli, naitychmiast po- obowiązki gospodyni, a zara- dziła.
proszę panią. Będzie się bardzo zem i dyrektora fabryki. Z po:Każ;edgo dnia oglądał gaze·
cieszyć.
czątku znajdowałam w pracy ty i pisał oferty do wszystkich
Pokojówka wprowadziła Ry- pi~wne ukojenie, ale teraz mam prz·edsiębiorstw, w których wi·
szarda do elegancko umeblo- już tego dość. Przedsiębior- dział pole działania dla siebie,
wanego salonu i, trzymając La- stwo jest zbyt wielkie dla sła- ale nie otrzymywał odpowiedzi.
le; na rekach, wbiegła do są- bych barek kobiety, a przy
Między innymi posłał rówsiedniego pokoju. Po chwili o- tym jeszcze te ciągłe wyjazdy nież ofertę do pewne~o wielkie
tworzyły się drzwi i na progu za granicę...
A co pan pora- go przedsiębiorstwa· przemy111· , zała się wytworna młoda bia? Niech pan opowie coś o słowego, które szukało kierow·
kob:eta.
sobie.„
nika i również nie otrzymał
Ryszard zerwał się oszołoRyszard odczuł przygnębie· odpowiedzi. I z tych właśnie
miony. Czy to możliwe? Była nie. Z trudem mógł opanować względów czuł sie nieswojo w
' o przecież Julia Karecka.
ogarniające go rozgoryczenie. obecności Julii. Była bogatą
Również i młoda kobieta 1 Hył bezrobotnym pod-czas, gdy wdową i każdą jego czufość

Pos da ·dla Ryszarda

Ryszard Bardecki odczuł nagle pustkę w okolicach żołąd
ka. Nie było to nic szczególnego. Aby zaspokoić głód wystarczyło wejść do pierwszej lepszej mleczarni i napić się
szklankę mleka. Ale wraz z
tym uczuciem głodu, zrodził się
strach przed przyszłością.
Dotychczas nie · powodziło
się
Ryszardowi
tak
źle.
Miał jeszcze dość pieniędzy .
Mógł jeszcze przebywać w tym
m~zście, nawet gdyby od razu
nie dostał posady. A w końcu
przecież szczęście będzie musiało się do niego uśmiechnąć.
Był zdolnym inżyniem, miał do·
skonałe świadectwa orn kilka
listów polecających. S ~: ąd się
więc wziął ten strach przed

była

• .,! •

. ~"

•

"

•

-·

.

-:. "!' ,

~

mogła kłaść . na karb tego: że
poluje na jej majątek. Musiał
więc znowu ·ja stracić.
Pewnego .d,n.1a odwiedził ją
fabryce i oświadczył:
- Przybyłem, aby z panią
się pożegnać .. Dziś wieczorem
wyjeżdźam. Nie udało mi się
pomyślnie
zakończyć
moich
spraw.
Coś przeszkadeało mu f'CWie
dzieć jej prawdę, . może dwria,
wstyd, sam nie wiedział co.
Julia zbladła. Jej usta lekko

w

zadrżały.

-

Dobrze Ryszardzie, rzew końcu. Życzę panu
wszystkiego najlepszego. Niech
oan nie zapomni mnie odwiedzić, gdy interesy zmuszą pana
do przyjazdu do Warszawy.
Ryszard mocno uścisnął podaną mu rękę i or~szedł z pust·
ką w sercu, jakiei jeszcze n.i·
gdv nie odczuwał.
Wolnym krokiem dotarł do
swe~o pensjonatu, gdzie poko·
jówka wręczyła mu przyniesio
ny przed chwilą list. Ryszard
rozdarł kopertę i przeczytał:
„W związku z naszym o_!!ło
szeniem za numerem 437 i w
odpowiedzi na ofertę oana z
dnia 14 b, m. komunikujem•1
panu, że ofiarujemy mu posadę
dyrektora technicznego w naszych zakładach, a poza tym
posadę męża. Czy chcesz mnie
za żonę kocha.ny Ryszardzie?
Kocham cię! Juliia".
kła

'Potworne morderstwo wles·
Sprawca zabójstwa

okazał

W tych dniach w Sądzie Apelacyjnym w Pozna.niu odbyła
się rozprawa,
która przypomniała dzieje pewnej tragicznej
nocy oraz morderstwa dokona nego w sąSiiedztwie Gdyni, w
małej wiosce powiatu morskiego w Zęblewie.

Od dłuższego już czasu mię
dzy synem miejscowego bogacza-Kaszuba, Alfonsem Kurrem a nauczycielem szfooły powszechnej w Zęblewli.e, Stanisławem Masternakiem istniała
niczym
nieusprawiedliwiona
nienawiść. Młody Kurr wywodzi się z rodziny „arystokracji"
STRASZLIWA NIENAWlść kaszubskiej, spokrewnionej z
Historia nienawiści- między miejscowymi milionerami, któNIEDZIELA
dwojgiem ludzi doprowadziła w rzy na piaskach nadmor9 p:;i Ziei. $w. 29 rezultacie do krwa.wego rozraskich, gdzie dziś rozbudowała
Ew. O zburzeniu
chunku, którego ofiarą padło je się wielka Gdynia i okolice, do
Jerozolimy.
robili się wielkich pieniędzy.
Szymona z Lipni- dno życie ludzkie.

Kalendarz dnia
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cy, Kamila.
Słowiański:
sława.
Słońca wsch.

Uni3.35,

zach. 19.48.

Księżyca

wschód
15.48, zach. 23.55.
,
HISTORIA PODAJE:
1850. Wielki pożar Krakowa.
1863. Bitwa powstańców pod Janowem.
19~6. Wybuch rewolucji w Hiszpanii.
PRZYSLOWJA:
W lipcu ktoś się korzy
Że niesie dar Boży,
Który prosto stoi,
To z pustoty swojej.
. . AFORYZMY:
Cokolwiek byśmy powiedzieli o kobi~cie~ dobrego, czy najlepszego, złe
go, czy najgorszego - wszystko jest

Sensacja 1937 roku! Fason belgijski!
Typ 6-cio m/ml Strzela do celu metal.
kulkami i automat wyrzuca łuski. Posiada bezpiecznik obrotowy zabezp. od
strzału mimowolnego. Huk kolosaln y!
Idealna obrona przed napadem! WyU
kon.antl•e luksusowe: lufa prz~ię:krue Ściśle wg. ry·
brunirowana, rączki kryte lśniącym sunku tylko
bakelitem!
zł 6:95
Waga 250 gr., dłu!f. 10 cm., szer. 7 cm. Cena tylko zł. 6.95. 2 sztuki zł. 13,50.
Setka naboi zł. 3.65. ,Płaci się przy odbiorze. Adres: Przedst. fabr. „PERFECTWATCH", Warszawa I, ul. Mariańska 11 - I. Dz. P. Uwaga: Wystrz2gajcie się taniej, lecz bezwartościowej taond~tyl Żąd.ajde wszęd.l'Jie w
sklepach tylko automatów „PIORUN".

Z"AnAJCIE

Budowa grobowca na Oksywiu

prawdą.

KTO NIE WIE, żE:
Spadoohro.n wy.nalazł w :r. 1480
Leonardo da Vinci.
W dniu 16 lipca minął rok i kolonii.
WESOLE DROBIAZGI:
- Jaki róg jest niebezpieczny?
od tragicznej chwili, gdy śmierć
Komitet Uczczenia ś. p. Gen.
-: W - róg.
zabrała z szeregów ludzi wal- G. Orlicz - Dreszera przystąpił
HUMOR CODZIENNY:
czących o wielką Polskę na mo do zbierania ofiar, które pozwo
Dziwnym napojem jest kawa. NajPrezesa Ligi liły stworzyć trwałe oznaki popierw robi się czarną, po tym dolewa rzach świata się mleka, żeby była biała.
Miesza Morskiej i Kolonialnej gen. G. wszechnej pamięci o wielkim
się z cykorią, żeby była gorzka, po Orlicz-Dreszera.
pionierze sprawy morskiej i kotym sypie się cukier, żeby była słod
Zgasło
Jego
życie
pozolonialnej.
ka. Nagrzewa się ją, żeby była gorąca, po tym dmucha się, żeby osty- stał jednak trwały rezultat JeZ pieniędzy zebranych na ten
. gła.
go fanatycznych poczynań tak cel Komitet Uczczenia P.ostano-

ka czci i.

