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awa na ó i po wo ną
"

która toriledowala angielski kontrtorpedowiec „Havock

.

ską celem zapewn ienia bezpie· tyjski poważnie zastana wia się
nad podobn ym projekt em i od·
tyjskie torpedo wce, będące do czeństwa żeglugi poprz;ez to mo hywa narady
~ rządem francu~yspozycji w obrębie Gibralta.- rze, wzmogły się znacznie.
skitn.
,W miarod ajnych kołach bry·
ru, otrzymały r<>zkaz udania się
Prawdo po.dohnym jest, "że w

. LONDYN. - Wszyst kie _bry-

nat~hm.iast w okolice przyląd tyjskich pr.zyzn.ają, że -rząd bry-

ka San Antonio , na południowo
wschod nim wybrzeżii Hiszpanii
j>omiędzY Alican te i . Denia, ee·
lem wzięcia udziału w akcji wy
tropien ia nieznan ej łodzi pod, ~00nęj, która ubiegłej nocy o
1-ej nad ranem zaatakowała n~
Morzu Śródziemnym kontrto rpe
4owiec brytyjs ki „Havoc k".
·
_, Kontrto rpedow iec „Havock"',
JiezĄcy 1335 -ton i należący do
klasy· mniejszych, ale naj~ardŻiej · ~czorai rozpoczęły słę w pro
_ nowocz esnych kontrto rpedow · cesie Fleisch erowej przemów.ie
· ców w chwili, gdy został zaata- nia stron. ,
.
kowany , zną.jdował się na służSala sądowa szczelnie ·:tosta•
' bie patrolo wej z ramien ia · ko· ła wYJ>ełniona publicznością.
. Qlitetu nieinwrwen"Cji w pobliżu Na specjaln ym podium zasiedli
W,lł\dka ;Sa\1 Antoni o na pół- Ii:z~ W}'.~~y .firzedstawiciele
· Q4 Alicant e.
·
JmeJscdWeJ · magistr atury, pr.o" , avock" :nie
co P,raw
:
da
trafi~): ·przez torpedę, ale
9
15
1
· l "ł
·
· d l ki · ' · vn g-·.J
'IXl'Z".
•
sa ę wsze dł
pd-e ~cgi.a .a di°ngt .W. nS~ a ~l komple t ·· sądzącyna
.
Przewo dniO · nie ~ ~ 0 e. ~s~. , :<>gst
e czący udziela głosu prok. Gar·
d0 rozAJU.u, nie _awno o oszo· ba
•sk' u
· ·
neg~ przez. admirali~ję brytyj- ~ij;~.:leie. m.lesięcy - · roz
s~ą1 ~. - kontr~orp_~dow1ec „łJ8:· poczyn a swą mowę oskarżyciel
_vock odl!ąw1e.dz1ał na t~n ataki u'bliczn _ od ~hwiH g· dy ońół
6
kontrat
lił
J>9d
~ wa d o gę
· d t akiem
ł b'.1 poruszo
d 1 wystrze
k.
k
k d pspo łeczenst
wo ą orpe ę w ierun u, s ą ny z-ostał nieprawdopodobną
~sła,.na .z.ostc:ła torpeda z ło- wiadomością 0 wykryc iu na
~Zl ~o-dwod,n~J:
·
„
gruncie tarnow skim afery, k;tó·
.. ~9:wn?czes~1e . „Havoc k d~- ra mackam i swymi usiłowała
~iosł. o µicydenc1e ty~ do G1- wedrzeć się w głąb całego są
ł:!rą.ltaru, - skąd natychm iast wy· downic twa, afery tym bardzie j
s.łano .n,lU na ~1!1-°c . kon~rt~~pe 'Iliesłych~ej,. że główną bohaąo.wce „Hardy 1 ,,!Iypen on • terką jeJ była żona wysoki ego
. Jak dotychc zas, usiłowanie dygnita rza sądownictwa, niewytrop ienia l;lieznanej
łodzi sławn.ej pamięci Wanda Parylepodw-0dnej, sądząc przyna j· wiczow a.
łl!niej z oficjalnych informacyj,
Cień pOdejrzenla padł w·ó w·
nt~ dało rezulta tu. W brytyr czas na sądownictwo apelacj i
s:lw.h kołach rzą-.iowych panu1e krako:wskiej, a w ślad z.a nim
z powod~ tego ata~u ?-a kontr· powstawać mogła nieufność do
t?rpedo w1ec ~rytYJsk1 bardzo władz, które w pierwsz ym rzę·
silne wzburz enie.
dzie obowiązane - są z żelazną
· W ż.Wiązku · z tym incyden · i ni~ubłaganą konsekwencją dą
tem, który jest już 18·ym z ko- żyć do tępienia korupc ji i rozl~i · wypadk iem z.aatak owania prężenia.
statków na Morzu Śródziem·
- Co móWi liorespo ndencja
ńym od p-o:cz~tkti sierpnia , szan znalezi ona w mieszkaniu -Fleis-,
se rnowej akcji m.iędzynarodo· cherow ej? Wanda Parylew iczo
wej na · .Morzu Śródzlemnym wa, celem pro.wadzenia swego
pod egidą brytyjską i francu· óhydne go procede ru, utworzyła

toku sesji Rady Ligi Narodó w w
Genewie, która rozpocz nie się
w przyszłym tygodniu, odbyte
będzie · specjaln e posiedz enie
państ~ śródziemnomorskich o·

11

raz państw zaintere sowany c'6
w żegludze na Morzu śródziem:
nym, celem uzgodnienia wspól„
nych metod wzmożenfa bezpie„
czeństwa ·żeglugi.

Oh9dnY proceder Parylelditzoldei
Mowa.· -osk~rżycielska w pro ces ie Fle isch ero wej
i to~arzyszy

ząs'f~ł

!ł~~ry. . . . ge~eralnej"

~~ c~

1

cały związelt

pośre.cln!i-

baictzl.ej' K~· r Te ofo zwały fom6w ~e&tw
czących między nią a jej klien- nieczna, że w związk
u z aferą są ilustracją jego rozciągłości.
ta.ini.
Parylew iczowe j . ogarnęła jakaś Pozosta wiam następnemu mów
Ludz~e . ci zasie~ na ław_ie nie.zwykła psycho za rzucani a cy - w tym miejscu prok.
Gar·
oskarżonych. Zapytuję na wstę- oszc~erstw na sądownictwo.
baczyńs
ki
wskazu
je
na
prok.
pie, c.zy osiągnięto cel? Czy sęStąd tysiące anonimów, za- Żeleńsk
dziowie powoln i byli ży.czeniom· wierające najohydniejsze po- mowne iego - gruntow ne i wy•
oświetlenie tej kwestii .
i ·podsze ptom żony wys.okiego twarze . i oszczer.stwa. Opinia Ja
chcę
· po.wiedzieć jedn1' przełożonego'? ' Czy :Wanda Fa- publiczna, interes państwa i do- odpowiedź
na te pyta.ma yrf·
rylewicz
lu'dzi,

o-w 11awała prezen ty _i b .ilnię , wymiar u <s-prawi
padła negatyWnie.
.
łapówki urzędru'kom na naj.wyż wości wymagało, by śledztwedHo w . W jutrzejszym numerz e po·
szym szczebl u magistr atury są- tej sprawie było jak najbard ziej damy
dokończenie sprawo zdadowej . stojącym. 7 Odpowiedź na I gruntow ne,
:
-•
nia.

Anglia ·gotowa zerwlł stosunki
jeśli

Japonia nie da iei

LONDYN. - W kołach rzą
dowych brytyjsk ich panuje pew
ne zniecierpliwienie z p-owodu
ociągania się Japonii z odpowiedzią na brytyjską notę protestacyjną w sprawie ostrzeli wa
nia samochodu ambasa dora brytyjskiego w Chinac h przez sa·
molot japoński.

Brytyj.ski.e czy:n_niki oficjalne
zdają się już liczyć z ewentu alnością, że od.powiedź Japonii
nie - będzie zadawalniająca.
W kołach miarod ajnych zapewniają, że rząd brytyjs ki wyciągnie daleko idące konsek ·
wencje, o ile nie otrzym a _ cal·

satvsfakcii

kowitej sa\ysfa kcji i wskazywa
na jest nawet możliwość zerwania stosunk ów dyplom atycznych pomiędzy W. Brytanią a
Japonią, gdyby stanow isko, za•
jęte przez rząd japoński, było 7brytyjs kiego punktu widzen ia
całkowicie nie do przyjęcia.

Francja otworzy granice

dla dostaw broni i ·transportu ochotników· do ..Hiszpanii?

BERLIN. Zarysowujący się
zwrot w ustosun kowani u s.ię
Francji do zatargu ' hiszpańskiego, wywołuje w tutejszy ch ka·
łach politycznych pewne zaniepokojen ie.

pasażerowie przvglądali · sie

fartom

KOBE. - Według wersji
cjalnęj statek „P.resident ofi-1 rzu. Druga zaś i trzecia upadły jego kadłubie.

znajdował się
·$fed.ttwie

calłcowitei

I

T.tzy ·bomby·SP2'dły na statek
gdf

te pytania jest tym

O, ile odmow a

Londyn u na\ dostaw broni, amunicji i ocbot-

propozycję francuską wspólne- nik.ów :wywołać może ponown e

go wyciągnięcia w stosunk u do
Rzymu konsek wencyj z wymia
ny depesz między Mussolinim a
generałem Franco ;wywołuje tu
widocz ne .. zadowo lenie, .o tyle
nie uk.iywają tu obaw, że nadchodzące z Paryża wiadomości,

zapowia:dające możliwość „cał·

kowitej zmiany " polityk i francuskiej w stosunk u do Hiszpan~, a więc otwarc ia granic dla

głęboko sięgające komplikacje.
· L-iczą się tu jednak z faktem,

że W. Brytan ia zainter esowan a
dziś daleko bardzie j wojną na
Dalekim .Wschodzie, niż zatar-

giem hiszpańskim ·i · pragnąc_a
szczer~e wyrów nania stosunków z Włochami działać będzie
hamująco na wszelk ie wystąpie
nia, które mogłyby powikłać
sytuację na kontyne ncie.

