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W padniostvm posiedzeniu Seimu wzial udział p. ·Marszałek Smiglr-Rrdz

, ŚłlodGwe posiedzienie Sej·
mu należało do najbardziej uro
czystych w dziejach parlamentarYzmu polskiego. Zainteres~
wanie pomdzeniem było olbrzymie. Tysiące osób dobijało
się daremnie do kancelarii Sej-

mu, celem otrzymania biletu podltteśle.nia uroczystego chawstępu. Przed gmachem Sejmu rakteru posiedzenia.
zgromadziła się
publiczność,
W. kilka minut po 4-tej rozktóra czekała na wynik obrad. legły się dzwonki. Sala obrad
Posłowie przybyli niemal w zapełniła się. Galeria dla pu·
kiomplecie, większość zjawiła blicmości wypełniona do ostaf·
sią w ciemnych garniturach dla niego miejsca. Również przepeł
'

niona jest loża dziennikarska
oraz loża dla senatorów, wyż
szych urzędników.
Na
posiedzenie
przybyli
wszyscy · obecni w .Warszawie
miltlistrowie i wiceministrowie
z p11emierem gen. Składkow-

skim na czele. Obecny był i6w.
nież marszałek Senatu Prystor~
Na chwilę przed ~twarciem
posiedzenia przez marszałka
Cara, wszedł do loży marszał„
kowskiej Marszałek $migłr,
Rydz w towarzystwie adiutan·
tów. Marszałek Smigły-Rycb
pozostał na posiedzeniu at do
jego zakończenia.
O godz. czwartej minut 20
marszałek Car otworzył poeiedzenie, odczytując wządzenie
Prezydenta Rzplitej o otwarciu
nadzwyczajnej sesji wraz z za„
łącznikiem to jest wnioskiem
do rządu, rękami narodowca lub poselskim., d<>magającym się
zorganizowanie rękami sanacyj zwołania nadzwyczajnei sesji.
nymi zamachu na działacza na{Dalszy ciąg na str. 3~ej)
rodowego.
_
Może zawsze wchodzić 'W
grę przypa~ek. Mo~e. kilku fanatyków nie rozum1e1ących dobrze-, o co dziś idzie w Polsce
~O~DYN.
śr~ę ~hę·
gra, podjęło pl'óbę zamachu na dz·e się w Izbie Gmm wielka
własną rękę, ale sądzimy, że w d.~bata parlamenta~a .w spra•
tym iwypadku mamy do czynie wte raportu palestyns~ego; De
nia z r-0botą bardziej przemy- bata ta ~cizi ol~r~e zainteślaną.„.
resowame. ,W 1~eniu _ rządu
otworzy dyskusję minister kolonii Ormsby - Gore, który
przedstawi Izbie raport Komi·
Odpowiada znowu „Dobry sji Królewskiej do aprobaty.
Wiieczór": W tych słowach jest
już właściwie cały obraz i cały nawet mechanizm zbrodni.
Brzmią one nieledwie jak wy·
straikuiącrmi
znanie i obrona za.r azem.
TUNIS. W wyniku stucla. po
Zanim władze śledcze ujaw- między wojskiem. a strajkujący
niły środowis~o zbrodniarza, mi górnikami kopalni w Dzeri·
panom z „Wieczoru Warszaw· ssa i.o stronie stra.jkują'-ych by •
skiego" i „ABC" wjziera już z ło dwóch zabitych i dwóch rankieszeni argument, którym mo-· nych, po stronie zaś wofska
że będą szermo.wać już jutro.„ jeden n„r.y.
·

S,ensacyjne aresztowania
w zwiilzku z.zamachem bombowym na

płk.

Adami Koca

.śleCłztwo w ~prawie · niedo- na · to, te zbrodnicza próba nie W<CZesne i nerw<>we szukanie ar
.ułeato zamachu na pułkownika była dziełem jed'll<Ostki",
gumentów na wypadek gdyby„.

Koca jest w dalszym ciągu probardzo energicznie.
ZdPbywa się obeCillie coro.z to
DOW'f materiał. usta.la si~ 1 cor~
nowe fa.kty i dopiero po pow.ią
laniu wszystkich ogniw docliodienia szczegóły niecnej zbro·dni będą podane do wiadomoki publicznej. Chwila ta już
niebawem nastąpi.
. ·Wczoraj rano do świdrów
Małych przybyła komisja śledcza, która przesłuchała osoby,
zamieszkałe w pobliżu d'Omku
pułk. Koca.
Z jakiego °§rodlta. lokomocji
skorzystał zbrodniarz, aby dostać się na miejsce z.'brod.ni, czy
1 roweru, auto.busu, czy też po·
ciągu?
·
wadzoi:łe

„W tym samym duchu wypo- nie da się wytłumaczyć inaczej,
Wiadają się inne dzienniki. jak tylko niekorzystnymi wiado
Krąg środO'Wliskę. z którego wy- mościami własny
przyjaciół
szedł zama.chawiec zacie!nia politycznych.
się Głównym zadaniem ślech·

lwa jest obecnie ustalenie kim
byli pośredni i bezp.ośredni
wspólnicy zamachowca. Po u·
staleoiu tych danych zostanie
wydany oficjalny komunikat,
który poda wszystkie szczegół~· 7.~.machu. Na r1!e ze wzg!ę
,fu na ~obro śledztwa nawet
znane już szczegóły muszą być
trzyr.aan~ w tajemnicy i nie mo
gą być poda.ne do w.iadomosc~
publicznej.

"Młode

pokolenie nie
staiuie takich ·melod
11

I prawa
• paIes rnr
'
1
V/t

Także „ABC" kreśli swoje
uwagi: Młode pokolenie naTodowe polskie - pisze dziennik
- niezałefuie od innych czynni
ków, nie miało pow·odu do kierowania najostrzejszego atal
przeciw płk. Kocowi. A zresztą
młode p·okolenie narodowe takich metod nie stosuje, takie
metody uwata za mooiiwe, po
Nazw.i&ka sprawcy zamachu pr-<?stu dlatego, że jem kaitoli•
•
:J__
d:0 pubł'1cz- ck1e.
Jeszcze
me
po:<llallo
,.
.. •
.
..
nej wii.adomośoi,
mimo to tu
~ęc moze 1ak:id CZYM;!Kl
i ówdzie jut sły&zy się głosy na~ ua,owe st~szeg~ po!colerua:?
podągiem
jakby zatenowania i przygoto-1 ~a pe~o nie. W. !eh. mtere~1e
.. PoeiąHiowo przypuszczanr wania z góry argumentów u.spra nte lezało ~mac;manie Ie:wi<:Y
te z pociągu. Obecnie przypu- ,wi_.edliwiaj,cych, nie sam fakt sanacYJ1le~, kt6Te1 wzmocmen,e
aic:ienie to jeszcze bardziej na- zbrodni i nie zamachowca, ale byłoby meuch~ym nas~ęp
blera na sile, albowiem przy pnypusiz.czalnego środowiska, stwem powodze011a zbrodn·cze
nrłoka.ch zamachowca Z'Dale· z którego zamachowiec mógł go zamaehu.
ztono najl);owszy rozkład pocie: pochochić.
Nowy fakt, który by mógł pio
Marszałka Piłsudskiego
f6w na Warszawa ·Otwock.
•
służyć do utrwalenia walĄcych
w dniu wczorajszym przepro 1
się muraw dawnych podziałów
Dnia 20 lipca b. r. odbyło się zefa Piłsudskiego w Wa·rszawie.
wa<bono w Wiarszawie cały
byłby bardzo pożyteczny dla w gmachu Muzeum NarodoweZgodnie z paragrafem 4 p. 2
7 ró:!nych panów z obcych agen- go w wa.rszawie pod przewod· warunków
szereg rewi:zji i sensacyjnych
konkursowych sąd
aresztowa:6. Airesztowama te
k„
tur.
nictwem Marszałka Edwarda konkursowy wyróżnił 13 z nade
stojll w lefsłym ZWliązku z za„Wiecz6T ,Wa.rszaws i
np.
DLa masonem szczytem ma- $migłego - Rydza posiedzenie słanych projektów, a następnie
fa-dnieniem, czy zamachowiec pisze: Ale jut teraz
należy rzeń musiało być zawsze zamor sądu konkuraowego na projekt wybrał trzy najlepsze pra<:e, a
działał na ;własna\ rękę, czy też stwierdzić, że ustalenie chot· dowanie jakiejś osoby, zbliżonej pomnika ku czci Marszałka Jó- mianowicie, projekty oznaczone
czy
d:Z!ia- nej
by -sprawcy zamachu
organizacyjł ł WMiólników,
-r
nie roz- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nr. nr. 35, 42, .56/60.
Autorami trzech proje.kl6w
l z czyjej namowy. Zdobyty strzyg.a jeszcze pyt&nia, z czy·
uznanych za najlepsze są: ·. nr.
dot~hczas materiał, jak i osta- je~o poduszczenia zamach wyko
35 - a.rt. rzeźb. Jan Szczep·
tnie uesztowania każą przypu na.no. Wiadomo, że wiele orga.
GARWOLIN. Mieszkanka Pi · trute mlekiem, lecz <łzilcimi ja- kowski z Milanówka, nr. 42 azc~ it pierwotne przypu· nizacyj znajduje się w stacłiutn
sicie.ma. że zamachowiec nie dekompozycji, że są one tere· łaW)' Skorupa otrzymała za pra godami, które bezpośredni.o art. rzeźb. Henryk Kuna z War
~ uplanował zbrodnię, posia. nem ścierania się rótnych prą cę w Lublinie w mleczami 4 li- przed wypiciem mleka ·zbierały szawy nr. 56160 - art. rzetb.
Marian Wnuk ze Lwowa.
dai'1 duto p.rawdopod-obień· d6w, że brak Jasnego kierunku try mleka, które dała do spoży 1 spożyły w lesie.
stwa.
spowodował w ich szeregach cia czworgu dzieciom„ W chwi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ię potem dzieci dostały silnych
Głasr
rozprzężenie, stwarzają-ce ideał bole§oi
żołądkowych z objawane warunki dla dńała.nia taj\Vczora}sza „Gazeta Polska" nych mafil, kierowanych często mi zatrueia.
Po kilku godzinach męczarni
ome:Wliając próbę zrekonstruoobcą ręką.
8-letnia córka Skorupy. Józeła
LONDYN. Wie wtorek za· Crammem 6:8, 5:7, 6:4, 6;2, 8;6.
wanła przebiegu zamachu, pi11 zmarła. PMostałe troje dzieci kończył się w Wimbledonie mię
Ą_metyka .·wygrała
za tym
u. m. in.s „Opracowanie tak
przewieziono w stanie bezna· dzystrefowy mecz tenis~wy mecz w stosunku 3:2 i walc'.'-y6
dokładnego planu, znajomość
Na to odpowiada „Dobry dzieijnym do szpitala.
Niemcy - Ameryka o puchar Da będzie w najbliższy piąfok, SO•
trybu tycia pułk. Koca, sporzą
Przeprowadzone do<:hodze- visa. Zgodnie z przewidywa!lia botę i poniedziałek z posjadac1
dienie skomplikowanego me· Wieczór" w artykule p , t. „Oa·
chanizmu bomby i okoliczności zywają się nożyce", Sens łiego nie i .ekspertyza lekarska stwier mi Henkel pokonał Granta 7 :5, . kil puchar. Dayisa - Ąngrl§., .
· :\
.fł.Ql~u zdajl\ się :W.ókuywać wywodu bije w oczy. Przed- dziły, że diieci nie zostałY. u• 2.:6, -6:31 6:41 a Budge ~#ral ~

Argument na jutro„.

Woisko .walcu
z

Sprawca zamachu

Zbrodniarz 1rzrieellal

'J;

_Posiedzenie sadu konkursowego

z czrielo
polecema
h k
zamac

m.iał

też

WJ

na 1roiekt 1amnika

onano.

pr.zynależoofci

1rasv

Tajemnicze zatrucie dzieci

Amerrka biie Niemcr -3.:2

•.. Odzrwaiil sie noirce

Pijcie znakomit_e wody gazowe i najlepsze piwa Franciszka ~raullłtsklego
J

Str. 2.

nadzw9c1aineJ
sesn
1
i
)i roa a ·de no eJ sesii. lct6ra ma do załatwienia szereg spraw
-11

..,,AWczoraj przed południem do~ęczono marszałkom Iz~ Usta:wodawczycb zarządze1:1ie. P. Pre
Z:yde.nt~ Rzeczypospol.1te~ o zamknięcu~ .~adzwycza1ne1 sesji,
zw?'1aneJ dnia 17. bm. na skutek
~tosku, poselskiego. Równocze
śme qorę~zono marszałkom Izb
zarzą'.dzen!e .P. Prezydent~ Rzeczypospohte1 o o~w~rcm .1!-ast~pneJ nad~yczaJneJ ses11 z
dn1em wczora1szym.

Izostały jeszcze poprzedniego ty ciągnięciu mocy obowiązującej
godnia skierowane do Sejmu.
Na czoło, jak juz donosiliśmy,
wysuwa się projekt -0 rozciągnięcie ustawy o wykonaniu
reformy rolnej na obszar województwa śląskiego, dalej zniesienie fid~ikomisu, ks. Pszczyny, co umożliwi przeprowadzenie parcelacji tych olbrzymich
wło t:::i, oroiekt ustawy o roz-

Staje

.

żyniera Skrzywana, Edwarda
Kopfa.
Akt osk.adenia zarzu-ca Koi:ifowi, że zabił w celach rabunko
wych swego przełożonego, inż.
Skrzywana. z premedytacj2'. we
dług zgóry ułożonego planu.
Kopf zwabił .§. p. inż. Skrzywana do pustego budynku fabrycz
nego, opowiadając o konieez:ności przebudowy komina elek·
trowni. Gdy znaleźli się w pu-

w

PA.RYZ. ,W wyniku długo- j nych wypadkacq.

o ile

t~ałych narad, odbytych wczo
rai w pałacu Matig.non, podpi•
sano 0 godz, 1-ej . w nocy układ, kładący kres strajkowi 'IW
przemyśle hotelarskim Paryta.
Zgodnie i układem, czas pra
oy podzielony 1;ostaje aż do
dnia 1 listopada na 6 dni Per$Onet, który przystąpił do straj
ku, będzie ponownie pr~ęty
do pracy, fedn&kowoż ze wzglę
Incydenty, ja·k ie miały
(lu
mielsce, pracodawcy zastrzegaj~ sobie wolną rękę w szczeg61

nle

Pracownicy, którzy nie zosta
z powrotem d~ pra•
cy, Ulllieszczeni zos~ przez
urzędy p~rednictwa pracy E
prawem pierwsa:eóstwa. w in„
nych zakładach. '
·
ną przyj~ci

„~ ~ „.o.J.;r...j..:. ouor-r"\
••_,.
1

w sprawa.cli tycli

łego personelu.
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WASZYNGTON. Prezydent
Roosevelt oświadczył wczoraj;
it nie ma bynajmniej zaniiuu
wiem są zdania, że Kopf w wię- powoływać s1ę w chwili obec·
zieniu dostał tak zwanej psy- nej na ustawę o neutralności w
chozy więziennej. Wyniki obser stosunku do Chin i JaponiL
wacji psychiatrycznej będą do&
piero ujawnione podczas proce-1
I
a
su. Kopłowi grozi tiara śmierci.