11.

gen. Orlicz·Dreszera

w zakresie rozwoju spraw mor
skich, jak w dziedzinie uświadomienia o konieczności ekspansji w kierunku zdobycia obszarów kolonialnych.
Jako rezultat Jego pracy pozostały również liczne · szeregi
Ligi Morskiej i Kolonialnej, które on ożywił entuzjazmem działania, spoił wspólną ideą nieustannej pracy dla spraw morza

Na ·n1alej wokandzie •••
I

Katastrofa samochodowa
czvli:

„omvlnośi

ludzkiego dOIJkU

I
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(A. E.) - Wiem, że się pani sina pana Kolenbacha,· nic więc
nie spodobam - mówił pan dziwnego, że w końcu nieszczę
Nuchim Kolenbach do panny sne auto przewróciło się, wysyRacheli ·Knot - z powodu je- pując cale towarzystwo do rosłem łysy. Atoli przypuszczam, wu.
że nie odmówisz mnie pani spęWycieczkowicze, którym na
dzenia ze mną najbliższej nie- szczęście nic się nie stało, podzieli, ponieważ zapraszam pa- czę/i gramolić się po ciemku z
nią na jazdę moim własnym sa- błota, jeden przez drugiego.
mochódem.
Urocza panna Rachela wsparła
- Pan masz samochód?
się ręką o łysinę pana Kolenba- Akuratnie go kupiłem.
cha i krzyknęła:
- I pan mnie trzymasz za
- Kto to?
taką głupią, że pojadę z panem
- Ja - odparł niefortunny
sam na sam po oczywistą zgu- automobilista.
bę? ·
Dziewczę uśmiechnęło się żyPan Kolenbach poskrobał się czliwie.
zażenowany w łysinę.
- Panie Kolenbach kocha- tle mnie pani sądzisz, ny! Cale spodnie pan sobie ropanno Rachelo. Mnie nawet zerwał.
przez myśl nigdy takie rzeczy
Ta niewinna pomyłka 'do renie przechodzą. A zresztą dla szty wyprowadziła pana Kolen·
pani spokoju mogie zaprosić je- bacha z równowagi. Postanowił
szcze parę osoby.
_
ukarać pannę Rachelę i uszczyp
Panienka uległa i w niedzie- nąl ją z całej siły; Ale wówczas
lę do przedpotopowego For<f.a rozległo się wycie niejakiego
wsiadło towarzystwo, sklada1ą- Jakuba Rykwerta i pan Kolence się z pięciu osób. _
bach zrozumiał, co uczynił.
Przy kierownicy usadowił się
Daremnie tlumaczyl się biepan Kolenbach. Jechał ze wzglę dak w parę tygodni później na
du na wiek samochodu, bardzo rozprawie sądowej, że uszczyppozi1oli, ale pasażerowie śpie- nqł pana Rykwerta przez omylwali piosenki i wesoło było._
kę. Sąd nie dal wiary 'jego sloNiehawem jednak zapadła wom i skazał go na tyazień are
noc. Mr oku nie rozjaśniały ani sztu z z.awkneniem kary na
latarnie stareto Forda, ani ~ r.t?it
--- • - - -. .

wił

zbudować grobow1e~ na
Oksywiu. W tym celu rozpisany
już został konkurs.
Poza tym wydana zostanie
monografia Generała OrliczDreszera, ufundowane będą sty
pendia Jego Imienia.
Lecz z dowodów pamięci o
tym Rycerzu Odrodzonej Polski - o niestrudzonym fanatyku spraw morza i kolonii, te będą
niewątpliwie
najbardziej
trwałe, które wyrażać się będą
stałą i nieustanną pracą dla
zrealizowania tych ideałów, o
które w sposób żywiołowy wal
czył - słowem to wszystko co
pogłębiać będzie treść Jego
słów wypowiedzianych przed
śmiercią:
"Polacy naprzód"!'

jesteś członkiem

Cz>

l. O. P. P.
100 osób zginelo
podczas katas!rofy
PATNA (Indie) . .W katastrofie kolejowej, która wydarzyła
się w odległości 15 mil od Patny, zginęło 100 osób, a 200 odniosło rany. Lokomotywa wykoleiła się, a 3 wagony wywróciły się.

Skazsn·1e defraudanta
11

WIEDEŃ. W procesie Boela,
oskarżonego o nadużycia finansowe - zapadł wyrok, skazujący Boela na 18-cie miesię
cy ciężkiego więzienia.
Współoskarżony adw. David,
skazany został na 1 rok, a buchalter przedsiębiorstw Boela,

na 10
nia.

mic-sięcy ciężkiego wi ęL;ie-
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Redaktor
Szyl~~r •
Szko.lru~, słynne . ~ed1um Ev1gn)',
•1rzy1mu1ą
codziennie
(charakter,
.i:do!ności, przeznaczenie). Warszawa,
Żulińskiego 9 - 2, front , parter.

sie znanv terorrsta

TERRORYZOWAL CAŁĄ

ciało zamMdowanego i począł
go wlec do pobliskiej sadzaw24-letni Alfons Kurr, aUetycz ki, pragnąc trupa ut opić , aby
nej budowy i małej inteligencji, zatrzeć wszelkie ślady zbrodni.
uparty i zarozumiały siał po- Wli.docznie jednak w trakcie
st.r ach i terr.{)II'yzował oałą oko- tej roboty spłoszyły go szczeka
licę, dobrawszy sobie godnych nia psów wioskowych, gd yż po
kompanów.
Obiektem
jego zostawił on zwłoki w życ ie,
szczególnej nienawiści był spo- sam zaś czymprędzej wrócił do
kojny i bardzo watrościowy, lu oberży, gdzie ocz.:? hiwa ł na niebiany przez wszystkich nauczy- go jego kompan Kanke, dobrzP
c:iel Stanisław Masternak, któ- poinformowany o · zamiarach
ry znany był ze swej społecznej zbrodni
pracy na terenie uświadamiaWYKRYCIE ZWŁOK
nia miejscowej ludności o zguObaj przyjaciele wypili trobnych wpływach akcji hitlerow chę wódki i piwa, przy czym
skiej wynaradawiającej Kaszu- zdenef\\'.owany Kurr pokalebów.
czył sobie ręce o zgniecfoną rę
Masternak nie reagował na kami szklankę; wreszde udali
częste pogróżki Kurra i jego
się do domu. Rano znaleziono
kompanów i dalej p.rowadził zwłoki bestialsko zamordo-...·ane
swą pracę uświadamiającą, migo Masternaka przy nim zaś ka
mo, że już kilkakrotnie wyra - stet i pałkę spTężynową - nażał swej siostrze oba.wę, że go
rzed:d a zbrodni.
sprzątną.
Podejrzenia padły od razu na
OSTATNIA ZABAWA
Kurra i Kankego osadzono w
Pewnego dnia w lesie w Zę go natychmiast rewizję i odnablewie odbywała się zabawa, leziono skrwaiwioną chus teczkę
urządzana priez miejscową ooraz poplamione krwią spodchotniczą straż pożarną. Na za
nie. Zabójca wypierał się wszel
bawie był Kurr wraz ze swoją kiej winy, tłumacząc .wykrętnie ,
„paczką"
oraz Masternak ze że ślady pochodzą od zabitej
swą narzeczoną, Stefanią Konprzez niego kury, jednakże Inkolówną. i jej rodziną. Późnym
stytut Ekspertyz Sądowych c:wieczorem zabawa przenios ła rzekł po zbadaniu, że jest to
się do pobliskiej oberży, gdzie
bezsprzecznie krew ludzlrn.
też udał się Kurr, zamyślający
Kurra i Kenkego osadzono w
już popełnienie tej nocy zbrowięzi eniu w Wejherowie.
dni, - Masternak zaś odpro10 LAT WIĘZIENIA:
wadzał do domu swą narzeczo ·
Sąd Gdyński na ses ji wyjazdo
ną, z którą żegnał się długo ,
jakby przeczuwając, ż e więcej :wej w Wejherowie rozpatryjej nie ujrzy, po czym ud ał sic: w ał t ą sprawę i skazał Kurra
na 10 lat więzienia , Kankego z:!:;
do siebie ścieżką przez żyt o .
z braku dowodów winy unie MORDERSTWO
Na okazję tą czekał już od winniono.
dawna zaczajony w zbożu Kurr,
Obecnie Sąd Apelacyjny, po
wyskoczył on nagle i całą siłą rozpatrzeniu ponownym
tego
uderzył Masternaka
pałk ą w wybitnie poszlakoweg<> procegłowę. Gdy nieszczęśliwa ofia- su, zatwierdził w całej rozci ą
ra padła .zemdlona na ziemi ę , głości poprzedni wy.rok. Prawzwyrodniały morderca począł dopodobnie
jednak
sprawa
go bić po głowie kastetem i pał przejdzie jeszcze do następnej
ką dotąd, aż Masternak wyzio- instancji, gdyż obrońc a Kurra
nął ducha, po czym uchwycił zapowiedział kasację.
OKOLICĘ