Hoo· prawie równocześnie na górny
.W chwili pierwsz ego alarm.u
pomost,
spu.to„ enia w kapitan
wszystk im p„a
'
żcidneg·
o
innego stat- promien iu 36 metrów , przecin a- żerom opuścić górny pomost
ku W' chwili, gdy
,
a
obrzuoo
na pól komln oraz
ci, którzy nie za•toso wali
przez samolOlll
cny bómbami.
dwa wentyl atory i 8 kajut.
do jego polecen ia, zostali <anni
ATENY. Grecki statek han· ków załogi. Kapitan owi u<la!o
Gdy samolo ty
na · Statek
pod
lub zabici.
dlowy „Tsepo "
zaatako jednak statek
}iory·zoncie, prawie wszysc y pa eksplozji
silnego
Jak
zdaje,
lotniwany
przez
samolo
ty
na
w
sażerowie statku znajdowali się skutkie m któl'lego zostały uszko cy wzięli czarne kominy z czer- cze
Arrena
w czasie transpo rtowan ia Telamar .
n.a górnym pomoście, skąd ob- dzone sala jadalna, salon i ko- Nonymi
znakam i
„Presid'2nt amunicji z Marsylii do Barcelo Samolo ty powstańcze zmuszo
serwow ali przez lornetk i forty rytarze .
Hoover a" za czarne kominy z ny.
1 ne zostały
Wusung. ·
Czwart a bomba chybiła l czerwo nymi obręczami, których
odwrot u przez
Samolo ty
zr'zuciły kilk a I1 cl wa rządowed0 samolo
ty, esker·
Pie.rwsza bo~~a upadła przed eksplod~wała z boku sta~ku, \uż>:wa
japo1iska _lini~. morska \ho ri1b . z k l~rych je~na tra fi k lujące statek.
·
•••tki.em i
w moszereg uszkod zen w 11 H1ppon Yusenka1sha .
stalek,
dwoch
I

.....„ nie

został

w

ukazały się

eksplOdowała

są-

jąc

czyniąc

doznał

polecił

niszcząc

wpływem
wstrząsu,

się

się
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chińscy

powodu1ąc

Pijcie znakomite

Stalek greck•I zaati!I kowanv

zab11a1ąc

gazowe
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najlepsze

powstań·

się
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Rybińs -
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Urlop wicepremiera
Kwiatkowskiego -

~

Po powrocie z krótkiego urlopu wypoczynkowego premiera gen. dr. Składkowskiego, uszkół
dał się wczoraj na ur\-op wice·:
pragnął i otrzyinywał jak naj- terenie Wolnego Miasta Gdań premier i minister skarbu in# _
·
przywilejów i ska, interesy ludności polskiej Kwiatkowski.
większą ilość
w
w:jc;epret11iera
Zastępstwo
szanopełni
całej
w.
być
muszą
pr•w·
Niezależnie od stosunków ja- wane. Polska ma dość sił, by .Ministerstwie Skarbu objął wiceminister Kajetan Morawski.
kie panują, czy pano:wały by na móc sobie to zapewnić!

polskich

Nie dopuszcza dzieci Polaków do

jaJ.6egoś czasu po )·-- ia;<łf'j wania1 celem ostą.tecznego urew prasie doniesienia o r...w- gulow<i nia tej sprawv. Polska
śladowaniu Połaków w Gda.:1- nie n· · · c bowiem dopuścić do
sku. Wolne Miasto Gdańs~ wie tego, by Gdańsk prześladował
lokrotnie przez usta swoich polską mniejszość, a od nas
przedstawicieli składało oświad
czenia, pełne lojalności wobec
Polaków. Rząd Polaki udzielił
Gdańskowi szeregu przywilejów i dba. o rozwóf tego mia•ta,
Stosunki ofitjalM są jak najl~p
sze.
Tymczasem Senat WDlnejO
została
]4~asta okllzuje dutĄ ni~1ojal•
ność wobec Polski. Narzekania
oskarżonych
nł~obecności
na stosunek władz gdańskich
do polskiej mniejis~ości, zamieobecny w biurze. Prze~ląC1.a.jąc
Przea kilku miesi-.cami cfoąo- &jer Konstanty ł..omnicki o.raz { dzienne.
szkałej na terenie Wolnego Mia.
Pewnego dni-n zagubiła się róine papierv urzędnik z.ajrżał
siliśmy o uoutow&nia 4w6ch klorownłk buchalterii Hubert
11
sta. nie są dla nas nowoścł4.
\l.tiZędn:ików fittny 11ProgreM 21 Fu.dalla działaJi w porozumieniu gdiieś w biurze przygotowana. do pozostawfonej :"Ir szufladzie
Trwają one od lait. Przez peoddziału gdyńskiego. LWczotaj i pop~łnili nadużyć na s~~ do . wypłaty !:ista płac. Podczas teczki. w któr~j zna.lazł niedowien krótki ok.res czasu zdAwa obaj
óskarźeni ó dtfr4ttdaele u;. M.831 %ł'°tyeb. Spt.teniiewierR• ~k:iwań zupełnie .P~z-ypa~ ręczona kwity na suinę kilkuło się. ~e wła.dze gclań.skfo
stmęli przed: gdyii~ld!n f11A tego nie ~kryto przez diui kowo JQdGn z urzędtukow f1r- c:bnesięciu złotych z róinych
rzędnicy
skłonne są zmienić swoj~ usto·
&zy oktes czasu i dopierd ptzy· my tajrtał do szuflady Łom• firm gdyńskfoh. Natychniiast
Sądem Okręgo"W'ym.
sun.kowanie !I-i~. Tr\vało to jed~
wmógł do ;wyciągnięclA nickiego, który w tym czasie rozpoczęto badanie ksitU? htt·
padek
tidoWGg<>
przewod11
Podczas
na.kie bardzo kr6tkoi,
afety na śwłdtło spędzał swój urlop i był ni~- chalteryjnych i poszcze~6lny~h
wielkiej
całej
I
ka·
podq&iil!
O'~j
że
usfalono,
. Catamio władz; e gdańskie za
pGzycji Wpłat 0 1 .: tz uzgodtt1~1i0 ·
c.zęły wywierać niesłycłianie sil
··
kf;ięgowanie z odbi-órca1111.
ny nacisk na Polaków, cele~
POdc.us fych badań ujawniottj.e dopuszozenla: do zapisów cło
no nadużycia. Obydwóch defrasż~ół poltldc:h. Uciekano się do
udantów natychmiast arcszłć·
gwałtówL do ares.ttowaii.
wano, :Lawiadomfono w?a!dt~
Rząd Polski nie mógł się tecentralne firmy i wcz<>taj wtaś· ..
spokojnie.
tqu przypatrywać
nie odbył siię epilog powyźs~ej
Jaik już O.onosiliśrny, ptzeił fycletn Jatt~cy również ·dtezyttq, 'dowArtie łia:tastrofy.
społeczetistwłe
Obąrzenie w
i;prawy.
Sąd, po całodziennej rozprajest bardzo duże. Opinia publi- C:lwoma miesiącami mięUy ata- inż. Wyszomiuki, który nie tra
Akt óskarżenia zarztł<:ał óczna domagała się natychmia- cjami Redą a Mrzeilno- na go- cĄ<: pnył.o.inn<Hici Utnysłu w o~ wie po wysłuchaniu wszystkich skarźonyru 'zd$ftaudo.wanio-· !i4
stowe~ zastosowania W'SZ)il&ł- chinę pr.ted pt,zeja~etn pącll\· staiw~ej chwili zdołał wyskoczyć świadków i rozpatrzeniu okoli- tys. 831 złotych !Z c.z6go wa- ·
ldch st<:>d·ków celem :tmuszefiia gu, wiozĄ<:e4o PaM Pfe!Ydmi.• t pędz~<1ej drezyny.
e<in<>ści Viypadku, skaiał kiero- dług orzeczenia biegłcgó na F\t- ·
Gdańska do poszanowania pot• ta ~o Juiraity, -:-:. wvd~:rz~a. się Wczoraj OO.była się ro~raw.a wnik«. toohu na. stacji Mrzezi· dallę przypadło około 40 ty- ~·
katashofa. ~6re1 uległa drety· s"dowa przeciwko urżędnikóm. no - Machotę na 3 :lat& więziew si~cy złotych, teS:ttę zali !iptte~kich pre.w.
Na skutek intet.wencji lUt\Clu na dwuosobl)Wa r ~~ pruit~~- i funkoJ'onańuszO'rtl kOltJ'<>""""' n1a i kfotow.nika tuchu ze stacji niewierzył Łomnicki..
•1
·'
••Im keda J6zefa KubAlę tlł. 2 laita
MCS.Ztow.a.fii W' OSla{nich od,• towarowy pociu. n.co'fM „
.....
spro\.i:i.
obrony
swej
Podczas
c;> niedbalAtwo wzgl.
~ ~ oAkattonym
11 J~
·di po 1acy zos tali wypUszelJe· Rtlla 1~,
'la., 6 nieprzeatrze.tanie przepisów więzienia.
W:
JWWP'tłhuemu
!:>a
dzony z wi~rienła Lo:tnnicki tłu
5
W tn()tyw.a~h wyroltu S~'d mac~ył
ni 110. wołt1.<>BĆ1 ale nie rozwdą- kolejan: rza.S kieruf ~ćy ~'
się bardzó óry~in&lnł~ ...
spowo przyjął wd ttwagę winę obu
zuji) fo jeszcze zagaclniertia. Jan FUśikwski z GdańW po- oM-rcxmości i niet1myjlne
1
Twierdził on mitlnó'Wlcw, te '
. . ._lllli_ ___
tliazanydi kQ.leju.i:y I którzy QO przed kilku laty, gdy pri~~1·
c~ yrzecl~i o zapewnłenfe niósł śmierć
~ • ·•
lał t ł
lUćlności polskiej w Gdatisku Puypa&'kiem. tyllio
puścili się cięzkiego pr.zewinfo„ firmową gotówkę w $umlć - t'5~
m1edZfftl• nia, przepu!zoU:jĄC jednoczełi tys. złotych na wypłatę robopełri_y~h .P'faw obywatelskich_i
na:prt-eoiwkó siebie z jednej cizny, pi~ądte t0 zgubił lub
lreSlllWlftl nłe
~·~liw-0sci swobodnego rD~o- czyTAJCJE
słuJ:i pool~ t<>warm+1y1 ~ liro· zostały mu skradzione. BofĄc
giej zaś 'drezynę.
'llttJADOMOśCI'•
.,WEso•E
P.rzetłstawłdele Pol!ki pro.wa
się skutków nić zameldQw-ał ·ó ·
Reu
ROTTERDAM. -kr Agencja
w
i.
·
t
·
d I
'..t.:..
.
2
S
d
.
R
G·
10
CEN•'
z se~ en\
w a s.zymtaciągu
tym .władzom, lecz braki -pó- .
mię·
e etarz
tera onosi:
A
Gdd1ka roko
~4)Jftego Mi.a
krył z kasy, które nikt cle kort• ·
dzyaaródówki, Fryderyk Adler Poseł
trolował, później zaś popełniał
zoatał tu aresztowany, za prze·
defraudacje aby braki te wykrocze:nil? granic H<>lartdii z fał
równać.
szywym paszportem.
Sąd, po rozpatrzeniu sprawy
WIEDEN'. Samoch&I, w Kłó·
do Polslcl
przwbedzle z
!"_ym jechał poseł chińslii w i wysłuchaniu zez.nań 23 powoWiedniu Tung, zder.zył się wczo lanych świadków uznał winę o~
,W naifbliższych 'dnia.cli przy· strowie spraw zajr.W<lz~~cb
wfo- ·
raj z tramw~jem. MimsteT Tung byidwóch ookarionych
hęcb:i" do iWarsza.wy Minister pozostałych patistw hałtycltich
obr4żenia. wodnioną i skazał obyClwóch ·po
poważne
odiriiósł
~ra.w Zagranic~nyo~ Estonii. bawm jtd: w Po1t<:e.
poradą
Pirzewiezi<>no go naitychmiast do 2 last.a więzienia i 3 tys. złotych
Yl/i len ~poaób w tydzień po wi· Serdeczne stosunki :Polski z
szpiłala, gdzie dokonano opera- grzywny oraz zasą'dził powqih- ·
;;ycił Minisłra. Spra.'W Zagrani· tymi pańttwarm.i, podkreślane
cji, która miała przebieg po- two na rzecz firmy w wy$okó-·
dsnych Szweoji, Polska gościć przez wzajemne Wizyty, wska•
zują na wsp6l21e cele polityczne i - _ _ _ _ _ _ _ ___. myślny.
złotycli.
5.000
b@cbie drugiego przedstawicie· tych
_ _ _ _ _ __
_ ,_
__
,_..,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Iści
pa.listw orM-: na
la paiistw bałtyckich. .
I
Należy przypomnieć, że mini znaczenie Polski.