Hiszpanńi

-

czynu są następujące:

Przebywający na płaty w Ju·

racie uuważyli, że burzliwe te
go dnia morze przewróciło łódź,
przy czym znajdujący się w łodzi dwaj mężczyźni wpadli w
mo't'ze i zaczęli tonąć, zalewani
silną lalą.
Z ptzystani natychmiast wyrti:tzyła na ratu~ek łódt rnotoro
wa. Wzmagający aię jednak
sztorm "wywrócił łódt i ratowni·1:v wpław przybyli do brzegu.
;'.!rvmcnsem na .nlaży z.ebrał si~

olbrzymi tłum. który z przera•
przyglądał się walce
dwóch ton~cych z wzburzonym
żywiołem'. Wskutek burzliwego
morza nikt nie •miał jednak
przyjść z pomó<:ą tonącym.
W tłumie tym znalażł się w
pewnej chwili róWIJ,ież gen.
Thom.me. Widząc, te dwóch lucizi idzie na dno, zrzucił z siebie mundur i wskoczył do wody. Będąc doskonałym pływakiem w ciągu krótkiego czasu
przepłyna,ł półkilometrowe. odległość i znalazł się przr wy•
wrócone) łodzi, której obaj to·
nący trivmali się kurcz.owo. Genera.ł Thomnl~ atwi~rd~iwsiy,
ie obaj mę.tczytni są tak słabi,
:te nie zdołail\ $ię jut utrzymać
na powierzchni, priywiąieł ich
k<>ttiumanli k'1>it1owyml d~J~~

ka i WHold Kliszi::zyński. ..
Szczególnie ciężkie obraże·
nia odniósł KLiszczyńsk.i, które·
go po udzieleniu doraźnej. pomo
cy przewiozło Pogotowie do
szpitala Sw. Elżbietanek.

Strajk pracownik6W bankowych

OWJI
rabin
napad
·
Z chutalJI
1oczvm zbiegli
Bandvd zrabowali 5QO
zł„

GNIEZNO. W ub. poniedz.ia- w rewolwer 1 nóż apręiynowy
lek n41.d waeczwem dokonano bandyci, którzy ściągnęli go z

500 zł.

. .
Po obrabowaniu Inkasenta
na ckodze leśnej pomiędzy leś- roweru, zawlekli do zagajnika i bandyci przecięli notem opony
nicz;ówką Krzyżówka a wsią tam pod groźbą użycia broni o.: rowerowe i zbiegli do lasu.
Polieja · wszezęła energiczny
Pia.ski w po.w. gnieinieńskim brabowali go z portfelu, w któ~
zuchwałego napadu rabunko- rym znajdowało się przeszło pościg za napastnikami.

berlińskiej
DOd obSeł\VBlil.„ D01"criną

B. szef polfcii

BERLIN. Przed paru dniami
Trzemeszna do Słupcy, maie.c
przy sobie większą ilość gotów pr.zybył do Berlina dawny preki. W chwili, gdy znalazł Się na zydent policji b~lińskieJ Grze· d dl d
d - _, 1
fQUZe dnei, opa i o niego I sińsky. Przed objęciem właJ.zy
dwaj zamaskowani i uzbrojeni przez narodowy<:h socjalistów
li

M

uRfm CHRODllf

J

·ła Tbomme
·
gener
cz9n
·Bohaterski
_.Uratował
i1cie wiceministrowi Bobkowskiemu i mir. Woiciechowskiemu
żeniem

F n em do Morz
ro

Mordercę przewieziono do
ORAN. - Trwający już prze należących do generalnej kon·
Warszawy i umieszczono w szpi
talu przy więzi~niu mokotow- szło dwa tygodnie strajk urzęd- federacji pracy w Maroku, po·
. ników bankowych w Maroku stanowiono ogłosić strajk gene.. • .
skim.
Obrony pod1ęh się aąwokaci franc. uległ ostatnio zaostrze- ralny w razie, gdyby strajkuj~·
cy urzędnicy bankowi nie u;r·
Ho~mokl Ostrowscy, n9: których niu.
Na ostatnim zebraniu delega- skali beznvłocznie zadośćuezy·
wn1?.sek p<>?da~<> zabó1c~ obser
to•'w••_n•!e•n•.i•a.1_ _ _ _ _ _ _ __
•w•a•ciilullp•s•y•chi-a•tr•o•w•.•O•b•r•o•n•c•y•b•o•--tó•w-•w-sz•v•s•tk•i•c•hllll!ls•vn-d•v•k•a•

'

GD\'NIA. Całe wybrzeże D10r
skie· jest do głębi poruszone bo
hatersklln czynem generała
ThoDUDe, dowódcy O.K., który
ocalił ·tycie wiceministrowi Bob
kowsk.iemu i majorowi dyplomo
~anemu Wojciechowskiemu.
Szczegóły tego bohaterskiego

r:m-----------

Ofiarami padli dwai kuper

narQUowej ez deseru". 'll.tysa.a.ue C1::.z;c.t•„ CERĘ WYPIELĘGNOWANĄ. RĘCE DELIKATNE
Cłzień spożywania przez ludność no „c,: będą przeznaczone na ce OPALENIZNT" CUDOWNĄ DAJE BIOLOGICZNY
aa obiad jednej potrawy (na le socjalne.
szarze

o~:::e::::~~czenle

Katastrofa samochodowa

St:~cy,L.,ot;~~k0j~~:g1~n:.
szj;:;_szalć wra<:at rowerem i

wzór nie!Dieckiego „elnfop'ftag") odby.wać się bę:l.zie nie
raz miesięcznie jak dotychczas,
lecz to tydzcleń.
Po,za tym 00 tydneri przepro
wadzany będzie t. zw. „cbień

na

cił zwłoki do lochu przygotowa
nego w tym celu w kominie.
Żona zabiteg<> zaniepokojona
jego zniknięciem zaalarmowała
natychmiast
która
policję,
wszczęła enetgiczne śledztwo.
Podejrzenie ;i: miejaca padło 1ll1 .
Kopfa. Przeprowadzono rewizję
w jego mieszkaniu i znaleziono
POZNAN. Wczoraj nad '/Wie·
tam 1050 zł-otych, Suma ta zgawydarzył się w Punczorem
zrabowa·
pieniędzmi
z
się
dzała
nyiui Skrzywanowi oraz z pie· czykowie w pobliżu dworca ko
niędimi, które Kopf podjął sam lejowego wypadek samochodo·
wy, któremu ulegli dwaj mł-odzi
kupcy poznańscy Bogdan Cyn-

wego na inkasenta firmy drze-

zaprowadza gen. franca

~ nłemłec;.ka przynosi cię
e fu.to 1macje 0 nowych za""dzenia.ch . gen. Fnnco, k!try
powołał pad broń rocznik 1~19.
Inne zarząd.zen.ie p<>stanawia,
ie od. l sierpnia na całym ob-

Wrsokie odznaaenie

przed 52dem

'Ko~!si;;,st~~~isw~~~la!hk:~=~
~~~~~~ s!bf:k~~~;~utętra i

bęcbie możliwy arbitra:t, decyzja należeć będzie do pracodawąy, z tym jednak, te liczba
usuniętych pracowmkó.w nie
mote przekra-czać 10 proc. ca·

na

f W 2 1 '
.
A
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Dziś dn. 22 b. m. J"(JZpocznie stym budynku, Kopf zadał swej
się w Katowicach przed Sądem ofierze dwa silne uderzenia mło
Okręgowym proces zabójcy in- tkiem w głowę, a następnie wrzu

Parriu
~- _,,acownicv hotelowi
IHZ1Słi1Dili iii do pracr

~ " ;1ur1U~

BERLIN. W Poczdamie uwi,
ziano 3 dalszych pastorów „Be
kenntniskirche''. którzy wbrew
ministerstwa do
zakazowi
mować będzie pierwsze czyta- spraw kościelnych przeprawawszystkich zgłoszonych dzali zbiórkę niedozwolonych
nie
przez Rząd projektów ustaw.
-składek.
Bezpośrednio po posiedzeniu
zbiorą się komisje celem dokonania przydziału referatów i eAgencja Tass donosi, że pro·
wentualnie wysłuchania sprawo
kurator Z. S. R. R. Wyszyński
zdań.
Przypuszczalnie śląska sesja odznac.zO'lly został orderem Le·
nadzwyczajna nie potrwa dłużej n.ina za „dokonaną z powodze·
niem pracę w dziedz.in.ie konjak tydzień.
solidacji prawa rewolucyjnego i

z bó1·ca iniJtniera Skrzy

;~~l:~::~;~:~o:i~::.~FE1:

mu, co oczywi ście nie wyczerpuje stanowiska Sejmu w tej
sprawie. Zatarg z ks. metropoli·
tą Saf)iehą znajdzie jeszcze swo
je echo podc2fas najbliższej sesji nadzwyczajnej.
Zarządzenie Prezydenta Rzpli
teJ o trzeciej z kolei w bieżą·
cym roku sesji nadzwyczajnej,
zgodnie z brzmieniem K!onsŁytu
cji, zakreśla pro~ram jej :Prac.
Będzie ona poświęcona wyłącznie sprawom, związanym z wygdnięciem polsko - niemieckie!
tJ.mowy w sprawie Górnego
Sląska., zawartej w Genewie
. . ~ .
192a ~oku. .
Pr01ekty o<lpowled'nłch ustaw

\ 1=:: .

ustawy o przejmowaniu ziemi za
zaległe podatki na obszrir wo;ewództwa śląskiego, wreszcie
projekt ustawy o języku urzędowym w sądownictwie na tym
że obszarze.
Marszałek Sejmu wyzna~zył
pierwsze plenarne posiedzenie
Sejmu na piątek przed południem. Porządek dzienny obej-

Uwiezienie J-ch
pastorów

zajmował on poważne stanowi•

sko w niemieckiej partii socjal·
demokratycznej.
ł ż d
Mimo, iż jest on pó y em,
pozwolono mu przybyć do Rze
szy początkowo tylko na dwa
dn.i. Następnie na specjalne. je·
go prośbę przedłużono mu po·
byt na dalsze dwa dn.i dla zała·
twien.ia maJl\tkowyc:h intere•
sów prywatnych.
Podczas swego pobytu Grze·
sińsky inwigilowany był bar·
dzo bacznie pnez policję.

dzi i chwyciwszy jedną ręke. Po wyciągnięciu rozbitków na
łódi, zaczął ją ciągnąć w stro- brzeg, publlczność zgotowała
g~nerałowi burzliw<\ i serdecznę brzeitu.
Fala była jednak tak silna 1 że ną owa-<;ję.

, . ,

Tymczas~m lek!lrze ~a1ęh s1ę
g~nerał Thomme z,dał sob.ie
sprawę, iż nie potrafi doholo- 111;e.mdlony~1. roz?1tk~m.1, którywać łodzi do brzegu. z tego ;:ii ok~z~li s1~ w1ce~1~ister Bob
względu opuścił łódź i popłynął .owski 1 m~1or Wo1f1~chowski:

do brzegu po pasy ratunkowe.
Zaopatrzywszy się w te pasy,
powrócił do łodzi. Przymocown
wszy obu tonących do pasów,
pozostawił łódz i popłynął z ni
mi w stronę brzegu.
TyI?cza.sem na brze~u ut\\I'~rzył s1ę kdkunastornetrowy łan·
cuch, trzymajątych się za ręce
osób. Na 50 metró~ o.d ~r2:egu ,
~cnerał zaciął tracić siły t za.wo
łał ·wyczerpany:
- Podajcie mi ręc_ef

Gd,r ma101 W01c1,echow~ki
-.'lr.ócił ~o przytomn.o~c~ i dow;e•

"<;1ał s~! k~mu zawdzięcza zy;1e, ~bhzvł. się do ~enerała Thom
-ne i podz1ękowa! mu głosem
--ełnym ~zruszenia.

- Pame ~enerale, - rzekł 1zfoci moie nie mają matki. Dzię
"\ panu j!cn~rałowi pozostał im
·
~ 1 ciec.
Po wypoc~yni<u bohaterski ~e
~-: -;1ł opu§cit J11 ratę , ,,rfajs,c ~ię
·ło Cetniewa, r:dzłe ~~<lza l;!rlóp
WYP<>:ezyn~owy. ,

l!,•--•-1m1•11111i--ll•d•i·:iif
1~_1:11.s Złl
~j "11

1.'!11

A

a

WrhDrlCb

BERLIN. Sąd prtysięgłyćh ·
1erlinie skazał pewną 48·l•tn
kobletę na 100 marek ~tzywn~
za wz,ię~ie ud~iału w wybo·
.
raoh marcocwych.

Skazana

była

,,pełnej

krwi

żydówki\'' , a więc nłe przy11łi1·

i;!h\tało jej pra.:w_o głosowania 'W

Niemczech.>.......

„

Znaczenie wynalazkami
radia flJ
Nad nowymi

Od pewnego czasu zaczęły u·
w sze11egu pism
zagranicznych sensacyjne arty·
kuły, omawiające wyniki ostatnich badań słynnego uczonego
włoskiego Giugielmo Marconie-go. Omawiając rzekome . wynalazki, jakie poczynił on w dzie·
dzinie radia, twierdzono z całą
stanowc.zością, iż udafo mu się
odkryć jakiś dziwny i tajemni·
czy prorr.ień, który wysłany w
przestrzeń, zdolny byłby zmsz·
czyć i unicestwić na wielką nawet odległość . całą armię nieprzyjacidską. Miałaby to być
specjalna fala, która nadana
przez odpowiedni przyrząd, z_
trzymywałaby w bil~gu każdy
silnik ber.zynowy.
kazywać się-

Kalendarz dnia
Czwartek,

22

Mari
Ma.gdad-eny
PD'kutru'.,cy
Słowiański:
Boiesiława

Słońca wsich.

3.41,
zia.ch. 19.43.
Księżyca
wsohód:
18.48, zia.ch. 2.33.
HISTORIA PODAJE:
1365 Kaxii.mńemz W~eil1ki pośJ.ubia Jd-

l IP IE c·

wi.gę, k~ężnę Gło·gowską.
Wyprawa wo.jen.na Władysława

1443

II Wa·rn2'ńcz.yka przeciwko Tur-

kom.

·

.

To brl rud!

1793 Sejm

gi,cxLmem!ki . po·!wi-erdz.a
a~ugi ru b· ·:ir I'ol~ki.
1807 Ksi~stwo W a.r.szawskle o•lir.z.ymu·
je Kom.stykucję od Napoleana.
1832 Zmarł Na'J)ole·oJl II (Orl'l!tko).
· PRZYSŁOWIA:
.,Na św. Magdalo.1-: pgoda,
To p&i<:zółek ·w).;~oda,
A jak sł.ota, to lichot.a".
.
Zł.O.TE MYśLI:
D~eci chowan.e bez pi~szc.z.oty, Ja<k kwia·ly hodow.aJite hez słonca.
·
·
A. de M1!Sseit.
KTO· NIE WłE, ŻE:
Cylra ludności w Italii przekroczy·
ła Jut 43 miliony.
WESOŁE DROBIAZGI:
ran Ku.gelschwanz ~.!ę dziwi, dfaoiego każdy pies jest .an.ty;;em'iltnńlk?
. HOROSKOP: LEW.
Clla ludzi urodz. w czasie 22 lipca
. . . . . . d 9 21.vm.
Zp.ak ten dare dobre ~dr.owie i d.fo
gie życ i e . Leiw czyni urodzion'Ych pod
jej}Q zn..akiem pysznymi ii. szlachetnymi
P·otą<iaiją orli ' ambibn.i.~
bogactwa i
władzy w ce:ląch szl~he•fnych. Otaczią.1 1\ Wh n-ęd.zni poc-h!.ebcy. Mężczy
toii reruą IS.tę najczęści~ z krewną lub
prn;jaciółką z młodych lat. Kamie·
nie~. który harmonizuje się z łwem,
jest ru.b'in czerwooy.

Wynalazek tego rodzaju unie
możliwić byłby w stanie wywo
łanie jak~ejkoilwiek wojny. Wie

my doskonale, jakie znaczenie
posiada silnik w każdej nowoczesnej armii. Motoryzacja, po·
suwająca się w coraz bardziej
szybkim tempie, zapan.owała
całkowicie nad życiem człowie
ka naszego stulecia. Podstawą
potęgi militarnej iest m<>tor, O'
bok liczby żołnierzy. Minęły
czasy, gdy rezultat walki rozstrzygał się wyłączmie w starciu pierś <> pierś. Dziś maszyna
zastąpiła
człowieka.
Czyżby
więc Marconi miał zburzyć ten

cały porządek?

'

Jedni z dziennikarek

·
włos-

kich udała się do wynalaz<:y z
prośbą o informacje. Oświadcze
nie Marconiego zaprze<:zyło w
zupełności sensacyjnym alarmo.m prasy. Słynny badacz przy
znał, iż od dłuższego już czasu przeprowadza doświadczenia
nad możliwością niszczenia na
odległość życia, lecz, jak · dotąd
jeszcze, nie dały _oń~ i prawdo·
podobnie nigdy nie dadzą . żad-

pracują

nego pozytywnego rezultatu.
Eksperymenty takie przeprowa
dzooe z bardzo bliskie·j odl1e~·
łości na· zwierzętach sk.ończyly
się na niczym.

Hamowanie silników
Co do

możliwości

hamowania

w biegu silników lotniczych czy

czołgowych, sprawa ta prz.edsta
wia się następując·o. Teoretycz
ńie jest to rozwiązalne. Jak wla
domo, każdy silnik ·spalino'Wy
posiada instalację elektryczna.,
która dając prąd i iskrę, zapala
w cyHndrach miesza::nikę. Wysła
na w przestrzeń fala (jaka, to
już pozostanie tajemnicą genial
nego twórcy) byłaby w stanie
unieruchomić iskrowniki silnika, z jednym tylko zastrzeże·
niem: przy motorze musiałby
być wmontowany przyrząd odbiorczy, któryby tę falę łapał.
Cały więc wynalazek nie moż,e
mieć żadnego praktycznego zastosowania podczas wojny, trudno bowiem przypuszczać, aby·
nieprzyjaciel był dla nas tak uprzejmy i umieszczał przy silnikach swych płatowców czy samochodów podobny przyrzą
dzik!

Wojna

przrszłośd

W ogóle na przebieg prz.yszłej
wojny Marconi me zapatruje się
zbyt pesymistycznię. Przyzn.aje on, iż rozwój techniki wal.ki
idzie naprzód coraz bardzi't!j
szybkimi krokami. Pamiętać jednak przy tym trzeba, że już w
niedługi czas po pojawieniu
się nowego, groźnego · morderczego sprzętu, przeciwna str.ona
wynajduje .natychmiast bardzo
przeważnie skuteczny środek <>
brony przed nim. Przykładów
na to nie brak. Zwiększenie· szyb
kości samolotów bojowych pociągnęło za sobą uleps212nie i

I

Losowanie ·książeczek P. K. O

··""" :

.

Dnia 20 lipca 1937 r. odbyło się w
P . K. O. trzecie publiczne premiowanie książeczek na wkłady oszczęd
nościowe pretniowane Serii IV-ej.
W premiowaniu brały udział k:sią·
żeczki, na które wniesiono wszystkie
wkładki za ubiegły kwartał w terminie do dnia 2 lipca 1937 r.
Premie po zł. _1.000 - p~dły na Nr.

. .

.

'

.

·•-_,. '""" ..,aI e1- wonan'//Ulz•e
.•• ~
Ja.I

. „ ..

d

.

·Oswia czyny z ,przygodami
. rz1ti: „wzruszonr gołąbek„ . .

Nr. 347.700, 348.729, 352.915.
Premie po zł. 500 - padły na Nr.
Nr. 300.409, 301.946, 304.063, 308.247,
309.283, 320.890,
326.45,
327.544,
328,281, 343.458, 343.898, 346.737,
370.613.
.
Premie po zł. 250 - padły na Nr.
Nr. 300.808, 303.941, 305.471, 305.663,
306.110, 306.625, 306.650, 308.195,
310.790, 311.911, 316.547, 324.618,
236.040,
326.773, 327.976, 329.176,
330.346,
335.318, 336.200, 340.610.
341.663. 342.987, 346.783, 347.419,
347.583,
350.456, 351.758, 352.781,

~~:~~~: 3~~ó~· ~~5~~24. ~~:~~~:

~~~:6~~:

367.979, 369.008,
369.539,
.
Premie po zł. 100 - padły na Nr.
(A . . E.) _Na framudze okien- ly się dziobkami i ta sama sce- Nr. 300.045, 300.737, 302.095, 302.274,
nei domu nr. 6 przy ulicy Mi- na powtórzyła się na dole. Po 302.701, 302.995, 303.166, 303.208,
lei gruchały właśnie dwa go- czym panna Mania pQlożyła 303.351, 304.266, 304.779, 306.083,
, k
.
306.410,
307.294, 307.914, 308.755,
Iq bk
. i.
gl ow ę na ra11ueniu narzecza- 309.215, 309.869, 310.906, 311.121,
Gdy iaś rozmarzone spoglq- nego i szepnęła:
31t.5oo,
311.567,
312.312, 312.318,
aały w dół„ widziały na ulicy
- Powiedz mi pan Władzio 313.831, 315.'089, 315.697, 315.787,
pana Wla_dyslawa Ramuckiego, coś przy;emnego.„
318.551, . 318.569, 319.534,
319.647,
Wd
I b
319.679,
320.730,
320.935, 321.147,
który również mi ością fk nięfy,
i ocznie go ą · na górze 321.780, 322.077, 322.832, 323.022,
gruchał . słodkie
słówka
w był
tym momencie bardzo 323.311, 323.570, 323.792, 324.002,
kształtne
uszko panny Mani wzruszony, gdyż pan Wlady- 324.845, 326.180, 326.261, 326.279,
Gorzelikówńy.
sław poczuł, że coś miękkiego 327.492, 328.119, 328.783, 329.233,
329.423,
330.112, 330.533, 330.883,
- Maniusiu moja! - szep- spadło mu na głowę. Dofknqł 331.177, 332.271, 332.445, 332.795,
fol. - Musisz mi raz nareszcie więc ręką włosów i, ku oburze- 333.115, 333.210, 333.278, 333.390,
powiedzieć,
czy czu1esz do niu czekaiqcej' na „coś przy- 335.111, 335.275, 335.502, 335.537,
·. 1a
· k ą mię
· t ę, czy I'r t ez· me.
· jemnetłra"
panny . Mani, zaklął 336.152,
336.257, 336.373, 336.575,
mme
.s~
336.633,
336.700, . 337.230, 337.579,
Skoro ;eżeli tak, to trza przez szpetnie:
338.49~,
338.565, 338.742, 339.265,
marnowania· czasu na zapowie- Ażeby cię ścisnęło, chole- 340.210, 340.299, 340.436, 342.542,
dzi . da.wać.
wiele zaś nie, to ro jedna!
·
343.190,
343.279, 343.320,
344.066,
.
. >i<*
344.349, 344.729, 345.461, 346.321,
po cho I erę mam ty l e tyao dru
*
346.438,
346.453, 346.472, 346.637,
wariata strugać, przed twoją
Rozgoryczona panienka wy- 346.854, 347.172, 347.445, 348.720,
bramą się pęta;ąc?
mierzyła adoratorowi siarczysty 348.747, 349.011,
349.631, 350.053,
- Możem sobie żyć, jak dwa policzek, po czym ze łzami w 350 .118, 351.785, 354.233, 354.395,
.
. k'
h d , 'ł
. . 'kl
355.305, 355.341 , 355.586, 355.931,
goląbki; przez żad ne1 spzer z, oczac o wroct a się z znz a w 358.202, 358.294, 358.481,
358,510,
czyli też · inszych rabanów. For- tłumie.
359.333, 360.t:J2, 361.3U. 361.490,
sy nam nie zbrakni.e, ponieważ
Naturalnie pan Władysław 361.859, 362.263, 362.464, 362.976,
że człowiek jestem robotny, i natychmiast pogonił . za ukocha 363.779, 364.952, 365.481„ 366.578,
· · k
p a ną,
367.180, 367.611 , 367.928, 368.802,
bę d zie pannie u mnie, 1a u
pra511 nqc wyi·a·n·,
,, s ~c, z'e . ni·e 1·q j 369
.074 , 369. 577.
.
na Botla za piecem.
tak „meldował , a gołębia. Ale 1 Po raz drugi p ~ dia prnmia zł. 100
- No i co? Zgoda, panno Ma że biegi nieostrożnie i przewró· '·- na książeczkę Nr 319.709.
nir;?
cil kogoś po 'drodze. więc choć
Ol!ółem padło~ ~;2 premie na łącz. ka usmiec
, . h l .
Z ,. . g I [
O nq kwotę zł. 3„ , _li
p a~w!n.
n ę a się.
~e ~WOJ O~ta. n~:..a e zaraz 11 • • O wyl1.sowan ych premiach właści- Z1!oda!
'Slubie musiał POISC na trzy dnz I dele k~iqżeczek będą powiadomieni
Gorąbki na framriłln• slu1me· do areuJa,
. :1stownie,
.

ł

w.

o

l

I

l

w
r
:
r
e
najwybi.lnteisi

prz9szłei

rozwój artylerii przeciwlotniczej. Przed strasznymi w skutkach gazami trującymi człowiek
broni się co.r az bardziej doskonałymi maskami. Tak jest ze
wszystkimi.
Woj1na przyszłości będz.ie nie
wątpliwie straszna i niszczyciel
ska, wiedza ludzka jednak, któ
ra wymyśla coraz t-o nowe i do
s~onalsze środki
wzajemnego
mordowania się, automatyczni(;
będzie je z drugiej strony usuwać. Pogląd ten jest więc w zu
pełnoś.ci słuszny.

Radio a woina

Pracując w

fachowcy

ną uw1enczone pomyślnym rezultatem - to próby nad ulepszeniem te.lewiz.ji. W niedalekiei już przyszłości stanL2 si ę
orna tak popularną, iak obecnie
zwykły aparat radiowy.
Geniusz umysłu ludzkiego
·otwiera wiedzy coraz nowe horyzonty.
·
rczw.

ZDUMIEWAJĄCY

WYNALAZEK
NOWEG.O
PUDRU DO TWARZY!

dziedzinie r ::-.:,·c·
fonii Marconi pod.lrn2śla w: -:: ~
kie znaczenie, jakie odegra c: ·
w przyszłej wo}nie. Moincś ~
szybkiego przekazywania rozdziesięciokrotnie
kazów, wreszcie · niepokoju w
głębi kraju wroga oraz podtrv]
cieńszy
mywanie hartu .wśród własni2go
społeczeństwa - to są zadania
niemniej hieraz ważne, jak zdo
bycie warownych pozycyj. I na
to jedrnakże znaleźć można spo
sób. Nieprzyjaciel, stwi12rdziwszy ożywioną działalność stacyj
radiowych przeciwnika, będzie
starał się przeszkodzić w ich
odbiorze, wysyłając w atmosferę fale, zakłócające
odbiór.
W chwili obecnej szer.eg inży
nierów - wynalazców przeprowadza próby nad uniemożliwie
niem podobnej akcji. Konstruują oni specjalne
przyrządy,
zwane
eliminatorami, które
wbudowane w aparat odbiorczy HATURlLRIE WYGLĄDAJĄCE
zapewnićby mu mogły łapani e pi,kno - .nie .'s prawia
tylko jednej stacji, eliminując
wrażenia -.maquillaze'u•
wszystkie inne. Oczywiście jePullw t•• sprepuo~y jest nowym,
śli stacja nadająca audycję i
zadziwiaj,cya sposoblm. Jest en tak
·starająca się jej w tym
prze· lekki.
ie atnym11.J• 1i.ę w ,..wi„rzu.
szkodzić pracować będą na je- Oto ltOWJ ,.Eteryczny" Puder T ,b}on.
dnakowej długości fali, elianina Padlr ._ INt aiewidoc•y aa twarzy.
„„1 •aieaia ~aquillare'a",
tor taki nie będzie mógł speł Nie
I.a M4aie aatura!ae piękao. Nie
nić swego zadania. Wynalazek zawiera słani.tycia u,stek, które
ten, o ile :wstanie naprawdę dra~ pery, twon,e wury lab
zrealizowany, spełni jednakże plam}'. „Et•FJCZDJ„ Punr Ttlkalon
pnjf~p do aóry w ~fil 8-a roswe zadanie, bo przecież z dzia.
J:.łatl:zie •• kPu tbi:ltej, świe·
chwilą
zakłócenia
odbioru i cllui skórze i połrskowł nos„ Nie
przekonania się, że chcą nam naleiy s~ jai więcol P,t często pu•
Ani denca, 11111 wiatr lab
przesz·kodzić, nie będzie wcal•e j cłrowaB
poHai• sit; aio zepsaM meiej cery,
trudną rzeczą długość nadawa - Id~ patler ten na!hjo. o.i!lrnij dziś
1
jqlfto h1CyaaJ11ce pi\lcao pł'ZH zaD'ej fali zmienić.
1to.9~•
"Eterycn•r•"
Pudru
Nie jest t-Q jednak jeszcze wszy Tełtaloa.
Y razie 1ieudowoleo1a stko. Ostatn1e badania Marco- 1wHł pinicdzy.
niego, które z . pewnością ~osta „„„„„„.~

„t.;tergczny" puder ten
/est

Poradnia irdowa
· ·

ffiZYGNĘBIONA ITA.