Pira nia iydoW
Ro~fa
I

Nels o·nCJ

Ko cha Pani hez gdzie pieniądze te są zakopane. Ra cierpi, gdy ż dzę szu k ać w ogr ódku lub na podwórzu. O wyniku poszukiwań proszę
Czas goi wszystkie rany, droga Pa- mnie zawi adomić. W te j samej sprani, powinna Pani wytrwać a nieza· wie odbędę jeszcze jeden seans. O
długo przyjdzie chwila, że wszystki e rezultatach zaraz powiadomię na ła 
zmartwienia Pani staną s i ę jaki eś mach pisma. Na wszelki wypadek
mriiejsze, mniej bolesne i raniące. proszę mi przesłać p o cztą jakiś przed
Widzę, że Pani ten okres pr zetrwa, miot, który należał do nieboszczyka,
nie popełni Pani samobó jsiwa, ja.k Pani ojca.
to Pani pisze.
„Drobny kupiec". J e ś li Pan wy;eW transie jasnowidzenia widzi-i.· dzie, będ ą straty. Plac należy spr~e
ł11m drogę Pani dalszego życia. Nie dać, gdyż ceny s ą. już t ak wyśrubo
jest ona usłana różami. Będz i e P ani wane, że mogą j ~dy ni e spaść. Czeka
przechodzić w życiu liczne jeszcze Pana wygrana. Na jeden z posiadazmartwienia a nawet tragedie. W nych przez Pana numerów dolarówki
miłości nie za<ZllJa Paini ni~dy p-rawdzi- padnie wygrana. Wielkości jej nic rn o
wego szczęścia. Na drodze Pani ż y- gę dokładnie oznaczyć, ale w każdy m
cia stanie niebawem inny m ę żcz y z- ~azi e niestety nie 40 tys.
na, który również będzie powodem
„Basia". Ucieczkę z domu i zamic liC11iI11'!Clh 50Upań się i n.i~po>kojów. szk anie z ukochanym w Warszawie
Wolałbym napisać co innego, ch c iał- uważam za wielce nierozsądny , niebym bowiem Pani ą pocieszyć, ale uczciwy i wręcz głupi p omysł. Czy
nie chcę kłamać.
chce się Pani zmarno wać, tak jak
„Jasi6ski". Pan jest pewien, że wiele dzi ewcząt? Człowiek, dla któzostanie Pan w ciąg?' kilJt.u miesięcy reg o ~hce P~ni . ztobić to głupstwo,
zredukowany - a Ja twierd z ę sta· traktuie Panią Jako przetotny flirt
nowczo, że nie! Pozostanie Pan na któi ych miał już zapewne w swoi~
tej posadzie jeszcze przez kilka lat ży ciu kilkanaści e czy nawet kilkaa ustąpi Pan dopiero na wł as ne żą- dz i esiąt.
danie. Dalsze pytanie - jak znaStanowczo i kategorycznie - nic!
le:tć inną posadę staj e się przez to
„Uczeń", Widzę, że ma Pan duże
nieaktualne i dlatego na nie nie mam zdolności do mechaniki. Na prawo w
potrzeby już dawać odpowiedzi.
k ażdym razie nie radzę wstęp ować
„J• .M •• „.owa". Mam Pani do zako- Powinien Pan poświęcić się rnecha~
munikowania rewelacyjną wiadomość. nice. Radzę wstąpić do szkoły WaOjciec Pani jeszcze za czasów ro - welberga i Rotwanda. P owinien isć
syjskich zakopa~ g.dzieś koło domu ~an na~ychmiast do lekarza. WiC:Ze,
znaczną s~m~ pieniędzy w złotych z~ &rozi Panu choroba płuc. Przy 7 :: rublach. Pieniądze te z cał ą pewno- n1ea;bainiu może Pa.n zapaść s.z bk
ścią znajdują się jeszcze w ziemi do na suchoty. O małżeństwi e ni y . ~
chwili obecnej. Na odległość nie mo- jeszcze myśleć. Do lo terii :iec-. a~
~ę Pani wskazać dokłrdnie mie;iaca Pan aoeol~ __ .„ 0 ;,..
ma
„Otwarte serce".

opamiętania i dlateJ!o
ukochany Ją opuścił.

I

.&

Kiedy Ja'dzia znalazła się w mieszkaniu Sawicldeto,
(fabrykanta, którego przypadkowo spotkała na ulicy), miesz·
kaniu ciepłym, oświetlonym. uspokoiła się nieco. Chętnie
zjadła smaczną kolację, podaną przez fabrykanta a póinicj
poprosiła o klucz od 11ypialn~go pokoju.: chc.iał~ się bo~ie?1
na noc zamknąć. Fabrykant 111ę na to me zgodził, chwy.cił Jl\
w ramiona, rzucił na kanapę. Jadzia w rozpaczy wykrzyknęła:
- Czy pan wie kim ja jestem?
Jadzia nie miała najmniejszego zamiaru wyjawić przygodnie poznanemu mężczyźnie całej prawdy,
był to z jej strony tylko trik; chciała zaskoczyć tym
pałającego żądzą Sawickiego.
- Jakże mogła powiedzieć temu panu. że
~ciekła jeszcze tej nocy z więzienia?
. Sawicki odskoczył jak piorunem rażony. Prze·
przyglądał się

Jadzi nieprzytomnymi oczyma.
- Kto pani jes1? - Sawicki powtórzył mecha·
n!cznie ostatnie słowa Jadzi.
Jadzia zadowplona, że udało się jej opanować
tak dla niej groźną sytuację; smiała się w duchu i nic
nie odpowiadała.
- Na iniłość Bosk~ klln/ pani jest? - zawołał
znowu SaWicki, tym razem widocznie rozdra:iniony.
- Jestem przestępczynią..• zamordowałam czło
wieka.•• - odpąwiedz.iała Jadzia zupełnie poważnie.
- Pani z:ibiła człowieka?_. kiedy? gdzie ... f'1[ał się fabrykant.
- Pan naprawdę nie :wierzy?„. nie wiedziałam,
le to pana tak zaskoczy„. ale pomogło co?
- Nic nie rozumiem? ... co pomogło?.:.
- Cel uświęca środki.„ musiałam użyć at takiego środka, by pana przywrócić do przytomności
ł uwoln:ić się ' od brutalnych pański-eh u.ścisków ... A łi2raz pan pozwoli, że odejdę! - Jadzia zaczęła popraratony,

wiać zgniecioną suknię.

- .Co, pani nie

odejdzieł-Sawfoki stał na środ

Jm pokoju, zastępując Jadzi drogę bawi co?

pani się ze mną

.

