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·Zbombardowane statki handlowe

· MADRYT. Szef sztabu ma- I miast w ogniu.
rynarki komunikuje: Statki naf - Łódź podwodna dała jeszcze
towe „Zorroza" i „Saustan", 5 strzałów do statków naftojak również parowiec „Andutz wych, po czym zniknęła.
mendi", eskortujący statki te
Latarnik w Espignette, świi;t
do wód francuskich, zaatako- dek ataku, zaalarmował miesi
wane zostały przez łódź pod- kańców Gr.an - du - Roi, .któwodną. Atak nastąpił o godz. rzy pośpieszyli na pomoc pasa
10 min. 10 na wodach francus- żerom płonącego statku. Kilku
kich w pobliżu latarni Estin- z nich zginęło, w tej liczbie 1
guette.
, oficer i 2 marynarzy. 11-tu luStatki naftowe są zniszczo- dzi uratowało s i ę na szalupie.
ne, a „Andutzmendi" doznał
Przyholowanie
zbombardopewnych uszkodzeń.
wanego statku natrafić ma na
MARSYLIA. Otrzymano tu duże trudności.
szczegóły dramatu, jaki miał • • • • • • • • • • • •
miejsce wczoraj po południu
wieźnfów
na wysokości
Gran-du-Roi
pod Sete, gdzie' niewiadomego
CZERNIOWCE.
„Mo; genpochodzenia łódź podwodna blatt" pisze, że w Okna (Buko
zaatakowała dwa statki nafto- wina) wybuchł bunt więźniów.
we i jeden handlowy rządu wa- Interweniować musiała żan
lenckiego, płynące do Mar- darmeria . i wojsk o, ogniem kasylji.
rabinowym tłumiąc bunt.
W pewnej chwili w odległości około 3 mil od latarni Espignetfo ukazała się na po•
U.u 'N
wierzchni . łódź podwodna, któBałlrk
ra otworzyła w stronę statl?ów

·'.·zhiszpańskiego lroiltu walki
1

Bunt

PARYż. Havas donosi, że trzy powstańcza ~stneliwała stan~~

'r~nsportowce hiszpańskie pły-

wiska

rządowe,

nie

wynądza

r.ące do' Hiszpanii zostały za- jąc większych strat i celnym oatak~wane przez nieznaną łódz gniem bateryj rządowych zostapodwodną. Jeden z ·n:ich został ła zmuszona do milczenia.

za.topiony, dwa pozostał~ zdo-

Próba natarcia na stanowiska

J„,,„,

ła,ły sc;hronić . się do portu.
wojsk rządowych na ·odcinku
· ·PARYŻ. Havas donosi z Ma- T1emble w prowincji' Avila zodrytu:' : ~ojska gen. Franco stała odparta. Samoloty rządo

Polsru harcerze z
przeb:vH

podjęły

wczoraj z rana natarcie we zbombardo:wały koncentra"<. kilku punktach na stanowi- cje powstańców na tym odcinska .wojs~ ' rządowych n~ po- ·ku.
ludnie od ·vm.a Nueva de 1Jt, CaNa ó'd cinku połudn1owego Tanada~
gu wojska . rzł\dowe zebrały ob. Natarcie zostało odpa.r te. fity materiał woie.nny porzucoW<>jska rządo.we zajmują silnie : ny przez przeciwnika podczas
.-umocnione
pozycje. Artyleria ostatnich walk.
..
·"'· ,
.
. ..

na lodzi

gęsty ogień.

Statki naftowe zrobiły maDo portu gd}-ńskiego przybyło 4·ch
newr i uniknęły w ten sposób ha·r;eex.zy czforuków polskiej dmttyny
pocisków, natomiast statek hari haT.cei;;•lci ej w. Ry;d·ze, .którzy n.a sza·
dlowy Anduntzmendi" został I l ~pLe zą)!ll()W~J prz;iby~ 1 mo r.zem a: Ry • •
"
•
•
.
j!1 do Gdym. Pod:roz har cerzv polc1ęzko trafiony l stanął natych 5Jkich ttwałoa 3 tytod.nie.
·

·~-

ijcie ~nakomite · wody ga~owe~· 1 ·najlepsze piwa ·Franciszka Brauli(lsklego
ł

'
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Straszliwa
katastrof
a
pod Paryżem
Podczas
wykolejenia pof ągu zginelo .27 pasażerów i 50 odniosło rany

'PARYŻ: Ub. nocy pod Villene~ve S~nt Georges wydarzyła się wielka katastrofa kolejowa. W sprawie tej towarzystwo
Paris -.- Lyon ....- Mediterranee
komunikuje:
Według nadeszły,cb do Pary·

Przybycie pociągu nr. 511 tnie 511.
!pociąg nr. 1017.
Sędzia śledczy całą noc prze
zostało za po,, 1edziane, wobec
Można obeenie powiedzieć, 1· Lokomotywa zawahała się '>łuchiwał dwóch zwrotniczych.
czego zwrotnicę ·nastawiono l}a że właściw~ nastawieni) zwrot chwilę, po czym wylrnleiła się.
Według ostatnich wiadomoś·
ten pociąg. Z Paryża nato- nicy nastąpiło o kilka sekund Sledztwo ustalić ma, · ćzy odpo ci, liczba zabitych w'ynosi 27 o-miast nadeszła wiadomość, że zapóźno i że ruch szyn nie zo- wiedzialność ponosi zwrotni· sół
przybyć ma pociąg nr. 1017, i:. stał zakończony, gdy nadjechał czy.

s

~
'cl

i~~~~~I~~~ Gniazdo szpiegowskie whodowli ptactwa i
t~ł~~;
t<l:e~a~~~=r~~~~
23.15. Wykoled się pociąg Pa·
0

Plany sbnnej linii Ma 11S inota dostalJ sie wrace
obcego mocarstwa
'i

ry.t - St. Etienne.
.
Jedna z miarodajnych osobi·
stości, znajdująca się na miei·
scu wypadku oświadczyła, :iż
katastrofę spowodowało złe na
stawienie zwrotnicy: Lokomoty
wa poszła w jedną stronę, a wa
·gon pocztowy w drugą, pocią
·gając za sobą wagon 2·ci klasy, który pozostat prawie nienaruszony.
Za tym' wagonem znajdował
ałę drewniany wagon 3-ej klasy,

który

Prze·d kilkoma 'dmami gazety
paryskie podały krótką wiado·
mość, że w miejacowom Sailly w
departamencie Ardenny został
aresztowany niejaki Jean Sellier
za przemyt.
.
Za tą krótk" nota.tkĄ kryje się
jednaik olbrzymia afera szpiell<>ska, której szczeg6ły prasa. fran
cuska nie mo.te poda6 ze wzglę•
du na mtere;s państwa. Parylkl

Awanturniczr
„czarnv
Orzer·
I

został całkowicie zmiaż·

Ctłony, znalazłszy

się

l

korespondent
londyńskiego I ry szpiegowskiej na&tąpiło wslru
dziennika „Daily Expre~" od· 1tej zwykłego przypadku. Przed
sł.ma r~'k tajemnicy. Zda.niem pewnym czasem władze f.rancu·
;ego władze francuskie obawa• skie dostały meldunek od koją się, :te stat-aooie strzeione pla mendy policji w Leodium o u!1Y konstrukcyjne słynnej linii cieczce Simona, kaprala 3 pułku
Maginota, pasa forlyfik.acfi na artylerii . belgijskiej, stacjooują
WS<:hodniej iranicy Francji, do- cefo w tym mi~e. Simon, jak
stały się w J>O$ia·danie óbcego swego . cz.uu
podawaliśmy,
moca'l'stwa.
skradł z kancelarii pułkowej ryOdkrycie tej sensacyjnej ałe· amiki techniczne najinow~zyćh

między

<!woma wozami metalowymi.
W~ród ofiar katastrofy zn.ajC!.ować się
mają piel)!rzymi z
Lisieux i dzieci z kolonij waka·cyjnych.
.
..
Prace na'd oczyszczenjem toru trwają. O godz. 3-ej w no·ey pod ~rtu;ami zna: J.lwałi> r.ię
).eszcze kii.ka ofiar. Pietwsi po·
§pieszyli r.a pomo.:s pasatuo
wie, którzy wyszli ,; wypadku
cało oraz oscby, zn'liduiącc si~
11& dworcu w Villeneuve Saint
Georges.
_
.
Szybko przynyła _ r6wnież
.trat ogniowa z Paryża, .
Na miejsce katastrofy ud6.li
&łę premier Chautemps, min.
spraw wewn. 1)„rmoy i minister
tob6t publ. Queuille.
PARYŻ. Pierwsze wynikł do
chodzenia specjalnej komisJi
kontrolnef Towarzystwa Paria • Lyon - Mediterranee po.
zwoliły stwierdzić, i! przyczyną katastrofy kolejowej pod
Villenueve St. Georges było
złe nastawienie zwrotnicy.

nadmierne~ łemper&mttttu ł ni- 1Jbi1yi111dei Julian miał zamiar
~dy nie osii-an~ł wakutek teao wst~~ do armil negusa i odleciał nawet ze swym aparatem
zamitrzonefo celu.
·
Z wybuch.em wojny włosko· do Adclii Abeby. Zanim jednak
dota.rł na front, zot.tanirował
w
5

belgijskich armat. Kapral został
w Sivet.
Podczas rewizji osobistej zna.
leziono pr.zy nim cały szereg notatek, z których wynikało, że Si
nion posiadał' wspólnik6w we
Francji, a mianowicie: hod~
ptactwa Jean Selliera z Suilly.
Sellier był niegdy§ kapitanem
lomictwa w a.rmil irancuskiej.
W mieszkaniu Selliera znalezio.
no cały szereg specjalnych map,

aTes~towany

tę;:{~~~~

kich oficeirów lotnictwa, jak r6Winid list konSUJla obc~~ mocar
stwa urzędującego w BrukseH.
z którego niezbicie wynikało
czym się zajmował uhodowa
ptactwa".
_.
Znaleziono tam
mn6;..1emi
_._jj .f
i
t stwo szkiców i rysunków poezMarkiz Donnefall, kt6ry wy· •clfowef. Jedni\ z nafdzłeJ.niej• ~
ę 1'0;i;w •{,~e 8 ę na szczą • czególnych pozycji linii Magmo
dał już kilka ksil\iek, po•wię- szych okobiet intetNU11 ł••t Ma ki i ra.n~c w• u widzów. Lot· ta z uwagami i komentarzall:lł pl
conych tyciu atollq- filmu, ry Pickford.
.
nłk cutem wyszedł cało z tego sanymi pr,zez Seliera, kt6re ~·
znów prrybył do Hollvwood.
wvoad u. .
docmie były przeznaczone dla
Stwierdził, te wuunki be~le· Chairlcs Ru""les "'1est h'oaóW·
bd~L~f
wyałoclć
· oack~ użyiłiku sztabu steneralnego obce
czeństwa znacznie si(f popra.„
. •!!>
prze DiJAn> oaem DOW<>JOrs ~
W d .
Selle.
wiły i te a.ktm-.zy obeA:nie nie ~~/sówni i łegAol tJer~ery •' ' 1t&Ł: o swycp priefycłae~ f~<> lot~ik ~~ ~ocarale·zst.~ao. wszoyt!1ekżyoren..
obawfa',,. ·
t
tu t._:..d
~ ce o•
C>uon 1 Ruuwy Na Odczyt ten tt wielklm zacie- .... „„
"'~
"t
-„
1-t się
eno
' · caf•:' $'
hardzi
· ·
kal'
d
francuskimi •
tów i porywaczy
ludzi. ocw Y- Keller. p OSWI4=
• 1ę
. de)· ka'J'l~em
cżeL .1 ~ze e wdszy- dencję z itlnymi
,_
Ciekawe •• r6wnieł Clałsze pr<>zMczn~~ za1•c1u, po&1a a- ~tkim Je~ 1)01.Jl'&tymcy. 0 czyt l!enbuni oocego mocarstwa t
wywody markiza, który twłw· I- mianow.tói.e łttf!1~ • pcnn,uafi" )~Mk nie do~zedł do skutku. Dłjo~, Strasburgu, Metzu i C~·
dzi, te awie kU:d u na· tzoiwą, k\6r11, ~~ s1.~ ~JmUJą. N~at~łło to tnow wskutek. zbyt momx.
.
nych ak~ów fi1mi.1~tb po- Rolriictwem UJ~11Lą, ~ię J•t 2!cze w.ie.t~efo łłmper~ntentu pilo~.
1W t'Wiąztru 2: wylitydem bi
•więea się poboczttemu zaw.o- po:&a tym ,F'ranc11 Ledette 1 ~i„ • Julia.n. u.ltdw1e , powiedział wielkiej afery szpiegowskief, 'W
d<>Wi. Tak na przykład Cha.rles chard ~· Led.eter praatrne kiilka ~an, gdy musJAno wyłll" Dijon Mesztowano dwóch ofl.
Farrel i Ralph Bellamy kłeruf, pr7eszczep16 whioitron~. fran011- czyć mikrofM i pr~~rwać ~ttdy· cerów lotnictwa. R6~eż 1
klubem te.nisowym IW Palm sk1e ina gru11t !callłorm1ski ~ tu cję~ 1 ,~:utny Orzeł ~k 11ę za. małżonka pe.wneio wysokie'8
rings Crosb
ołał do t
ołtzymywać Wllla fr.uicuak1t, a ~bł 1 t&k gwałtowme machał oficera mieszkającego w tyB
nyw!J7or
nix poaiada. plantacfe herbaty. tłkoma, itl zniszctył mikrofon i midcie znalazła się za krata0
~ łfest wła,cicielem atajni wyo- f'{llefy jeszcze wspomnie6, ~e popllltał kable. Tra.namiafa dal· mi.
ruedawno zmarła Jean Ha1tfow ~eh '!'Y'fłód6w ._Czarnego Or·
Poruszenie we francuskłl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w !!ódzłnach wolnych od nakrę ła' była ni~ozliwa. By6 mo- kontrwywiadzie fest tym włt
cania f.ilm6W' poświęcała si~ de mot•, ił ldetownictwo roz~ojni ksze, że Sellier zemał, iż częM
korowa.ttłu wnętrz ł IW tym u• obawiało ei,, ze jt•li lotnik dłu zebranego materiału wy.W
wodtie cles2lyła słę wielkim pO żei pozostanie ·w studio, to je drog~ powietrzną poza granict
· Najmłodszym pilotem oa świe ratując samolot i pasażerów od wodzenłent.
......całkawioie lde.rnoluje,
· kraju.
·
cie jest zapewne dwuna&toletni niechybnej 'miercl.
Czamy lotm'ti, Julian, który
nosi przydomek „Cza.mego Or·
ła", spowodował jut wiele nie•
przyjemno!ci, wskutek swego

lnteresr gwiazd· filmO\VJCh

=:la,i't:~! :;!::t !~n~l~

równłet

1

s

J

:H

wyki/.