' Od
się

IdemaskoflJanie defraudantóOJ

ujawniona przypadkowo, podczas
jednego z

Afera

śmierci kolejarza
Echa strasznej
padczas tragicznej .katastrofr koleiowei
0

·----„
--5ekfllln
f0d6Wki

ua-

chinski rannr
w katastrofie

Estoński minister Spraw Zagrania.
w1zvt1

Hupon

:za

pra•neJ

roSnfłCe

osabr
trzr
w1wr6dwsz1 16df

Rekin pozarl

żaglowa
i.ONDYN. Rem 'ólDrzymich'. mia.nowide st'emik, 6i:at fego i

rozmiat6w wywrócił w za.toce syn stet"Dika.
Oa;radale w hrabstwie At~ll
Ponieważ wypadek ten wysqłiire (zach, SzkC>Oja) łódź ża darzył się w niedalekiej odle·
giowĄ. Zginęły trzy osoby, a gło'c:i. od btzei!U, a. człooko'Wie
załogi łodzi świetoie P~i,
nie ulep :wątP,li'W~, U pot.arł
RYCHŁO ~ CZAS.
ich' r~kln.

~ Tę książkę pożyczyłem
ł..6dź rnotot()wa, która nie·
PJ'Zed dwoma laty.
zwłOQ.Zllie udałe się ii.a miejsce
·- Ną.jwyższy czas 1 a:byś ją wypaic:lku. pnypył:a już za. póz-

otlfl-.ł.

.'

r~1'if' no.

·

, .,

"'„ .,.

brata
zastrzelit
nie mo11c adellraf 1od1lsanvch weksli

Usiłowała

w

momnym mieszlt.utiku P..!.ZY \ Grabowslia za:.tą<fa.ła o<t bra- padniętego stainĄc musiał sam
wł. Cz~niakowskiej 148 w War ta pożycz.ki w sumie 2000 zł. Grabo"WSki.
Interwencja męża jeszcze bar
sza.iwie zamieszkiwała rodzina Umówiooo się, że wła.śttie w
rozwścieczyła kobietę.
formie procentów Nowak otrzy dziej
Grabo.~kich.
W czer~ ub. róku przyje- mywać będzie mieszka.nie i u- Wpadła do kuchni i po cliwł!i
chał do Warsza~ z F!l'ancji trzymanie. Na pofyczoną kwo- wróciła, trzym~jąc w ręku rebrat Grabowskiej, Władysław tę Grabowscy wystawi!li web- wolwer. Padły strzały. żadna. z
Nowak i zamieszkał u szwai!ra. le, które Nowak przechowywał kul nic trafiła Nowaka, natomia.9t cięiJki postrzał otrzYJtl&ł
Nowak' pr%y'Wi6zł z sobą Id.tka w S'Wóich kuftach.
Po paru miesiącach stosunki mąż Grabowskiej. Rag.ny m•z
tys.łęcy :dotych, zaoszczęd2:0nych w czasie pracy kopalnia- między Nowakiem a si0$łirą i ze szwagrem roołali ~ć ·
stWagrein popsuły 1Się. Nowak się z mies~nia.
nej :na emigracji.
Po przybyciu policji Gr.abOwzauwa.żył, że sios·t ra usiłuje mu
wykiruć weksle. Kiedy zwrócił ska uspokoiła się. Powędł'owała
na to uw~gę, Gra:bowska wpad- do więzienia i wczoraj st.ą.nęł~
ła w w~ciekłość i zaczęła gro- przed Sądem Okręgowym, osk.at"
żona o usiłowanie zabójstwa
zić bratu .zabójstwen'l..
Sprzeczki stale się powtarza brata.
chłopcem
Na rozprawie nie przyznaład
ły. Jedna z nich wybuchła w
elementów wywrotowych:
dniu 5 kwietnia rb. tuż przed u- się 'do winy, tłumacząc, iż pt~
Przypuszczenie to znalazło dain.iem się na spo<:zyneik. Gra- biegu zajścia nie przy~ ·so
o&tatnio potwierdzenie w are· hórwska za1brała Nowaikowi li- bie. Zaprzeczyła, by :pctwbd~
sztowaniu 'l'lrzed kilku dniami sty od jego żony, którą wraz z niesnasek była sprawa pienięż
któreg · dizieómi pozostawił we Francji. na. WPTowadził ją w z~erwo·
młodegJ> komunisty,
schwytano na gorącym uczyn·
Nc>waik w os-trej formie zwró wanie list Nowa~owej, któr•
ku podpalania.
cił się do siostry, robiąc jej wy· P?'djudzała brata, by enregicz7
Podobny wypadek wydarzył mówtk'i IZa beZ()eremoniafoe re- me ściągał naletno~ć i nie · ·60się również w Saint Symph9• wi~je Lego rzeczy. Grabowska fał się nawet przed ostatecznyn\
den.~ gdzie równiet aresztowa- wpadła w wściekłość . Zaczęła wi.szc:i.:eniem siostry.
·
M _ pódpalac:t~ -. .rzucać w brata różnymi przed- ·/ Ro7r-rawi~ p_rzewodniczył sę•
· miot.ami, tak że w obronie na· dzia Kotarba.