Proszę mnie w tej cbwi1i wypuścić! - po'd.
nłosła Jadzia głos.
- Rozebrać się panno, uie grać tu komedii!„.
:Tadzia zadrżała.
- Nie jHtem ptmtyfutką, czy pan sły~zy? .. pro

-

„

.
mnie w tej chwili wypuścić!...
- Nie byłbym chyba mężczyzną, gdybym pa·
nfłl teraz wypuścił, pani mi się podoba„. po.!ądam
panią. .. ja •• - Sawicki znowu chwycił Jadzię w swo·
fe silne ramiona.
Kiedy kobieta kocłia, kateły inny mężczyzna jest
<na niej obojętny. Jadzia nie mogła na to pozwolić, by
inny mężczyzno. ją obejmował, przyciskał do siebie.
Ten obcy męzczyzna budził w niej uczucie wstrętu.
lWalc.zyła, bro-niąc się dzielnie i w pewnej chwili
uCiało jej się wyrwać. Podbiegła do drzwi:
- Proszę w tef chwili otworzyć drzwi ·- wykrzyknęła .Jadzia głośno.-Radzę panu otworzyć, bo
inaczej postaram się o to, by pana odpowiednio
11ę

pani zamknęła w sypialnym pokoju na klucz„. tabardzo, że tak postąpiłem...
Głos fabrykanta był pełen skr~<:hy. Jadzia uwie·
rzyła, wzięła klucz i zamknęła się w pokoju.
Nie mo!!ła jednak zasnąć. Gnębiły ją najprzeróż
niejsze myśli: czy powinna była zostawić dzieck??
a może go juz więcej nigdy nie ujrzy? czy usłyszy 1e·
szcze ~iedyś słowo „mama''. czy wyciągną się do niej
drobne ukochane rączki dziecka?
Jednej rzeczy była Jadzia pewna, dziecko swoje
zawsze pozna. Na prawym ramieniu ma dwie małe
plamki; jakby pieprzjki. P~yrzeka sobie, że wszrstko zrobi, by dziecko odnaleźć. Ale teraz, co będzie
teraz z dzieckiem, kto się nim zaopiekuje, co powie
Tadeusz, kiedy się dowie.„
Serce Jadzi ścisnęło się mocniej na my§l o Tadeusza Tadeusz.„ Gdzie łast teraz Tadeusz? Czyży.
je w o~óle?„. Czy pamięta jeszcze o niej?.„
Jadzia przewracała się z jednego boku na drugi,
Słyszała, jak fabrykant się cicho porusza za
drzwiami.
I nie myliła się. Sawicki stał za drzwiami i czujnie nadsłuchiwał. W ściekał się na myśl o wpadunku,
jaki' miał tej no-cy. Nie zrezygnował jiednak zupełnie
i dlatego stał teraz za drzwiami, był przekonany, te
jednak zdobędzie tę młodą kobietę.
- Ona się rzuca w łóżku - myślał Sawicki nie może zasnąć.
Gorąca fala krwi zalała mu. twarz. Dłuzei nie
mógł ,vytrzymać. Zapukał do drzwi. Jadzia nie od-

się

łuję

powiadała, udawała, że śoi.

- Do dia:bła - Sawicki trz~ się ze zdenerwowania - zaprosiłem ją do domu, dałem kolację, wygodna łóżko, a ta mnie do moje~ pokoju n.ie chce
wpuścić!...
Zapukał głośniej.

.
.
•
- Proszę otworzyć!
Jad.zia wystraszona nie o<lzywata się Jednak.
. - Otworzyć do stu pionmówI - .zagrzmiał
Sawicki,
Jadzia nie miała tadneJ łnnej rady. o<lezwała
się cicho:
- Kto tam?
- .Ta, Sawickf.
- Co się stało 1
- Czy mam prawo wel§ć tło mojego potioju?
- Tak, ale jak wyjdę„. - odpowiedziała Jadzia.
Dniało. W pokoju robiło się widno. Jadzia zrozumiała, te ten syty rozzuchwalony fabrykant chce
za wszelk!l cenę dopiąć celu. Postanowiła wyjść
z domu, a gdyby ten nie pozwolił, robił trudności,
_
wtedv ?odniesie krzvk„.
Była bardzo
Ubrała się prędko s powrotem.
blada. Podeszła pewnym krokiem do drzwi, otworzyła je.

1kom12romitować.

Pan Sawicki stał na tym samym miejscu., .zdu·
bdony ostatnim postępowaniem Jadzi. Pomyślał
tym, że nie wybrał odpowiedniego sposobu działania. Brutalnością nic nie wskóra i zaczął Jadzię

„

przepraszać:

-

!,<tza

Nie jestem naprawdę winien, jak palii widzi

Uważajcie

chętnie się zgodzę

markę fabrycuą,
naśladownictw

nie

IE D W AB do ezycia (aami.ast.ka)
N I C I do szycia ł cerowaaia
:t11daJcie wszędzie i stuowczo z mark•

TRZY LILIE

zapanowała na chwilę nad rozsądkiem„. bar-

dzo panią przepraszam„.

na

kupufcie

na to, by

Finn~

chrzdc::ijdskL

•
Sawicki stał na progu, }>logo u~iecłinięty.
- Pan pozwoli, że stąd p.Pjdę.„ - odezwała się
· · l
k
.
Jadzia.
- Przed tym muszę wiedz:•eb. to paru 1es ~ rzekł Sawicki jak gdyby trochę roz:<iłoszczony.
,
.
- A ~o to pana obchodzi?
- Obchodzi mnie ze względu na to, z:e pa.ni n<>r
cowała u mnie w domu.
. .
- Hm, naprawdę 1
- Albo pani mi powie, albo zawoł~ po}tc;r!'
i przy jej pomocy się dowiem - groził da1e Sawic1'1·
Na twarzy Jadzi ukazał się uśmiech, pełen la.P

kazmu.

- Pan chce na mnie zemścić się za to, te festem naprawdę uczciwą kob:etą„. co pa~ie Sawicki? - Jadzia cedziła kazde słowo. - Dop1e~o przed
godziną pan zapewniał mnie o swoich uczciwych za·
miarach. co się nagle stało?„.
- To wszystko nie ma nic do rzeczy; fa m~
prawo wiedzieć kto. u mnie w domu nocował, nię
prawdaż? Byłem dla pani wyrozumiały, zaprosiłem
do domu, poczęstowałem kolacią.„ mu~zę teraz '?dSawicki miotał się w gruekryć tajemnicę pani! wie. - Jak długo nie będę wiedział kim pa.ni je~t,
nie wydostanie się pani z tego domu, powtarzam Je·
szcze raz, chyba przy pomocy policji!...
Jadzia uwierzyła w te słowa.
- Mcją tajemnicą jest jedno słowo: iestem nieszczęśliwa ... nie mam domu.„ iestem zupełnie sama.„
nie mam tu. nikogo z moich bliskich ... to jest wszystko„. czv nan teraz uwierzył?... nlech mnie pan wypuści - błagała Jadzia. - Jak widzę, ni.z byłam tu
tak bardzo potrzebna.„ po eo pan mnie w ogóle zabierał ze S<>bą 7„. dlaczego pan mnie teraz zatny·
muje?„.
- Pani się ;e"dnak stąd nie wvdostanie, Ctopóki
Sawicki przemiesię nie dowiem kim pani jest... rzał pokój dużymi krokami, trzymając ręce w kie=
szen.iach - może pani jest rzeczywiście zbrodniu·
ką.„ może pani naprawdę zabiła człowieka.„ kto tam mo-że wiedzieć?„. Spojrzał na Jadzię przeszywaią·
. cym wzrokiem. - Powiem pani prawdę: z początku
myślałem, te pani iest wyrafinowana prostytutka,
która chce gra~ rolę naiwnej dziewczynki... Dużo
jest takich sobie kokotek, które chcą grać rolę na·
iwn-ych, niewinnych dziewcząt.„. to jest sposób w
jaki one zwabiają bogatvch amatorów„. widzę ied·
nak, że się ~łęboko omyliłem.„ Gdybvm osią~nął to
do cze~ zmierzałem, n:,~ interesowałbym się wię
cej panią, ale pani wznieciła u mnie żądzę, którei
nie chce zadowolić, pani jest na prawdę uczciwa
kobieta... i dlatego chcę konii2cznie wiedzieć kim
pani jest? co się z panią wydarzyło? ...
Jadzia, nie mając innef,!o wyiścia, zaczęła snuć
historię o tym, jak mąż ią porzucił, jak nie miała
środków do życia, p6źn;ej wyrzucono ją z mieszka·
nia: została się więc na bruku, nic ma!ąc nawet noclegu.
- I to iest cała tragedia mojego życia.„ - :ee.
koóczyfa Jadzia.
- Che~ pani przyjść z pornoc21, - odezwał eię
teraz Sawicki - wvn~irnę pani '-'Ygodne mieszkan·
ko. postaram i:ię o to, by pani miała wszyslko, czego
tylko zapragnie .•.
O). c. n.}.
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Zwołanie

iercasza rot-znica walk wHi zp nii
mija pod znakiem krwawej rzezi na Dalekim Wschodzie