."Na1·m1odszr 11·101 s"w1„ ' la

!":;:tu~rc=~:~~n::::i~ i p~y=~ni:nw:;!·~~~!:
on dopttC2'X:!ony
do
pi

Sla41ach Ziednoczonych.
. Młody pilot zdawał sw6j egza
~n lotniczy_;w W8.;1!-nkach ni!•
zwykłych. Mianowicie w czasie
przelotu sam?lotu pasażerskie·
·go. zemdlał pilot sarnolo.tu, pa.sa
terów ogarnęła panika, samolot
rzaś dOS!ła.ł się W: korkociąg.
•
Dwunasto.letn1 Sommers, nie
tracąo przytomności umysłu,
przedostał się do kabiny pilota,
.

zottał

wo

Jotażu,

lłlc się

Wfłl\tko..
ołicjalAyeh eiAJnłn6w

któty

ż~ał c~lująco,

Zg1·nelo 1& pasaz·ero·w· statku
kt6rr 11111·n11

sta

tym SAmY!ll nalmłOcłs!yni
pilotem Stadów Zjednoczonych i
u.pW11~ t~t - cał~go ~włata.
Dwtuia.stoletnł pilot u.skir.ta
się jedb.ak nA „beuobocie" gdy,t
tadAe towarzystwo lotnicze nie

BALTIMO!U;. Parowł~ 11nadbrz:etny 1,City of Baltimore "' pły
nący do Niorfołk w starile Wir•
~in.i& ~e 150 pasd~tai_nJ. ~a pokł~dz1e, padł wc~ota1 'W1tciow
chce go dotychen~ t:aan~uo~ rłm w odl~głośd 14 mil od Bal
wać na stałe.
łimote pa•łWt\ płotnieni. Wielu

I

·

w taJ••nilWCll
~11

-..

1ko1·1cznolc·11ch

paaateró~ zainęło, Liczba. popa !i usłysz~no pr.z~raźtiwy wy'6ach
r2Xmy<ih Jeat bat4io %ńaozna.
1 parowiec w ciągu 2 3 mf.
Na pomioo pośpietzyiy liożne nut, według zaznań świac:łk6w,

łodzi~ rahtftkowe ł •.tatki nad·
hrte~~' Zroq>aczent -paaater«>wie grottuu.i·iiiili się 11& burtach,
dop6ki ogień nie zmusił Ich do
azukama rat11nku w wad.tie.

etanl\ł cały w płomieniach.
'(Według ostatnich wiadomoKi, jeden te statków tabrał 11
swój pokład około 40 pasderów „City of Baltintore''.

Zmii!klo serce złodziejskie ..~~.:be.'W~~:r~ zg~~~l~~~t.

,

dla brata

nieszczesnega aruillka

1-

·

./ Złodm".e]e irtłe maj~ skrupułów CÓW i uzgodnił z !łimi, te 1Spła·
i wiem ~ Cłó~ade~eał~ te
{ nie zastanawia.ją się wcale ci im 1kra.Cbione 170 penga VI ltcit.nit Jest btrdz·o kos~townt,
nad tym, że ich działalność mo- ratach i:niesięcznych.
Dz~eń, w którym skra-dłeJn. pa.·
ż! sp~J?wać mei~ną trage„
Po trzeclt dniach Peirlese ~ nu dok!łmeaty by~ dla mnie
~ę. Otóz, Ja'k do~o'S01 pr~ia wę· łl'iymał prztsyłk~ poattO'WĄ w •ie-iogolnło uc:t~łhwy. Z t•ga
gierska, .z.nala:d s1ę pewien zło- której leżały jeJlo dokU$tnty.. teł wigl4du ~wr-~rn pa~u pit~
dziej w Szegedynie, który od· 200 peng& i list ~l!isany ru,du. Doł~gzam fę1Jt!~G do
~wał silne wyrzuty sumienia prze:z ~iefatcle~o „ur.:Tajem· •k!adtł&nyoh 170 ptn«6, 30
t , ~~6ry z te~o względu cał~o· lliicty RR. kcmmłkował, zt ktor~. proszę wy.dad nł. chorego

wiCil~ za~ł~guie na mia;tt~ n~J~O s]iradł inkasentowi 'W tramwa~ syna ·

· .

.

,

w katastrot.

Student z1hiDnotrzowal profesorów
Gdr ,.o us

nret '

Ii

.t I

k

U
0 Z UCZI ft !0$ a ,,, QWCem
Na unłwet'fyteoie w 111idoie mońd dawał dobre odpowieeni
J'<>w& (Siany Zjednoozone) do· na st4wiane mu pytania. pod·
~o· ~~wa, któ:e wywóła- cz.~ gdy .w zau.dde on mUC:al.
ło "Wtęl)d.& porutzetUe w całym
Dopi~o gdy podczas egu•
ntit~e.
nów pitmienioych wyazła na Jaw
Studtnt Edwud Dru.minon.d, jego cał1kć!Wita. nieznajontMł
ktOry nte naletał 4o n.fJtpuy~h pri0chrilotu, przyznał się dom
na swym roku i : ttttdern pt!!l· f:!O czynu. OozywUei~ został M>
tychmiast \Vyt:zUCótly z Uiniwer·

:l>roduszn1e1sze~o złodzie1a swia dokumenty ł pienia.dl~. z do~
I~ltaisent był . nwinucmu~ za• dostawał si4 a:. roku '14 rok, dota.
.
. .
kumentów tych dowłedzid $tę, dQ:W?lony 21 dob.felD se.re~ 2lłQ• konał
nieprawdopodobnej
== · Przed kii~ku
dniami u mkt· te P~rlese ma ~ clloresfó na dzieJ~· Natyi::hm1ast :twróc1ł 1701 wpt0$t &~~I, A rti.ianowleit pod
_s~ta Daw.ida Perlesoa
l!ru~lieę, zn.a.jdujĄMfo Siłę w p~ng~ praoodawcclfn:, .a. ~O pęn·J eza.1 tiidnągo po.wa~ogo ~gunu
. d'Ztono :z teczki dokumenty 1 sz.pft.alu
go odniósł tfla poliic:ję. Nlllety nu
tdółał , uh1pnoty2owAć
170 peiigo, kt6re a:afo.ka&Q-wał
'
pr;yptt~iczaó, że po t~ pienią· w'iy~tkioh obecnyoh na eali, pro
w. dUu dnia. P.erlesc z:akomuJ l. „Posiadtłem. brata. ~t6ty c:h?, dze. ofiarocl..J.:WCa rug~y ~ nio f~sorów i studen~ów. ,ObC16ni by·
.Jlikow.ał o ;wną.d:lw. mA.Coda~; _ ~~ na l!ru.tlici - pisał ,,RR zglos1.,
h i!łęboko prz~konaru, że Drum-

skt':

.

$ytełtt.

Drwnmond nie błrd7;<> si• fym
P;rzejął. Jego sprawa rozesżłł

I

111ę :t błyskA'WiO>!.ną st:ybkokiĄ
po ~łej CJkolicy i stud~tn otr.ry·
m&ł an.~agernent do wędrowneto
cyrku, które przyjął.
·I

masakrJ
potwornej
. oddal sie w rece

~prawca
_

.„

Z ' okazji 50-cio lecia istnienia
Firmy

władz sądowych

Do. ~~u prok:uraforskiego tygodni w lasach zamojskich
iilosil .się 1 ?<idał V: ręce wład~ chroniąc się p:-zed ludźmi.
Następnie Sierzputowski pie
27·1.W L~Jan S1~r~putowsk1!
sprawca 111esa.m01WiteJ zb~ru chatą 'dobrnął do Warszawy i
we "!i Grz.ymały pod ~1,lbhnem. tu zgłosił się do kancelarii adw.
Dnia 3 hpca r. b. S1~rzputo~ Hofmokl Ostrowskiego. Ądwoski ,~zyszedł do nuesz.lwu.a kat polecił mu udać się ~~
~tki 1 ~szczął sprzeczk~ o PC: władz i oddać się do ich ·.iyspodzt~ maiątku. W pewneJ chwi- zycji, co też Sieirzputo.wski u_
.
li Sie~putowski dobył ··rewol- czynił.Zbada.ny przez prokuratora
went 1 zasypał matkę strzała'
mi. W tym czasie przybiegła 30
l~tnia Janina Pie,t ruszewska.
Szaleniec strzelił do niej dwukrolllie, zabijając ją na m1ej-

w sorawie

Sierzputowsld ze sliruchą wyja.
śnił, że zbrodni dokonał pod
wpływem silnego afektu, spowo-

~6

żony Heleny.
kobieta usiłowała

. :. :'· NIEPRZEMAKALNYCH I JESIONEK
... '- -- · : MĘSKICH. DAMSKICH I DZIECtEtYCH
orygu.ialnych angielskich i krajowych oraz płaszczy
i peleryn do gospodarstwa i przepisowych peleryn
wojskowych.
_

~cia

porozu-

\Vładvaławę Kopeć.
Wybiegłszy na

Siąutowski
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RADIO
SOBOTA, 31 SIERPNIA:

BUKARESZT. „Curetitul" za
mieszcza odpowiedź p. Jerzego
Bratianu, szefa opozycyjnej par
tii liberalnej, na ankietę w spra
wie. podziału Palestyny i problemu żydowskiego.
Uważa on za konieczne przy·
śpieszenie emigracji ludnośd ży
dowskiej w Rumunii, zwłaszcza
tej części ludności, która przybyła w latach powojennych do
Rumunii. Przyczyni się to niewątpliwie do należytego rozwią
zania zagadnienia żydowskiego.
Zdaniem Bratianu, w intere·
sfo Rumunii, zarówno jak i w

DO

dla uzrskan·1a prem1·j ase'-uracu1·ne1·

i

spraw~e żrdowskiei

ranił ~o
gę. Wszelki pościg POiicyjny o·
bał się daremny. Sprawca p.>~wornej zbrodni, jak się obecn:e
Obzało, aknwał się przez kilka

ka!•cego tdcia i

OBOWIĄZUJE

KUPNA. PROSIMY O ZWRóCENIE UWAGI NA CENY UWl·
Premier Chamberlain zaproDOCZNIONE NA WYSTAWACH.
sił do siebie ambasadora Majskiego, z którym odbył w gmachu Izl>y Gmin półgodzinną ro·
zmowę, usdłując wpłynąć na
zmianę stanowiska sowieckiego. Rząd sowiecki jednak, jak
~
A
l
dotychczas, odrzuca wszelki
MOR. OSTRAW A. W miej- lakiernika Rehuzka, który u•
kompromis w sprawie przy.zna·
nia gen. Franco praw strony scowości Ponikle w Czechosło- siłował zamordować swą 20
wacji aresztowano 36-letniego letnią żonę w celu uzyslcania
wojującej.
asekuracji w wysokości 100
tysięcy koron.
Rehuzka usiłował spalić ·sw~
elektrycznym,
prądem
żonę
następnie podpalił dom i wrzu•
cił ją do ognia.

J
·
sit
al.
ziale
po
o
Bratianu
w Rumunii Polsce
i

pÓdworze,

strzelił do

SE GIU

OBEJRZENIE· NASZVCH SALONóW NIE

do swej

Prze· otrzymał 22 odpo'Wliedzi na
schro plan brytyjski. Tylko 5 państw
ratona
~6 się w stodole jednego z gonie nadesłało jeszcze swych od
sPodarzy. Biegnącemu uslłował powiedzi, a wśród nich Portuińzeukodzić w krwawej masagalia. Pozostałe 4 państwa są
bie niejaki Skibiński.
mniej ważne.
Sierzputowski zasypał go
Odpowiedt Portugalii ma na·
drzałami, zabijając na miejscu,
dziś rano.
dejść
uutępnie strzelił w stertę siaCała prasa angielska zwraca
aa, gdzie ukryła się jego żona
na ne,gatywną odpoPotem krwawy szaleniec uwagę
wiedź sowiecką, wyrażając owsiadł na rower i udał się do
że stanowisko Sowietów
ldci6w. Znalazłszy się w ich bawy,
mieszkaniu wystrzałem z rewolwel'll zabił matkę swej żony,

~

· 6.000 PlASZCZY

r.owstańtów hiszciińs!dch

Nutępnie zbrodniarz wybiegł
LONDYN. Do czwartku wie- uniemożliwi iwszelkie
skąd zaczął S'trze· czorem komitet nieinterwencji mi~nie.

ciągu

WIELK·A WYPRZEDAZ

dowanego odczuciem krzywdy
mająi;kowej, jaka go spotkała
-przy podziale spadku.
- Pod silną eskortą odstawiono·
go do więzienia. Będzie on prze
kazany lubelskim władzom są
przeprowadzą
dowym, które
śledztwo na miejscu zbrodni
·

na podwó.Ne,

w

m. lip ca

Sowietr adrzuraia kompromis ·

!C1J,

urządzamy

interesie Polski leży, by spra·
wa Palestyny znalazła należy·
.
te rozwiązanie,
Mówiąc o konieczności współ
pracy Rumunii z Polską na tym
terenie, autor stwierdza, że jest
tutaj nowa sposobność do ścisł ej współpracy obu krajów, po
siadających wspólne interesy.
.W spólne !działania dypl·oma·
tyczne Polski i Rumunii w Lon
dynie i znalezienie podstaw po·
rozumienia się z rządem angiel
skim dla naldytego rozwiąza
nia sprawy żydowskiej leży w
interesie obu państw.

i

Ponieważ nieszczęśliwa

zi:lo·

Nie chodzi tu - kończy Bra· lała się wyrwać z rąk męta i
;ianu - o stwarzanie trudności usiłowała zbiec, Rehuzk• zadał
Anglii i jej polityce koloniał- jej nożem kilka ciężkich ran.
Smiertelnie ranną wyratonej, nie należy jednak zapom.inać, iż mandat Palestyny jest wali dopiero ludzie, przybyli
I do gaszenia ognia.
międzynarodowy.