Rolf a Nels.on·a

D1'a·czego
pesymi.slyozn•i e pa·t rzy na
wszysłiko? Wiem że życie pr.zyniosło
Pani wiele boles.nych pI1Zeżyć a jednak były okresy peł1ne szczęścia i radości. Wid'Zę że wkrótce z.nowu się
do Pa.ni los uśmiecha. Spotka Pani
c2lf.owi.eka go.dnego siebie, a wtooy sa
mobójoze myśli pierzchną . Otrzyma
Pa'lli spad-ek od dalekiej krewnej i
to umożliwi warn zawarcie związku
małżeńskiego . Na posad.zie proszę po
zostać . Zmiana wyjd.Ziie 1Pa1ni tylko
na (orsze.
RYŚ. Proces z kamienic.znik.iem

ki. Oj.ciec jest w cLrod.ze do Pana. Fizyaz.n~e je.st Pa.n zupełu.i e zclirów. Nie
domaigania powstają tylk o na t•l e ner
wowym.
MARYLA Z. Jest Pani młodą nie
doświiad.czoną osóbką, wierzącą i peł
ną życia. Muszę niestety Pa.nią roz·
czarować. Bolek chce P an i naiwność
wykarzystać,
nie myśli powa.znie.
Przedw.nie poza pl~ c ami wyśmi ewa
Panią i nazywa głupią.
B:;dzie P ani m~ała przez n iego dużo ni ep?'.z)i em
naści. Radzę koniecznie z n im naty ch
miast zerwać. Pracę otrzyma Pani
niesipodziewanie już w przyszłym ty·
godlllliu, licho wp·rawdozie pła:tną ale
przeciąg111ie się jeszcze długo. W koń proszę prz)"jąć. Małika już wyzdrowia
cu przegra go Pain. Raidlzę zatem już ła. Grozi Pa.IDi wypaidek z ogniem _
dziś l.'I02Jajrzeć só.ę u. możliwym uproszę się wystrzegać.
m\i.eiszcze.niem rodz.jny. Proszę nie
&FATUM". Bę.dizie nie-mile , i.&J"ście
czekać na ostat·nią chwilę , gdyż gro-z.i
Pa'llu w o.sta.tec:zności eksmisja. Żona ro jnne. Czkają Pa.!l'a zmi•a.ny w p ra
Pa·na jest kobietą złą 1 ko chliwą. cy. Zostanie Pa.n p~ęsiony. Czy
I
wyjdz.ie to Pall'll na dobre? Racz ej
Pański naj epszy przy jaciel d ol>l"Ze 0 tak Grać s}lstematycz.nfo n.a loterii.
tern wie. Ona nie us tąpi.
Numery losów muszą zawiera ć j:tk
ZRUJNOWANY K. Wid.zę z pis- najwięcej C7JWÓrek Br at odnajd.zi e
ma, że po-został Pan nadal uczciwym się. DoT10<bił &ię on zn aczneg-0 m aj ą t ·
cz.ło·wiekiem. Cierpiał Pan z.a cud·ze ku i będ1zi<e mógł Panu od . czasu do
winy. Wyozuwam. że przyjdzie chwi czasu pomagać.
la kiedy _Pan bę<łzie mó g ł się z.upeł·
„STANISŁAW CH.". Nieufno ś ć Pa
nie zrehabilitować. Brat wy~na wszy na jesit zupeł•nie uzia&aooi•ona. Radzę
stko. Wtedy będ·zie Pan miał moi:- zwrócić w.ięksizą uwa.gę. Na d rugie
ność dalej pracować w swoim zaiwo- pyl.runie nie mogę od.powiedz.leć Panu
dzie. Widzę Pana za granicą. Aky·ka. publi=ie na łamaC'h piisma. Proszę
- tam Pan wyjedzie, osiedli się, o- pofatygować s ię d!o mnie o so biści e.
żeni i do końca życia swego pozosta· Przyjmuję od trz eciej
do s:ód'!l'!j.
nie. Majątku Pan mieć nie będzie a.le Mój adl!'es: Warsm.wa, ul. Piusa XI
na sipoikojny :tywot wysta'l"CZC\ zareb. 37 m. 8,
Pa.ni taik

,.

Podkomit
tnieinlerroencH
odroczvł obrod9lGwiazdy
wobec
•

•

•

• •

•

n1emoin0Sc1 u1ednosta1n1en11

LONDYN. Środowe pasie„
P. odkonu''etu
N1'e1'ateruz.,.~
~
weQeji bwito od godz, 11-ef do
13,30 j od goąz. l~·aj do 19-ej,
l'rze4 południem zastanawiano
•i•.,.. aołłównte pad propozyci' am.i,
przewidzianymi w planie bry·
tyj1kbn. Priedstawiciel rz~du
1qwieekieiQ _ ambasador May·
" d
'ł ż
·
1"
a k lJ owo ZI , e me na e"y rozpc>GllffJ&Ć od dyskusji na temat
prepezycji pierwszego etapu
bez upewnienia się najpierw co
dfł l(westii zasadniczej, jaką,
zdanieDJ rządu sowiekiego, iest
wyeofaaie obeycJi ochotników,
gdyt udział pbcych oddziałów
jest - idaniero r:r:ądu sowiec- na'1bardzie1' 1'as·k rawym
kl'e""'
6 ..,
oł:>Jawem interwencji. DeleJtafo·
'.i-......1·e

Ji .

pogląd6w

cod&ienneg(ł - 1~1 i llwiaz·
dony_ .f! dJ wJc1a u1cłoskonalszym

da

wi sowieckiemu przeciw!ltawił skiego. Dyskusją. toezyła, ~ię dQ- prz~ Naśladujemy artystów
St'ę przewodn1'cz•cy
Konu'tetn„ •. ko ła ~ h rono Io g·tczne go p()rzą~
. .tk·u bieraaia
filmowych me tylko .,, ich sposobie U•
"'t
się, ale
~owie, liriłlie,

delegat brytyjski lord Plymouth,
który podkreślił, t~__plan przed·
stawioµy przez
Brytanię,
nrzewidu1'
e
tak.i
chrpnologiczny
ł'
rozwój akcji, że najpierw przy·
wrócić należy }<ontrolę nieinterweneyjnłlt
jaka
dotycbcza$

traktowania

Wyłoniły się

w.

s~dnicz~,

tyih prppozycyj. tłosie, a aiu~ w ich Jp<>sobie tycia.
i>rzy tym dwa zar
;Nic; wfęo cłziwnego, .z, urówu9

!lprzecznę pomi~dzy produccncf.

l wład&• pilarodafne
krajów zreir:~•ł7 aiJę
pedqoglcr;aą ntuk1 łil owej, Tym
si,ę tł~zy tuewa
kłaena~
tQgrafil.
·
Gdy Jul wielo1J,c>We plsałę ~ . ~
m«>dzle, laasowQeJ zar~wno pr&elE
gwiaidy, Jali i ~· .arłyttów
po„
słu~il!łY łYJI •814JD e qiłości, Kilkę
aałpoważaie)szycla artystów filmo•
wych światowej t!Awr e>powie, fakle
lubię kobiety 1. co sic
w kobletack
podo&a_ • co mę7
A więc, 8 ,j111~efny Ufł w Ame·
nae
młQ<ly,
piękny
ROBERT
TAYLCR lubj k4}1)iety raczej skro1nne, \tóre ai• nucają sfę inętczyznom

sobą polłlądy,
a mianowfoię rnc}„
6
~IC\d, reprezentowany przez W.
Brytanię i Francję, oraz pogląd,
reprezent•o wany przez Włochy
· N'
· •
1
temcy, pragnący tt.aJplerw
przyzna6 prawa stron woju)l\·
cych, a dopiero potem pt"zy.st_.
pić do wycofania obcych ech~t.nik6w.
·
Z tego impasu cq do dalszej
procedufT posiedzenie wczorajsze sprawy nie wyprowadziło i
w tym stanie rzeczy obrady od·
t
roczoae b ez wyznaczen„o,
łta rar
tie nowe~o terminu.

i'stni'ała.

Punkt widzenia lorda Plymou·
tha poparty został prze:r; dele„
gata Francji ambasadora Corbina i innych de1egatów, bierących udział w obrap~h pod~omitetu.
Na poi;iedzeniu pon-0Judniowym przyst"piono do dyskusji
'
. w sprawie
. pozos t a·
zasa dmczeJ
łych pronozyevi planu brytyj-

Jak

wszystkich

"QUI•

„

nie q6wią d>Jł polp1;1dnł•
iu nieszyję,
palił papier9f6W,

...„„...„ .........„-=„„...„„...lm!l...„„„„.....„„......„„......„ ...„„„„...„„„„„„„„_..!11!11„

~„_..„„

. I\ r~gu

id,

Chmielnej i
iWlelkieJ w Warszawie, po wyj4ciu 1 restauracji został za·
a,takowany 42-letni Bolesław
Gocławski (Wolska 65J, akwrffłor księ.garni przez sweg<> da
lekiego krewnego
Ei:Jwarda
Ruazteckie~, hydraulika (Pi-t•ł•w). Ostatni zadał Gocław·
kiemu dużą ranę kłutą brzu-

1h ,

pewodując

wypad.nięct1o

~tit.

NI\ krzyk nielicznych przecho

~łów pad:biegł policjant, który
;a.mierzał ują~ spraw~ę J;brod·
al. lecz ten r6wniet uaiłował

U,($,fzyć nożem ~edstawiciela

Pelna tabela loterii
·..
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anarr
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MieszkaJl.ka Piastow•

sława

nym

I

ranki~m.

-,.na••l•

Włady·

~zą węgta

NaglJ

jednego .z doniów padł stcza~.
Kwi.·a
. tkowska ~tał(l trafiona ny~b W'Jltf.śniet\. W~dtug wsze świata,
w głowę i padła t.rac~~ przy- łdego f'l llwdoppcfobłe11.$twa by· Na tym ke4cz.,..y dzłslefae W,..
nenia. Jak wida6, sę różnorodne, bo·
tc,mność. Na miejsce wypadku ła to z?msta
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Nareszcie co4 nowegol Lec!s1er łu·
bi .silne emocfe, A fald oa f~t •••'
Czy i od niego kopiety
W•
go sameito?
.
RANDOLPH SCOTT p9tlalła • ·
Pl
'
dobania dosy6 niemodne. Według .U.·
kobiety nie pewbmy praco~,
pr.7.ybyla poUcj- I wsz~ęta do· go
ant palit, IUłi szminko"ać Jitt ul dJcbodzenit.
wa6 nawet pudru.
Ciętko ruion J{wfat~o-wską
ALBERT PRE;JEATf hbł koble.IJ
odwieziono ~P ~zpitala, Nie proste ł szczere, a nienawidzi ft~
.isQ>~ o~ pa ra;ie u.dziell~ tad tdr. Woli Jr,obiety kl•s eredllłc• ed.
kobiet • tak zwanego .iegaacldeCo
1

Kwiatkowska spieszy~
do stacji kolej-owej. Szła ~cze.a
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ly wzajemnie o siebie uzdrosne. ·W •
bee tego Garat ożet:11ł się 1 Amer1·
~ankę, Betty Rowe. któr• &o fOCletb•
uo uszczę§llwiła,
DICK POWELL lubi przed• WPJ•
1lkim te kobiety, które łnteresuf4 9ię
jego pracą, k8fler• 1 Jego cahtteJetO•

na UJ!CJ w astourle

. Z~macb

1

„

HENRI GARAT, ten

Ta1·emnicze ·DOStrze.len1„e kobie '

4

.. ' Wypaae li•. se d

ab)'

towarzysz\p bvla skromna

łona...

.4:~5:: ~= ~

.

nlenaw,łclił ą_ko

łrazacuski amant byl 11lubleńce.Dl lt~·
nyi.\ pięii.nrc:. kobi„t. Wa„ystkit by·

· ·dzie6 ciagaienia 2·ei klas1 39-eJ Lot. Padu. .~~'~':42 2::2.l~\:,:u.i: 64~',m ~r.m ~:a" Pf ·~' ..,.
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STEWARD

w,u;

Ru1zte(:kieg_, po zbadani
tik 4eeyiU tę.4zfego 'lledczego waniami.
FRANCIS lEDERER
. idę,
8 komis. przewie~ion.o de µrzę• ..... osadzonf> w wlęiieniu ~a :Pa sby kobieta była bardiodouu!fa
,Jcobłe"„
du śledczego, następ.nie na sku wiaku,
- to znaczys kapryśna, zmfea#i I sza

władzy, po ~eym twcił się

d
ucieczki.
··
·
Policjant wyjął rewo1wer ·i
zagroził użyciem. Wówcza.s uciekający, rzuciwuy iiót pozwolił
się aresztować.
.
Tymczasem · ofiarą krwawej
zbrodni zajęli się kierowcy, kló
rzy chustkami włóżyli wypadłe
jelita i przewietli taksówkĄ do
ambulatorium filij Pogetowia.
Tam lekarz dokon.ał prowizorycznego opatrunku. przewożąc
G.ocławskiego dp szpitala J)z.
Jezus, gdzie niezwłocznie doko·
nam> operacji. St!U) rannego
ciężki.
-

1'o•
biely polski• s~o'' o wiele
w poczuciu amb1gj1 od aisierykań·
sldeh. Narzucafąca sł~ kobieta. i~
wynlka li wynurze~ Taylora, jęat af
Oceue„ •lawiskienł stałysą, " an
chyba rzadazYJJI. PrzynaJmniaj p~·
ceJll\I te słowa ni•· zdarzył się poaob.
ny wypadek, choć nie ma garbu, iest
jep:cze młody I nie razi aicZJJD, eoby o~trę~iało kobiety. A więc, górł
Polkll
Ddef: BERNAND GR4VET lubi
kobiety energiczne. Sam przyznaje
chętnie, te potrafi wszystko wyba·
czyć kobiecie, która . mlł się podol>•·
Prir:ede wszystkim Jednak lubi kobie·
ty samocbielae,
Brawo, niżej podpisany tetl t WT'
ślę, że wszyscy mężczytnl.
CHARLES VANEL lubi ładne 1ro„
biety, Jest to określenie ~ośt ogól<
nlkowe, ale V11nel, podobno wie, c.ze·
!lo c:hee. Dla JJ.iego _.ajważilleJP• Jest,
aby kobieta i;Ue pochodzU-, a.U ••~
li:r:-i•„
do sfer mm wNh,
JAMES

A tu in•la awaga: pnyehodzf •am bieł ptiicznośc;i, Wymaga.

zofer y wkładali J lita
do rzucha pokiereszowanej przez ku r

i m Uośt

4zi_edpnach uacgo iy- na myśl, że pod tym wzelędeas

zwie:

1·

W środę, dn. 21 b,

in. odbyłll
~i~ wspólna konferencj~ Zarzą

Związku Pracownik6
ffapdlowych, Przemysłowycli i Biurowych R. P. ł'ł,tznie ~ K49mitetem Strajkowy~ przy WSJ>:ół
udziałe
przedstawicieli Unii
Pracowników Umysłowych.
Na zebranitt ty
omawiano
sprawę propozycyj wysuniętych
ryrzez Dyrekcję firmy StandardNobeł, dotyczących odpraw dla
">racowników likwidują~ej się

du

~irmy.

Uzgodnione stanowisko

-ządu Związku

Za-

i Komitetu St:r~j
1wwego w t2j sprawie pn:ed$ta

wione iostało w :nocy pra~w
,ikom strajkującym, którzy je·
1nflmyślnie pos':anowiH prop.o·
'!Veię Dyrekcji firmy .Standard·
Nobel odrzucić i kontynuować
o;trajk okupacyjny do zwvcię
;twa. Jednocześnie zebrani ł't'a
~O\vnicy

uooważnili

'Związku ł Komitet

Za.rząd

StrajkoWy
w razie oporu Dyrekcji. do ~
sirzenia strajku i .ewentuałaego
rozszerzenia ~·o na inne kate~o
"ie pracowników ·urny.słqwvdt i
Hzvcznych.
Nastrój i postawa strajkują
-:ych wskazują, te strajk, który
'rwa już dn~ 13, może się znuznie przedłużyć o ile nie nastąpi
i:miana dotychczasowego s!aao·
wirka ze strony Dyrekcji Jir·
lllY~

Nalety przy tej okazji nadmie
sfraty pon~esione pn.ez
Hrmy „Vacum Oil Company" i
,Standard-Nobel" podczu ~traj
:ru już obecnie przewytsrają
znacznie sumę żądanych t>r.zez
strajkująSNh o®raw i odszkodQw ó.
1ić, ie

/

,,

'
/;

_:es=....