Rok minął od chwili. kiedy
w Hiszpanii wojna
domowa.! trudno teraz w pierw
sz.ą ro.cz,n~cę .tych wyp?-dków pp
w1edztec Jaki one obrot wezmą.
Po~cz~s gdy n~ polach walk zma
gaJt\ się wrogie obozy. w Lon·
dynie dyplomaci robią wysiłki,
cele~ zapobieeżnia wojnie świa
toweJ.
Dawno już bowiem wypadki,
rozgrywające się w Hiszpanii,
wybuchła

zaostrza
dzień.

się

tam z dnia

na

Japonia pragnie podporząd
sobie
cały
Daleki
Wschód. Podbój ten przeprowa
dza planowo od szeregu lat.
Rozpoczął się-odebraniem Man
dżurii od Chin i stworzeniem niby niezależnego państwa a' wła
ściwie kolonii japońskiej. Wiemy, że stało się to mimo głoś
nych protestów Ligi Narodów.
przestały być sprawą wewnętrz Japonia oczywiście przeszła nad
ną tego państwa. Gdyby nie tym do porządku dziennego j z
zbrofna pomoc, użyczana stro- Ligi wystąpiła.
nom walczącym. wojna domowa
dawno należałabv już do prze·
szłości
·
Uregulowawszy w jakiś sposób sprawy Mandżurii, Japonia
przygotowała się na dalsze kroW ostatnim tygodniu dyplo- ki: podboju Chin Północnych.
ma.cja angielska pod kierownic- Olbrzymie pod względem obsza
twem min. spraw zagF. Edena ru państwo chmskie jest słabe.
pracowała nad wynalezieniem Od dziesiątków lat obce mocar·
jakiejś formuły. która umożliwi
a posiadały tam potężne
łaby w dalszym ciągu utrzymy!Ywv, a słabe wyrobienie nawanie pozorów nieinterwencji,
we Chińczyków umożliwia
ściślej mówiąc, kontroli nad do- ł
en pokojowy podbój. Do test~wami broni. Projekt opraco- go należy dodać, te od kiUnuia·
wany przez min. Edena przewi- stu lat w Chinach trwają walki
duje zastM>ienie floty wielkich wewnętrzne. Istnieje tam kilka
mocustw
przez
jednostki rządów lokalnych, kilka prowin
mniejszycłi neutralny-eh paóstw c~ zostało opanowanych przez
oraz ustanowienie kontrolerów komunistów i ma rządy sowiecV( portach hiszpaóskich, dalej kie.
przyznanie praw strony walczą
cej gen. Franco.
Projekt ten nie polłolia się ni
Oczywiście, li ten 1tan rze·
komu, dlatego te! przedstawiczy
wykorzystywała w pierwciele wszystkich państw zgodziszym
rzędzie Japonia rozszerzali się 1 aby stał się podstawą do
jąc ciągle swoje wpływy. Krwa
dyskusji. Co z niego pozostan:ie?
Dyplomaci mają czas i pospieeh we walki Japońsko-chińskie nie
nie, licuje do wykonywanych St\ ładną nowością. Na przestrze
ni ostatnich lat zdarzaji\ się one
przez nich obowiązków.
zbyt często i jak dotychczas
Dałek·•
Chmczycy musieli ustępować
przed siłą najazdu japońskiego.
Zwróciliśmy uwagę w ubie·
Japonia pragnie teraz podpo·
głym tygodniu na wypadki na rządkować sobie Chiny Północ
Dalekim Wschodzie. Sytuacja ne, Jtdzie wpływy ief były jut du
kować

Podbój Chin

DrDlomad pracuia

Daieni1 la1onii

Plon·1e

że.
Rząd chiński w Nankinie
znowu odpowiedział na pochód
wojsk japońskich. Wysłano prze
ciw nim wojsko. Obie strony za
jęły stanowiska bojowe.
Rząd chiński twierdzi, że nie
dopuści do dalszego panoszenia
się Japonii na swoim terenie.
Japończycy nie zdradzają na·
tomiast żadnej ochoty do ustępstw. Chiny Połnoc. to przecież jeden z etapów wielkiego
planu opanowania całych Chin.
Znowu odzywają się głosy zanie
pokojenia wśród mocarstw zainteresowanych w Chinach, zno
wu ambasadorowie chińscy szu
kają u tychże mocarstw pomo·
cy, ale nie wydaje się by Japonia cofaęła się z nakreślonei dro
gł. Jedynie zbrojny opór Chiń·
czyków może coś zdziałać. A
ten kolos fes zcze drzemie.

Wiz1ta kardrnala
Pacelli
Dute wrażenie wywarła wi·
zyta kardynała stanu Pacelli we
Francji. Wysłannika papieskiego powitano z honorami królew
skimi. Przemówienia kardyna·
la Pacelli były bardzo aerdecz·
ne. Podkreślał on uczucia, fa·
kllni Ojciec św. darzy najstar·
szą córkę Kościoła Francję.

Wizna ta wywołała wiele
cierpkich uwag w Niemczech i
w niektórych innych paóstwach.
Berlin poszedł tak daleko, te
mówił, i.t Kościół szuka porozu·
mienia z komunistami. eo fest

BERLIN. W związku ze spra•
rewizji, przeprowadzonej
przed kilku tygodniami w ordybiskupim w Trewirze i
W
'i nariacie
protestem. złożonym w tej lpra
wie przez biskuf,a Trewiru u
zdobił premie as~kuracviną
władz, przedosta y się obecnie
INOWROCł.A W. Tutejszy 1ę
Gdy o de~zji teł dowiedzia- do wiadom~ci następujące
dzia śledczy wezwał Stanisława ła się !ona Skoniecznego, która szczegóły:
Skoniecznego, rolnika z Dąbro- towarzyszyła mu do InowrocłaW dniu 16 czerwca w ordywy, pow. inowrocławskiego, oj· wia, wypiła w gmachu sądu bu- nariacie biskupim w Trewirze,
ca· 9-c.iorga dzieci, oskartonego teleczkę lizolu.
zjawił się komisarz policji w a·
o podpalenie własnej zagrody w
Skonieczną w stanie cłętkim sy§ci~ kilku policjantów i z pocelu otrzymania premii aseku- przewi'ez'o
d
't
Sk
lecenia prokuratora dokonał re
1 n0
racYJ'nef '
•zpt a1a,
·
1 a~uszoniecznego zd
od rowadzono
do-0 wizji'
. ca łego l0 k a1u. W'k
Po przesłuchaniu sęCłzla '1eCł· więzie •L
P
generalnemu nie udzielono
czy zarządził aresztowanie Sko
• ni
, _
ładnych wyjaśnieó o celach te~iecznego i osadzenie fo w wię
Nieletnimi Cłzećml . zaopłe· go zarządzenia.
:.:'.eniu.
kowali się sąsiedzi.
Dopiero w dniu następnym, w
odpowiedzi na protest biskupa,
zakomunikowano mu, ii chodziło o konfiskatę papierów, dotydoznało wstrząsu ·m6zgu połamania n6g
czących dttchoWnych
katolicW dniu wczorajszym na azo- czyn na przydroine drzewo I kich Mateusza Moosa ł Marcina
. ~- pod Starogardem wydarzyła wywróciło się, przygniatając Krisama. W rzeczywistości po·
, straszna w swych skutkach osiem ~ób. Wezwane z Gdy- licja skonfiskowała 64 teczki z
,_~ astrofa. Oię:!arowym aamo- ni Pogotowie Ratunkowe zabra- aktami. Generalny wikariusz nie
_odem wracała z obozu wy· ło wszystkich rannych do szpi- otrzymał wzamian ładnego kwi
~ czynkowego w Więckowie tala w Gdyni.
tu ani też protokółu.
·upa pracowników fabryki
Spo~r6d 8 osób rannych, 5
W ordynariacie stwierdzono
· ~a.bel".
doznało wstrząsu mózgu i poła następnie, że spo§ród 64 zaję
W pewnef chwili auto w naf· mania koóczyn, 3 os®y 5' na tych tek z aktami 63 dotyczyły
·' 1kszym pędzie wpadło z nie· szczęście ltej ranne.
innych zupełnie osób1 n:t dwóch
;aśnionych dotychczas przy·
wymienionvch duchownych.'
wą