„ roików
Utanelo 30 g pod
nimi

most

zawalił sie
BUENOS AIRES. · Donoszą z wodował śmierć w nurlacli rze.
Arequipa w Peru, że w pobliżu ki 30 górników.
Przyczyną wypaiłku hył nad·
miejscowości La Croya zawalił
się most na rzece lnambari w mierny ciężar, sam ekwipuneli
chwili, kiedy przechodziło prze bowiem każdego ,i górników;
zeń 80 górników. .Wypadek ,spo t ważył 40 kg.

gd!I

1.15 ,.Kiedy ramie". 6.18 Gimnasty·
ka. 6.38 Muzyka (płyty). 7.00 Dzien·
alk pOl'lilny. ·uo Muzyka (,płJity).
.._11.57 Przerwa. 11.57 Sytnał cza
Ili I hejnał z Krakowa. 12.03 Dziai•
lik południowy. 12.15 Jak cwiębzyć
poga.
wrd&~o~ nuzych aad6w Wiki. 12.35 Orkieatra pod dyr. Fur•
ldlklego i Dakomskiego. 13.00-15.45
Paerwa. 15.45 Wiadomoki gos.podar
Ruch strajkowy jących panuje duże podniece·
PARYŻ.
Cho 16.00 Teatr Wyobraźni dla cizie· wśród orbotników rolnych
CZERNIOWCE. W Komrat dził koło obozu cygaósJiłejto.
w nie, gdyż pracodawcy wypoel młodszych. 16.30 FragmentJ z ope·
doszło do kr.wawej W odpowiedzi na to z zemsty
strajkującym.
pracę
(Besarabia)
wiedzieli
uległ
Quentin
Saint
okolicach
retek i najpiękniejsze walce . Straus
W miejscowości Lehaucourt walki między mieszkańcami a w nocy zebrali się koledzy ra•
silnemu zao•
IL 17.10 Polskie ipieśni i utwory for· w okresie żniw
tqńanowe. 17.50 Darabami po Czet• strzeniu.
z.o stali Cyganami, którzy rozbili obóz nionego i wpadli z siekierami i
strajkujący żniwiarze
IONI - pogadanka. 18.00 Nasz pro·
kołami do obozu cygańskiego,
zastąpieni przez ochotników, pod miastem.
tamtych
w
strajkuje
Obecnie
Pm. 18.10 Program ca jutro. 18.15
plondrując. go "i canillC kilku
stratą
pod
pracują,
którzy
robot1.000
przeszło
stronach
Z&pomnlue piosenki chóru Eryana
Cyganie bez przyczyny zaczę Cyganów.
(płyty). 18.50 Pogadanka aktualna. ników rolnych. W śród strajku· gwardii lotnej.
19.00 Orkiestra. Marynarki Wojenne!.
li strzelać, raniąc niejakiego Napastnicy zostali aresztowa
19.411 Po•adan:ka aktualna. 19.50 Wla
Michała Vasilę, który pr.zecho- ni.
4oiaoki łportowe. 20.00 Audycja dla
Polak6w u granic!\. 20.45 Dziennik
Wiecior.ny. 20.55 Przejfląid prasy rolllonf, 21.0S Muzyka taneczna. 22.50
MADRYT. Dowódca 9-ego 15 odgłosy strzałów osiągnęły
"" 23.00 Ostatnie wiadomości dzien•
skazań
wzgl~de
~ w!tQornego: Pc.ze'11\d pruy i korpusu armil rządowej o~wiad rozmiary niebywałe.
1
wykonano w
dniach
tych
W
Niemiedonosi
Jak
BERLIN.
Aoanllibt meteorologiczny.
czył wczoraj o godz. 11 min. 25
Nieco pótnieJ ten sam do·
śmierci na
:Wyt'ok
sposób
ten
Koz
Informacyjne
Biuro
ckie
Wanzawa U
w Ministerstwie Obrony co na· wódca zakomunikował: Strzela
~ Il.GO Koncert rozryWkowy (płyty).
Pogu!Wń·
morde,rcy
5-krotnym
sposób
dotychczasowy
wna,
nina i kanonada, którą słysza· wykonywania kary
Parę li!iformacji i Prognm na stępujes
_
i§mierci skim.
falro. 14.06 „Madanie Butterfly" miejsce
no w Grenadzie, miała
Jak słychać stosowuy fe$ł
Obserwatorzy nasi' w S1'erra na placu Byków, gdzie wojska przez rozstrzela.nie został znie.,. w 3-ch aktach w wykonaniu 10
Skazany a.a
d 9 •
przez trucie tlenek węgla,
d · ż -.J
zast1U>iony
i
siany
llltbw, cb6rów i orkiestry „La Sca•
la" w Mediolanie. 16.00-22.00 Pr.zer po a1ą, e vu go. z. . ·eJ rano marokańskie urz!ldziły ostat- gazem.
śmierć umieszczany jest w her·
Wiadomolci sportowe. 22.05 słychaó było w nueśc1e Grena- nio swą, kwaterę główną.
wa.
Cela 'śmierci µrządzona ~o· metycznie zamkniętej celi i tam
Ioncttt rozrywkowy. 23.00 ,,Kłopoty da strzały, kanonadę i wybuch
Słyszano równiet strzały w stała na 9 forcie pod Kownem. po.zostaje 7 minut.
~i.ty" - fdltet.on. 23.15-1,00 ł!ranatów. Około godz. 10 min.

żniwa

pod slraza·gwardii

Krwawe walki z Cyganami
I

j

Wybuch rewaltr wGrenadzie

Gazr truiace Zilmiast kul

Prz1w6cfr6w 1owstan:a rozstrzelano

sto!u:e Koti'lf no

m

ulw

' °'

:n.oo

"'uyka tanecma (.płyty).

części

--

„•
Kantłola Ułzildzen sporto11ruch
,

nakazana Przez

Władze

naczelne

ramach akcji podniesie· dzą, rzesze obywateli sp;agaio'·
Bia stanu sanitarno-higienicz· 11ycb wypoczynku i zdrowia,
Dego kraju, Ministerstwo O- winny odpowiadać wszelkim
pieki Społecznej poleciło leka- wymaganiom higieny i porz,drzom powiatowym na terenie ku, pełniąc w~ród najszerszych
~ałego państwa przeprowa· warstw ludnojci misję krzewie
dunie oonajmniej raz do roku nia kultury i czystości.
Wszelkie braki natury sani·
siczegółowych inspekcji urząmiej·
w
<beń sportowych, przeznacza· tarno·higienicznej
o:;cach sportów i wychowania
nych do użytku publicznego.
kontrolowane fizycznego winny być bezBędi\ więc
pn;ysta11ie wioślarskie, baseny względnie usuwane.
Kierownic.twa urządzeń spor
Płvwackie, płace i boiska spor
towe, tory kolarskie, sale gim towych winny zaprowadzić
nastyczne i sportowe, skocznie ksiBężęczki kontroli sanitarno•
ihigienicznej, do kto'rych I.ekanarciarsk\e, schroniska
rze powiatowi będą w czasie
atyczne i t. d.
Miejsca wychowania fizycz· inspekcji wpisywali swoje ullefo i SP.O_rtów1 któ~e groma.· wagi1 p_ouczenia i zarz_§dzenia.

'li

t. u r y •

cmentarza, co pozwala
przypuszczać, te powstanie zostało stłumione i te przewódców powstania rozstrzelano.

I

Sesja n1dzw11z1jna zamlcn:eta
j

Zgodnie z nar»zymi don1esie· sem Zw. Legionistów .jest, Jak
w dniu wc.zoraj-.; zym do·, wiadomo, płk. Koc, który stoi
Ze swej strony dowódca ręcz.one zostało marszałkom Izb również na czele Obozu Zjed·
23·ej dywizji komunikuje, iż Ustawodawczych zarządzenie noczenia Narodowego. Zjazd Le
silni\ strzelaninę i odgłos kara P. Prezydenta Rzeczypospolitej gionistów może więc przynidć
hinów maszynowych oraz wy- zamykające z . dniem wczotai· szereg decydu1i1cych wydarzed
buchy granatów słychać było szym nadzwyczajną sesję 11 slą· politycznych. Nic więc dziwne•
go, że oczekiwany jest z wy·
w okręgu Motril. Detonacje te ską".
W ten sposób zakończony zo- jątkowo dużym zainteresowatrwały pół godziny.
SEWILLA. W swym prze- stał żywy ·w wypadki politycz- niem.
-----------mówieniu radiowym gen. Que· :ie tydzień i miesiąc.
W sierpniu rozpoczną urlop
ipo de Llano zaprzeczył wiado
pożar
mościom, podanym za granicą, "·rypoczynkowy premier Składwedług których Marokańczycy ko.wski oraz szereg ministrów.
BUKARESZT. W Galacu wymieli zbuntować się przeciwko Premier uda się na urlop dopie- buchł wczoraj w godzinach wie
ro po zjeździe legionistów, któ- czornych pożar, który objął
rządowi nacjonalistycznemu.
Generał dodał, iż 6-krotne rv c:łbędzie si~ 8 sierpnia w przeszło 20 zabudowań. W akcji
ataki na Castro Alem i La Ne- "Krakowie.
ratunkowej brały udział straże
W zjeździe legionowym weź ogniowe nawet z miast sąsied-.
vara na froncie biskajskim zostały energicznie odparte. Na 1 mie udział Marszałek $migły- nich. Pożar powstał z powodq
!froncie Teruel pochód powstań Rydz, który ma wygłos: ć do ze wybuchu kuchennej maszyo.kl
--... - ~
l brany:ch przemówienie. Preze- sp_irr.tusowei~
ców trwa w dalszym ci~u.
nłami,

Wielki

w Gal11u

str:4.
po.tu z pilnowaniem. Trzeba będzie na niego zniil
uwaźać.

!Yoralflskl ·.

Musisz mnie kochać!.•.
lflzraszaJące dzieje ntlloścl dzleH'•

czqng z

ludu do· argstohratg

Z taije.mniczych powodów hrabia Tudzie wicz

musfał

po-

lubić niemiłą sobie pcxlobno boga.tą Kla:rę Demską. Chdał
jednack zo~tać jej mężem tylk.'> z naizwy, co młodą małżonkę
dioprowa~ało do silnego wzburzeru·a Tud.Z'iewic.z był bowiem

zaikochainy w biednej dziewozyn.ie, Hance

opryszka!
Zacisnął

-

Otrząsnął się.
Pozabijałbym wszystkich! -

Czernówn.i-e, która ·

zdraidę ukochanego wzięła mo.cno r: o SH ' ; i powzięła pewne
plany, W tym celu zawarła pr.zyijaiń z przyijacielem Tuooiewi-

cza, Antonim Notylskim.
Do tych myśli skłonił a ją przyip.adkowio . ca.potkania Syhila
Goje)!, poda,jąca się za wrolkę
Dem tScy o.pląta.li hrabiego Tud.zó,ewiioza dla podejraanych
celów, gdyż hrabiia n.ie wiedział, że w Ameryce żyje jego ojciec, który ucieokł z Polski pmed wi·elu Laty w dość nńezwy·
kłych wa-runik.ach. Jeden z braci Demsk.iich - Tomas.z, czuwał
w Ameryce na.cl stairym hrabią, wmawdiając w niego, że sy·n je~o nie żyje.
Ale Dembski i jego siostra Klaxa oczekiwali skutków mał
teń&twa, ale„. nie m<>i!ło ich być. Sprawa ta spr.o-wadziła -do
Polski Toma.szia.
Obydwaj braci.a. postanowili wymusdć na Klairze współży
cie z: prizyjacielem Wt"ótki Gojkowej,· panem Anfionii.m.
PeW1?1.ej nocy Tud.ziiewi·czowi µdało się dostać kompro·
mitu}ące go dolwmenity i spa1ić. Następne. go z<:ra:z dni.a Ha.nika
zniJmęła. P1orwa.ła ją KLara, chcąc d·okonać potwornej zems~y
na diz/l;ewczyttliie, kitórą wimła o oziębłość męża. Bracia Demscy, zakochatni w Ha.nce, zakazali sios.trze czyińić kirzywdę
Hance.
Klara jil'<lnoak wymkin.ęła sę z domu, bracia więc pośpie
szyli •Za nią.
Pirzybyli w samą por~. Steroryxowali gramadę zbirów,
na łup których Klaira chciała wydać Hankę.