Dokoriczeni

pro~tu poważnie pomówić.

l ~y ,:a.kochany po

Ma_rszdelc -Car

zawiadamł ,

UśJBiiechnę.ła

Pr 1iekl_wicem .5

Scb etzl

się 3amowolnego przenie~ienia tru„ nie do rozważania tego projek·

m.ny Józefa Piłsudskiego przez tu. Ten wniosek formalny Iz'i>
.... O rc\:ł pan prosi? O któ· ks. Metropolitę krakowskiego llrzyjęła jednomyślnie. Marsia
Lewą cz.y prawą 7
Adama Sapiehę. Wnioskodaw· lek Car pro-ponuje, by pow~e... W~zystlu~ jedno.I ·-:- ję"k- ea wskazuje na kenie~zność u· rzyć wicemarszałkowi Schaetzu~och~y mł-odz1emec.
i:upełnienia luk w ·ustawodaw· łowi, jako wnioskodaw~y refe·
-Cir pal;l chce tylko same. stwie w sprawie przenonenia rat. l ten wniosek Izba przyję1
zwłok, praw rodziny do grobówl ła, wobec cze~o na mównicę
fw&fl zakoehanego ~ł~dzień osób bliskie~ wreszcie praw wszedł wicemanułek Schaet.
ol>td ponsowy rumieniec. czynników państwowych do :zel.
.
„ O, łl~l - krzyknąl. chwy
się u. serce. -Wszystkc
' e<>.:

Przemówien:e Drojektodawcv

Wszyst\to.

- ~ięc dlą.czego pan prosi

o rtkę7

zastanawiałem

n:uło·

ne p<Xbta- Państwa,. dotknię·
la została . ;h podstaw nięna~

"'•ki.

·.

Nie-mo~:i~[b~z ł~~! s1<To0 !~~!~~!ć~braził ks. Me-l
5 1
6
Pl; N~s;~Y··· R~wi rzy~a tr{o ~t; e ! t~!a.a 8 a t I 8 t a

~

ę

panu me d a j i\ s p .., w r 0 ·t e m).
~ "i, ! 1
ko h
·
lłod ~ ;,mudil\Cd ł za c uego
u ea. C> a a~
J
+
•Mi
Ale oddam pa.nu. podb~6Wysoka Izbo! Od śmiei-ci Mar
q Chvba wsi:rstko 1edno Ja· sJ;ałka Piłsudskiego nie przeży~. P1rzeeiet i tak d..osta· wali§my tak powszechneg'O po· .-J!All ca ość,
rugzenia. Niepokój wdarł się do
~ s.lek..
duaif i oga.f11ł\ł nawet proate
' -

Pa!slca
1

del

. P.

··~-----

-·--

-·

1

zatrzęda się Polska.
Odruch oburzeni.a musiał się
zrodzić. .$wiadectwem upadku
byłby brak reakcji. Nie 0 formę
chodzi. Wtedy, gdy wslrząśnię·
te zostają szerokie ;. najtywie;
czujące masy, nie miarą trzeź·
wego wychowania mierzyć mo?:na .reakcję,; iej przeja~. I nie
po~r6d tych. którzy się burzą,
szukać trzeba winowajców rze·
czy4 którJ zgrzytem być lXlogą.
Akt samowoli ks. Metropoli~Y Sapiehy musi być traktowany jako czyn indywidualny. tytko Jego O$obę obciążający. Nie
byłoby słu.szne z załatwieniem
sprawy wawelskie1 łączen:e io~
nych ·zagadnię!.l. Powaga tej $prą
wy jest tak duża, ze na niej
tylko ześrodkować trzeba Q.asze
myśli,
·
,
W ·s prawach tej wa,l!l musi
istnieć ~ś4 eo YI zrozumieniu i
odczuwani.u łączy wszystkich i
'u na tej $ali i P!>ZQ. nią. Bo ist'liefą rzeczy takie4 które znajlują powszechny szacun.ek, i ta
1cie, które wywołuj~ pow$zech~ ·
'le potępienie.

Nattępnie

Schaetzet

17

!:!i

wie'11J.arszałek

wskazał, u

lzbv.

1!·

~tawodawcze pragnęły udz1eflł
1łzadowi p. ełnomocnictw l>y wy
~łn;ł! 1„iki w ustawod~wstwie
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W Chinach lej

w

· a dvplamaci .radzą n d pokojem

NANKllf. Czang , Kai • Szek infcrmacji Reuwra wznowili po nosi: Pomimo

przybył

samolotem do Nankinu
z Kutint.
Wkrótce potem odbyła się
1'onterencj-. w której prócz
~zang • Kai • Szeka wzłtti ud.ział minister wojny l "inni
czionlmwie r~u.
?EKIN. Japoliczv01 według

n\łwnie gwałtowne

bombardnw•nie Wang • Pingtt w akcji
brała udział cięzka ar_!yleria
sprowadiona z Feng - łfai na
innyd1 oddakach frontu d,-,szt.-,
r6w~i,e! dG staró.
TOKIO. Agencja Domęi do~

stareła ~

wojskami chińskimi a japoótJti
mi, w którym brała whiał u·
ty1eńa, wczoraj po połud• aa
dał były ezynione w Pekhtlł ł
Tientsinie wysiłki, zmi~JĄęe
do polubownego załatwjeoia
konflik~u.

ODCI SKJ ;s•r•••e!'ai'~~ . S ·AL V A T O R

••tw.ł &oro•i...,.
su .,_

i ptek11z1

t1a1e

w

en cJ .n o er ta •1
:I fi .
U.

_:I

MONTREAL, \V 11zpital11 St.
Luke:; w M.ontt-ealu. po raz pier·
wszy w Kanadzie, a zdaje się
całej półn. Ameryce zastosowano w chirut"gii celofan. Pacjentem był fermer, kt6ry skut
kiem rozbicia ezaszki przez konia, m;ał u!.'d·;cdzoną -0ponę móz
~WIL tak, te ui.ózJt musiał być
-

sie utn•sla . ,

„

CD ma prawo

:lo szacunKu.
Od przesunięcia tej Trumny

ao

•i..