b•

°

lwi

Straszna katastrofa samochodowa

5 os6b

I
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Run-=ła szkoła

z dziećmi

Straszliwe burze w1rzadzai11 olbrz1mie szkod1

wanych wstrząsów podziem· dy na rzekach. Wylew tych rzek
nych runęły domki robotników, zniszczył pola ryżowe i spowozajętych przy budo wie dróg. dował śmierć wielu chłopów.
Deszcze i wstrząsy podziemWielu z nich znalazło się pod
J!ruzami. Dotychczas wydobyto ne uszkodziły wiele domów. W
jednej nfiejscowości runęła szko
22 zabitych.
Wskutek silnych deszczów, ła, wskutek czego_Jzereg dzieci
-rowincji Kanagawa1 w po podniósł się znacznie stan wo• poniósł śmierć ../ '
'._
. Tokio, wskutek nie~podzie_

TOKIO. Silne burze. połączo
·~ oberwaniem się chmur, wy
'z iły w środkowej Japonii
:de szkody. Według dotych
'Jwych informacyj. należy
: :c zy ć z wielu ofiarami ludz-

na nad1w1czaina sesie

Szef biura prawnego p. Paczoski zjawił się wczoraj w
gmachu Sejmu i doręczył Marszałkom Izb zarządzenie Prezydenta Rzplitej o zwołaniu Izb
Ustawodawczych na nadzwy•
czajną sesję w sprawie udzielenia rządowi pełnomocnictw dla
załatwienia zatargu wawelskie·
go.
Przypominamy, że sesja ta
zwołana została na skutek wnio
sku poselskiego i senatorskiego.
Pierwsze posiedzenie Sejmu
odbędzie się we wtorek po południu.

=Gil=zv=d=ar=m=o _Z_D_R_
'· O_w
__A_!!'_! Tutk1 darmo
7
Dlaczego
•
k.tóra

Robiąc pa,pi.ęrosy, wpycliamy bea: poibtlzeiby 15% tytonlilu do Wlllęlma ustnikia. Tytoń' zaiirzymuje sJę o WlaJlł,
pnzy dopalanńu papiieiroea tli się, wywołuj.ąc Il!iiesmaik i kasizel
W „ZDROWATKACH" usu.nięt1> l'lłio, sdiosując p:rllegr.odę. P~odia U•
llliemoż'Liiwi.a zatliende wa.ty i me dopusa:CZla
tyiboniiu dJo w.nęt=, da.j,c
15% ~ci m. ~ Potrójna ilość w1a:ty Alikalic.z.nej tworey szczelniy HLU- i ma w&.sn.cxiić wyławial!l.ia z
dymu skiła<łmków
smołiowo - kwaśnych. Pl1.*ńy 7737, 11853 MagilSlbra A. ?rotirowskiego

ustn. bezdrzew. Fabryka gilz „Arab" JóZEF

Plł..ACIK.

z bib,

rośllimef.

·Lot. Rvga -·Tokio
zakończonr
RYGA. W piątek wieczorem
przybył do Rygi kapitan lotnik
Cukurs, kończąc w ten sposób
swój lot sportowy Ryga - Tokio i z powrotem na małym samolocie, zbudowanym przez sie
bie.
Cukurs przebył ogółem 44
tys. km., lecąc nad Europą Środ
kową1
Bałkanami,
Bliskim
Wschodem. Indiami i Chinam.i.
Nie szukał on ładnych rekor·
dów1 J!dyt zamiarem fego było
nie tylko lecieć; lecz i poznać
kraie. nad którymi przelatvwał,

sukceJem
oraz ich ludność.
Na lotnisku ryskim witali lot
nika naczelny wódz armii łotew
skiej, gen. Berkis, szef sztabu
generalnego. gen. Hartmanis, 11„
czni oficerowie i tłumy publiczności.

Aeroklub łotewski młanowal
Cukursa swym członkiem honorowym.
czyTAJCIE
,,WESOŁE WIADOMOśC„

CENA 10 GR.

OstrJ
protest
biskupa
Trewiru
1rzedw nieslrcb1n111 11aktrko11 1Dlidi niemieckiej

Wscb6d

podpall•1 llllasna zagroda

oczywiścię
wierutnym kłam
stwem.
Faktem natomiast jest, że wy
stąpienia kardynała Pacelli pozwalają na wyciągnięcie wniosku. że rządy demokratyczne
dają możliwość swobodnego roz
woju Kościołowi, natomiast pań
stwa totalne są dla tegoż Kościoła niebezpieczne.

Sejmu i Senatu

Ze strony władz kościelnych
zwrócono uwagę, li wobec te·
go. że chodziło tu przewainie o
sprawy. związane z jurysdykcją
duchowną kurii, postępowanie
policji stanowi jaskrawa\ ingeren
cję w wewnętrzne prawa kościo
la katolickiego. Doszło nawet

przy tym do obratenia urz,C!o.
wej tajemnicy duszpasterskiej.
W wyniku biskup Trewiru,
k-s. Bomewasser. wystosował
ostry protest do ministra spraw
wewnętrznych Rzeszy, domagając się zwrotu zajętych dokupien
tów.

Madrrt
·
bedzie miał chleba
poddostatkiem dla wszrstkicb ·
MADRYT. Na posiedzeniu
rady miejskiej, burmistrz Ma·
drytu 1 Henche de la Plata oświadczył, iż w bardzo bliskiej
przyszłości Madryt przestanie
odczuwać brak żywności.
8urmistrz złożył sprawozda·
nie ze swej podróży do prowin•
cyj wschodnich kraju, komuniku

jąc przy tym, iż we wszystkicłi

okręgach
powstały delegacje
handlowe, które pomogą w akcji zaopatrywania Madrytu w
żywność. _
.
Dodał też, iż w dniu wczorajszym wyjechało z Walen.cji 100
samochodów ciężarowych z ży

wnością.

\Vrbuchl tank z benzrna

ATLANTIC-CITY. Wskutek
wybuchu tanka z benzyn~, 190
osób doznało mniej lub więcej
ciężkich poparzeń. 92 osoby· mu
siano przewiefć do szpitala.
W ogniu stanęło ponad 50

tys. galonów benzyny. Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze
ustalona. Straż ogniowa ugasiła
pożar po 3-godzinnej energicznej akcji.