· · · Alfred powtórzył 1Cozkaz Toma.sza panu T eosiowi, usadowiwszy zdumionego i ciągle niezadc>wolonego pana Antoniego naprzeciw Klary, która położyła
si~ na kanapie i patrzyła szeroiko otwartymi oczami
w sufit, jakby nie wiedziała, co się z nią dzieje. Alfred pośpieszył naitychmiast za Tomaszem.
Zastał brata stojącego nad Hanką, którą poło
żył na swoim łó:bku.
. Na odgłos boków, Tomasz oawirócił głowę i po· wiedział:
~
- Dobrze, że jest. Zaraz zatelefonuję do leKa.rza. To omdlenie trwa za długo. Może jej życie
jest w niebezpieczeństwie. PO!Wjedz mi tylko, co robi
!Gara?
.
Alfrett wzruszył gniewnie ramionami.
- ·Jakby dostała melancholijnego bzika. Poło
tyła się na kanapie i gapi się w sufit.
- Nie. szkodzi. Niech sobie poleży. Idź telefonować. Masz tu zaufanego fokarza ~
.
- Owszem, Jest tu niedaleko taki stary I ale dobry doktór.
·
.Alfred wysze<łł na chwiJę', a Tomasz usiadł przy
Hance. Wziął ją za rękę bezwładną, zimną, pogłaskał
ją, przesunął deHka:tnie ręką po jej czole, po jej wło
sach.
- 'Jesteś pię.łCnal - szepnął, nachylając się
nią. Jesteś moja! Zdobyłem cię! Ocaliłem cię
z potwomych· łap I I każdą rękę, która. ośmieli się
sięgnąć po ciebie, s.po~ taki sam los j~ rękę tego

nad

na chwilę powieki.
Gdyby tak o pół godziny później I...

-

do sie-

- Byłabyś pomszczona tak, jak nikt! Bo ja ciebie kocham!... Do s·zaleństwal... Upaja mnie twój · widok. Mąci mi zmysły, mąci mi rozwn!... Ja:ka ty je·
steś piękna I I ty będ·ziesz mnie kochała I Za fo, ż~
tak jak ja, nikit cię nie potrafi pokochać!... Mu~isz
mnie kochać!... Musisz !.„
Pochyilił się jeszcze bardziej i przytulił s~oją
twarz do jej martwo spoczywających na posłaniu rąk.
..._ Co ty tam robisz, Tom? - padło pyta.nie Alfreda, który wsunął się po cichu do pokoju.
Tomasz podniósł żywo głowę.
- Prędko przyjdzie IE;karz?
l
.
- Zara·z będzie.
- Nauczysz lekarza, oo ma mówić. Po takich
przejściach lepiej niech nie wie, gdz,ie się znajduje.
Niech jej doktór powie, że u niego. Lekarz PQzostanie u nas na noc. A my zajmiemy się natychmiast
IG.arą. Dosyć tego krzyżowania naszych planów! Dosyć! Ten Antoni zostanie z nią dziś! I ty tego przy·
pilnujesz I
- Ja? - żachnął się AHred. - Ty to miałeA
zrobić I
Tomasz podszedł d.o brata.
- Al! Ty zdaje się zapominasz, jali ma być! To
ja rozkazuję i ty masz się mnie słuchać! Zaw.szel
Nie naśladuj naszej siostry. To zawsze się· ·źle koń
czy. Ja nie zwracam uwagi na pokrewieństwo .. Wymagam posłuszeństwa! Będz.iesz mi rad.ził Wtedy, kiedy ja o to poproszę .. Na razie nie chcę rad. Chcę posłuszeństwa! Rozumiesz? I tak jestem za bardzo
pobłażliwy dla was obojga. Należała się wam kara za
kłamstwa! Nawet za ten chwilowy sprzeciw, ' kiedy
tam zakazałem ci siadać do kierownicy. Rób tak
bym zapomniał o tych wybrykach niekarności! ..
Wpa-owadrlsz lekarza i przyjdziesz do mnie. Pomó~1!11Y o Klarze. Czy wiesz, że tam był Tudzi~w~cz?
Pob1h go do nieprzytomności. Może go nawet zabili.
- Może trzeba było go zabrać?
- Nieśli go, nie zakatirupili, to nic nie będzie.
Może co prawda zdradzić tej bandzie, kto my jesteś
my. Ale to nie szkodzi. Dostali taką nauczkę, że nie
ośmielą się nas zaczepić. Zresztą trzeba hy~oby porządek zrobić i z szoferem Hanki. Nie warto. I tak
jeden ma strzaskane ramię, a drugi nie prędko .wyliże się z postrzału w piersi. Będzie zresztą żył.
- Można było skorzystać z okaz.ji i w.yk 0ńczyć
T udzieWlicza.
- Na to jeszcze za wcześnie. ·
· .
Im prędzej tym lepiej. Mniej' byłoby klo-

Nowela

.„sześć

szepnął

bie.

sekund

Rzuciwszy przelotne spojrzenie
w lusterko stwierdził, że bruta lna twarz Chilic'kiego spckoj~
nie spoczywała na oparciu.
Wówczas pociągnął za hamulce.
. - Czy pan zwariował, Józe•
fie? - usłys:zał wstrętny głos
wroga. . . ,
Twardziński nie tracił jednak
czasu. Przygotowanym drągiem
żelaznym zadał mu dobrze wymierzony cios w czaszkę. Chiiliaki, jęknąwszy . cicho, zwalił się
na podłogę. Dopiero teraz Twar
dziński przystąpił do wykonania
planu, który ponad sto · razy
opracował · do najdro'bniejszego
szczegółu. Kilkoma zręćzinymi
ruchami przeobraził swoją o,fia.
rę w dobrze . związany . pakiet,
który znów rzucił do wnętrza
auta. Po chwili zajął miejsce
przy kierownicy i zapuścił motor. Wkrótce wóz opuścił szosę
i torował sobie drogę do małe·
go wzniesienia, ldóre kończyło
1

Naczelni:IC. więzienia z sym- Wszystko poza 'jednym: chęcią
patią spoglądał na mężczyznę zemsty. Zems.t y nad łotrem, kto
stojącego przed nim w źle le· ry zrujnował ~ życie„. ·
żącym uhraciu,
Tw.vdziński rzerwał się z miej
-:--: Wiem o czym myśli pan, sca. Na jego hl.adej twarzy poTwardziński - rzekł przekony- jawiły się rumieńce podniece·
wująco. - Mój zawód udostęp- nia. Również i naczelnik podnia mi s-zybkie poznawanie lu- niósł się.
dzi, zresztą rozwniem pańskie
- Rozwniem pana - rz~kł,
· uczucia. Jeszcze bał'dziej - .kładąc rękę na jego ramieniu.przez ch~ilę się wahał - są- Tym jednak doszczętnie zrujnudzę,· .że pan jest niewinny.
je pan swoje życie i dostanie
__:_ Pan mi wierzy? - twarz się po raz drugi tutaj. Zresztą
Twardzińskiego, na której sze· cała armia poilicjantów czeka
ścioletni pobyt w więzieniu wy- na najdrobniejszą nieostrożność
cisnął swoje piętno, rozpogodzi Chilickiego. Kiedyś wpadnie w
ła się. - A więc.„
ręCe sprawiedliwości, a wów·
- Wiem - rzekł naczelnik, czas prawo pomści na nim
starając się uspokoić wzburzo· krzyw<lę jaltą panu wyrządził.
nego ruchem ręki - aile nie ma
- Barazo panu dziękuję
sądu, który by nie musiał pana rzekł ledwie dosłyszalnym szep
uznać za winnego, wszystkie do tern. - Afe przez sześć lat cze- się skalistą przepaścią, głęboką
wody dobitnie przemawiały prze kałem na .to„.
.
na jakieś sto metrów. Gdy wóz
ciw panu„. .
_
Mała, śpiczas.ta b'ródlCa i sześć znajdował się zaledwie w odle. - Dowody te, lttóre przygo- lat więzienia tak ~o zmieniły, głości kilku kwków od przepatował Chilioki, zasadzkę, w któ że nieufny Chilicki bez wahania śoi, Twardziński zatrzymał go i
rą ten łotr mnie schwytał.,. przyjął go w charakterze szo- zgasił światła.
słowa uwięzły mu w gardle. fera.
.
T wardziński opuścił samo·
- Sześć lat - rzekł po chwili
I obecnie Kurczowo trzymał chód i zapalił papierosa, które·
Tward.ziński bezbarwnym gło- drżącymi rękoma kierownicę go dym z ro·zkoszą wciągał głęsem. - Sześć lat, to bezgr.ani· 1ciężkiego o!w.arlego wozu, któ- boko w płuca. Jednym ruchem
cznie długi okres cza·su, który ry mk.nął z nim .i jego wrogiem ręki usunął perukę i bródkę;
__p mnie :WSZY.&tko ~ZIL
Nadeszła ~ zemsty, I zbliżył się do iedyne~ w oko--

- Nie sztkodzi. Nie będziesz miał wiele do r•
boty, kiedy Klarę się uspokci i zmusi do tego, czet
my chcemy.
- A jak nie będzie chciała?
- Nie martw się o to! To obojętne, czego~
chce. Ważne to, co ma się stać!..
Rozmowę ~aci przerwał Sylwester, który ozna;
mił, przybycie lekarza. Alfred wprowadził go do 11
pialni Tómasza, powtórzył mu to, co polecił brati~
słusznie wyszedł znów do Tomasza.
- Za kilka mi.nut wyjdzie i powie nam, co t
z nią dzieje - oz.najmił.
Tomasz skinął głową.
- Czy to ruebez.pieczny wstrząs? Nie jest wa
l'll ranna, ani zatruta. Sprawdziłem. To tylko wstrzą
To można poznać.
·
- Tak. Lekarz mówi to samo.
Czekali już w milczeniu na ukazanie się doktor.
Wyszedł wreszcie, przy.~lądając się ciekawie obydt
Demskim.
- Na razie nie można nic powiedŻieć - po~
- Zachodzi obawa poważniejszej choroby, c
zapalenia mózgu włącznie. Ta pani przeżyła jakiś ni
- miernie głęboki wstrząs psychi<:zny. Mam nadzi~
że może to przejdzie bez poważniejszych powikh
ale spodziewać się należy wszystkiego najgorszej
To byłaby sprawa ciężika i kto wie, czy nie baui
dziej na„.
·
Tomasz zerwał się z fotelu, podbiegł do lekar
i chwycił go za rękę.
.
·
- Pan musi zroibić wszystko, oo w pańskie) 1
cy. Mo·że zwołać konsylium? Może ją zawiell
lekarzy za granicą? Samolotem? To wszystko
zrobi! Ona rr.usl być zdrrowa i musi żyć! Musil
- W tej chwili musimy zaczekać przynaj1111
kilka )!odzin. Niech się pain tak nie denerwuje.
- Pan będzie czuwał przy niej przez całą 1
Może pan chce kogoś do p~mocy? Mogę panu toi
rzyszyćl
. .
..
·
- I ja też f - dodał AHred.
- To zhyteoz:ne, moi panowie. W tej chwili!
starczy jeśli. zajrzę do cho;rej wczesiwm rankiem.
raz nie ma po co diręczyć siebie czuwaniem ii ~
kojem. Zobaczymy j11.11tiro.
~ · . .
- Pan bierze na siebie ciężil{ą oopow:ie'cll
nośćl - zawołał porywczo Tomasiz.
.
- Tak, przed swym sumieniem i przed
biorę zawsze odpowiedzialność za każde życie,~
mi powierza chory czy jego rodzina. Staram się t
nić wszystko, co jest w mo·jej ludzkiej mocy, bet
pomnień - powie<łział to głosem poważnym i t
szającyrn do szacunku.
- Nie chciałem pana urazić! - odezwał sit
masz. - Ale mnie, nam wszystkim ~leży na jef
ciu i zdrowiu.
.- To pańslCa siostra?
.
. .
- Więcej I Ale to mniejsza. Wolałbym, ł
doktór nie opuszczał dzisiejszej nocy naszego dt
Lekarz skinął głową.
- Uczynię to dla spokoju panów.
. .
Powrócił do pokoju, w którym leżała Hanb
Tomasz zamknął oczy i chwilę siedział w mili
niu bez ruchu. Alfred obserwował go.
· - Co tak siedzisz? - spytał wreszcie nieclec
wie.
Tom as z potrząsnął głową ; jakb"y się budził J
bokiego uśpienia.
- Nic, nic - pa.wie.&iał. - Myślę o Kia
Chodźmy do niej. Tflzeba raz z tvm skończyć!
Dalszy ciąg jutro

licy drrzewa, zbadał jego moc,
przywiązał do niego linę i czekał.'
Po kilku mintttach związana
PQStać w wozie zaczęła się ru·
szać. Ohurzony spoglądał ChilińSiki w twarz szofera i nagle
ogarnięty niewysłowionym prze
raż·eruem, jak .gdyby ujrzał widlllo, wykrzyknął:
- Twardzińskil Twardziński!
- Tak, ChiHoki - uśmiechnął się demonicznie Twardziński - to ja.
Związany nie mogąc oderwać
wzroku od zimnego strasznego
spojrzenia Twardzińskiego, wy-

t

krztusił drżąco:

._ _. Czego„. czego pan chce
ode mnie?
.. ...:!- Łotrze - rzekł Twardzińsk.i, zbliżając się do wozu. Zr_ujnowałeś mi życie, p0onieważ
s~ł.em ci na . drodze. Dziś
mszczę się. W odległości trzech
kroków od ciebie znajduje się
przepaść. Zwolnię koła z hamulców i auto poto·czy się w
przepaść... Głos Twardzińskiego trzmiał akmtnie. - W
ciągu sześciu sekund, które będą dzieliły cię od rozbicia się,
poznasz wszystkie udręki prze·

B°'

I

pewnym ruchem pociągn4
hamulec.
Powoli wóz ruszył z mi~
tocząc się w stronę przep
Już przednie koła dosięgły1
ju pirzepaści. Przez sekun.df
szyna stała cicho, a nastt
szybko zaczęła się .staczać.ł
rażający, obłędny okrzyk I

rażenia zmieszał się z trza~
roztrzaskującej się maszynJ

Na twarzy Twardzińskief
lował się lodowaty spokój,
podszedł na skra i przepal
ujął napi~tą linę, która ci4
ła się od samofoie stoj~
drzewa do skarpy. Wolnymi
chami wyciągnął kilka md
liny. Nagle na skraju przef
ukazał się związany pal
Twardziński pochylił się nad·
przytomnym, uwolnił go z 1
zów i sznur wrzucił w prze?
Nie rzuciwszy nawet spojni
na swą ofiarę, mocnym p~
krokiem skierował się w sb
szosy i znikł w ciernnościad

***

- Znaleźliśmy · go w. stli
nym stanie - meldował ji
z asystentów kierownikowi'
skie)!o zakładu dla obłąka!lf
- Stracił zmysły niech~
rażenia.
wskutek strasznego wstrd
- Nie, nie„. nie uczynisz łe- Papiery jego są wystawione
go, nie uczynisz tego! - Chili- nazwisko niejakiego Chilińlł
cki ochrypł ze zgrozy.
.
go. Gdybym chociaż wicdzi~
Z kamiennym spo~ojem Twar mają oznaczać słowa 11 szc5ć
dziński uczynił krok 0&J?.ł'Z6d ł 1ku:nd", ktąre t»w:farza w kej

·Kalendarz dnia·

3l
ł

LIPIEC

SOBOTA
gnace~o 111: Loy<>Joi,
Fabiusza.
Słowiański: Zdoby·

sława, Miłobrata.
Słońca wsch. 3.54,
~cih.