RADIO ·

rusialno4ć. Bo uraźone zostało

w ~złowieku to,

~~~
Trz ba mieć sytuacji udzielenie pełnomoc•
gwarancje, że sprawa tego ro· nictw stało się zbędnet projekt
dzaju nfo powtórzy się już w został wycofany. Porządek ~len
1r.,..- _:ości.
ny i przedmiot obrad sesji nad- „·aktu, który został dokona- zwyczajnej należy uznać za wy:iy, nie zmieni żadna skrucha. czerpany, wobec czego Mirs~
Na zawsze pozosta.nie w dzie- łek posiedzenie zamknZ\ł.
'.ach ·Metropolii Krakowski<'i po
Niezwłocznie po zamk.nłfffu
nura karta, zapisana w dniu· 23 posiedzenia Sejmu odbył• tł•
-;zerwca ....... nierozerwalnie zwią w gabinecie Marszałka Sejtm· ·
zana z nazwiskiem ks. Metro· narada Marszałków obu l~b s
:>olity Adama Saniehy.
premierem Składkowskim, U·
Wysoka Izbo! Rz"d poinfor· stalono, te wobec wycofania 1
nował społeczeństwo komuni· Sejmu projektu ustawy o ptł•
'tatem, ogłoszonym w dniu 15 nomocnictwacb nie ma podstaw
':l. ni. o wynikach podjętych do zwołania posiedzenia Sena•
?rzez siebie kroków w sprawie tu.
·vawelskiej.
Powytszy komunikat stwier1za, że Pan Prezydent Rze;;zy.
,ospolit•i przyjął do wiad<.mo:lei o$wiadczenie ks. Metropoli·
'.y, a Rząd uznał sprawę za o·
statecznie załatwioną.
W tym stanie rzeczy udziele'lie pełnomocnictw staje się
-:będnyin.
,
Z tych też względów wniosek
r.łożony do laski marszałkow~
3kiej wycofuję.
'
'
Aczkolwiek Rzą'd na drodze n!~~ 5 ~~9'~~~t~~Jł-1f!!,;:
6
:lyplomatycznef, na którą sp.·a- 1.00 Dzłenn1k potll.DłlJ. UO ~
wę skierował, uzyskał zadość· 1.!.03 Dziemii.k poi~. ł2.łł
uczynienie dla Pana Prezydenta „lk*.ta-wa." - fetwon. IUS <Mderozrywkowia.. ts.45 W'~łli
Rzeczypospolitej, a także osią- st:ra
gos.poduci:e. 16.00 „Sui.ur j~
1nął stwierdzenie przy współ- - opowia.dMtie dls d.ziecl. 16.łł O.
udziale Nuncjusza Apostolskie- ni> .zapomniane melodie. 1M5 Str-.
'to praw Państwa do grobów i{~:!:t ~U.trw. - _&w7~
~(r6lewskich - to jednak stwier sportowy. 18.05 Pogad~ 'POJ..,
·:łzić musimy, te pogwałconym na. 18.15 'Wi'3!aaki. 18.50 P~.Ja•
"Jrawom rodzinv i obrażonym aktualna. tMO POW1zecbat T.atr 1Vf
przez Polak.a ucz~ci~ Naro· ~i:s~u!:~ ,:::~:02"1
du - zadoścuczvmeme ?-e stro- .Ju llnbms: (płytyl.
ny ks. Metropotity Sapiehy da·
WĄ.RSZA\VA. IL
„e nie zost!lło.
.
n.oo Konceri r~owy. 'Ił.«)
Wśr6cł ciszy • wicemarszałek Parę mfonnaęjL 14.06 Miuyb ~
Sehaetzd Gpuśc.1ł trybu?ę. M.ar {płyty). is.oo. Jak ,-p~i~ świ!Ło?
<1:iałek Car st~ierdza, ze ~eim
=:.-;~a.M!-:„~
dał wyraz swo1emu stanowisku 23 .00 .,Jóieł Piłsuddd w .~
wob~c faktn, 1<t6ry poruszył d~ i11" - reportat J. Wtteow~
~łębt całą Po1skę. W obecne1 Z3.t5 Muzyka taneczaa {płrtyJ. . .
- - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - -·
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Wysoka lzhol Spot,c.zeństwo ser~ · Bo przed Tru~ Tego,

pęlskie z:osŁał<> zaskoczone aa· który budowd moralne i praw-

Zakochany młodi~eniee we· mo-wolną decyzifl ks. Metropo·
&i9żko. Z ta\ kobietą tru lity
Sapiehy
przeniesienia
"'clc>gg.dać. Pgdniósł się z zwłok Marszałka Józefa Piłsud
l>o 11lll noga zdrętwiała i skiego do niewykończonej 'kryp
i$SęWonym głosem:
ty, oraz wykonaniem tej decf'J;;i
- Tak ję§t przyjęte, że .si~ '.lei uzyskania zgody rodzinv1 z
ł..lp o rękę,
:iaruszeniem prawa koście1nego
'7!
• b
•
ód któ
- AJt
~,zęgo?
:i. w rew sprzec1wpm, wśr
- Pms delikatn<>ść. Na rych na naczelnym miejscu zna·;
n-kład przy -stole. Nie pros: 1ował się sprzeciw Pana Prezy••l~m~, tylko o kawałęk fonta Rzeczypospo1itej.
• . Nie prosi ię e ~zynAby zrozumieć napięcie wzbu
łJJJ'e -o łaste:ek. szynki. .. rzenia., jaki• ten fakt ·wywołał,
osamo 'W nułośct, Nie ~- "!.aluty wniknąć w jeg~ istotę.
o.it ~,Niech mi się pani Zadraśnięte ~ J:ostało uczu·
całł'. Więc pro$i ie o :ie, kt6re w sercach naszych
fJk, 0 .część,„
nie wygasa, lecz pogłębia 1ię i
- A ~eze~ akurat łł rę· wzmaga.
1
Jeśli nawet :za tycia Józefa
Z.Wlcłf łodzie:Uee ~tar~ Piłsudskiego {w s z T s c Y
ł sg E,(Jl.ęeze~a. c;zf)-.-0 1 w a t a j Jl z m i ~ i s c) nie
Jtiei::iłrpliwie:
wszyscy Jtmie1i dojrzeć Jego u- J)iatego, te ręka jest 11aj- siłowaniat by dążenia ku przy·
iłaza. Nie można p!"Ze- szłości iwi~6 ~ wielkością
przy effliadczynach prosić dzh~jów m..i11fonye1i, to składa~' albo o do, o Jopatkc: iąc Jego PTQ-Chy 'Vf katedrze na
. • flOSf.„ Nawet o mta ni~ Wa~el~, -0cfo.zuli1 ~rozumieli i
prosić., bo się kobieta ~ sami .ową h\:zn~~e przeżyli.
a obrui A iałt prosić o • .Kazdy. ~ w1elk1ch ~a tle swo- '
to bida słucha chętnie. 1e1 epo~t b.udował .Wtelkość na- }. o co się pr~ jete1i ~od~,. tuekiedy ~ Jego ~o1ą, a
1akzez c~ęsto muno. woli .narojmy B t(), kobieta nie ma du. I dopiero, gdy wie~ko~ć ł"ze7
cz.y tłckon nyels Z'a Sleh!-e ~:
Wcochany .rnłod~ieniec .z za- wtć zaczynała1 .ą. nam~ętr.o.sc
!l!.m podrapał -'1.ę w spor6~ przyg~sała, rod.ziły J1~:
Nie
uz.nan1e, podziw. uc.zuc1e
..... Prawdo~dobntie o jaką' śc1T. k"
b 4 ' J6 f p·(
._ względnie
a 1lD td YJ ios
ze a 1
1•t
.u N
kl d prr:;;:;; 6ą sudskiego. Gdy Jego wysiłek.,
~r""' a. przy a
~ r: • nie ,dający si~ · z.mierzyć i urny""'o
objąć, przynosił
wyiwo1ePU.liaszyję...
Kazia pan1mę'ł.a mnie słem
nie Państwa
i triumf wojny
r.wy
,
-1• ' _
cięskiej, to w µaroclzl.e długo je
.... Aeli, ial<by to śli~2m1_e szeze tyły lJprzedżenia i niechę
lrJiaiało: „KMhani pani" 1 }'t'P ci.
Ilf o ~bródek"...
Dopiero Jego zgoa
głęb'.
Zak~h•111 m!odzłeniec in6 serc tragicznym dotarł wstrzą·
"41 na ~olana,
sem. Naród dojrzał Jego wiel- l'.un9 Kazitd Pll!li drwi kość. Umysłem pierwsze m1eiiebl1 ze mnie, a mnię się ser· sce w~r6d największych przyce spala J n~pokoju. Niech m! znał, a sercenJ z Jego szczilt~i 'vręne.ie da cdpowiedźl
ków relikwie narodowe uczy- W J:'Orawie .mojej ł'ęki?
nił. Prochy w kątedrze na Wa-Takf
we1u złożył, by miały sp&czy·
Twarz J><lIDlT Kazi .spaw.at- wanie wieczne tam. gdzie sar·
kofagi kr616w i wielkich męt6w
- Niestety„. Nie oddam pa· znaczą dzieje! minione.
•
Ku tym prochom .szli ludzie,
~ochuy młodzieniec jęk- by odda6 . hołd. ~zł~ ku T~mn'1 6oleśnie, albowiem .z abola- n!e, w o~hczu ktoreJ. po_głęb1ał~
~ fo :&trce i Ul.ÓW' zdrętwiałr się w ntcb ~spolen1e z losami
a .nola.
;
Padstwa,
J: minionymi laty, z tro
0

~ęHm„.

•,

obowiązującym.

uszy :mło
ł·
· ·~, uWąkł przęd nią i
Składa. si~ ® z 3 artykułów. grobów osób zasłużpnych..
4rż14cyJn głosem: „Ko- F~erwszy upoważnia Prezyde'llMarszałek Car o_,śwj,adcza, że
panią i proszę <> pani rę- ~a R.zplitej do wydaw~nia de· wpłynął wniosek pos, Starzak~
•1 ,PąJJna Kazia, zamiast się :{retów dla załatwie~ sprawy o natychmiastowe przystąpie-

~.

.

stron1.1 pierw ze;

z

n Ma zał k pr~l,t i propo·
że wice!1larszałek Scha.etzel zł.o 11uje rozpatrzenie go na obee·
żyt projekt ustawy ;0 upowat- 1lym posied?:eniu. Nikt się
Pa!!Pł Kazia jest ironistką. nienią. Prezydenta Rzplitej d<>, nie sprzeciwił, wobec: czego
Wszystkiego· drwi. Wszyst- wyda.wa_.nia. dekretów. Projekt pro~ekt qdczytano.
obraca w żart. Trudno z nią
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•
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założeitlem kości czemś

pokryty~

Operuillcy chirurg po zbadaniu pacjenta, ku zdumie~iu ohecnych, fi trakcie operacji po·
1ecił przynieść now~ paczkę pa
pierosów. Po przyniesieniu )ej
oo!eeił jednej z pielęitniarek
~d!ąć op~kowanie z celofanu.
wyst~izować i założył je na
.

1

łlłh·

uszkodzone miejsce opony
gowej pacjenta.
Po operacji chirurg ofwiai::zył kolegom. że celofan met~
nie może zastąpić oponę bez Wf
wcłania jakiejś anonnalnold
-:zv szkodliwych zmiu.
Twierdzenie potwierd~ . •
kty, ponieważ pacjent 'pręc!ke
wyzdrowiał i opuścił sZp_it«l

'

,

z niecierpliwością obiecanego powrotu Tomasza, Ili: ~
j~c nadzieję, że dalsza z nim rozmowa pozwoli t
na wyciągnięcie jakichś wniosków, a może dokła
niejszych przypuszczeń.
Tomasz jednak długo nie wracał.
Kiedy opuścił hrabiego, skierował się nal)·c
miast do pokoju siostry, z którą siedział Alfred, tn
mając ją za rękę.
- Co to wszystko ma znaczyć, Klaro? - si
tał surowo Tomasz.
Twarz jej wykrzywił straszliwy uśmiech.
- Myślicie, że ja już nic nie potrafię?! I ja t
mam coś do zrobienia! To przecież nie psuje ~

••„•••••

Musisz mnie .kochali.„
Wzruszające

czvnv

dzleJe ... 11oścl d~lł!iitl•
z ludu do· argsto•ratfj_~ ·

' Z ta.jemniiozycli powodów hrahia Tudmiewii~ musiał
posobie podobno bogaitą KLaxę Dems:ką,. Chci.ał
jej mętem tyliloo z na171WY, oo mtodą mal.tomkę
do siln0go w.zburzenn.a Tudaie'W'icz był bowiem
zaikoclJ,a.ny w biied.nej d'ZiewozyTiliie, Ha.noe Czemównie, która
zdi.adę ukoohanego wzięta mocno <: o snri i powzięła peWlle
p!.an.y, W tym ceLu zawarła pr,zyij aźń z pr.zyijacielem Tudmie'Wicza. Antonim Notyls.k.im.
Do . tych my§lii. lllklonił a ją pr.z}'IPadkowio 111apobk.aoa. Sybita
GOjek, poda.ją.ca 'i ę za WTo ikę
·
Dem oscy opl.ą,taJi br.abiego Tudzńiewiioza dla podejna.irych
cel6w, gdiyż hr'3Jbiia nile wied.ziiał, te w Ameryce tyje jego oj·
ciec, który uciekł z Pohski prtZied widu Laty w dość llliezwy·
kłycli warunik.ach. J edien z braci D~ch - Tomaaz, c:r:uwał
w Ame:ryce nad stairym braibiią,, wmawUia.ją,c w meltO, te sy.n je•
go me tyje.
Ale Demook.i i jego &iost:ra Klll!'a oozelciiw.ali .iwt.ków miał·
ieństwa, alem nie mogło i.eh być, Sproawa t.a. sprowaicbiła do
Polski Tomaaa.
Obydtwaj braci.a posbanowi·m wymusić na Kl.a.irize współty
cde z pr.zy4a.cielem Wiróżki Goj.k-owej, paaem Anlionlim.
Pewm.ej DOCY Tuc:Lziew.icrowi uda.Io się dosbać kompromituj~e ltO dokumenty i apalić ie. Udsał się zaJ1a1Z do N-otvl·
liriefo _z pro6bą. by ułaitwił mu porozium:i.enie z Haniką,.
.
Hanka tego doia t.ajemni'(lZ() millmięta. Tudiziewlic.z domy·
łlil się tu dzia.ł&llliia. Dem&ldch i powtl"ócił clio domu, gdiie mia.ł
bmmli.w, roa.mowę z obu bra-ćmi.
··· ..:... Myślicie,
wy ją macie w sw-Oich rękach?!....:._
wołała Klara do braci. - Ja ją mami I ja z nią zrobię
co będę chciała!
- Oszalałaś?! - krzyknął Tomasz. - Milcz
ł. wynoś się stąd!
.
. A Klara, nie zważając na brata, zwróciła się
kJWć · ruemił~
~ zo9!.ać
dóprow.a.dza.ło

te

znów do Tudziewicza:
'- Jeszcze dzisiejszej nocy będzie miała przy·
naj~niej dzie.sięciu kochanków! Jeśli sobie życzysz,
z;.proszę cię na to przedstawienie! Będziesz mógł się
przyglądać! Z ukrycia!
Hrabia złapał Klarę za ramię:
.
._Ona oszalała naprawdę! - jęknął.
~lfred i Tomasz pochwycili ją z drugiej strony.
Sitna dłoń Alfreda potrząsnęła kobietą.
<• ·~ Nieprzytomna jesteś, czy co?!
- Alfredzie, wyprowadź jął - rozkazał Tomasz. - Ona jest chora l
. - Nie jestem chorał Wiem doskonale, co mó·
~ęł Nareszcie udało mi się! O, ja miałam wszystko
przygotowane. Nie chciałeś mnie l Zamasz teraz mojef. zemsty! Ja umiem się mścić!
- Milcz! - krzyknął Tomasz.
Alfred ciągnął siostrę do drzwi, a Klara wyry·
wając mu się, wołała:
. - Musisz być na tym widowisku!... Musisz! To
Idy w planie mojej zemsty!„.
Tudziewicz patrzył oniemiały i wzburzony na
Klarę, która wykrzykując jeszcze, zniknęła za drzwiami, wyprowadzona siłą przez Alfreda.

- Co to wszystko ma

znaczyć? - szepnął na·
do siebie, napoły do Tomasza.
- Chora jest. Pan ją doprowadził do takiego
stanu. Wina ta spada całkowicie na pana!
Przez chwilę patrzył w milczeniu na Tudziewicza.
- Pan sam piekielnie komplikuje życie ~ po·
wiedział. Jest pan mężem Klary i nie chce pan z nią
żyć. Ona rozko~hała się w panu do szaleństwa. Popełnia pan zbrodnię, doprowadzając ją do takiego
stanu nerwowego, Byłoby najlepiej dla pana, dl.a niej
i dla nas, gdyby pan rozpoczął z nią normalile ł.y·
cie. Jest jeszcze czas. Jutro może być za późno.
- Czegóż wy ode mnie chcecie?! Cżego mnk
prześladujecie?! - jęknął hrabia.
- To wszystko pana fantazja - mówił Totna&:::.
- Pragniemy szczęścia Klary i nic więcej, a pan de·
klamuje jakieś tyrady o walce, o pojed}'nkacJi,, robi
pan awanturę o osobę, która dla pana powinn·a pozostać już obca do końca życia. Czy nie t>ostępuje
pan bezsensownie 7
.
· · ·
· - Dowiemy się o tym Cłzięki policji i sądowi! zawołał hrabia. Jesteście szantażystami, zbrodniarzami, porywaczami ludzi! .
•.
- Niech pan przestanie wykrzykiwać!-' $krzy·
wił się Tomasz. - I niech nas pan na razie zostawi
w spokoju! Powinien pan raczej zainteresowa'ć się
stanem swojej żony, niż robić głupstwa i awantury.
To nie jest po dżentelmeńsku, panie hrabio!
Tudziewicz był zaskoczony tym tonem profe·
sorskim i wyrazem bólu na twarzy T OJ\lasza. · Nie
wiedział, co o tym ma sądzić.
·
·
- Niechże pan tu pozostanie, a ja się do:wiem,
jaki jest stan naszej nieszczęsnej siostry! - powiedział Tomasz, zdążając do drzwi.
Hrabia ciężko padł na fotel. Miał uczuci~, · jak·
by się znalazł na dnie jakiejś przepaści, dokąd nie
cl.ociera najsłabszy promyk światła, mojfący rozproszyć ciemności, w których się znalazł. Nie umiał po·
wiązać ze sobą wydarzeń, w które został wi:>lą!any,
zjawiały się też w jego umyśle najbardziej bezsen·
sowne podejrzenia, nie wyłączając myśli, że to Nolylski fałszywie podał mu wiadomość o zniknięciu
Hanki, by nie mó~ł do niej powrócić. Ale instynktownie czuł, ł.e należy mieć się na ostrożności przede
wszystkim przed Demski.mi, że z ich strony grożą
wszelkie niebezoieczeństwa jemu samemu, a przede wszystkhn Hance.
Do gł~bi był przejęty groźbami Klary.
Czy mówiła je istotnie w stanie zamroczenia
jakimś obłędem, czy też grozby te są prawdziwe?