podpalił las
10 franków
Za Zbrodnicza
15-letnim
reka

PARYŻ. Z Bordeaux donosi,\ o arei;ztowanlu przeir: żandar$~rtę w .M,.ont de J\!arsao
15--l,tni~go chłopca, którettLU
da10 10 franków za podpalenie
la,-sU.
Ares~towa.ny nie chce powie
dtie~ nuwi$ka osoby, która
na~łonHa go do popełnienia te•
go· c;z:ynu. Policja aresztowała
..Jednak ~ Dewneio osobni.ka, nc.

kierował•

którym ciążą podejrzenia, iż
·
Łył on poclzegaozem.
te wywołały
iWiadomości
dute wriżenie w§ród tniest~ań
ców poludniowęj Francji, gdz.ie
na skutek panujĄcej od steregu
tygodni suszy, wybu~bają po·
tary lą.su, które zdaniem miej-

seowQj

są

l~<łt;iości

dz~ełem

zbrod!liczycli rąk, przy czym
brana jest pod uwagę mo2:JiW~ŚĆ1 że pożary

te

s~ dziełem

/ Str. 3.

fj "'e::~'k1.straszlime spustoszenia ·m·m.„Hongkong,

1

•wyrządził huragan,który szal~ł całfinoc-tOOosóbzginęło

Jedno łóżko

Tej nocy .ponuro mi było na
~uszy.

pod gruzami zwalonych domów - Morze wyrzucało statki
na ląd - Dzielnica chińska spłonęła - Cholera zbiera
żniwo śmierci

_

Jeżeli ktoś z Was, C2:ytelni;'1 znalazł się w pcxfobnej, jak

HONGKONG. Huragan, któ tem. Na całym wybrzetu leży
syituacji, to zrozumie, ry przeszedł nad miastem, dó· wielka ilość łodzi i mniejszych
!!czeigo wcale mi było nie do konał wielkich spustoszeń. Bu statków, wyrzuconych przez fa
rza trwała bardzo długo, nasile le.
.nieehu.
Parowiec japoński „Asama
Codzma pierwsza po północy. nie jej zmniejszyło się dopiero
Maru" zerwał się z kotwi<:y i
„.1łe, obce miasteczko, w kt6- po upływie kilku godzin.
Na razie trudno jest jeszcze osiadł na mieliźnie. Należy on
·:rni muszę się zatrzymać prze-~dem. Deszcz leje jak z cebra. ocenić w całej rozciągłości do większyoh parowców han.., miasteczku jeden mały hate- szkody wyrządzone przez na- dlowych, liczy bow1em ok. 17
k. a w hoteliku jeden .tylko wałnic~. Połączenie telcgraficz I tys. ton.
ZaginĄł chiński holownik.
.~·olny, mały pokoik z jednym ne i telefoniczne z Szangha·
jem zostały przerwane. Nie Jstnieje obawa, że zatonął.
:ylko małym łóżecz;kiem.
l ·'M. to łóż~zko dwóch re- działa również miejscowa sta· Port jest zapełniony statkami,
które zerwawszy się z kotwi·
:1ekta.nt6w, cw6eh spóźnionych cja radiowa.
Z braku urzędowych wiado• cy, osiadły w płytszych częś: przem~~ych . przej.ez~~yc~:
. .
:1 (SS k1fo zywei wagi) t 1ak1ś mości o rózmiarach katastrofy ciach portu.
Ulice miasta przedstaw1a1ą
iruby, brzuchaty ag~t ~a?dlo- powstają pogłoski, przedstawia
również opłakany widok. Nie
wv \na oko - co na1mme1 110 jące je w spósób przesadny.
. Liczne okręty, stojące w por t-ylko trotuary, ale i jezdnie w
. ..
~ilo).
Prz.ys~hsmy do hotelu )ed~o- 1 cie doznały uszkodzeń. Znacz· wielu iniejscach są zabarykado
cze§n1e 1 gospodarz powiedz?ał . na część statków znajdowała wane gruzami murów, które się
się w chwili burzy poza por· zawaliły, belek, desek i zerw.i·
. '
nam:
nych dachów.
- Jeżeli patlowie chcą razem ;
~/. chińskiej dzielqicy mia·
przenocować w tym łóżku, to
sta wybuchł pożar, który znisz
Gośde Zllłlnirzni
pro-szę. Innego łótka nie mam.
czył kilkaset .<!~mów.
Spojrzeliśmy na siebie nie·
,W, akcji rahltlkowej bierze
chętnie (ja i gruby agent han·
Na wielkie manewry jesienne udział strat ogniowa, wojsko i
dl~wyl i niechętnie. zgodziliśmy
Armii Polskiej przybędą sz:efo- marynarze okrętów wojen·
!ię na wspólne łóżko.
Byłem piekielnie z.nużony po- wie sztabów państw bałtyc- nych, stojących na redzie w
t przy· Honi<kongu.
•
'.l-!
dróią i śpiący. Stanąłem zgnę- kt'ch . p rzew1.1..U.1any
•
Jes
ł
k
aid
ł
Z dalszych depesz wynika,
6z iem i zacz.ą em jazd gen. Recka, szefa sztabu
biony n
kalkulować, jak mv się we dwój generalnego armii estońskiej, ie tajfun trwał prawie całą
k, zmieścimy. Chyba ż~ mój gen. Hartm:an.isa, szefa sztabu nóc. Była to straszt\a noc dla
wspólnłk'. <ło łóżka, wystawi generalnego armii łotewskiej o- mieszkańców miasta.
S2:ybkość wiatru . sięgała 130
brruch na: zewnątrz„. To moż:e raz gen. Oescha, szefa sztabu
mil 11a iodzittę. Kiwy burza
wtedy, jakoś, bokiem, ułożymy generalnego armii fińskiej.
się uspokoiła, mia.sto w ~odzi·
~_Inaczej mowy nie ma. .
nach porannyćh wyglądało jak
Wypowiedziałem swoje myśli
gdyby zostało zbombardowane
RADI O
tł°'no. Gruby agent handlowy
przez eskadry samolotów.
lypn~ł na mnie złym okiem i
Przeszło 100 o óh utraciłn
PL\TEK, 3 WRZESNIA
mruknał:
- Mój &zucli, nie mÓze wi· 6.15 P~śd „Kiedy ranne wsta~ zio · życie w mieście, gin,c pod ~ru
domów. Lic:?:
ritć w ~wietrzu. Mój bn~h rze", 6.18 Gimnulyka. 6.36 Muzyika z"mt' żawalonvćh
,
„
·a'~ ·a (płyty). 1.00 DaelUlli.k. 1.10 Mutfka.
• J. ·'- ,_.
Skr.zyD.· ba ta jest oparta jedynie n!'l
Dzii.enn~k.
1e 1 ~ um samo zmęćzony, J .l\ J (płyty).
b ~b ych
h Cl
całv i tali samo musi odpocząć. ka; rol.n.i<.za. 12.25 Ork.idtr.a Sdono· ·
G!liewnie zabrał się 'do roz- wa ~ Lochi). 15.45 'Wiad:otn. gó.Spo· pierwszyłć d "an'1f ' z ~~ to
' rzecz 1 „ is •
bierainia i po chwi1ti milczenia diaircze. 16.00 Roimowa z cho.rym i. przez w a ze.

prawdopodobnie będzie zna
_
cznie wyższa.
Obecnie trudno jest jeszcz:e
się w spustosze
zorientować
niach, jakich huraJ!an dokonał
w porcie. Nie wiadomo ile osób
utonęło wraz ze statkami, któ
re w wielkiej ilości zgromadziły się z powodu blokady wy·
brzezy chińskich, nie tylko w
porcie, ale i poza portem.
Przeszło 20 statków i parow·
ców doznało poważniejszych
uszkodzeń. Osiadł również na
~kałach parowiec włoski „Con
te Verde", liczący przeszło 18
ści

I :niższa,

na m1newr1c

12,03

~:
- ~zy ~

my oba'j

-

można było spać.

Nie o'dezwałem się.
- Prócz tego - dodał ~ru·•
lu - tzucam się przez sen 1
czasem kopię te:i:.
Zrowmiałem. Facet chce mnie
1&&trasiyć, tebym zrezygnował
z·e mru'e to
"'~-·... U.Jałem,
I łómui.
~
lic nie <>bchodzi.
- . Jestem barMłzo net'W'owy
- mówił w Clalszym ciągu mój
towanysz, iści"gając .spodnie i
~-łada1·„,.. l·e ,,na kan·t ". - I nie
'd .
D
iii\
ziesięć nt
DlOma się dziwić.
ieidżę od miasta 'do miasta i nie
r.arobiłem ani grosza. Mam żonę, dzieci, miesi;kanie. A zarohić ciężko.- Ludzie, panie szano·
'Nliy, muszą złamać 10 nóg, albo
12 rĄk, żeibym ja. mógł zapłacić
komorne. Bo ja, uważa pan, han
41uję aparatami foczniczymi na
złamane ręce i nogi. Ale kto
dtiś łamie no~i?! Naw~t mar·
nei ręki - też nie!

fy. Dotychczas wydobyto cał·
kowicie zwłoki 15 Chińczy·
ków.