19.30.

Księżyca

w&ahód

22.27, iZach. 13.45

fantast9ane
dzieie·
ksieżnei-żebraczkl
Oczarowana muzikil Cygana
blichtr
porzuciła

W tych 'd niach zmarł w Bru·
kse:li w wieku 79 lat książę Chimay. Był on małżonkiem słyn
nej Klary Ward, która przed

HISTORIA PODAJE:
1643 Konfeileracja po śmierci Włady· wojną była bohaterką najwii.ęk
dawa IV.
szego skandalu towarzyskiego
1847 Śmierć męczeńsika na srubienicy w Europie.
T. Wriśni oW!Silcieto i J. Kapu~oiń
Pewnego lata do Ostendy, wy
skie.go.
twornej belgijskiej miejscowo·
1914 Ro &j·a ogłaSM mohili.zaoję.
1919 Sej.m iratyfilcu.je Ttraoktat :Wers.al· ści kąpielowej, przybyłą. księżna
sikL
Chimay, młoda małżonka księ·
1<l'M Pod!J>isanie w Moskwie ostatecz·
nego protokółu o granicy poo· cia Ch:imay, spoikrewnionęgo z

kio ·rosyjsk.

11

PRZYSł,OWIA:

,;Nie miara mier.zy, ·a:le ll'ęka.".
KTO NIE WlE, żE:
1-la. świecie jest 38 irepu:hlik.

dworem, która.wskutek swej nie
urody i wspaniałych to-

i

zmarła

w nedz!I

mo brudu i niedostatliu łi$iętna ., dlań wszystkięgo, Ale z czasem ciła się wówczas Cło swej maiE
doskonałe się czuła w tym no· przyzwyc~ił · się ·do tego i mi- o pomoc materia-Iną. Milionerwym środowisku. Po kilkti.ty- łość tej kobiety zaczęła mu clą- ka amerybń.ska nie chciała jed
godniowym ,po:bycie we wsi Cy- żyć. Zaniedbywał ją. a później nak słyszeć ó córce. Wyrzekła
gan znów wyruszył w s;zeroki cdkowicie porzucił. K!laira po- się jej cablrowicie, uważając za
świat na występy i jego kocha- znała . na, Riwierze włoskiego zmarłą. KIMa więc · wędrowała
jąca małżonka udała się wraz kupca1 który zakochał się w niej z kraju ao kraju i piizechodziła
z nim.
i pojął za Ż.Oµę. Pożycie mał- z rąk do rąk. . czasem Kilara
Z początku łechtało ambicję żeńskie' nie· było jednak szczę- stacza się coraz niżej. Jest już
Rdigo Jancsi, że tak piękina ko-- śliwe i małżonkowie po trzech umarłą dla śwjata blichtru i lubieta i księżna na domiar zako-- latach rozeszlf się. Klara zwró- ks.usu. Była .-księżna stała się że
chała się w nim i wyrizekła się
·
·
1braczką i zmarł-a w nędzy.

z

zwykłej

·

~:::=~;:~;::~~: :~ Dlaczego

·

kobieta
zalnJka
·
oczJ
I
k
1
podczas namietnego DOCa

HUMOR WJELKICH LUDZI:
Złośliwość. Dwu 1UI1a.komit}'ch chi· dyikailna

zmiana w życiu cór·
ki amer~kańskiego milionera
UR U
rorgów wyzwało się :n.a s.z.abl~
- Sprawa c~tC> osobista. - po· Klary War.d, ktÓd'a wskutek
Popularny
amerykański
arty72
procent
wszystkich
koJ:>iet
zbyt pociągający, inne Cllatego.
wi.edzifano Trista.n.owd Bern.aiidowi chcieli s ię dwnieczni: pozarl1'3lać swej piękmości została kisiężną sta radiowy, Aleksander Mac ma zamknięte · oczy podczas że je drażni zarost, trzećie dla·
wzajem.
bel~ijską.
Queen przeprowadził ostatnio trwania pocałunku, 3 procent tego, że uznają pocałunek za
- Dopraw.dy? - rzelkł. - A więc
Pewnego wieczoru urocza ·lisię ba<rdzo cielkawe i oryginalne ba- zamyka tylko jedno oko, 4 pro- poważną czynność, która wy•
my . im jui nie wystarczamy.
:żna pomała mężczyznę, który dania, oczywiście wyłącznie w cent :zacZyna z otwartymi oczy• ma.ga skupienia.
dokonał zmia!Ily w jej ż.yciu. initeresie nauki.
ma i zamyka je po tym, a 21 pro
Był to Cygan Rigo Janosi, mistrz
cent ma prizez Cllły czas otwarte
Zdaje się, te sprawą rzasaimi•
slyczkj, o~r,~o~~osy, ~ekawy, \ Artystę zainteresowało ·d la· oczy.
.. .
czą je&t, czy kobieta jest ładna
a e. ~ca e me i;nęlUly mę~~~zna. czego kobiety zamykają,' oozy
Najważr.iejsze. powody. które i miła, a to czy ma zamknięte
~sięzna od pier~szego. W~Jrze- przy całowaniu. Po tygodniu in· skłaniają kobiety do zamykania oczy, ery otwarte, jest rzeczą
ma zakochał:i · się w mm ~ ·Jl?· tensywnej działalności w d~e· <>au są. jaK: ustalił a~for, na· podrzędną. Najważniejsze jest
rruca dla mego wszy~~<>· · lu- dzinie całowania Mac Queen doi stępujące: niektqre kobiety za- to, te arlysta. przeprowadzając
~s.us, bog_:actwo~ ~1'foły 1 szczę· szedł do następując~h
mylkają oczy~ .t~go względu, :że swe badania naukowe, połączył
s~e rodZ'!~ne - i. b~z. s~emra~ ków:
całujący je 'mężczyzna nie jest korzyistne z przyjemnym.
nta wędru1e po św1ec1e za uko·
chanym. Po pewnym CiZasie uda
QQQfiM~QQ884iNMMł4iHiMłQ~ ło się jej uzyskać rozwód i
wyjść za.mąż za Cygana. Był to
skandal towarzyski, który prze2
dłuższy okres trzymał całą Eu~rzed
ślllier~i porzucił łup
.
·
ropę w wieilkim .napięciu. . .
P. Luśka. Inte.res.uje .tę P.anią M.
Mł0 d
d
· - ·.t
W Utka (Stany Zjednoczonel na polkję ·o : ,;znalezieniu" auta, niem, że nie ma anta, am (Yd„.
O Irku sen Pani me 111ie mówi. Błon·
a para spę za miuuowe
dy.n.ka jest P.ani meżycziliw.a.
miesiące na Riiwierze. Każdego pewien złodziej samochodowy w którym śpi dzieoko i pOdał na eka. Udałi się więc na policję i
. Niecierpliwa z Kamionka. Będzie rana widzi się księżnę i jej uko miał ostatnio nieprzyjemną przy jakiej uHcy stoi wfn..
tam im zakomuMlrowa.no o wpły
mn:iana. ·w Pa n.i eyciu, na lepsz.e. Po· chanego na spacerze, a wieczo· godę. Złodzłej ten pracował w
Tymezasem • państwo Schlot- nięciu meldunku o znalezieniu
zna. Pani miłego : iiz.alyna, w średnim
-~.:i
d C
t
zakradał tauer, ·p<>ozyniwszy zakupy, opu niemowlęcia. W ten sposób s.pra
wieku. Czeka Panią izabawa ,z dziec· rem pvuczas, g Y yg~ wys ę~ następujący sposób:
1
kiem. Kłopot pieniężny.
pował w restauracji, piękna ko· się do stojąc~h na postoju cię· ścili mag~yin: · Wyszedłszy na wa porwania dziecka zak<>ńczy
_
Pittsblłl'gh. • Sen Pański przepowia· bieta Sied'ziała w pobliżu i przy żarowych aut, udawał $ię w nich ulicę, stwierdzidi · z przeraże- la się szybko i szczęśliwie.
"' da. Panu podróż d·aleką i .zmianę na słuchiwała się jego wspanialej na drugi kraniec miasta, tam je
l~s;ze, w a:wie,zku e <Ztagramcą. Op
·
d C
trzyma Pan J.is.t, łub papier urzędo- grze. eW10ego wieczoru, g y_ y ogałacał i wstawiał.na łaskę lowy. Jeśltt. odpow.iedi iz dwnmita.tu je· gan
piękny sposób wykoMł su.
szcze nie nadeszła, to tradzę zwrócić smętny utwór cygański i cała
Przed pewnym czasem lło
się w t.eii &prawie de> beaipłatnej oo· sala drżała od burzy oklasków, miasta pr~jechali ze wsi wor·adni prawnej „Os.ba.mich .W:iadomo· księżna wuliszona do łez, zbli- zem ciężarowym państwo Schlot
śai;: Ola Kasztelanka. Będą ;akieś żyła się do niego, ujęła jego gło taiuer i zajechali przed wie!lki
zarobki. Miła znajomość. Radzę :za· wę w swe małe dłonie i Wycisnę dom towarowy.
.
cieśDić znajomość IZ szatyin•ką, niil· ła pocałunek na jego C?;Ole.
.
Podozas gdy państwo SchlotdiaWl!l.o poznaną. ·Piani Nata&Za poc:i;rPo pewnym czasie C.y-<an.
udał. tauer znajdowali się w magazy6
ni miłe !l<irkupy.
Otwock - 166. Będzie irc>.zmowa o się ze swą małżonką do rodzin• nie, .złodziej samochodowy otwo
polityce. Ujrzy Pan przestępcę. Cze· nej w.si . cygańskiej na Wę rzył drzwiczki, usiadł przy kie·
ka Pana 111.iesipodmany urobek. Kole· grzech, gdzie milionerkę, księ• rownicy i ruszył z miejsca. Gdy
dize wróżę 111.iedia.leką d.a~ę. Opisa...e żnę otaczały brudne k_obiety i złodziej stwierdził, że nie jest
my 111.i'e ws~azują tałiznna.nów ~ t. p.
J_
K. K. 37. ;w irodw hidącyim na Lo· dzieci, odziane w łachmany. Mi śledzony, skręcił w boczną uli-

Wyni-1

Mimowolni.
·
P
.
O
Jrwaci
dzieci
z obawr
karii ·
na drodze

'lumaczenl·e sno'w

I

w

K

terdi wyu.a Pan naj~ej sfawikę .
Cze:ka: Pana podróż 111iedalelka. Na·
ctejdz:ie list, .Lub papier urzędowy. Cho \ NOGI CI SIĘ POCĄ '
r'>ba będzie u cmajomych.
STOSUJ
PROSZEK

czkę, zamierzając

OINO'l

·Na n1alej wokandzie•••:

ZI oś I i wJ I ok_a to r._
t

c~rli:

„Nieco o naszej walucie··· -

A. E.J Walery Skrobek, 'do- po kątach, wolały za .Pa.nem
zorca domu przy ulicy Prostej, Walerym: „Złotówka!!", a nie·
jest bardzo nielubiany przez Io- szczęsny dozorca sechl ze zgrykaforów. Ma do nich bowiem zoty i wreszcie podał pana Gna
wieczną pretensję, jako że za ta do sądu.
otwieranie . bramy nigdy nie
N a rozprawie pan Gnat br.owpływa mu więcej, niż zloty nil się nader umiejętnie.
dziennie.
- Proszę sądu najwyższego!
Szczególną złość żywi pan - mówił. - Zlotówk.q dla dqWalery do lokatora Ignacego zorcego to żadne przezwisko.
Gnata, który wraca co noc o pól Nima się o co obrażać, porńe
do dwunastej i wręcza dozorcy waż że 'dozorca i złotówka jedhrabiowskim gestem groszy pięć. no i to samo.
- Jakiem sposobem wyżyć z
Niech pan sędzia przyuważy,
takiemy lokatoramy? - mruczy że złotówka - to forsa. Tak?
wówczas pan Walery. - Już le A forsa , wiadomo, to grunt.
pi dzfadem pod kościołem się
Grunt, to ziemia. Ziemia, to
zostać, bo tak czy owak zlotów- matka. · Matka, to kobieta.
ka bez dzień się uzbiera.
Kobieta, to anioł. Anioł, to
Powiedzenie to bardzo przy- stróż.
padło do J!usłu panu Gnatowi,
A stróż to przecież dozorca!
który też, ku uciesze lokatorów,
Znakiem tego powiedzieć na
począł nazywać dozorcę „panem d.ozorcego zlotówktt, to żad.na
Złotówką".
.
obraza, bo tak jest faktycznie
Przezwisko to przyjęto się. rzeczywiście.
.
Co rano słychać było, jak pan
0
Gnat ze swego okna domagał \
.
*
si~. żeby „pan Złotówka" zaSąa skazał pana Gnata na
mińl/ śmiecie, dzieciaki, ukryte dwa dni aresztu z zawieszeniem.

tam

ogołocić

samochód. Obejrzawszy się ·d o
tyłu, z przerażeniem zauważył
w aucie śpiące niemowlę. • Był
to 4-miesięczny syne<k państwa
Schlotta'l,ler. .
Spostrzeżenie to tatC przera·
ziło

złodziej.ą.,

że

PRzvPRZEZIEBIENIU
G.RYPIEi KATARZE;.

zatrzymał

•

I

.