Na to nie umiał sobie odpowiedzieć · i czekał

poły

I

szych planów!
- Co zrobiłaś?
- Zabrałam wam ją! Wiem! To ty, Toma!?
chciałeś się nią pobawić! Ale nic z tego! To nieb
łoby dla mnie dostateczną zemstą! Kiedy ja chcę
mścić, to już stać mnie na pomysłowość!... I zap~.
niam was, że mój mąż będzie świadkiem mojej ze:
styl... Każę go przywiązać sznurami, a przed n
jego ukochana zostanie kochanką dziesięciu ...
Tomasz podskoczył do Klary i z całej siły ui
rzył ją w twarz. W odpowiedzi wybuchnęła głośn~
histerycznym śmiechem.
.
- Ha, ha, hal... - zanosiła się od śmiechu.
żal ci może? Chciałeś sobie pogruchać? Gdy~
wiedziała, że chcesz być tylko pierwszy, może~
się zgodziła! Ale nie wierzę ci!
- Tyś naprawdę oszalała! - krzyknął Toma
- Nie, nie oszalałam! Obmyśliłam wszystko1
najdokładniej! Myślicie, że Mick jej pilnuje? Niel
mam też swoich ludzi!
Sodek! - zawołał Alfred nazwisko szole
- Właśnie oni Jesteś domyślny, Al!
- Zabiję go, jak mi wpadnie w ręce.! Jak śm
nie wykonać mojego rozkazu!
- Wykonał mój! Nie obwiniaj go! Powiedziah
mu, że to ty kazałeś ją wpakować tam, gdzie
chciałam ją mieć . . Mówiłam ci dawno, że mam
chęć zaprosić, tę piękność, tę boginkę!... Powiedzi
łam ci, Al, żebyś mi nie przeszkadzał zemścić się
niej! A ja się muszę zemścić!.„ Bo to dławi ma
Dusi jak zmora! Nie uspokoję się wcześniej, pókit
doznam radości na widok jej sponiewierania, 1
szczenia, podeptania! - syczała. ·
Obydwaj bracia patrzyli na nią zdumieni. Alin
pocierał w irytacji brodę. Tomasz pochylił się nia
do przodu i stał wpatrzony w twarz Klary, poll
dły, z za~iśniętymi zębami.
Klara uspokoiła się. Zaczerpnęła powietrza i1
wiedziała zwykłym już głosem:
·
- Co tak na mnie patrzycie? Nie obawiajciu
Jestem przy zdrowych zmysłach! Nie zwariowa~
I przypominam wam, że moja zemsta _nie wpływa
nasze wspólne plany. Nie macie najmniejszego I
wodu do niezadowolenia. A że wam się zachciałot
łości, uścisków panny Czernówny, fo trudno! Bę&
cie musieli z nich zrezygnować. Bo ja nie zrezyg.
z zemsty! Za dużo się nacierpiałam, za dużo doa
łam upokiorzeń, bym mogła wszystko zdławić w
bie. Muszę wyładować swoją złość,· żeby napra
nie oszaleć, nie zadusić się I... - podniecała się zł

-

własnymi słowami.
r
- Gdzieś ją kazała wywieźć? - spytał ci!
Tomasz, ale tak przejmuiącym szeptem, że AU.
drgnął i przestał pocierać brodę.
·

(D. c. n.}
~.

Nowela

Po dwudziestu latach

siąc pięćset złotych 7

•
Amelia mu to wyjaśniła.
- Co? Od dwudziestu lat u·
trzymujesz tę kobietę? - Bo·
lek był oburzony no g1ębi.
Lepiej daj mi te pieniądze!
- Dlaczego mam ci dać pie·
niądze 7 Nie widzę d<> f.eg.o żad
nego powodu. ·
Wówczas doszło między nimi do wstrętnej awantury w
wyniku której Bolek porwał
swój kapelusz i odszedł na zaw
sz.e.
Od - tej chwili minęło · pięć
miesięcy i Amelia posłała Jo·
annie jeszcze pięć czeków.
Dotrzymywała w ten spósob
słowa, da!lleg.o przed dwudziestoma laty, gdy pięćset złotych

-1

- Łaskawa pani, nie mogę
Amelia nerwowo zmięła list.
jej wpr0$t okneślić, jak żałuję, Kobieta ta stała się istnym
ale„.
wampirem. Mieszkała sobie w
Amelia· słabo się uśmiechnę· swym dom.ku na kresach i nie
ła:
miała wcale pojęcia, że Tar- Płacić, albo oipuścić mie- czyńska już się całkowicie wy
szkanie, Nie jest to pańska wi- &ończyła.
na, mój panie.
Amelia odczuła głód i popro· OClebrała od niego zawiadO' siła o śniadanie. Na progu pomienie o eksmi~ii i odprow:a- jawiła się pokojówka o nachnm
dziła g,o do drzwi.
rronej twarzy. . Równie:! i ona
..:... 'Bardzo ładnie z pańskiej od trzech tygodni n:ie dostała
strony, że pozostawia mi pan pensji.
·°'
jesżcze 'trzy dni czasu.
Piodczas, gdy Ame.Jia na1ewa
. Urzędm'k ukłonił się i wy· ła kawę do filiżanki, pomyśla- miesięczniie było drobnostką.
szedł; Amelia zaś wróciła do ła o Bolku. To, że go straciła,
Amelia wypiła kawę, ujęła
sypialni. Zatrzymała się przy zawdzięcza wyłącznie Joannie. duży album i zaczęła przerzu·
<>twMtym oknie i wyjrzała na Nie było go jej wprawdzie żal, cać kartki. Jak piękną była
ulicę. Kasztany w Alejach po- żałowała go raczej jako symbo- Amelia, mając lat dwadzieścia,
lcrywały się już zielenią. Znów lu, był to bowiem jej ostatni trzydzieśd, czterdzieści, pięćprzychodziła wiosna. Amelia k<>chanek. Może n~gdy nie wle- dziesiąt. Mając pięćdziesiąt po·
ciągle się jeszcze uśmiechała, rzyła w jego miłość, ale od sce· rywała jeszcze tłumy swoją u·
ale nie był to już słynny us- ny z powodu Joan.ny nie mogła rodą i śpiewem.
miech Tarczyńskiej. Był on już sobie nawet wmawiać, że
Ale teraz dobiegało końca
niewymownie gorzki, . krył się przebywa on z nią. dla jej o- drugie dziesięć lat. W przysz·
w nim strach przed przyszłoś- soby.
łym tygodniu Tarczyńska skoń·
cią. List leżał jeszcze na jej
Pewneg<> dnia Bolek na o· czy sześćdziesiąt lat. Album
stoliku. Wzięła go do ręki i czach Amelii przeglądał jej no-I wysunął się z jej zmęczonych
przeczytała:
tesik, w którym notowała wy· rąk, przymknęła oczy. Sześc·
' ,Łaskawa paci przed ośmio· datki.
dziesiąt lat! Było to dużo, a mi·
ma dniami był pierwszy, a ja
- Czy możesz mi wyjaśnić, mo to życie płycie dalej. Czy
jeszcze . ciągle czekam na pie·1- wykrzyknął nag1z oburzony nie ma na to dowodów? Przed
niądze-. Proszę JYYSłać mi_ie na· - dlaczego ta Joanna Baczyń- dwudziestowa laty Joanna skoń
tychmiast", / ,.,.
ska otrzymuie od .ciebie co mie czyła sześćdziesi_ąt lat. :Wierna

pokojówka artystki poszła na
aLe kto zajmuje się
przebrzmiałą sławą? Kobieta
sze~ćdziesięcioletnia
powinna
mieć swój dom i rodzinę. Ilu
mężczyzn prosiło Tarczyńską o
rękę, ale oo.a wszystkim dawa·
ła odkosza.
· Pamiętała dobrze dzień, w
którym odpr:owadziła Joannę
na dworzec. Na dworcu poznano ·ją i publicz.ność wznosiła okrzyki na jej cześć.
Do pokoju weszła pokojówka
i oświadczyła:
- Muszę dziś otrzymać pen·
sję, ponieważ mam zapłacić za
utrzymanie mego chłopca.
- Niech się Janka uspokoi,
ołrzyma jeszcze dziś swą nale:lemeryturę,

no&ć.,

.

- .

. -. .··„·

··~.

ła

bowiem, że to znów ~
wierzyciel.
.
- Idzie o zupełnie W1iąll
wą sprawę. Przepraszam, c
pani za kilka dni kończy sze
dziesiąt lat?
.
- Niestety, tak.
- A więc moja klientka I
leciła mi wręczyć pani to
dzień skończenia przez
sześćdziesięciu lat. Wczoraj
dnak niespodzianie zmarła.
Amelia ze · zdziwieniem sp
glądała na książieczkę czeko•
którą wręczył jej notariusz,
- Kim jest pańska klieo&
Nic nie rozumiem.
- Joanna Baczyńska.
- J.oanna! sumy kii
były wniesione przez nią, AD
lię T arczy:ńską, mignęły pt'21
oczyma AmeHi. - Ale to 1
m!Jżliwe, mój· panie! Nigdy '
przecież tyle nie ofiarował~
- Proce.nty i pro.centy
procentów w ciągu dwudzies
lat dały tak wie lką sumę.
- Ale Joanna musiała t
jej mały domek nie dawał il·
nych dochodów.
- Jaki domek, łaskawa~
ni 7 Musiała· tu · zajść jaka§ ~
myłka. Joanna Baczyńska~
posiadała . domku .. Od dwu<W
stu lat przebywała w d~
starców. Czy pani o tym wił

Amelia nie rzucała słów na
wiatr. Postanowiła resztkami
swego kapitału spłatjć wszyst·
l<ie długi, do ostatniego grosza,
a · następnie„.
Zadowolona Janka opuściła
pokój. i zaraz po tym wróciła,
meldując przybyde pewne~v
sta!"Sze~ pana. Po chwili do
pokoju wszedł łysy staruszek z
teczką · pod pachą.
- Jakie mnie szczęście spotyka - . rzekł - że mam z.aszczyt poznać panią. Niejednokrotnie podziwiałem ją ze sce· ny.
działa?
- Czym mogę panu służyć?
- Drogą., .wierna Joanna·
- zapytała rzeczowo Amelia. rzekła ledwie
dosłyszalnr
Ogarnął ją strach. Przypuszcza- sz~p!em wzruszona Amelią

·- ·- -
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TADEUS1 RYS

T'311)fa udała aię do pr()]curatora, by prosi~ fo o po:zwo-

lecł. tGWaorzyszenia Tadeuszowi w drod.ze na Syhi«". Po dłu.t

azym czekaniu zaiwołano ją do pokoju prokuratora, człowieka
podobnego .z wyglądu do pulli:ownika Iwanow.a.. Prokurata«" ka&al sek.oretairzowi wysaiukać lllkta Tadeu&Za, w między-OZa.Sie oglą
dał Taaiię poteraijąqm w:udkiem. Wreszcie ~ł się dać to
aemwolenie, a.le pod jedmym wa.rtmkiem.
- Czy mogę wiedzieć jaki to waru.nek? -Tania

przeczuwa, że warunek ten będzie bardzo trudny do
wykonania.
· Prokurator pali papierosa z którego się unosi
niebieskawy dym, patrzy się na Tanię i uśmiecha się

ąnicmie.

- Pani jest Polką, tak?.
- Talk ..•
· - Dobrze. dostanie paci to zezwolenie, jeśli panł podpisu to ofo oświadczenie.
- A oo to za oświadczenie„.?
„Ja Gustawa Orlińska potępiam wszetką akcję
buntowszczyków, którzy w jakikolwiek bądź sposób
walczą przeciwko Matuszce biji i jej Wielkiemu
Carowi.. Zobowiązuję się być wierną poddaną NaszeF Wielebnego Cara. Tym samym potępiam wszystkie wyczyny mojego męża, Tadeusza Orlińskiego i
zapewniam. że każdego Polaka, o którym będę wiedziała, że walczy za niepodległą Polskę, oddam w
ręce władz"•••
- Talką deklarację musi pani podpisać, a wtedy
pozwolę pani pojechać z mężem na Sybir, będme pani
mogła mieszkać w tym samym mieście, gdzie mąt i
hędzie się pani z nim widywała rarz na tydzień„.
- No, co zgadza się padli? „.
Tania milczała. Każde słowo prokuratora kłuło
I parzyło. Siedziała skurczona i nie mogła wydobyć
1łe>'\\l'a..
.
Pódpisać taką ·deklarację. to tak samo, eo zdraChić ideę o którą kalozy jej najukochatiszy Tadeusz,
podpisać tę deklarację to znaczy postawić siebie w
szeregu ooób, ktÓf'e chcą za wszelką cenę wytępić
katdl\ myśl o odzyskaniu Niepodległej Pe>lski„.
- Dlaczego pani nie odpowiada? - prokura·
tor spofłlą.da na Tanię, uśmiecha się sa'l"'kastycznie Pani przestraszyła się, co?••.
- Panie prokuratorze. Ja nigdy nie współdzia·
łałam z moim mę:źem, jestem cichą, spokojną kobie'- - odpowia;da stłumionym głosem Tania - nie
wtrącam się w• ogóle do spraw mojego mę.ża ...
- To pani napewno może podpisać tę deklarację - triumf.uje prokurator i patrzy sie zadowolony

:na sekretarza.

Nie mogę tego podpisać„.
Dlaczego?
..
Nie moJ!ę zgwałcić nakazów mojego sumiellła„. głos Tani drży.
- Chodzi o sumienie? - prokurator patrzy się
na Tanię przeszywającym wzrokiem.
- Naturalnie, panie proikuratOł'ze, ..
- Pani jest z tych samych bunto~ozyków co
pani mąż - miota się prokurator.
- Alei, skąd .••
- Pan.i prosi o zezwolenie towarzyszenia mętowi na Syberię! Pani sama powinna być · zesłana„.
. „Chętnie się zgodzę na to, ale do tego samego
miasta, co Tadeusz" pomyślała Tania. a głośno po-

wiecłzłała:

·-

Niestety nie mogę podpisać tej Cleklaracji ze
•

,'1· •

r•

•

'

•

względu na mojego męża„. Miłość moja dla mojego
męża nie pozwala mi tak postąpić.„ niech pan, panie prokuratorze ode mnie tego nie żąda„
- prosi

Tania.
- Pani dąży talk samo jak pani mąż do zbuntowania przywiślańskiego kraju od Rasijil Pani jest
tak samo jak mąż zde<:ydowana zabijać naszych gubernatorów i ministrów! - syczy ze złości prokurator. - Wsadzę panią do więzienia, parszywa La.szkol..
Tania siedzi nieruchomo, usta ma zaciśnięte ze
złości, jest wzbunona z powodu ostatnich słów prokuratora. Nazwał ją „parszywą Laszką", - ach, gdyby wiedział kim ona jest, gdyby wiedział, że jest
cóliką rosyjskiego pułkownika!... Tak by chciała
rzucić mu w twarz ten cię:hki kałamarz z atramentem,
ktÓf'y stoi przed nim na stole. Tania nie może opanować się, krew jej uderza do głowy; jest teraz czerwona cała, boi się, że ta wizyta u prokuratora skończy się tragicmie.
_
- Dlaczego mnie pan prokurator tak obraża? pyta się cicho Tania.
- Cicho! Zamknąć •.•• - ryczy prokurator.
Tania wstaje. Jest przelronana, że pozwolenia
na towarzyszenie Tadeuszowi w drodze nie dostanie.
żadne prośby, ani błagania nie pomogą. Deklaracji
nie podpi~e, nie :tnoże tego uczynić przez wzgląd
na Tadeusza.
Prokurator nie daje iednak Tani odejść.
- DOikąd pani idzie 1
- Czy jestem tu jeszcze potrzebna?
- Oczywiście.„ - odpowiada prokurator, patrząc na nią spode łba.
Tania mowu siada. Drży cała ze zdenerwowania.
- Czym się pani zajmuje? - zapytuje się ostro.
- Ja.„ Ja jestem na utrzymaniu męża - „.odpowiada Tania i już żałuje swojej odp<>wiedzi.
- Aha, na utt"Zymaniu buntowszczyka, który obrabowuje kasy koilejowe.„ Kiedy pani przyjechała. do
Carycyna?
- Parę tłni temu„.
- Pani zna otoczenie męża?
- Nie - „.Tania rozumie doką:CI zmierza Mt.a.tnie pytanie proktn-ator.a.
- Pani nie zna kolegów męża, tyob„ ...
- Nie„.
- Niech mi pani baielt nie ono~Adaf pani na
pewno wszysł!kfoh znal Na pewno nie jedno tajne ze·
branie tvch drani odbyło się u pani w domu„.
- Ale co to ma wspólnego z moją prośbą, panie
prokuratorze? - Tania nie może już więcej panować nad sobą, - ozy to ma rozstrzygnąć o tym pozwoleniu na mój wyjazd na Sybir?„.

Sportowcr rzrtaia najpopularniejsze
pismo

Nowr Sportowiec
Cena 10 groszy

Ukazuje sie wponiedziałki i czwartki
•

-

'

•

-

,~'.U,

-Odpowiadać, gdy pytam - h~ął pro~ura:
tor pięścią w stół. - Od razu poznac, ze !ile 1estes
lepsza od swojego męża, znanego buntownika!
- Pros·zę w tej chwili odpowiedzieć, czy spotkała pani wśród znajomych męża niejaką Tatjanę
Iwanownę.
.
•
Tania blednie. Zdobywa się na nadludzki wysi·
lek by opanować się.
•
- Nie - „.odpowiada ledwo d06łyszafoym gło
sem - nigdy nie przebywałam w towarzystwie znajomych męża. ..
- Paci jest rodem z War&zawy, ha?
-Tak„.
- Pani zna n.a peWIDo szefa warszawskieJ ochrany?. - odzywa się już spokojniej prokur.atar - ot.óż
jego to córkę uwiedli ni~dawno . buntowszczy~y. Niedośyć, że te przeikilęte Lachy chcą bezprawnie zbuntować ziemię naszej ukochanej Ra.siji, to w dodatku