Katastrofa, która dotknęła
jest tym stras~niej·
sza, iż w mieście panuje już
od pewnego czasu cholera. ~
ciągu ubiegłego tygodnia zan~
towano 394 wypadki tej chor»·
by. Z tej iiczby 219 zakończyło
Hon~kong

się śmiercią.

małe przesunieda
WALENCJA. Komunik.at ofil Na odcinku P.ozoblanco woj..
cjalny donosi 1 że na froncie ska rządowe zajęły miejscowoaragońskim wojska rządowe po- ści: Aldea, Cuenca. i Sierra N.a~
suwajl\ się w kierunku na Bel- val Cuazo.

ZiHhodza

chite.

Powstańcy atakowali gwał·
townie p0zycję koło Mediana.
Wszystkie ataki przeciwnika na
1'.uera i Villa May-or de Caleyo
·
zostały odparte.
Po długotrwałym ostrzeli.wa·
niu & .nta Barbara, powstańcom
udało się za.jąć Sżereg pozycyj
koło tej miejscowości.
Na froncie Santander oddzia·
ły wojsk r.iądowych zmuszone
były wy~o.fać się na drugą stro·
nę neki De~a.
Na froncie półudniowym na
odcinku Granada powstańcy za
j~li miej$cowo§ć Cortigo, lecz
wojska rzĄdowe przeszły do
kontr~taku i wyparły przeciw·
nika z zajmowanych przez nieiio pozycyj.

12.15

SALAMANKA: Kom.un.iliat ogłównej kwatery wojsk

ficjalny

powstańczych donosi, że · na
froncie Santander wojska powstańcze zajęły wcz.oi:aj 22 miejscowości, m. in. Unquera, Villa
Nueva, San Vin<:ente dela Bar·
_
quer.a..
Na froncie aragońskim, :na
odcinku Zuera, Villa Mayor i
Belchite ataki przeciwnika o·
słabły. Na froncie Kordoby :na.
odcinku Pen.arroya powstrzr-,
no natarcie oddmłó.w rZ4Clowych, które poniosły ~
straty.
Na odcinku Espiel ar:tvlefłe. ·

powstańcza ostrzeliwała ~ref.le
skutecznie pozycje
cielskie.

nieprZ'f'fa·

GoI b pok oJ.u Japon·I 1

1,

'

1~15~~~~~&~~~----------------~----------~-----~~-

zaczęli chrapać i sapać, ~~!.~~y ~~K.~:~~a). f9~ ~:=~

b by nie

ły, znajdują się niewątpliwi..-:
zwłoki licznych ofiar kata$tro·

Na froncie woiennrm w Hiszpanii

b

tem do Pa.l~tyny - reportaż. 11.00
(Trans· .
Warsz:.
onlc. Filh.ann.17.50
~c~t
en że nie.
~- go,
V
Wędrówka
z Ciechocinka).
misja
Uspokoiłem
- To (lobrze, bo ja chrapię i luhmtca. 18.00 $·krzynka ogólna.
sapie i jęcze przez sen. Jak byś 18.20 Orkiesh-a Jacka. H}'lltona. (pły·
1

~'-'rapie?

tys. for.;.
W dzielnicy chińskiej w zgli·
szczach domów, które spłonę ·

ą

c·

na

w

w

Warszawa

n.

13,00 Soui.aty_ od Scalt"la.ti'ego do De·
hussy'e~ - v audycja_ (płyty), 14.06
Kon.cert n>z:rywlwwy {płyty). 15.0ó
Zasto&owani~ cukru w PJ>~e
domowym - gawęda. 15.tS Kt>ncert
soli-stów. 22.90 Wd.a.diom. sportowe.
22.os „Pit!kiełko" - obrazek Wł. Or·
kana. 22.20 Muzyka lekika (płyty}.
23·15· Muz:yka taneczua.

CzJ

CZfOftkiem
l. O. P. P. !

jesteś

zawieruchy wojenne
- Ludność domaga si~V przeprowadzenia
karnej ekspedycji do . kon' ca

spraw za·
który prz-y
zagranicz1
nych, m. in. oświadczył, że J aponia r0%patrywała pr<>pozycje
mqcarstw, mające na celu za·
bezpieczenie Szanghaju przed
działali
niebezpieczenstwem
Ch',
d
mczycy
wojennych , ki e y
zaatakowali japoński konsulat
generalny i oktęty japońskie
na rzece Wang-Poo, zmuszając
siły japońskie do obrony i zapewnienia bezpieczeństwa prze
szło 30-tysięcznej rzeszy obywateli japońskich.

.

. .

żyć, muszę wieszać co najmniej już me mowi~.„
Rozum1~m 10-ciu ludzi miesięcznie.

.

J

wieść zakoiiczenła

hłnach
włoskie W' wyk J. Wi)lińriJci.et?I) te.nor. 19.50. W.i.a.dom.. s.pottowe. 20.0ó
pnze:rrwie o
KoMett rozrywk'()wy,
~od.z. 20.45 Dziiennilt i Popd!an:k•.
21.45 „Dnit pow$.z;ednie p.uistwa Ko·
TOKIO. Minister
walłkich" - powie~ć mówiona. 22.00
Reoilal sikrry:peowy w wydt. Eugenii granicznych Hirota,
Um.ińskl.cj. 22.3<> Pieśni na'Shrotowe. ·ął koresł'llondentów
~
22.50 Osh.tnie wiadom. Dziennika. •
kii

_

dokończy-

1Wi czasie tego opow.iad.a.ni.a.. łem, kła~c Mę. do ~óżka - ~

Japonia i Chiny, pomimo
Chińsko • sowiecki pakt nie·
agresji, zawarty pr.z ed kilku wszystko, powiedział Hirota,
dniami, posiada zdaniem Hi· są sąsiadami i starymi przyj•·
J a· ciółmi. Nie byłoby trudno ur~
.
. l ne znaczenie.
ro t y, spec1a
po~ia, bronh\ca ~schodni?i czywistnić ideał wspólnej poAz11 przed wpływami komuni· myślności i dobrobytu.
Minister zapewnił, iż intere·
styczn~mi, nie ~oże zajmować
sy mocarstw t.rzecich będł\ po·
stanowiska obo1ętnego.
R zą d japońs k i jest gotów cl o szanowane.
odwoływania swych korpusów
Wi Tokio odbyły się oIDrzyekspedycyjnych i wyciągnięcia mi e wiece, w których wzięło
w przyjatni rąk do _Chin, jeże· udział przeszło 30 tysięcy oli rząd chiński z całą szczeroś- só b. Na zebraniach tych preycią zgodzi się na zmianę swe· jęto rezolucję domagającą się
go stanowiska wobec Japonii. po 1) przeprowadzenia do koń
Nie może jednak pozwolić na ca karnych zarządzeń w stopowtarzanie się opłakanych in sunku do Chin, 2) obalenia 1'Złl
cydentów i wobec powagi sy· du nankińskiego, i zgniecenia
tuacji jest zdecydowany pro· ruchu komunistycznego w Cbiw
wadzić do końca swą obecną nach, 3) rezolucja występuje
politykę, dopóki nie dojrzeją przeciwko półśrodkom i ws:i:el
ł t
d · g
.. . .
m?z1!wosci zasa mcze 0 za a • kiej interwencji państw trzecich.
wierha sprawy.
------------------------

I

będzie
nieprzyJemme
mój towa.r.zysz, przestał ściągać panu
Milczałem.
- Rozumiem - ciągnął <łailej skarpetki i przyglądał mi się spać z c.iłowiekiem 1 który żyje
z powieszonych ludzi. Ale co
kup:.ec - te panu nieprzvjem- tdmwiony.
Czy są dziś lepsze interobić?
- Przepraszam, nie rozu·
nie będtie spać w jednym łótlCu
„. •
„
z człowiekiem, który żyje ze zła miem. Na komorne pan potrze· resy?
Mój współlokator podniósł
11\~nych rąik i nóg„. Ale co ro- buje czterech ułaskawfooych?
- T.a.k - potwierdziłem spo· się z krzesła, pokręcił chwilecz
bić, panie szaine>wnyl Czy SA
oznajmił:
kę- i :Prtepraszam,
.
I kojnie.
dii' lepsze interesy?
muuę wyjść
- Bez pódatku lokalowego,
Nareszcie i ja zabrałem głos.
k -' kl
I łk
b ~ d
- A czy można wiedzieć, na chwilę.
- Rżeczyvtiście nie ma - zgo
ZI Z Om;iilf 0W8RI 5 I U amery 811$ ego
I WfJttdł. Po chwili przysłał
ddtem. się. - Moje h1teresy też czym pan się zajmuje?
Departa· wodu bombardowania. „Prezy·
WASZYNGTON.
Usiadłem obojętnie na krze· 1słutącego po swoje ubranie i
nie lepiej idą. W zeszłym mie.
$;ącu wszvs~kiego trzech powie śle, obojetnie zacząłem ściągać rzeci;y. Tej nocy spałem dosko- merit stanu otrzymal depeszę denta Hoo'Vera".
Marszałek dodał, iz Chiny
od ambasadora Stanów Zjedno·
siłem. I jak tu z tego wyżyć? buty i obojętnie J>Owiedziałem. nal~ .
Gruby agent, jak się dowie· czonych w Nąn.kinie z zawiado wydały wszystkie koniecine
- Jestem katem. Jutro właś·
Zeby opłaćić k6Inorne, mustę ~ó
Czang-Kai·Szek ,?Jarządzenia, by ząpobiec po~ ·
iż
wi~ić cmereehl A ~dz-ie utrzy- nie :wiesz.am pewnego bandytę . działem , spał na krześle w prz~d mieniem,
mu u.bol~wanie w wtór~eniu się P.Odobnych in.e~
y.r~ra~ił
W oc~ach me.go part!1~ra z~- pokoju.
.~ie, ubranie, wę~iel. Nie mó·
- ~~ S§dłk. __?1-etlJ.U _17l~du .~iń.s.ki~g~! ~o- _.d~to~ - - - - --·--- .:
~ ~o„ • .żebr, l~ ~o !11'1. błY,sły, mespokOJne ogruki... ł'~

cenmr sw61· czas ·- Dodrozu1mr samoIotem
Czang Kai· Szek przeprasza
·e

I

st'1, Alfred nagle zatrzymał samochód.
- Już myślałem, że zbłądziłem. Ale jest wszyst
ko w porządku. Mam dobrą pamięć! - pochwalił się
- ~y5iadaj.
- Przecież tu nikt nie mieszka!
- Nie szkodzi! Prędzej.
Musiała usłuchać.