Plilildnia irdowa

Rolf a Nelsona

wóz, zeskoczył i pobiegł tM"Zed
siebie. Wiedział bowiem <losko·
na.Je, że oa czasu porwamia .drzie
oka Lindbergha w Stanach Zje·
dnocronycli za porywanie <łzie·
ci grozi Ikara śmierci i wiedział,
że posą.dzonoby ito o chęć porwania dziecka śpiącego w aucie.
Z tego wzi,!lę'du zaitelefonował

nKarołkowa", Dochody męia wms-- tyciu. Będzie choroba i zmartwienia.
iną dobiei:o w iroku :przyszłym. Obawy Pieniędzy, na które H~y Pani nie oc~ d·o S}'III& s.ą ' na 11zczęś-cie nieuzasad trzyma Pani 111igdy. Syn ofrzyma 111ie·
nione. Należy i~ak Z\Vracać 1t1a 111ie· ba.wem bardzo dobrą p<;>sa-Oę w faihrygo baczną uwagę, gcłyż do~1ał się w ce pod War sz aw ą. Wyprowadzi się
de towarzylitwo.
on z domu.
Sąsiadki cą w,zględem Pani uspo:so„Fran. Mog." . PowiOJi~ ·P~ .czym
bione bardzo fału~ie, nie powinna prę~z ej y;~co!ac swo1e. p1~_iądze,
Pani być względem nich :zbyt szezera. gdyz gro.z1 Im pow~:t.ne n1i:bezp1~eń
Oczeikuje Pani~ crlewielika. wygrana I &twio. Niech Pan rue las.zezy cę u
CZYTAJCIE
na loterii.
w:i~k s~y pr-0cent i. o:dda. je .do _ła;k.i.e„WESOŁE WIADOMOśCI"
„ NiU.z:ecz.ona .iue. k oc ha pgosK Ow1ęks2'ego banku - nailepi~J do
" zoIer S •
CENA 10 GR. Pa.na. Do małżeństwa nie dojdzie. Bę · Zo~a wyzdrowieje całkowicie.
W
d:i:ie S!Pr":wa s~owa. OtrzymaGla P":·n 1939 r . uroihi Panu syna, z któreg„
propo~yc,1ę IZ4lllaGlY .Posady. Pr011z~ s~ę będzie wielka pociecha. Powinien wy
zgodzić bez ~:hania, g.dyi opł~ci się strzegirć się Pan hazudu: wyścigów
to Panu sow!Cle .. W .domu będzie cho i kart,, gdyż o smutne potlknńęcie bair·
dzo łat wo .
Na szlaku kolejowym Wą coba, na 5zcxęfo1e IDUg;rGźna.
.„Muria S."•. S:pi;awa. o k.tórej Pani „Elblądzka". Józef ohee się żen.ił_:_
growiec - Grylewo znaleziono p1ue
n~e ~ad\l:/e a1ę ru~ełme do COZ· kocha Parną i rest godzien ri:aufaGlla.
zwłoki mężczyzny, liczącego o· trząg.ania 111a amach pis~. Pr~szę Należy mu wszystko opowiedzieć. Gdy
koło 30 lat, który miał obcięte przy1ść do mnie_· na seans osohlS~Y Pani to uczyni - przebaczr Pani ,
przez koła pociągu obie nogi. 3-7 pp. Mój a.dr~: Piusa XI 37, m. 8. jednakie gtiyiby ~ um mia się w
Dochodzenia wykazały, że bvł „z. Z." ·Sta.n:ow.mo .nie iradzę Panu przyiSzłości dowiedzieć - zrujnowało
wyjeżdżał z Pąlski. Czeka Pana bo- by to waue O'bopólne szczęście. Rato nieszczęśli.wy wypadek.
wiem, zamiast poprawy losu - nę· dzę Pani wziąć sobie moje słowa. do
dza. Informacje Pana są z gruntu f ał serca. Czeka Panią dość duia wygraszywe. Osoba, o której Pan pisze nie na 'Ilf. loterii.
KUPON wa!ny tylko do sobof!y
ma wcale ochoty do ·wyjaz.du. Powi· , . - - - - - - - - - - - - . _
włąc znie. Bezpł a tne nuadki prze·
niM Pan wystrzegać się kąpieli :rzecz
ciwsłoneczne do okularów, pozwanych, gdy:t widzę grotące Panu z tej
lające
cziy tać w
najsilniejszym
strony 111iebezpieczeń.stwo. Unikać a.I·
upr awniający do uzys kania blt!.z·
~łońcu otrzyma ka7.dy przy naikoholu! Cze.ka
1940 ;r. niewielki
płatnej porady tycic>wej Rolfa Nel·
mniejszym za.kupie s z kieł w Inst y·
spadek, otrzyma Pan kilka morgów
sona na famach dz.iennika. Do u.
tucie Filtor ex de Paris, Kredytowa
gruntu .
słu załar.zyć dlltę .urodzin, adres
9, naprze ciwko Redakcji. Dobiera „Ciekawa Franciuka B." W cill!itu
, ~~ z i'' tan.a. n'l kt;re Czy teln!k
nie na m ie jscu
n aj b!iż.czych l rze: h bt nic gc·d nego
pr:ign ·e uzy,kat odpowiedź
specjalnej uwa~i nie zajdzie w

s

Kadłub

bez .nóg

KUP O N

'v

Palli-------------•

'

•

Starszy „brat· słorieCZl1Y''

-

-·

\Vpadl ·DDd DDdtl

W Pakości pod lnGwrocła„
;wiem przechodzący prze.z moaf
kolejowy nad Noteci~ 18-letnl
W
Jan Owedyk wpadł pod pociq,
którego koła obcięły mu głowę
IW' Je~oranach pod Pińskiem' szy brat słoneclny natychmiast wie ufęty l odtransportowany [ Oszustem o.kazał się Fiodor i odrzuciły ją na odległość prte·
zainstalował się jakiś sekciarz j dokonywał śWiljceń . i robił z do Pińska.
Miakut.in.
I szło 15 m.
w ~eb~s~~ hab~~ i.~o~ąc ch~pów probo~~6w. Gdy ~-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~·
SWOJI\ rehg1ę, rozpowiadał o dnak sprawą zainteresowała się
wielkim
rozroście
braci maskowanie,
policja i oszustowi
słonecznych.
Se.kta religii
ta poszukidrapnął~roziło·
on .w zdenie·
wała kandydatów na duchow· wiadomym kierunku.
nych dla licznie otwieranych pa
Rozesłano listy gończe. A te
Ta1·emn1·łe
rafii. K~zdy wyświęcony kan· oszust chodził w niebieskiej su·
.
I
•
dydat m1~ł ~trz~ywać wyso· taonie, więc był znaczny i ka·
W pokojach umeblowanych w pokoju i więcej nie wyszła.
le stała buteleczka z re.szt&.
kie. ga:te 1 miał mie.ć byt zape· zdy łatwo go rozpoznał. Ta przy ulicy Chmielnej w Warsza
Służba pokojów umeblowa· mi trucizny i kartka napisana
:wniony na całe życie.
sutanna też spowodowała, ze wle zamieszkała przybyła z Pod nych zaintrygowana długim mil przu Gajowniczkównę o tf'e·
Zgłosiło się wielu chętnych, onegdaj został on w Warsza· łę:źa nauozycielka miejscowej czeniem lokatorki otworzyła ści: „Moim zabójcą jest ten, kt6
którzy posprzedawali swoje ma
s7Jkoły powszechnej Leokadia drzwi i zastała nauczycielkę le- rego kochałam". Nazwiska „za.·
;,tki l pieniądze wpłacili do Zł••
Gajawniczkówna. Zamknęła się Z2'Cą na· łó.żku bez tycia. Na sto I bójcy'.' somobójczyni w UJcie
wspólnej kasy sekty, za co star
OZ O
I swoim nie podała.
·

OSiadf

bezSfODeCzDej Cell krymiDBfU

M•II OSI„ „ za.b•I
· • lk'e··
·1·a
. ··-·n.aUCZfCle
sam'oba·istw·a· wu1·as"n1·a trag1·an·, . 11·s·1
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Zosi

i>emonstracvinv pog· zeb patriarchy
. BIAł.OGRóD. Wczoraj odbył
sit pogrzeb patriarchy Barna·
by. Wszystkie sklepy były zam·
knięte.
Całe miasto udekoro·
wano tałobnymi chorągwiami.
W pogrzebie &pośród osób oficjalnych wzięli udział jedynl.e
dygnitarze, zaproszeni prze.z
czynniki cęrkiewne,
Radę r~gencyjną reprezento·
:wał regent Stankovicz. Ksiązę
regent Paweł l>_ył obecny na na·
hoteństwie tałobnym w Lubla·
nie• .~ pogrzebie nie wziął uc!riałU ani jeden minister. Na
cHle konduktu iiiesiono chorą·
giew ce.rkiewną, podartą pr ie'
tandarmów podczas starcia,
które wynikło w dn. 19 lipca
przed katedr'Przed trumną nlesiono or"de·
ry zmarłego patriarchy. Nast~p
!lJe kroczyło 400 duchowny:h.
irrumnę niosło na przemian du·
t howieństwo oraz członkowie

chanie. Za trumną poslępowała
rodzina zmarłego.
Następnie regent Stankovicz,
korpus dyplomatycz~y oraz .b.
premierowie, b. ministrowie
oraz posłowie i . senatorowie,
klórzy otrzymali zaproszenia.
Kondukt ciągnął przez mia·
sto przeszło półtorej godziny.
W pogrzebie wtięły udział 30
tysięczne tłumy. ·
.
W czasie pogrzebu na placu
Slavia po przejściu konduktu
doszło do demonstracyj, wywołanych przez członków opo·
zycji, wznoszących okrzyki prze
ciwko rządowi i katolicyzmowi.
Zaalarmowana Za.ndarmeria pie
sza i konna interweniowała kil·
kakrotnie. Ilość po-turbowanych,
czy rannych nie da się na razie

wiła

dZiecko
kochankowi
a sama umknela z innrm

Antoni Stacłiowicz

z

Wło

ga kochanków miała być czym pozostał sam z 'ćlzieckiem I nie
wiedząc co z nim pOCZł\Ć, obszedł wszystkie zakłady wycho
wawcze, nigdzie jednak nic nie
wskórał.
Nikt dzi~ka · ni•

cławka zamieszkał z kochanką zakłócona.
swoją Genowefą . Szylińską w
.Ale to były pozory__, bowiem
War wie. Wynajęli mały po- Szylińska poznała w Zaciszu w
koik w Zaciszu za Targów- sąsiedztwie innego mężczyznę,
kiem. Owocem ich współzycia który jej bardzjej przypadł do
był chłopczyk, który ostatnio gustu, anizeli Stachowicz.
.
skończył 4 miesiące. Pozornie
Niewiasta rychło porozumianic- nie zapowiadało, aby zgo- ła . się z tym drogim i w tych
dna harmonia współżycia dwoj· dniach drapnęli oboje w niewia

domym kierunku.

Stachawicz

chciał.

Nie chce go ł Stachowicz.
Zdesperowany wreszcie zgłósił
się do policji, składając o swe!
niedoli meldunek.

Ila-;.._

Austriacki
„labr1kant"
z
Gorlic
· ·
maiatek od w rszawskiego kupta
·
wrłudził

Pocli<idzący z Gorlic obiwa· dzmi tymi wyjechał do Gorlic z i Landau nie wra.cał.- Woliee lt·

tel austriacki Leon Landau pod zamiarem jakoby przetranspor·
czas
W Serajewie 'doszło rownid znał bytności· w Warszawie po· towania do Wa-rszawy urzą-córkę bogatego kupca dzeń 'swej fabryki.
do· demonstracyj, w czasie któ· Bruchę
Zającó.wnę. Oświadczył · W kilk~ . dni ·po tym przyjerych zniszczona została filia resię o jej rękę l został przyjęty. chał znów do Warsza'Wy, zabadakcji białogrodzkiego dziennizwiązku cetnikó.w: (powstań· ka - ,Vreme". Poza tym panuje Niebawem odbył się ślub ry· wił~ w towarzystwie &.wej mło1
tualny. Młody .tnałtonek otrzy· dej żony dwa dni, po czym zno·
e6w).
zupełny spokój przy zachowa·
mał od teścia na rachunek po- :wu odjechał, ale .tym ra.zem juf
Na wł(JoK' lnunny łłumy lClę· niu policyjnych środków ostroi
sagu 13.700 złotych i z pienię· na zawsze, Minęło wiele czasu
Słychać było głośne szlo- noś ci.
ustalić.

uty.

w aczarh matki znalazła śm~erc

go do Gorlic wyjechał teś6 f1stwierdził, że vi Gorlicach · jelo ~
z!ęć nie posiadał żadnej fabry·
ki ·j dawno jut z · tego miasta
wyjechał.
.
. Nie pozostało ni~ innego ;u·.
zawiadomić policję, która roz~ _
słała .za spryciarzem li~ty goń•
cze.
.. •