zatruwają se«:a rosyjs<kioh cór, psiakrew!... Niech
pani powie, gdzie się ter~ z~ajduj~ T~tjana. Iw~
nowna? Pani oczy zdradza Ją, ze pant wie, gdzie się
córka Iwanowa znajduje...
Tania nie potrafiła uspokoić się. Boże! Boże, co
będzie jeśli prokurator zechce ją aresztować pod
prełebtem, że wie, gdzie się maj duje }'ania . Iwa·
nowna?„. Ma ją teraz w ręku ... może z mą zrobić, co
mu się żywn·ie podoba...
Oświadcza wobec tego ostrym głosem (osła·tecz·
nie nie ma tńc do stracenia, pozwolenia na wyjazd
i tak nie dosł.anie) :
_
- Nie przyszłam tu panie prokuratorze na Za.Cl·
ne badanie śledcze, przySzłam tu po ło, by dosta6
pozwolenie na towanyszenie moiemu mężowi na Sybir. Pan prokurator nie ma zamiaru pozwolenia wy-.
dać, więc po co te wszystkie zbyteezne pytania!
Odwaga z jaką Tania wypowiedziała te słowa
podziałały widocznie na prokurator~ spojn;ał si•
badawczo i zapytał się:
- Dlacźego patń nie odpowiada na pytania?
Pytałem się, czy pani wie, gdzie przebywa teraz Ta·
tjana Iwa.nowna? Pani powinna wiedzieć, córka pul·
kownib p·rzebywała na pewno w towarzystwie męta
~ń
- Pierwszy raz w życiu słyszę to n.azwlsllo „.odpowiada Tania.
- Za głupi byłbym, gdybym w to uwierzył.
- Powtarzam jeszcze raz, że nazwis:ko to usły•
szałam w po rarz: pierwszy.
- A szefa warszawskiei ochrany, pana puł~w
nika Iwanowa pani zna? Miała już pani z nim do
czynienia, co?
·
- Nie.
Prokurator spolrzał się nagle w stronę swoj'ego
sekretarza i odezwał się:
- Siergej Mironowicz, w pokoju szesnastym, w
szafie numer oi;iem leżą akta śledcze w związku z
tajemni~ zaginięciem córki pu~kownika Iwanowa.
Pan pamięta tę sprawę! Pan pułkownik był wtedy
u mnie, od razu l>O za.ginięciru córki. Niech pan prędko
przyniesie te akta.
.
.
_ _
Kiedy sekretarz w.stał i poszedł po żądane (fo'J[u.
mentv, poczuła Tania, że dreszcrz; przechodzi ją całą.
Co teraz będzie? co z tńą będzie?
(D. c. n.).

" /
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Drugi szpital
w Piotrkowie

Z inicjatywy i dzięki usilnym
staraniom Dyrekcji Ubezpieczalni Społecznej w Piotrkowie,
a zwłaszma naczelnego dyrektora p.Mariana Jakubowskiego,
który za czasów swego wieloletniego urzędowania w Piotrkowie postawił akcję ubezbieczeń społecznych na wysokim
poziomie i zjednał sobie w spo-

Miłosne
pana

pełne uznanie, zostaje uruchomiony drugi szpital w wielkim gmachu Ubezpieczalni. S1pital zajmuje dwa
piętra i posiadać będzie zupełnie nowoczesne urządzenie.
Otwarcie drugiego szpitala przy
czyni się do poprawy warunków zdrowotnych w mieście i
powiecie.

łeczeńst wie

przygody

Władysława
znany ku- j palii, gdzie czas spędzał w we-

Pan Władysław S.
piec na terenie Piotrkowa kocha się od dawna w nadobnej
Milci zamieszkałej przy ul. Piłsudski~g?, k~órą c1;ęst~ od wiedzał me zału1ą~ gotowk1 na cenne prezenty. Zona p. S. dowiedziawszy sic;, że jest zdradzaną czyniła mężowi wymówki
zmuszając go, aby złożył przyrzeczenie, że więcej się z Milcią widywać nie będzie. Pan
Władzio solennie zaklął się na
pamięć swego zmarłego ojca
ale nazajutrz znalazł się inty·
mnie w mieszkaniu swej sym-

sołym

nastroju.
Tymczasem małżonka udała
się pod wskazany adres i zap.ukała _do drzwi żądając otwarcia. Na odgłos dobijania się
zdradzonej połowi<;y niefortunny amant musiał ratować się
ucieczką oknem i gonił przez
ulice miasta, bez marynarki, boso i bez kapelusza. Zrobił się
krzyk, rwetes i gonitwa w której wzieli udział mieszkańcy
przyległej dzielnicy śmiejąc się
wesoło z nieudanej sielanki
podtatusiałego amanta .

Potępienie
zbrodniczego 'Zamachu na
życie ).płk. Adama Koca,
szefą ·~bozu Zjedn. Narod.
Zarząd i Komenda Kbła Ogólnego Związku Podoficerów
Rezerwy Rz. P. w Piotrkowie
Tryb. wysłał wczoraj pod adresrm Generalnego Sekretarza
Obozu Zjedn. Narodowego następującą depeszę:

JWPan Pułk. Adam Koc
Szef Obozu Zjedn. Narod.
Warszawa
Zarząd i Komenda Koła O.Z.
P.R. w Piotrkowie Tryb. potępiając zbrodniczy zamach elementów wrogich Narodowi i
Państwu Polskiemu wyraża radość z powodu uniknięcia nieszczęścia, które mogło mieć
nieobliczalne skutki dla doniosłej
akcji Zjednoczenia Narodowego.
Prezes:
Rod. Br. Kalwary
Sekretarz:
W. Borkowski.
Komendant:
St. Goliszek

Nr 199
4

Wyjazd p~ Miniśtr~
Komunikacji

Minister Komunikacji· . P.ł;k
dypl. Juliusz Ulry,c.~ \YYj~ch~·
na kilirnnasto·dnrowy urlop wy·
poczynkowy.
Ministra Komunikarji w czasie urlopu zastępuje Podsekretarz Stanu inż. Julian Piasecki.

Smakołysie .

kr~dną jabłka
n<;>cy·: O!i 2.0 bm. niewj1
;d~ spra:vcy ha szkodęt Se
miku Powiatowego, zerwali
d_rzew owoco"."ych znajdujący,
się P.n.y szosie Edwardów-Be
chatow, około pół metra jal.il.
'
wartości 20 1.ł.

.

_,
\,W

Nominacja Kradzież gotów~
w notariacie

Znany i ceniony w sferach
sądownictwa i prokuratury wiceprokurator przy Sądzie Okrę
gowym w Piotrkowie p. Stanisław Mościcki został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości notariuszem przy wydziale hipotecznym Sądu Okrę
gowego w Łomży.

W dniu 20 bm. na szkoo
Kalinowskiej Michaliny zam.
Piotrkowie, przy ul. Michał~~
kiej Nr. 7, nieznana agentka fe
tograf.iczna, skradła jej z mii
szkama 8 zł 75 gr gotówki.

Tragiczny wypadel
W dniu 19 bm. o godz.18.3
we wsi Gościmowice, gm. Pe
dolin, utopił się w dole nape
nionym wodą na podwórk1
Zieliński Jan, w wieku 1 ro
10 miesięcy, który znajdow 1
się bez opieki.

obniżka

Dalsza

mąki
Starosty Powiatowego Piotrkowskiego z
dnia 19 lipca 1937 r. Nr. Apr.
3 23/37 w sprawie ustalenia cen
z urzędu na mąkę i przetwory
mączne po wysłuchaniu opinii
Komisji Cennikowej powołanej
do badania cen i kalkulacji,
ustah1m cenę maksymalną.
f>rzy sprzedaży hurtowej: na
mąkę żytnią 70 proc. za 100
kg. franco stac. odb. wzgl. młyn
33 zł.
Pozostałe ceny ustalone moim
zarządzeniem z dn. 16.VII. 1337
r. pozostają bez zmian.
Cena obowiązuje z dniem o-

ceny chleba i

Zarządzeniem

-B ilety k.lasy 3
nie upoważniają do przebywania w przedsionkach kl. 2-ej
W związku z częstymi spo- letów 2 klasy. Nwtomiast przedrami o to, czy przedsionki łą, sionki, łączące przedziały 3 kl.
czące dwa przedziały drugiej za przedziałami 2 kl. należy u·
klasy w pociągach elektrycz- ważać za przedsionki 3 klasy.
nych należy uważać za trzecią W związku z tym podróżni
klasę, czy też za drugą, Minis- proszeni są o zastosowanie się
terstwo Komunikacji wyjaśnia .d o ustalonego porządku, gdyż
iż · można się w nich zatrzymy- wsiadanie z biletami 3 klasy
wać jedynie za okazaniem bi- do przedsionków 2 kl. nie tylko narusza przepisy o użycie
właściwej klasy, lecz również
budzi protesty u podróżnych
nabywających bilety 2 klasy.

Kurs
przodowników piłkarskich
w Piotrkowie

Programy Ll.(eO' W
w

Ogólnokształcących

ministerstwie wyznań re·
ligijnych i oświecenia p1:1blicznego ukończono prace nad programami liceów ogólnokształcących. Programy te ukazują się
nakładem Państwowego Wydawnictw~ Książek Szkolnych
we Lwowie w formie oddzielonych -broszur. Każda broszura
zawiera program jednego przedmiotu w.e wszystkich wydziałach liceum.
Aby ułatwić nauczycielstwu
zapoznanie się z nowymi pro~ramami, kuratoria roześlą dyrekcjom liceów komplet pro ·
gramów wszystkirh przedmiotów. Nauczyciele, którzy we
wrześniu rozpoczną pl'acę w
liceum mogą bądź wypożyczać
programy od dyrekrji liceów,
w których uczą, bądź nabyć na
własność, zamawiając bezpośrednio w Państwowym Wydawnictwie Książek Szkolnych
we Lwowie - Kurkowa 21/23.

W dniu 19 bm na boisku
Concordii rozpoczął się dwutygodniowy kurs przodowników piłki nożnej. Zawodników
z ramienia Ł. O. Z. P. N. trenuje znany w Polsce dyplomowany sędzia i trener reprezentacji Polski p. Otto z Łodzi.
Na kurs ten wszystkie drużyny
piłkarskie wydelegowały po 5
zawodników. Kms ten ma doniosłe · znaczenie dla elity piłkarskiej m. Piotrkowa, gdyż
wyszk0li przyszłych instruktorów w tej dziedzinie.
•

61ełda

•

zbozowa

zebraniu
Na wczorajszym
giełdy zbożowo-towarowej w
w Warszawie ogólny obrót
wyniósł 6'28 ton, w tym żyta
129 lon. Nolowano za 100 klg.
parytet w ag o n Warszawa:
w handlu hurl., w ład. wagon.:
pszenica jedn. 28-28.50, zbierana 27.50-28, żyto I st. 22.50
-23,żyto nowe20.50 -21.50,owies
I st. 27.25 - 27.75, Il st. 26.75
- 27.25, jęczmień gat. I 23.00
- 23.50, Il-gi 22.50-23, III-ci
22 - 22.50, groch polny 24 25.

Dziś

Nad czym

wielki film morski

Nad progrnm: „TYGODNIK
P n <"t11lck n !!'otłz. 6 p .p .•

w

nied>:iele i

miesięczna Dziennika Piotrkowskiego wynosi
dostawą zł 3.00, kwartalnie z przesyłką zl

PRENUMERATA z
Rę<jąkt9ra

Demokr

Sprzedam

Lódź śmierc·i

CZARY

Za

radziła

•

•wą

KIN< } . "J"FATk

...

Z Kowna donoszą o wykryciu zorganizowanej szajki han- 23.0ó p. Jan Witkowski, któr
dlarzy żywym towarem. Szajka w reportażu swym p. t. „Jóa
ta „pracowała" na terenie Li- Piłsudski w Magdeburgu" opi
twy, Łotwy i Estonii, utrzymu- wie o pamiątkach, jakie do~
jąc bezpośrednią komunikację pory zostały 'po Józefie Pilsua
z Ameryką Południową włas skim w twierdzy niemieckit
nymi statkami. W chwili zdeIl Symfonia Beethovena
maskowania bandy znajdowało
W koncercie radiowym
się na „składzie" w zakonspirowanym lokalu w Sza w lach kilRozpoczęty nie dawno 11
kanaście dziewcząt, m. in. trzy zycrny cykl radiowy „SyllQ
uczenice gimnazjum litewskiego nia Beethovena", które nad
w Kirpiszkach.
wane są z płyt gramofonowy
głoszenia.
zapowiada na dzień 23.VII
Do ceny przy sprzedaży hurpiątek o godz. 10.00 II S}
towej oblicza się tytułem ko- !'va fali radiowej
fonię.
sztów przewozu 25 gr.
Utwór ten wykona orkies
Warto nabyć „De tef on" w lecie
Wiedeńskiej pt
Filharmonii
Znaczne ulgi w opłatach
dyr. Klemen~a Krausa.
radiowych
Bezpośrednio po tej audy
Aby udostępnić jak najszer- o godz. 19.35 Tadeusz Łucz
Komisja Spraw Społecznych Wsi
szym warstwom społeczeństwa znany dobrze radiosłuchacza
Na ostatnim posiedzeniu Ko- korzystanie z radia wprowa- śpiewak o pięknym barytom
misji Spraw Społecznych Wsi, dzono na podstawie zarządze wykona piesni Beethovena.
na czoło zagadnień w progra- nia Ministra Poczt i TelegraWieczór u Kalmana
mie prac wysunięto budowę fów z dnia 2 lipca b.r. specjaldomów ludowrch i, ~rządzeń ne ulgi w nabywaniu odbiorniRadiosłuchacze w piątek m
z?ro~o~ny eh,_ Jak ła~01e, stud- ków radiowych i w opłatach 23 lipca będą mieli rzadkłl 1
n!e, 1 osrodk1 zdr?w1~. Następ- abonentQwych w miesiącach le- kazję dzięki Polskiemu Rada
me program obe1mu1e sprawy -tnich.
spędzić miły wieczór u Kalm1
Na podstawie tego rozporzą na. Znany kompozytor oper~
bib~iotek, cz.ytelnictwa, prasy i
radia na wsi. Utwor.zone zost~- dzenia, każdy nowy abonent kowy przypomni najpiękniejsn
ł~ w ty,m celu spec1al!1e komi- Polskiego Radia, który do dn. wyjątki ze swych operetek
SJe,_ ~t~rych referenci o~raco· 31 sierpnia zamówi w Urzędzie petpourri z „Księżniczki Czat
wuią JUZ podo?no ~z.c~egoło:-ve pocztowym lub Agencji pocz- dasza", „Hrabiny Maricy" i Mt
dane co d~ ,takosci 1 t~rmmu towej odbiornik kryształkowy newrów jesiennych" uzupełni
rozpoczęci": poszczegolnycb „Detefon" lub „Echo" - zwol- program wieczoru.
niony będzie aż do dnia 30-go
prac w tereme.
Koncert utworów Kalmana Ot
września z opłaty w~t~p~ej, z ganizuje rozgłośnia Poznański
opłaty abonamentowej I p1erw- pod dyr. Ferdynanda Kowali
N~rodowa
• szą ratę za odbiornik opłacać ka w wykonaniu orkiestry, eh~
Ul
organizuje uroczystości trzeba dopiero od dn. 1 paź- rów i solistów: Xeni Grey
dziernika b. r., natomiast opła- Stanisława Roya.
Jak się dowiaduje agencja ta wstępna w tym wypadku
Dawno zapomniane melodie
"Echo", Stronnictwo Narodowe w ogóle nie będzie pobierana.
Niewątpliwie każdy, kto do- gra dla radiosłuchaczy Kwartel
będzie urządzać w dn. 15 sierpSchrammla
nia samodzielne obchody ucz- tychczas nie posiada odbiorniczenia rocznicy odparda naja- ka radiowego skorzysta z doDnia 22 lipca o godz. 16.l:
zdu bolszewickiego. Uroczysto- brej okazji i będzie słuchał ra- wystąpi przed mikrofonem kra·
ści le są przez N. D. przygo- dia, które przecież niweluje kowski mcieszący się wielką sy·
towywane w kilkunastu miej - wszelkie odległości i zbliża ca- mpatią radiosłuchaczy Krakow·
scowościachniezależnie od przy- ły świat.
ski Kwartet Schrammla. Dawno
gotowań ludowców.
W 20·tą rocznic' aresztowania zapomniane melodie w wyko·
- - -- · - - -- naniu zespołu, wzorowanego na
Piłsudskiego Polskie RaCzy jesteś członkiem LOPP Józefa
zespołach wie·
charakterystycz.
dio nadaje dwie audycje
<leńskich, nabiorą specjalnego
W roku bieżącym mija 20-ta kolorytu.
rocznica aresztowania i wywiezienia do twierdzy Magdeburokazyjn~e. 0~010
skiej Józefa Piłsudskiego. Pol1 morgi z1em1 or·
skie Radio wspomnieniom tym nej we wsi .LacibQrowice, gm. Bogu·
z życia Pierwszego Marszałka sławice pod Wolborzem. Zgłoszeni•
Gębalska w Gościmowicach po·
Polski poświęca dwie audycje. Marta
czta Baby, powiat piotrkowski.
Dnia 21 lipca o godz. 16.45
odczyt na ten temat wygłosi
dyr. Piotr Górecki. Dnia 22
AKTUALNOSCI"
lipca przed mikrofonem War~wic;ta o godz. 4 oo poi.
szawy II zabierze głos o godz.

i Wydawnictwo: Leopold Kujawski

Składajcie

8

na FON

CENY OGt.OSZEN: !-sza str. 1 wiersz mil: jednołamowy 80 gr, w tekście 60 gr,
Olltatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyraz.
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