-

Poczekaj tu na mnie. Naturalnie nie próJ;u;
bo byłoby to bez sensu. Ja muszę się zała'.
twić z samochodem. Już nie jest nam potrzebny!
Rozejrzał się, po czym wolno skierował samochód
przez niewielki rów do stromego brzegu obok mostu.
- Co on chce zrobić? Wpadnie razem z sam 0•
chodem do wody I
Ale Alfred na kilka metrów przed urwiskiem
wyskoczył. Samochód potoczył się sam, na chwilę
zawisł njld przepaścią, po czym runął w dół. Głośny
plusk i ryk, or<1;z kłąb pary dały znać Hance, że sa·
mochód pogrążył się w wodzie.
,
Alfred podbiegł na skraj urwiska, spojrzał w dół
i następnie szybkim krokiem ruszył do Hanki.
- Wszystko w porządku! Nie widać go wcale!
Kiedy znalazł się koł·o niej, dorzucił.
.- Idziemy dalej!
- Ja się· boję„. - szepnęła.
Ze mną jesteś! Mnie się chyba nie boisz. Krzvw·
dy ci nie zrobię. Chyba tylko w tym wypadku, gdybyś
chciała uciec, lub wez\\.·ała czyjejś pomocy. Tutaj jednak nie licz na to! Zupełne pustkowie. Mamy przed
sobą parę, kilometrów dtiogi . i jestem pewny, że ni·
kogo nie spotkamy. Gdyby się nawet trafit jakiś ga.
jowy, to źle skończy, jeśli będzie chciał zaintereso·
wać się nami, albo choćby nas dostrzegł. Lepiej !)ie
mieć świadków, że się szło tą drogą. Idź naprzód tą
ścieżką - wskazał ledwie widoczną ścieżynę, -wy.
deptaną w igliwiu.
Zniknęli w lesie.
.
Nad ich głowami szumiały stare, wysokie sosny.
Pod nogami trza:skały suche gałązki, gęsto zaśdela·
jące ziemię. Obok ledwie dosłyszalnie pluskała o
przybrzeżne kamienie rzeka.
. ..
Hanka, udręczona lękiem i przeżyciami, zmęcty·
ła się prędko. Pot perlił się na jej czole. .
- Co się stało? - spytał AUred, kiedy zatny.
uciekać,

· IWzruszaiące dzieje miłości dzlew-,.
czgng z ludu do·· argstohratq
Z tajeml!liozych powodów hrabia Tt Lzi.ewicz
musiał
po~
tak głębokich, że samochód mógł posuwać się tyllubit niemiłą sobie podobno bogatą Klarę Demską. Chciał
ko bardzo wolno.
jednak zo<>t.a.ć jej mężem tyJk„ z na-zwy, co młodą II\ałfonkę
- Możebyśmy zatrzymali się gdzie na krótko.
d>o.prowadzalo do silnego wzburze::u.a Tud.rieWicz był bowiem
Jestem piekielnie głodna.
za.kocha.ny w biednej dziewozynie, Ha.nce Czernównie, która
zdradę ukochanego wzięta mocno r:o SH< 1 i powzięła pewne
- Niech ci się nie zdaje, że wyprowadzisz mnie
plany. W tym celu zawarła przyjaźń z przyjacielem TudJZJi.ewi·
w pole! - odparł. - Zatrzymamy się tam, gdzie nie
cza, Anto.nim Notylsk.im.
będzie groziło nam żadne niebezpieczeństwo. Gdyby
Po wielu przykrych przeżyciach Tudziewiczowi udało
się zniszczyć sfałszowane przez Alfreda i Tomasza, braci Kl~·
nie to kołowanie, bylibyśmy już na miejscu. Sitko
ry, dokumenly, kompromitujące jego rodzinę Hrabia bowiem
zrobię z każdego, kto by chciał mnie teraz zawrónie wiedział, że. w Ameryce żyje jego ojciec, który przed wie·
cić. Dostaniemy się do tych lasów - wskazał ciemlu laty opuścił Polskę w tajemniczych okolicznościach. W -Ame·
ńo błękitne pasmo na widnokręgu, a już będziemy
cyce stary hrabia stal się człowiekiem bogatym i wszystkie
działania Demskich zmierzały do zagarnięcia tego majątku.
prawie w domu. To już coraz bliżej„.
Między innymi zmusili oni swoją
siostrę, jako żonę hrabiego,
Ożywił się, coraz bardziej pewny powodzenia.
do współżycia z jednym ze służących, Antonim, przyjacielem
Hanka z niepokojem patrzyła, jak szybko zblikabalarki Gojkowej.
żają się do lasów.
Tudziewicz opuścił żonę i postanowił unieważnić swoje
małżeństwo z Klarą, by połączyć się wreszcie ·z Hanką.
-:-- Czy ja już nie wyrwę się z jego rąk? --: my·
W swych zamiarach napotkał dwóch rywali - obu braci
ślała z przerażenie,m.
.
Demskich. Tomasz pozornie usunął się, przebiegle jednak
I wyrzucała sobie lekkomyślne nawiązanie znazgotował bratu zasadzkę,
z której Alfredowi udało się
umknąć. Uciekając z Warszawy porwał &terrory.zowaną Hankę.
jomości z Demskimi.
Tomasz puścił się w pogoń za bratem.
·
- GdY'bym się im nie nasuwała przed o~zy, nie
Tudziewicz natychmiast pojechał do domu Demskich, by
byłoby tego wszystkiego. '
·
czegośkolwiek się dowiedziec.
Ale to były rozważania spóźnione.
Braci naituralnie nie zastał, natomiast Klara, mówiąc o'
- Po co ja o tym myślę? - spostrzegła się. ciągle niewygasającej miłości dla niego, powiedziała mu o tym ·
że dokumenty, Móre znis:z=ył, były sfałszo.wane, że będzie
Teraz trzeba się ratować! Ratować za wszelką cenę.
miała dziecko, że stał'° się to pod przymusem braci. Chory· i ·
·Jeśli mnie wywiezie za granicę, jestem zgubiona! Nie
osła~iony hrabia oszołomiony był tymi wiadomościami. .
Chcąc ułatwić sobie ucieczkę, Alfred: zatrzymał na s.ro· ·· . oprę mu się przecież„. A wtedy!„.
Zadrżała tak silnie, że Alfred zwrócił na to
si:e jakiegoś podróżnego, =us.zając go do wymiany s.amocho·
dów.
.
uwagę.

Alfre'd otworzył drzwiczki samochodu, mierząc
z rewolweru do przerażonego kierowcy.
·
.
- Mój wó·z lepszy. Zarabiasz pan na czysto i' jeszcze tyle ceregieli! Tylko pan będziesz musiał zaczekać trochę na drobną naprawę. Siadaj, Hańko!

-

rozkazał.

bąkał podróżny, chcąc

jeszcze

Ci<:hof - zawołał Alfred.
Zasiadł przy kierownicy i energicznym

zakrę

.-

Po co to„. -

protestować.

-

tem

skietował sportowy
drogę powrotną.

dzi!k w
nie

elegancki

.

nowy samocho-

Podróiny stał nieruchomo, opuściwszy bezwład
ręce w żółtych skórkowych rękawicach. Na .je-

go twarzy malował się jeszcze przestrach i zdumfe-.
nie.
.
. ~ed machnął mu ręką na pożegnanie i roześmiał się.

-

Pojedzie 'd o miasta, a tam go jeszcze przywipowitanie! Za to my przejedziemy ła
nie dostanie się tak prędko, bo uszko-

tają salwą na
twiej. Zresztą
dziłem wóz.