.Służącapojmana
D.or1waczka
··
d
zieci
·
·
przez 11olicie

Na autostradzie Kraków - jąc na spotkanie. nadchodzącei
Wieliczka wydarzył się w Wie· do domu matki, wpadła pod
została
liczce ~miertelny wypadek, któ wymijające się samochody, pozwiązku z zaglnięcfem t 4 skiego z .R embertowa, zagin~ła do Remoerfowa, Skł\Cł przył„ ·
rego ofiarą padła 5-letnia Ire- nosząc ~mierć na miejscu.
letniej Heleny Kędziei-skiej, któ z dwojgiem jego dzieci, przepro chał Życiński i dzieci swoje roa
ea Czapurówna, która iwybiegara jako służąca _Teofila Życiń· wadzon-0 dochodzenie i rzecz poznał. Jak się wyjaśniło, Kę·
została "Częściawo wyjaśniona. dzierska rozkazała chłopcom
KP.dzierska udała się do War· mówić, ze nazywaj I\ się tak, jale
sza~ i zatrzymana została w ona, a chłopcy w obawie zabi·
NaCł pogranicznymi gromada- szyb : zniszczvt plony, za§ w
okolłcach dworca Głównego cia ich przez słuiącł\, która tyni
mi Olchowiec i Polany tut na Olchowcu nastąpiło dwukrotne
przez policjanta.
groziła, tak właśnie mówili.
«iranićy. polsko • czechosłowac· oberwanie się chmury. skut·
Tłomaczyła się ona, ie w po·
Z jakich powodów Kędzier•
P ARYż. Magdalena de Fon· szukiwaniu pracv przybyła pie
klej na terenie powiatu kroś· kiem czego Wisłowa iwystąpiła
ska
porwała dzieci i có zamie·
z
brzegów
i zatopiła pola, wy- tanges, która dokonała zam~chu szo z
nieliskiego przeszła gwałtowna
Wierzbnika
i
zabrała z rzała z nimi zrobić, na razi•
rządzając bardzo duże szkody w na b: ambasadora Franc11 w sobą swych braci. Tłomaczenie
huru.
wiadomo, odmawia bowiem
nie zebranych jeszcze plonach. . Rzymie de Cbam~rU?",. została to wydało się policjantowi po- nie
W Pola~c1i gra"d większy
ona wszelkich zeznali.
skazana
na
rok
więzienia
z
za·
e,zet'ha laskowego wybił wiele
Dalsze dochodzenie trw,..
wieszeniiem oraz na 100 fr. dejrzane. Dla peWnoki odprowadził całą trójkę do izby za·
Chłopców oddano rodzicom.
grzywny bez zawieszenia.
trzymań dla nieletnich. Chłop·
cy twieirdzili. że nazywają się
Sąd Okręgowy w Poznaniu letnią, Rebekę Abel, którą za·
Kędzierscy.
1kazał Wł. Napierałę na 7 lat dusił Ur~nek, Napierała zd,
Gdy jednak' rozesłano telefo·
ULETZ. W kopal:.i St. Joseph
włęiienia za dokonanie napadu natknąwszy się rw drugi111 po•
nogram
o
zaginięciu słuzącej z nastąpił wybuch. 14 górników
r1bunkowego wspólnie z nieu· koju na siostrę zamordowanej
HAMBURG. Ksiązę Kentu z dziećmi 2ycińskielło, dano zuć
zostało rannych, 1 zabity.
jętym jeszcze Marianem Urban 82-letnią Florę Fiszej powalił małzonkł\ .przybył tu wczoraj sa
kie111 na sklep kolonialny w Ka ją na ziemię, skrępował, po molotem, udając się w dalszą
simerzu pod Szamotułami.
czym wspólnie. ograbili miesz· podróz wypoczynkdwą do róz·
Pandyci wtargnęli do wnę· kanie i zbiegli.
nych krajów europejskich, m.
b &a sklepu, rzucili się na 70
in. do Polski.
,
Wczoraj wieczorem na szosie Ripp jak i pozostali trzeł oa~
w powiecie tczewskim samo· sażerowie: inż. Mazurkiewicz,
chód prowadzony przez inz. Marian i Irena Bartniccy do·
Rippa z Gdyni wpadł na przy· znali poważnych obrateti i od·
droine drzewo. ulegając rozbi- wiezieni zostali do n:pitala w
ciu.
Gdyni.
Właściciel . samochodu

w

Grad

tłuki

szyby i p1ony

I

Za zamach na
ambasadora

oa

Zbrodniczy

rabuś

przed

sądem

Ksiestwo Kentu
W Hamburgu

Samoth6d
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Piekna
uroczystośi w Zamościu
· · · Obiwatelstwo honorowe _ dla
piechotv
pułku

ZamoJsl<l pułlt piechoty Legio pomnika Pierwszego

obchodził wczoraj uroczy·
ście 'więto pułkowe. Z okazji

-~ Marsżał· rezerwiści, przedstawiciele mia

ka Polski Józefa PiłSu:dskiego.
W godzinadh wieczórnych na
święta miasto Zamość nadało błoniach pod miaste.in: odbył
honoro- się apel poległych. Na uroczy·
Pułkowi obywatelstwo
• zaś uc hwa łY s t oś Cl· ob e~ny b Yl '
we na po· d stawie
gen. Olbryc ht •
korpusu oficerskiego tego pul· wicewojewoda Długocki i sta·
ku m. Zan,iość zostało odzna.~zo rostowie powiatów .zamojskiene oficerski\ oclinaką pułku.
go, tomaszo'\Vskiego i biłgorajwi przeddzień święta o godz. skiego,
przedstawiciele urzę·
l•W
9 rano w wojskowym kościele dów, instytur.yj i organizacyj.
Garnizonowym odprawiona zo· · W dniu święta z · wieży ratu·
stała msza św. za dusze ·pole$!· sza odegrano pobudkę, następłych ł zmarłych tołnierzy puł· nie odbyła się msza ~. polo·
ku. Po mszy złozono :wieńce u wa na błoniach. Pole codzien• alóR po&DPika }łole~łych i u stó».l nych ćwiczeń zap_ełn.ilp wojsko.
nów

-

.

Wrbuch w kapalnl

sta, delegacje organizacyj i nie·
zliczone rzesze społeczeństwa
zamojskiego.
Po mszy św. nastąpił akt na·
danta
· pu łk owi• 0 b ywa t e1stwa h 0
norowego przez m. Zamość. Po
tej uroczystości nastł\piło wrę·
czenie odznak pułkowych, którego dokonał płk. Sosabo.wski.

wpadł

na d1zewo -- ~ ·

m::.

. Kotn11nislyrzn1 bote_
I nm Wroniej
W1kr1de.-Dkregowego Knm. Partii Komunist.

Policja wantawska ·od pewn„go.\ (Pawła 4), Izrael Rakower JMarJaoii·
Już czasu przeprowadza· akcję likwi· eka 24), Zysla Wegmajster (Twar4a
dacyjnlł w.obec niektórych grup kolllu 28), Natan Rubinilcht ~roch11al!M
nistycznych. Ostatnio natrafiono na 18), Chafa Henran (Mila Jl), Heleu
trop dzialaliaoścl okręgowel!o komi- Piwowarczyk (Puławska 51), Juliaf
tcłu partii komunistycznej. W zwląz· Rydygier l Chana Kaplaa fZielu U).
k11 z ł~ nocy wczorajsz~J ctokonano
Spośród ~żej wymleniouyclt Ry•
kilkadziesiąt rewb:lł w rótnych punk· dygier pełmł. funkcle; sekretarza ~
•
k
lach miaśta.
gowego koJWtetu, Piwowarczyk tnad•
Oficerską odznaką puł ~wą Przy ulicy Wroniej 64 1'ykryto ho· lllla się· kolportażem bibuły
pro•
odznaczeni zostali m. in. Zwią- tel partyjny dokąd przyjeżdżały oso· wincję. Podczas rewizji znJ!eziollf
zek Oficerów Rezerwy R. P., by z. P!owincji. Aresztowal!-o .wiele o· wiele .obciążającego materl~u, dn•
starostowie zamojski biłgorai- sób,,wsr6d ~tórych znaleźli się człon- k6w 1 notaie~, które ~oprowadzłlf
. .
k. '
b
kowie kolllltetu warszawskiego: Mo-l do pochwyc11ma tropu na prowiucf•
ski 1 tomaszows i, oraz
u.r· 1szel< Cukier
(Dębińska 1) notowany Dalsze ~QOhodzełlie. trw„
mistrz Zamościa.
.już ia komlllUzm, &lama Przysuski
-

„
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\
TADEUS%. .RYS

~ „Oficer konwoju przy$ta'wiał sf'ę Cło Tani w w~e, Tania
clloiała przejść do innego przedziału, ale kapitan żandarmerii
ujął .ją w pół. Tanię wyrafował krzyk, kitóry romegł się nagle.
Kapiitan. zatr.zvmał haml111cem pociąg, pobiegł do wagonu skąd
dochodził go krzyk. Leżało tam kilku zaibitych, ramnyoh, i wśród
krzyku okaleczonych opowiedział mu starszy żołniier.z, a }n'zy·
azyną buntu byJ brak wody w wagonie.
.

Starszy żołnierz odkaszlnął i opowiadał dalej:
- Powiadam :wtedy do żołnierzy: trzeba ich
uspokoić kolbami, inaczej nie damy rady.
. . Było nas .w wagonie sześciu: krzyk był tu taki,
że z innych wagonów wołali do nas, żeby się uciszyć
bo~ im nie daliśmy · spać„.
'
Mogło dojść do buntu w całym pociągu„.
Kapitan odeZWa.ł się:
•- ~acja, zawsze trzeba przerywać te bunty, zamm ll4e wybuchną„.
- Właśnie dlatego też kazałem walić po łbie
kolbami - opowiada żołnierz - ale ta banda jeszcze
bardziej rozwydrzyła się i waliła nas z po!Wfo.tem
pię~ciami.„ Rzuoili się na nas, chcieli wyrwać nam
karabiny z rąk„.
- Bunt, psiekrwie„. - ryczał kapitan iaindar"-

merii.

. - Tak, was.ze ółaliorodńe, praw'dziwy bunt! W:idzieli, ~e nas jest tylko sześciu a ich taka masa,
chcieli· nam wy.rwać z rąk kolby„. Kazałem wtedy
nałoży~ bagnety i walić tak, żeby foh uspokoić„.
~;..
r·to dopiero, wasze błahorodie, pomogło.„
Banda uspokoiła się z chwilą, gdy pociąg stanął, knyc2:eli jeszcze na mnie sukinsyny, ale już buntu nie
było„.

· - Mołodiec bracie - klepał kapitan p-0 l'am1eniu starszego żo.łnierza. - . P.okaż no, który z nich
najgłośnięj-. krz.yczał? -Kto był pr<YWodyrem tego bun-

-.?

._· • -

Pan1e kapitanie, ki~dy ta cała hołota na ra.z

krzyczała ..•

- Ale który z nich najbezczelniej l'Yczał?
- No, tych co najgłośniej buntowali się, uspók9ilem od razu„. Leżą tu na podłodze„.
. Spośród więźniów, w kącie wstał nagle wysoki,
postawny mężczyzna~ posunął się kilka kroków na·
przód, zbliżył -się do kapitana i po.wiedział:
- - Dla<:zego nie każe -pan ratować nnnych?
Oficer odwrócił się twarzą do więźnia, który tak
śmiało mówił i głośno burknął:
„
- - O co ·chodzi?
- Dlacze.go ·nie każe pan °rat:ować rannych więź·
.niów?
.
-.- Jaki·pa·n-?.: co·za·pan dla ciebie jestem?
lWięzień powtórzył:

-

Dlaczego pan ·kapitan nie każe l'atować ran•

aydi?
.
.. . . . .
.: - A kto się ciebie pyta o zdanie?

.

ez~taj~le

. :;-··-·zvt1E KOBIECE

·. : ' : • '"t~ • •:: ,.

::

;

•

.·; ·.· c e ·n -a
<'

-

- Nikt m.nłe o z'danie nie pyta, ale widzę, ile tu
jest rannych, których można ratować... Przecież pan,
panie kapitanie jest również człowiekiem, czy nie żal
panu tych wszystkich nieszczęśliwców?
A.ole kapitan nie odpowiedział mu, tylko zwrócił
się do swych•ż.ołnierzy:
- Hej chł.opcy, - dajcie mu tak, żeby mnie popamiętał. To on chyba organizował ten bunt„.
- Widzę, że pan nie jest człowiekiem, tylko
psem - powiedział spokojnie więzień, ale kapitan już
tych słów nie dosłyszał.
Głos !Więźnia zamarł: żołnierze uderżyli go kolbą
po głowie tak, że padł na ziemię.
Ale po chwili z.nów krzyczał:
- Psy! Psy!
Żołnierze walili go znów kolbami po głowie, po
plecach, gdzie się tylko dało.
- Co to za typek? - zapytał kapitan. - ·Trzeba go nauczyć, jak s•ię ma zachować„.
- To jakiś Polak - odrzekł żołni0I'z.
- Polak 1 A kto to jest1
- Orliński„.
- To te.n, ąo mu udzieliłem widzenia ze żoną?
- Ten sam, panie kapitanie.„
- Ach, więc to taki ptaszek. Czy żyje jeszcze 1
- Zipie tam jeszcze„. Zdrowa bestia.„ Za ma·
ło widać dostał, już wstaje i ociera krew z twarzy...
- Jak się nazywasz? - zwraoa się oficer do
ranne~o Tadeusza.
.
Tadeusz otad krew, podszedł bliżej do kapitana
i powiedział:
- Nazywam się Tadeusz Orliński.„ A pan jest
bydlęciem„. Bydło a nie człowiek„. Leży tu tylu rannych, a pan kapitan nie raczy się nimi zaopie,kować.„
- Co? Jak śmiałeś powiedzieć? - rykqł oficer.
- To co powie<hiałem - powtórzę, a krzyków
się nie boję ani śmierci. Jak dę panu nie podoba mo·
że pan rozkazać mnie rozstrzelać.„
. • ,
Tadeusz rozdarł koszulę na piersi, Jak gdyby
chciał wskazać, że mogą celować w jego serce.
Kapita·n trwał chwilę zmieszany: namyślał się,
co ma teraz uczynić, z tym buntownikiem, który za·
chowuje się w trak czelny sposób i swoim przykładem
na pewno buntuje wszystkdch :więźniów.
Ą. tymczasem krzyki i jęki więźniów nie ustają.
Kapitan przygląda się temu zupełnie obojętnie.
Cóż go obchodzą ci więźniowie. Ra.port przedstaWii baki, jaki mu się będzie podobał, a zresztą im nikt
nie uwie·rzy..•
Myśl jego jest zaprzątnięta jedną sprawą:
Jak doprowadzić do tego, by ten Polak ugiął się
przed nim.
Musi poskromić jego butę, musi go nauczyć, jak
powinien szanować swych zwierzchników.
Ale nagle przypomniał sobie Tanię: wie już, jak
go nauczyć. Teraz złowi dwa zające na raz.„
• - Wprowadzić tego sukinsyna do mego wagomd - rozkazał nagle żołnierzowi.
Dwaj tołniwze zdejmują TadeiUsza z wagonu
i prowadzą go na tor.
·
- Skuć mu §ciślej ręce! - rozkazuje mawu.
żołnierze skuli mu tak ręce, że ·nie może nimi ·