Powstrz1mac sle od

użycia

silr

orooonuie sekretarz stanu St. Zieónorzonvch

WASZY'NGTON. Po rozmowach z ambasadorem chińskim
Wangiem i radcą ambasady ja·
pońs•kiej Sumą, sekretarz stanu
Hull złożył prasie oświadczen.ie, w którym powiedział m.
in.: Zaiecamy powściągliwość
narodową i międzynarodową,
jak również p'°wstrzymanie słę
przez wszystkie naro·dy od uży
cia siły w prowadzeniu polityk1
i powtsrzymanie się od miesza·
nia się do spraw wewnętrznych
innych narodów.
Nie wymieniając wprost Chin

i Japonii, Hull dodał, że niemo
że być gdziekolwie kna świeci e
poważnych kroków nieprzyja·

ceilskich, któreby w taki, czy
inny sposób nie dotykały intenes6w1 praw, czy zobowi~zań
St. Zjednoczonych.
W końcu Hull podkreślił ży·
czenie przeprowadzenia rozbro
jenia, lecz zaznaczył, że St. Zje
dnoczone gotowe są zredukować lub zwiększyć swe siły
zbrojne proporcj·onalnie do re·
dukcji lub zwiększ enia armii
przez i'lllle kraje .
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Zabawa

Jakie będą zgromadzenia wdniu
rocznicy „Czynu ChłopskiegoH

spozn1

przegra

Podchorążych

Jak się dowiaduje Agencja
odłożona
„Echo"
obchód „Czynu Chłop
Dwudziesty lipiec się zbliża
Ze względów niezależnych od
skiego" organizowany na dzień
Były już takie wypadki, że złotych.
15 sierpnia b. r., będzie prze- Kom. Podchorążych b o g a t o
podczas wakacji letnich grająKto chce wygrać musi natych- widywał tylko powiatowe zgro- przygotowana zabawa leśna w
cy na loterii już to w ogóle miast zaopatrzyć się w los, bo madzenia i pochody. Większych Sulejowie nad Pilicą . (w rej.
wstrzymywali się od gry, już to, pozostało już tylko kilka dni zjazdów okręgowych nie będzie. L. M. i K.) zostaje przesunięta
z dnia 18 b. m. na dzień 25
wyjechawszy na letnisko, za- czasu.
paminali odnowić los do na- ~~~~~~~~~~~~~!"'!"'!!!~~~~~~~~~~~"!!!!!" b. m. godz. 15.
Program zabawy nie ulega
stępnej klasy. I z miejsca zożadnym zmianom.
stali za to ukarani, gdyż wła
Na tym miejscu Kom. Podśnie na te niewykupione lub
chorążych ma zaszczyt
przenieodnowione losy padły barprosić
za
wynikłe
qui
pro
quo
dzo znaczne wygrane. Popro- KS. PKS. wygrywa z Ruchem 2:1 A, ostatnio spada do klasy niż
i
zaprosić wszystkich Sympaszej.
stu przypadek spłata figla.
W dniu 15 bm. o godz. 18
_ KS. PKS. 2:0 tyk~w na . niedzi~lę 25 b. m.
O takiej możliwości trzeba odbyły się na boisku PPW. w TGS. Sokół
.
gdyz będzie to metylko ostatwłaśnie w tej chwili wszystkim Piotrkowie, przy ul. SienkiewiW. dmu 16 .o godz. 18 odby- nia zabawa urządzona przez
przypomnieć,
gdyż
wkrótce cza 9, zawody w piłkę siatko- ły się I?-a bo~sku. PPW · za wo- Podchorążych, ale też i póŻe
t. zn. 20 b. m. rozpoczyna się wą o mistrzostwo kl. A pomię dy w piłkę s1at.kowkę, z cyklu gnanie tutejszego społeczeństwa
już ciągnienie drugiej klasy lo- dzy drużynami KS. PKS. rozg~ywek o i;n1strz<?stwo kl. A przez przyszłych Oficerów.
terii państwowej.
· RKS. Ruch. Po ładnym prze- pomiędzy druzynam1 TGS. SoPlan przewiduje wygrane po bieg~ .gry pewnie i zasłu.żenie kół mistrzem Piotrkowa - KS.
.
sto tysięcy, siedemdziesiąt pięć zwyc1ęzrł KS. PK~. Sędzi.ował PKS.
Ciekawą
niespodziankę
zrotysięcy, pięćdziesiąt tysięcy, dobr~e 1 bez~tr~~~1e p. W1ttek.
trzydzieści tysięcy, dwadzieścia Nalezy nadm1e~1c ze RKS. Ru~h biła widzom drużyna Sokoła
kocięta
tysięcy, piętnaście tysięcy, dzie- po n1efortunne1 grze w klasie bijąc PKS. w stosunku 2:0. Na
W jednym z majątków w powyróżnienie z drużyny Sokoła
sięć tysięcy złotych i wiele inzasługują wszyscy zawodnicy wiecie kutnowskim wydarzy się
a w szczególności Maszkowski, niecodzienny wypadek z życia
Kułak i Chojwa. Sędziował do- zwierząt domowych.
Starostwo Powiatowe Piotr- brze p. Wittek.
Oto zwykła kura domowa w
kowskie zarządzeniem z · dnia
przypływie
wybuchającego inStanisław Drozdowicz
16 lipca 1937 r. ustaliło nowe
stynktu macierzyńskiego przyceny na mąk.ę i chleb.
garnęła do siebie pięć nowociekawej imprezy piłkarskiej I. Przy sprzedaży hurtowej:
narodzonych kociaków i mimo
mąka żytnia 95 proc. za 100
protestów i prychania matki w tym sezonie?
Agronom powiatowy i dyre- wywalczyła sobie prawo ich
kg. franco stac. odb. wzg!. młyn
Jak nadmienialiśmy już kilka- 28 zł, mąka żytuia 82 proc. 30 zł, ktor Okręgowego Towarzystwa niańczenia.
krotnfe w dniu dzisiejszym to mąka żytnia 70 proc. 34 zł.
Organizacyj i Kółek Rolniczych
Pozwala coprawda matce pojest w niedzielę 18 b. m. o go- II. Przy sprzedaży detalicznej: p. Józef Czech z dniem 16 bm. dejść i nakarmić zgłodniałe badzinie 18-tej odbędzie się na mąka żytnia 95 proc. za 1 kg. rozpoczął urlop wypoczynkowy. chory. Później kura odpędza
miejskim stadionie sportowym w miejscu sprzedaży 30 zł, mą
kota - .i gdacząc wesoło chointeresujący mecz piłkarski po- ka żytnia 82 proc. 33 zł, mąka
wa kocięta pod swe skrzydła
między miejscowymi drużyna żytnia 70 proc. 37 zł, chleb żyt
opiekuńcze.
Concordią a Ruchem. Oba ~e ni z mąki 95 proc. Z<\ 1 kg. w
W dniu 16 bm. przez Postespoły przygotowały się należy mieiscu sprzedaży 0,28 zł, chleb
cie do tego spotkania. Ponie- żytni z mąki 82 proc. 0,30 zł, runek PP. w Sulejowie został Na fali radiowej
waż jednak jest to mecz o mi- chleb żytni z 111ąki 70 proc. zatrzymany Jan Kowalski, zam.
w Piotrkowie. przy ul. Lima- W 20-tą rocznicę aresztowania
strzostwo, co stanowi zawsze 0,32 zł.
nowskiego, który stawiał czyn- Józefa Piłsudskiego. Polskie
typową walkę o punkty, miło
ny
opór policjantom. Kowalski
Radjo nadaje dwie audycje
śnicy sportu piłkarskiego oczezostał
w dniu 17 bm. przekakują zorganizowania innej cieW roku bieżącym mija 20-ta
zany Sędziemu Sledczemu Il
kawszej imprezy sportowej, którocznica aresztowania i wywiera dałaby widzom naprawdę
Czary- "90 miaut postoju". Rejonu w Piotrkowie dla za- zienia do twierdzy Magdeburśrodka
zapobieinteresujące momenty prawdzi- Dawno niewidziany na ekranie stosowania
skiej Józefa Piłsudskiego. Polwej gry w piłkę nożną, która znakomity aktor francuski Har- gawczego.
skie Radjo wspomnieniom tym
jest godna podziwiania. Trze- ry Piel, stworzył wspaniałą krez życia Pierwszego Marszałka
ba sprowadzić jakąś dobrą dru- ację w niezwykle emocjonują
Polski poświęca dwie audycje.
żynę zamiejscową jak to daw- cym dramacie pod powyższym
Dnia 21 lipca o godz. 16.45
tytułem. Treścią filmu jest przyniej czyniono.
odczyt na ten temat wygłosi
policjanta
goda dwóch wywiadowców poW dniu 16 bm. prosty tutki dyr. Piotr Górecki. Dnia 22
licji kryminalnej, którzy w polipca przed mikrofonem WarWacława i Du ruchomości dróży na mistrzostwa bokser- Tomaszewska
szawy
Il zabierze głos o godz.
skie przeżyli pełne grozy mo- pak Władysława, zam. w Piotr- 23.00 p. Jan Witkowski, który
Sygnatura: 738/37/1
Portugalii. kowie, przy ul. Starowarszaw- w reportażu swym p. t. „Józef
Komornik Sądu Grodzkiego w Piotr- menty w stolicy
kowie Tryb„ rewiru li-go, Adam Kro- Głównym bohaterem filmu jest skiej Nr. 25, znieważyły st. post. Piłsudski w Magdeburgu" opotliński, mający koncelarię w Piotrkowie
tu nieustraszony Harry popisu- Zimnego Adama z Komisarjatu wie o pamiątkach, jakie do tej
Tryb. ul. Aleja 3-go Maja Nr. 14 na
PP. w Piotrkowie, będącego w
pory zostały po Józefie Piłsud
podstawie art. 602 k.p.c. podaje do pu- sując się tym razem, prócz swo- służbie, na które
sporządzono
blicznej wiadomości, Że dnia 26 lipca jej znakomitej jazdy samochoskim w twierdzy niemieckiej.
1937 r. o godz. 11 m. 20 w Piotrkowie ul. dem, pełną dramatycznego na- akt oskarżenia.
Piłsudskiego 41 odbędzie się 1-sza liAmeryka dzitkuje za koncert
pięcia walką z dziką panterą.
cytacja ruchomości należących do FranPolskiego Radja z Łazienek
Dzielną
i
uroczą
partnerką
ciszka Braulińskiego, składających się
z mebli, oszacowanych na łączną sumę Piela jest w tym filmie Eliza
Wielki wieczór muzyki i piezł 740. Ruchomości można oglądać w Mollendorf i inni znakomici arśni z XVIII stulecia zorganizo~
Na
wczorajszym
zebraniu
dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej tyści scen europejskich. Film
giełdy zbożowo-towarowej w wany ostatnio przez Polskie
oznaczonym.
jest bardzo ciekawy i godny w Warszawie ogólny obrót Radjo w Teatrze na Wyspie w
Komornik: Adam Krotliński
obejrzenia.
wyniósł 546 ton, w tym żyta Łazienkach wzbudził wielkie za55 ton. Notowano za 100 klg. interesowanie Ameryki, która
parytet w ag o n Warszawa: transmitowała pierwszą jego
w handlu hurt., w ład. wagon.: część z udziałem znakomitej arRozkład
pszenica jedn. 28-28.50, zbie- tystki Ewy Bandrowskiej-TurAutobusów PIOTRKÓW - BEŁCHATÓW
rana 27.50-27, żyto I st. 23.- skiej. Pomimo iż przelatujące
-23.50,żyto nowe20.50-21,owies w tym czasie nad Łazienkami
z Piotrkowa do Bełchatowa przez Bogdanów i Wolę Krzy·
I st. 27.25 - 27.75, Il st. 26.75 samoloty warkotem swym zasztoporską o godz. 11, 16, 20.40
- 27.25, jęczmień gat. I 23.00 głusrzały częściowo. śpiew i mu- 23.50, ll-gi 22.50-23, III-ci zykę tak że speaker musiał wyz Piotrkowa do Bełchatowa przez Mzurki
22 ~ 22.50, groch polny 24 - jaśnić to zagranicznym słucha
o godz. 9, 13.30 1741,
czom - odbiór w Ameryce wy25.
'
z Bełchatowa do Piotrkowa przez Bogdanów i Wolę Krzy·
padł nadspodziewanie dob.-ze.
sztoporską o godz. 7.30, 11, 16
okazyjn!e . o~oło Swiadczy o tym depesza od
1 morgi z1em1 or- delegata N. B. C. na Europę,
z Bełchatowa do Piotrkowa przez Mzurki
nej we wsi Laciborowice, gm. Bogup. Jordana, który w porozumiesławice pod Wolborzem. Zgłoszenia
o godz. 9.11, 13.30, 19.
Marta Gębalska w Gościmowicach po- niu z Nowym Jorkiem przesła
czta Baby, powiat piotrkowski .
ła słowo uznania i podzięko-