........ Jestem już potwornie zmęczona tym wszystkim - powiedziała Hanka.
- Odpoczniesz sobie później! - zawołał. Zresztą nie jesteśmy daleko celu. Byle nam znów nie
wleźli w pa.radę!
Zjechali na boczną Clrogę, pełną wyrw i wyboi

Zimno ci? -

·

szwoleżera

Ofensrwa Budiennego

ściemniło się zupełnie, kiedy
stanęliśn).y na miejscu. Kwatery
w mią.~teczku nie dogadzały nam

nie wyspaliście się wwagonach?
- odpowiada zapytany.
- W wagonach? Co za spa·
nie? W zaduchu pomiędzy końmi na gołej podło·dze, gnatów
psiakrew nie ~ę!
- Poczekajcie! _ Jak wrócicie do matki to się wyśpici~, te
r~ bracia, wojna! O wygodach
nie ma oo gadać! - odpowiada
kapral.
Naraz stało się coś nieoczekiwanegoi. Błysnęłó kilka ogników przed nami i rozległ się
huk wystrzałów. Szwadron za-

z powodu braku stajen, wobec
tego .ruszyliśmy dalej do odległej
o trzy kilometry wioski.
Zmę~eni pięciodniową jazdą
chcieliśmy jruk najprędzej stanąć
na kwaterach, aby wypocząć na
leżycie,
Por. Olszewski wysłał przodem kilku szwoleżerów z kapr.
Jakubowskim, aby obrali we wsi
dla nas kwatery. W międzycza- trzymał się.
sie zapadła noc głucha. Pogodne
- Cóż u licha? - zadajemy
niebo usiane gwiazdami, a na sobie wzajemne pytania. Czyżwschodżie, hen za borami żarzy by bolszewicy? Już tutaj? Miesię łuna wschodzącego księżyca. libyśmy dzisiaj pecha nie ma
żołnierze w złych humorach co! Nasze kwatery i odpoczynek wściekły się.
klną. Któryś się odzywa:
Za chwilę strzały cichną i ro·
- Kapralu! Kiedyż te kwate· zle)!a się tętent koni.
I'! nareszcie będą?
Ciekawi jes•eśmy niezmier
~ż :wam tak p_ilno1 nie co to mogło oznaczać?

I

mała się.

-

Zmęczona

jestem.

Możemy odpocząć

.

trochę!

.

-

.

zgodził się.

-

Dziś na noc dostaniemy porządne łóżko. Zawsze trochę pośpiemyl - powiedział, uśmiechając się. -Tr~
chę niezwykła n<><: p o ślubna bez ślubu, co? Nie szko·
dzi. Będziemy też mieli urozmaicony miesiąc miodowy. Czeka nas łaCina podróż!...
.

Hanka osunęła się na ziemię. 'Alfred siadł oh'ok
.
- Nareszcie jesteśmy sami! - po~edział, ogarniając jej postać pożądliwym spojrzeniem.
Ogarnęła s.zczelnie sukienkę na kolanacli.
w tumanach kurzu.
- Niepotrzebna wstydliwość - mruknął. - Po
~jechali znów w las, który ogarnął ich chło
co? Przyjemnie tu, co? ... Cicho, nasfrój romantycmy.
dem i ciszą. Cienie jego wydały się Hance ponure
Zupełnie jak w romansach.
.
i groźne. Był to najstraszniejszy las, jaki oglądała
Podsunął się do Hanki. Odsunęła się °fywo. .
w swoim, życiu, nigdy bowiem nie patrzyła z takim
- O, a cóż to ma znaczyć? Nagle -n ie podobam
lękiem, jak w owe nużące i pełne trwogi godziny.
_
Podobnie, jak przez pierwsze miasteczko, prze· ci się?
- Nigdy nie podobali mi się ludzie, którzy na·
jechali przez drugie, większe, ale podobne w rozdużywają swej siły! - powiedziała z mocą.
sypaniu biednych, niskich domków, w zmurszałych,
- Chyba dosyć już naskakałem się koło ciebie.
chylących się płotach, w . tumanach kurzu.
(
- Jesteśmy w domu! - powiedział Alfred, kie- I to miało ten skutek, że chciałaś mnie wystrychnąć
dy znów zatonęli w cieniu lasu, wśród którego wiła na dudka! - przypomniał z gniewem. .
Nie odpowiedziała.
się droga. Przemykali się koło rzadkich chałup, czy
- Daj no całusa na zgodę! - objął ją i przy·
wiosek, marnie uprawionych pól.
·
ciągnął do siebie,
.Wśród lasu, gdzie nie było wida·ć ani śladu ludz·
(Dalsiy ciąg jutro).
kiej siedziby, w pobliżu dość dużego drewnianego mo- ·

walk o Nieoodleglofi 1919 .- . .1920
.
. r.)
34.

Trudno! Lepiej na-

I

Wspomnienia
Cześć ·111.

-

,W jechali wresz.cie w las, droga jednak skręca
ła. zaraz na obszerną polanę, na której rozsiadło się
jakieś miasteczko, szare, biedne. Przemknęli możli
wie szybko po źle zabrukowanej ulicy, przez rynek,
zatłoczony wozami cMopskimi. Ludzie oglądali się
za nimi, jak to niezwyczajni zbyt częstych odwiedzin takich pojazdów. Jeden i drugi koń spłoszył się
i wreszcie wszystko zginęło sprzed oczu Hanki

PIOTR CHABERA

(Ołcres

spytał.

że trafił się taki odmienny wóz. Łatwiej nas
przeoczą. A mamy jes·z cze przed sobą' O·sa:dy ludzkie„. Mam nadzieję, że pqjdzie gładko!

wet,

Kapral Jakubowski z kwater
mistrzami pędzą co koń wysko·
czy do szwadronu. Por. Olszewski zaniepokojony pyta:
- Co się stało?
- Bolszewicy we wsi! - mel
duje kapral.
Okazuje się, ie nasi kwate·r ·
mistrze, wjechawszy do wsi,
wpadli na konny patrol bolszewicki, skąd po wzajemnej wymianie strzałów cofnęli się.
.
. 1
-. Ż~y .ich szlag. t;afił. ru~aJą zołmerz.e, ale JUZ sen odleciał wszystkich.
Za chwilę jedziemy powoli
naprzód 'wyprzedani przez patroi i szpicę. Posuwamy się ostro~nie,, wytężając wzrok. na
~szystkie. strony, ..3:by
hcha
nte dać się pode1sc znienacka.
Szwadron zatrzymuje się przy
pierwszych chatach wioski. Porucznik wysyła patrole we
wszystkich kierunkach, aby się
przekonać o obecności nie przyjaciela.
We wsi bolszewików nie ma,
ponieważ cofnęli się z po"·rotern. Jednak o odpoczynku nie
ma mowy. Rozstawiamy wuty
w kilku punktach wsi, a reszta
szwadronu w ostrym pogotowiu rozkłada się na obszernvm
ugorze pod wsir

1o

I

niej.

Nie wolno rozsiodłać kon'i, je- szkarłatne śmugi światła na zie·
no .można popuścić nieco poprę- mię. Zajaśniały jakimś niesamo·
gi i nakarmić konie. Pokładlis- witym odcieniem przedmioty.
my się na · ziemi, trzymając ko- ściany chat, twarze żołnierzy
nie na wodzach. . .
.
stały się krwawe i straszne za·
Leżę ~rz~d koniem na tr!lw1e, razem.
ko~ c~~up1e z ~'?rby owies, a
Zdawało mi się, ie widzę
mnie. rozne mysh chodzą po wszędzie krew i krew dookoła.
głowie.
.
.
Żołnierze milczą zadumani, jak·
. Zast~na:"?-~m s~ę nad syt'l!a· by pod wrażeniem tego co nas
C)ą, w 1akie11estesmy. Sa~1, Je~ spotkać może. Jeden ze szwol-e·
nym. szwadronem,
pomewaz żerów, leżących tuż, trąca mnie
drugi szwadron naszego pułku i pokazując mówi:
pozostał w tyle, reszta pułku je
- Patrz! Patrz tam na wscho
s:zcze w wagonach w drodi;e, a dzie taka łuna ·czenvona, jakby
tu w około żadnego nie ma od- <>ię paliło. Całe · niebo, jak
działu. Gdzież tu jest linia fron· krew!
tu? ·
_ Tak, widzęi'- odrzekłem.
Przejeżdżając przez Zdołbtt- _ Może to akurat wróżba, te
nów, 'zauważyłem trochę piecho naprawdę polei'e się krew?
ty i dwa pociągi pancerne na
stacji, ale ni~dzie żadnej goto- Kto wie, może jesząe do
wości bojo:wej, formalny spokój rana nie doczekamy spokoi·
jak gdyby nieprzyjaciel był bar- nie? - odrzekł kolega.
dzo daleko.
Wtem podszedł do nas kapral
Spojrzałem w stronę Zdołbu- Aha, nie śpicie! To do·
nowa i jakby nigdy nic. światła brze! Podciągajcie popręgi i po
elektryczne na stacji migocą. Ci iedziecie zaraz ob.aj· na placów·
sza. Słychać tylko od czasu do kę za wieś.
czasu gwizd manewrujących pa_ Rozkaz!
rowozów i łoskot przetaczaZa chwilę siedzieliśmy ju'ż w
nych wagonów. Miasto śpi spo- siodłach.
kojnie, nie przeczuwając, że la_ Kt. d
· liać? _
da chwila zerwie się burza!
t
orę Y mamy yec
·
Zza borów wypłynęło. krwa- PY am.
.wa tarcza księżyca, rzucaillc 1
(Dalszy cia2 jutro)
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Angerstein natychmiast udał mośĆi na odległość.
- W ciągu pięciu minut moż
·do więzienia. Jonatan miał
właśnie zostać .skaZ<Uly n~ 50 na przesłać . wiadomość przez
funtów grzywny za to, iż przez kanał.
'
- W ciągu pięciu miulut z
lunetę podglądał jakąś mieszAngl1i do F rancjii? - zdziwił
czkę.
- Robiłem d<>świa:dczenie się Argenstein.
rzekł Jonatan surowemu sędzie
- Kiedy byłem jeszcze chłop
mu. Doświadczenie z telegra- cem mówił mi pan - rzekł Jon.at.a.n, - ż..e szybkie wiadomo'fem.
Co to za Clziwaczne sło- ści sa podstawą rozwoju Lloyła ~ranie.
Wieśniak ma zwasze ~łną
da. Te !Hery moż,na przez lunePewnego dinia wierny lokaj wo7 - zapytał sędzia.
Stodołę i ·Mesz.eń.
Teleg1'af to przesyłainie tę odczytać pny pomocy reflek
p. Argensteina, przybiegł doń z
KTO NIE WIE, żE: ·
wiadomo·ści na odległość.
Pi0dobno pluskwa wytrzyma bez ie· hiobową wieścią.
tora z największej odle·głości.
t
d:zenia do sześciu fat.
W parę tygodni po tym wojna
panie
mój
sądu,
z
kpi
Pan
panie
pomocnik,
Pański
HUMOR WIELKICH LUDZI:
zawołał już od - za,decydował sędzia i wyzna między Napoleonem a Anglią
Także przyczyna. Na pog.rzebi.e ba- Argenstein rozgorzała na d-0hre. Napoleon
czvł wysokość grzywny.
rona Rot.sch:hlda cz.auważon·o jakii.e~oś drzwi - · siedzi w więzieniu.
Wieczorem tegoż dnia Jona- kazał aresztować wszystkich
Co się stało Jonatanowi?
ż'Y"!~«~. z Małopolski, który bardzo
· j - To dotyczy odmienne)· płci. tan na małym modelu pokazał Anglików, przebywających we
rz~WJIJe płakał. Za.pytano go : .
. .
.
..._ Czemu ta.k płaczesz? Czy 1estes A
za panu Argensteinowi jak wyo- Francji. Jonatan przeby.wał w
j resztow~no go. m~anow1c1e
mo,te kT"ewny.m zmarłego?
braża sobie przesyłanie wiado- przebraniu· księdza w Cala.is i
podglądanie kobiety.
- Niestety, nie i dl~tego płaczę.
był świadkiem, jak grupa rozwydnonych żołdaków usiłowa
HISTORIA