20 gr. poruT!~ zbliżył się Cło niego kapitan i spoglądając

mu w oczy powie<łzl.ał:
- No, powtórz teraz, jestem bydlęciem czy nłe"?
Tadeusz milczy.
- Teraz już nie jesteś taki mądry? Boosz się te•.
raz mówić?
Tadeusz nie odpowiada n1a sł.0W1a kapitana: postanowlł milczeć, wie 1 że jest teraz sam na sam z nim,
że ten rozjuszony żandarm może uczynić z nim, co
mu się żywnie podoba.
Żandarm zbliżył się jeszcze bliżej do Tadeusza.,.
i uderzył go w twarz pięścią.
Tadeusz nawet nie jęknął. Ból jest silny, a jednak
powiedział dumnym głosem:
.
,
- Wszyscy jesteście odważni, jak trzeba walł6
skutego kajdanami więźnia„. Tu jesteście wszyscy;
bohaterami„.
·~
- Marsz! - krzyczy oficer.
.
.. -· Kilku żołnierzy prowadzi Tadeusza do osiatnle-.
go wagonu. Ofic~ kroczy za nimi.
Tymczasem nadbiegł maszynista:
_ . __
- Pa.nie kapitanie, jeśli pociąg natychmiast nłt
ruszy, może wydarzyć się katastrofa„.
Komendant transportu zapomniał o tym nie};Hoe
pieczeństwie. Rozkazał w.ięc teraz:
- Je<=hać dalej I Na najbliższej stacji pożostawł•
my ciężko rannych, lżej ra.hnych niech opak.zy sani·
tariusz„.
,
· .
- Wasze błahorodie, wśród moich iwięźnł6w
kilku wyciągnęło kopyta - zameldował starszy !Oi:· ·nierz.
·
- Co zdechło kilku? - odzywa się oficer po·
gardliwym tonem. - Nie. szkodzi, będzie nauczka dla
reszty, żeby nie robić buntów.
- Ale co uczynić z trupami?
- Ile zostało jeszcze do najbliższej stacji?
·'
- Jakie dwieście wiorst.„
- Na ten czas można ich włożyć do wdon.U
z prowiantem.„
- Zasmrodzą przeciet oały prowiant'.„
.
- Nie ma rady.„ Nie mam wolnych !Wagonów.„
Nie mam trumien •..
Sta.rszy żołnierz odszedł, by wykoo.ać rozfu.
Tymczasem oficer prowadzi dalej, 'V/ kierunlm
swego wagonu więźnia Orlińskiego.
Powziął diabelskie postanowienie: teraz ulegnie
już ta Polka, me będzie mu się opierać.
Przydusi ją: ma do ~boru! albo„. albo„. . .„
żołnierze wprowadza.Ją Ta-deusza do przedziału
w którym jest Tania. Wślad za nim z triumfalną mi...
ną iwchodz~ oficer.
·
Gdy Tania uj:rzała Tadeusza: zbladła, podbiegła
do niego z okrzykiem:
.
- Boże, co się stało? Co się stało?
Dalszy ciąg jutro•
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Wystawa

Lato w, Wiśle-Uzdrowisku

pr~c

recznych

!va fali radiowej
Gdy dwie War1Zaw1 •I• kl~
Problem Raszyn-Mokotów ab.
sorbuje w dalszym ciągu radio.
słuchaczy, . posiadających od.
biorni~i detekto!·o_we lub popu.
larne 1edno czy dwuobwodowe
odbiorniki lampowe. Siczegól.
nie dotyczy to słuchaczy rnie•z·
kających w południowych dziel·
nicach stolicy, przyległych' dp
mieszc;zącej się na -Mokofowie
Warszawy II.

W dniu 1 sierpnia b. r. w gojest uzdrowiskiem na ładny i wywołuje b. miłe wra- szkadzają spać robotnicy, któ- dzinach od 9 rano do 8 wiet. zw. Śląsku Cieszyńskim. Miej- żenie. Miejscowi znawcy twier· rzy już od 4 ej rano walą gwo- czór otwarta zostanie wystawa
dzą, że postać ślązaczki niezu- ździe w deski pośpiesznie bu- prac wykonanych przez uczescowość to górska, typowa jeśli chodzi o rozmieszczenie pełnie odpowiada typowi be- dowanych trybun; brukarze z stniczki kursu „ Tkactwa arty·
zabudowań: w dolinie rz. Wi- skidzkiemu, a dziewica z po- hukiem rozłupujący kamienie; stycznego bez wanztatu" :z:orsły wije się łagodnie krętą dro- mnika w Wiśle w rzeźbiarskim wresz cie orkiestra 1 tancerze, ganizowanego staraniem Zarzą
gą po obydwu jej stronach ujęciu prof. Laszczki przypo- którzy schodzą na gotowe w du Miejskiego w Piotrkowie.
Wystawa odbędzie się •w
na niższych i wyższych wznie- mina małą kobietkę z lokalu części trybuny na próby tań sieniach domy góralskie i podkasanej muzy - albo inną ców regionalnych i w każdą świetlicy Szkoły Powszechnej
Pos.iad~cze d~tekJo'rowi:
ponętną subretkę z mocno po- środę i niedzielę do 5-ej rano im. ks. J. Poniatowskiego przy rzeka1ą,
wille.
ze stac1a mpkotowika
Ulica główna - jest tu za- dejrzanego teatrzyku. Ale to grają, tańczą i śpiewają żywo ul. Piłsudskiego Nr. 37.
w godzinach pracy zbiegających
rat'em jedyną. Osada przycu- już są komentarze i powie- a głośno przy dźwiękach pi- Wejście na wystawt bezpłatne, się z godzin.ami pracy Waraza.
A gdy jeJednocześnie podaje się do wy I-ej, żakłóca w znaczny11
pnięta w wąskiej kotlinie jest dzonka na marginesie, plotki- skliwej orkiestry. szcze
zdarzy
się
jakiś
strażacki
wiadomości,
że zapisy na nastę stopniu odbiór stacji długofaJo. .
ploteczki
kawiarniane.
tajemniotulona z obydwu stron zboczami lesistych wzniesień, z któ- cze zwierzenia na ucho, które festyn - oho! - wtedy hasa- pny kurs przyjmowai:ie będll wej.
Utrapieniem „lampowi.
rych wyższe: góra Kobyla, a w zawsze z powodzeniem tu kur- ją góralki i gajdosze bez opa- od 2.VIII do 4.Vlll b.r. w Wy- czów" jest niemożność słucha.
niedalekiej · odległości - Czan- sują · w · gronie malkontentów. miętania. A góry głąs oddają dziale Opieki Społecznej Za- nia stacyj zagranicznych na poMalkontenci i pesymiści na- echem, a echo głos niesie do rządu Miejskiego od godziny łowie zakresu średniofalowero.
toria, Równica. Góra Barania,
aczkolwiek mówi się „Wisła u rzekają ni ety !ko na Laszczkę. okien, wpada do izb, do uszu 12 do 15-ej.
Obie kategorie radiosluchJ·
Bliższych informacyj udziela czy narzekaiłl na stacji; Moko.
stóp g-ry Baraniej" - znajdu- Boleją np., że na miejscowym przejezdnego i wywołuje .w nim
je się „nieco" dalej - t. zn. basenie .za mało grają melodyj conajmniej „pobożne życzenia". instruktorka p. H. Sawicka towską i przeważnie nie robi~
pięć godzin dobrego marszu. warszawskich, a gdy znów ktoś W innym miejscu pensjonarju .... przy zgłoszeniu się do zapisu. nic, aby niedomagania w odWidoki ze wzniesień Wisły są <;hce iść do kawiarni utrzyma- szom przeszkadzają dzwony i
Zarząd Miejski in. Piotrkowa biorze usunąć, gdy tymćzuem
b. malownicze, rozległe - wi- nej na poziomie prawdziwie pies pastora.
nie nastrf1cza to żadnych trud.
Skutki niespokojnych nocy
dać z nich jak na dłoni okolice. warszawskim t. zw. „Centrum„
ności. W chwili ob~cnej we
Krajobrazy miejscowe mają - to narzekają, że za dużo tu są widoczne: blada cera, zawszystkich sklepach tadiOtecb.
swoisty urok. Od pierwszej jest elementu z Nalewek War- czerwienione oczy, ziewanie.
nicznych nabyć moina ellnim.
chwili pobytu - czuje się tu szawskich. - Więc „Centrum" Złośliwi twierdzą, że to obja- uruchomione będzie w po- tory opracowane specjal~i~'dla
bo każdy szanujący· wy zmęczenia wycieczkami,któwładztwo przyrody z bogac- omijają,
łowie sierpnia
usuwania przeszkód ze · 1ttoa1
twem · jej pejzażu, barwy, ko - się turysta z Wisły nie może re ani z dzwonami kościelnymi,
jak wiadomo kino „Nowości" Warszawy 11. Koszt · takiego·.eo
lorytu nieba i pogody słonecz patrzeć spokojnie na sobotni ani z moralnością nie miały
na
skutek sprzedaży uzyskało lominatora waha się w rran~
świecznik siedmioramienny.Zro- nic wspólnego ale na takie dinej.
innego
właściciela, którym jest cach od 2 do 4 złotych, nit•
Wisła europeizuje się i w zumiały to wnet jarmułkarze i ctum trudno nawet zmusić piówłaściciel dwóch stołecznych nie od fabrykatu, przy czym
szybkim 'tempie zdobywa opi· chałatniki i przenieśli się tylko ro do pisania ...
kin
i współwłaściciel biura fil. bezwzględnie opłaca .się naby~
Narz~kania są obce jedynie
nię uzdrowiska pierwszej kla- do... Ustronia, gdzie jest zaeliminatory, których „ ~ewki ~
mowego.
sy. Do niedawna była głuchą trzęsienie rożnego autoramen- mieszkańcom z t. zw. Wisły
Nabywca kina „Nowości" u- nawinięte na rdzeniach-: ferrowsią. Odkryta przez ludzi in~ tu Machabeuszy. W Wiśle u- Dziechcinki. Jest to uroczysko
magnetycznych jak iip. ferro.
teresu - zamienia się na mia- rzęduje tylko jedno „Centrum" wśród smreków i buków, nad ruchomić ma na nowo tę pla- cart, :draloperm '.i · ~ t. p:, ~ gdył
ców
kę rozrywkową około 12
sto will i pensjonatów. Auto- - Unitets States of Tel Aviv. szemrzącym potokiem za Ła
tak wykonan~ eliminatory tho
Ale najwięcej powodu do bajowem . .Tu można oddychać sierpnia b. r.
chtoni-górale wyprzedali ziemię
miąc skutecznie ptzeszka4~
pieniądze przepili · i dziś spot, narzekania mają ludzie spokoj- swobodnie i spokojnie.
d.c.n.
cą stację, nie osłabiają odliiil
kać można jedynie ostatnich, 01 i łaknący ciszy. Tym przeZdzisław Pruski
ru stacyj. , ·
;
najodporqiejszych miłośników
Znajdują się też również ·1
swej ziemi, u których instykt
W sobotę, dnia 31 lipca br. handlu filtry-eliminatory. KOit
utn·ymania i posiadania ziemi
na przystani LM. i K. odb~dzie binacja ta posiadająca icilka Oli
jl!st niezłomny i dla których
się dancing strzelecki urządzo gałęzień przy . tej $amej . c~
rutrzymanie ojcowizny, nawet w
ny staraniem Oddziałów Strze- co normalny -climfoat9r .gi\,
rozpoczyna
żywą działalność gospodarczą
warunkach lichej egzystencji
leckich męskiego i żeńskiego ko pozwala na dokł!ldne do
Po powrocie z urlopu preze- sprężystą rozwinął akcję za zor- z Piotrkowa.
jest droższy ponad wszystko.
sowanie eliminatora do ant'
Ale ostatni górale - mieszka- sa P. Z. J. G. p. Władysława ganizowaniem wielkiej szewJak wiadomo dancingi w Su- i odbiornika, lecz ponadto
ją poza Wisłą centralną, w oko- Kolasy zaznacza się żywszy u- ckiej spółdzielni, do której przy- lejowie cieszą się znaczną fre- żytą jest jako filtr przy odbi
dział organizacji w życiu spo- piło już bardzo wiele miejsco- kwencją jest więc nadzieja, że ni kach lampowych znaczni,e.z
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la1ąc na dokładnie1sze o:f.! .
żony, intensywny. Tempo jego cyjnym uległ pewnemu zaha- rękę na pulsie miejscowej adlanie -stacyj pucuj,ćych na . ·
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drobniejszym szczególe.
w klasie A?
Obok powstającego parku- z mistrzem m. Piotrkowa K. · S.
Radzimy
zapisać się na:
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miesięczna Dziennika P iotrk?wskiego w ynosi
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Wydawnictwo: Leopold Kujawaki

przesyłką zł
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CENY OGŁOSZEN: I-sza str. 1 wiersz 'llil. jednołamowy 80 gr, w tekście 60 I'•
Ostatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyra:t,'·•·:~ -~ .u„ ·

.Dru~arnia Krajowa" Pracowni~ów Druk~rskicb 1 Piotrków Sie~~ł••lcza 1
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