Reklama jest

dźwignią

przedsiębior stwa

Dlatego ogł a s z a jc ie się w najwięks z ym i najskuteczniejszyn
organie ogł os1.en i o w y m ilustro
wanym „Dzienniku Piotrko"ll·
skim" Piotr ków Tyb. Słowac.
kiego 18, t el. 10-21.

Sport W Piotrkowie

Kura

niańczy

~c;;an~:~e~a d!~e;~ę~.~~;~l~b Nieznaczna obniżka ceny mąki ichleba

Czy nie zobaczymy

Osobiste

Czynny opór

Kradzież
w Gorzkowicach

W dniu 17 bm. zostali zatrzy.
mani Kulka Władysław, lat 21
i Szczepański Wacław, lat 28
mieszkańcy wsi i gm. Dobro.
szyce powiatu radomszczańskie.
którzy dokonali kradzieży n;
szkodę Ziemby Tomasza, zam
w Gorzkowicach. Kulka i Szcze
pański zostali osadzeni w wię
zieniu.

V#alka
pomiędzy szwagrami
W dniu 15 bm. mieszkańc1
wsi Ostrów, gm. Grub ica, Wie·
czorek Józef i szwagier jegt
Jabłoński
Stanisław wszczę
między sobą bójkę, w <,;zasi1
której Jabłoński Stanisław za.
dał Wieczorkowi ciężkie uszkrt
dzenie ciała. Wieczorek w sta·
nie b. ciężkim zosta) przewie.

ziony do szpitala św. Trójci
w Piotrkow ie. ·
li'~~ll!llJll!~R•'JJQP:•

Premiery wkinach

Znieważenie

Obwieszczenie olicytacji

Giełda zbożowa

jazdy

Sp rzedam

·-

•
Dawno niewidziany ulubieniec wszystkich Harry Piel
~w emocjonującym · pełnym

KINO-TEATI~

grozy dramacie p.t.

CZARY 90 min. postoju
w r. gł. Harry Pieli, Eliza Mollendorf i inni

w Plotrl.owle

„-----------------------·
PRENUMERATA

święta

K I NO-T EAT~

NOWOSCI·

z

dostawą zł

3.00, kwartalnie z

Za ' Redaktora i Wydawnictwo: Leopold Kujawski

przesyfką zł

gańskie.

w r.

gł.

Początek

t
CENY

OGŁOSZEN:

8
~Drukarnia

I

Braterstwo krwi

Piotrkowie

o godz. 4 po poi.

miesięczna Dziennika Piotrkowskiego wynosi

Piosenki i melodie cygańskie
dla radiosłuchaczy
· Piosenka posiada jakiś nie·
uchwytny wdzięk. Nawet wte·
dy kiedy przestaje być aktu·
alna zachowuje swój sty 1, a wy·
dobyta z zapomnienia po la·
tach na nowo promienieje swym
urokiem. Krótki koncert piose·
nek współczesny ·ch nadaje Pol·
skie Radjo dnia 19.VII o go·
dzinie 18.05 z płyt gramofono·
wych. Będą to piosenki angieł·
skie, węgierskie i te najbar·
dziej charakterystyczne rozbrz·
miewające na ulicach Paryża
piosenki francuskie.
O godzinie 21.00 grają w ra·
dio Cyganie. Oryginalna kape·
la Sergiusza Kwieka wykona
charakterystyczne melodie cy·

Najbardziej emocjonujący film sezonu
Poemat miłości, bohaterstwa i poświęcenia p.t.

Nad program: „TYGODNIK AKTUALNOSCI"
o godz. 6 p.p., w niedziele i

wania za wspaniały koncert za.
równo pod względem artystycz·
tym jak i technicznym.
Koncert ten wzięła równiei
do swego programu Czechosłowacja, nagrywając go na pły·
ty, aby w odpowiednim czasie
umieścić w swym programie.
Speaker p. Pieńkowski zapo·
wiadał tę audycję w j~zyku poi·
skim, angielskim i czeskim.

...„„......„ .........„„....,„„............„ ...

w
Początek

UlTRA·SltCO .

Brigida Horney, Willy Eichbergor Atilla
Horbiger

o godz. 6 p.p„ w niedziele i

święta

o godz. 4 po poi.

I-sza str. l wiersz 'llil. jednołamowy 80 gr, w tekśc i e 60 gr.
Ostatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyraz.
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