PODAJE:

1612 Zwycięstwo Chodkiew.icza pod
Moskwą.
1791 !fuC:;alenie Kon stytucjii francu·
1914 Zdobycie przez Ni emców m.
. Reims i zbombar.d:owianie kale-

Minęło dwanaście lC-!t. Przez

ten okres Jonatan Blake wiernie· służył panu Ar,g ensteinowi
i domowi Lloydów. Argenstein
tros1kliwie opie.ko"<Vał się Jonatanem niczym rodzony ojciec.
Jooa.tain był już członkiem
·
dry.
1935 Wybuch wojny włioslciej z Ahi- Syndylkatu domu ubezpieczenie
sy.nią.
wego Lloydów i wdzięczność je
PRZYSLOWIA:
l1o dla p. Argensteina nie miaGdy nadejdzie 'Wlr.zesień,

się

Lalai~c• ·S111oki

ła gwałtem przytrzymać jakąś
Angielkę, która Vf ża,den sposób
nie mogła się z nimi porozu-

Ta..k nazywa 300 milionów Chińczyków nowoczesne
s;a moloty, które„ widzieli po raz pierwszy w życiu
P~d~zas walk o Szangliaj mło
da . fl9ta powietrzna Chin swymi ;wyczynami wprow<,ldziła cały świat w zdumienie. Swą spra
wność flota zawdzięcza swemu
twórcy, generałowi Tsai-TingKai.
,W e wrześniu ubiegłeg·o roku
Czang-Kai-Cze·
marszałkowi
kowl w dniu jego urodzin specjjl.~a delegacja wręczyła dłu
gą pergamino.wą kopertę, w któ

rej leżał czek na 4.500.000 do
li.lrów. Piertiądze te marszaiek
przeznaczył na kupno sam.:iiotów i po 4 miesiącach na lotnisku w Nankinie znajdow;iJo
się 43 nowych maszyn ·Douglas<t, 13 samolotów bombowy.;h' i
.
52 myśliwskie.
Obecnie sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Chiń·
scy piloci podczas. ostatnich
walk nie tylko oszołomili do-

wództwo

japońskie,

ale

cały

świat.

Jest
młodego

to

wyłącznie zasługą
Tsai-Tinggenerała

Kai.

Na n1alei wokandzie •••

·.·:Z polecenia
-

Łomżyckiego zamącony został
wizytą Ludwika Ogórka, który
przybył
rzekł:

przriac~ela

cz11i: "O nicowaniu

(A. E.J Pan Czesław Łomżyc
ki wydal córkę za mqż za Karola Wandygę i cieszył się niepomiernie, ·gdyż córeczka była już
mocno zaawansowana w latach
i grozilq jej staropanieństwo.
Ale w jakiś tydzień po ślubie
córki, promi.enny nastrój pana
· bardzo

nasrożony

i

_

.- Coś pan za łachaClofdę na
szemu Karolkowi wkleił?
- Tylko przez lachadojdy,
panie Lufek! - odparł z godno
ścię pan Łomżycki. - Nie je·
stem byle kto i szaconku dla
potomstwa wymagam. .
__: Szaconek szaconkiem, a
córeczka właśnie łachadojda.
Po cholereś pan chłopaka unieszczęśliwił ? Latal sobie z kole~amy, jak ten ptaszek, a tera
każdego dnia spi.erka z żoną!
- A po diabla się kl óci?
- Bo musi! Zara w noc po-

ślubne się kłócili, ponieważ że

Karrol w gazowem stanie był, a
córeczka pana r szanf?Wnego w poważnem. A ~ fe dwa stany,
to iak otźeń z woaq.
samo panna
Również także
mlOda insze 'd~dekta p_osiaaala.

, 1 ; "'
·
·
- Mogę panom służyć za tłu
macza - ofiarował się Jonatan
którego sukienka duchowna bro
niła od wszelkich zaczepek.
- Nie jestem szpiegiem oświaCłczyła Angielka i Jonatan
ujrzał jej wspaniąłe oczy. Takie oczy nie moj!ły kłamać.
- Porucznik 'dziwi się, że taka mło.da kohjeta podróżuje bez
opieki -:- rzekł Jonatan.
- Musiałam nagle wyjechać
z - Paryża.
- Niech się Pani nie boi, zaopiekuję się panią osobiście Po chwili
zarechotał kapitan.
siedzieli już w powozie we trójkę, gdyż Jonatan za wszelką ce
uwolnić angielnę postanowił
ską lady z r.ąk Francuzów.
Kiedy ujechali kawałek iłro 
gi, Jonatan przy pomocy rewolweru zmusił wystraszonego ka
piiana do skoczenia w wOclę,
sam zaś &Krył się w sd:1owku,
pociągając za sobą Angielkę.
Kiedv świt iroziaśnił ponure
zwały 'chin ur na- horyzoncie, Jo
natan i ·lady znaleźli się we
'dwójkę :na dużej rybackiej ło
dzi. · Jonatan, .zrzuciwszy strój
kSięaza, . wykazywał teraz wielkie zdolności nawigacyjne. Na'd
La Manche szalała burza. Dwoi e młodych fodzi zgrabiałymi
od mro:zU rękoma trzymało ster.
Do Dover było już niedaleko.
Burze nad La Manche są zazwyczai Mótikie. Po godzinie

mieć; ·

do wynurzeń miło
snych samotnej pary na morzu.
Jonatan i lady Elżbieta wylą
dowali w Dover i uda1li się do

się zachęcać

oberży.

W ·czasie tych dwu dni spę 
dzonych na morzu Jonatan opo
wiedział Elżbiecie historię swe
go życia i jego wielkiej przyjaź
ni do Horacego Nelsona.
- Tak się złożyło, że nie widzieliśmy się od dzieciństwa.
- Teraz został admirałem i
dopowie
bożyszczem Anglii działa Elżbieta. Parę miesięcy

temu widziałam go w Neapolu
w pałacu sir Hamiltona. Mimo
że był bohaterem dnia na jego
twarzy malował się smutek.
- Jego miło·ść do 'lady Hamiltoo jest tragiczna - rzekł
Jonatan. Nieszczęściem jest miłość do kobiety, której nie ma
się nadziei poślubić.
- Przygotuję pokój 'd la · pail
stwa - wtrącił się usłużny goi:podarz.
- Dwa pol{o:je, mof poczciwy człowieku - rzekł Jonatan.
- A ja myślałem, że państ
wo jesteście mężem i żoną; . . . . .
zauważył gospodarz.
Jonatan.i laay .Elżbieta u<lałi
się do swc>ich połioiów.
- Szkoda, że nie j este9my
mężem i żoną, - wymknęło się
Jonatanowi przy pożegnaniu.
Nasitępnęgo 'd nia Jonatan ao-

Generał Tsai zdał swój egzamin na pilota w Stanach Zjed·
noczonych. Do Ameryki udał
wiedział się Od gospOda.rza·, że
się po dojściu Czang-Kai-Czeka
jego towanyszka wyjeclla.ła w
do :władzy jako jego zaciekły
nieznanym kierunku, nie pozoprzeciwnik. Przez dwa lata
:wi&(ło
stawiając dlań żadnej
przebywał Tsai na obczyźnie.
mości.
W końcu napisał list przeproROZDZIAŁ IV
sinowy do swego przeciwniMinęło sporo czasu i Jonaka i został przyjęty w Szanj!ha·
tan w żaden sposób nie mógł
ju z wielkimi honorami. Marsię 'dowiedzieć naizwislia ukoszałek chciał oddać mu dowódz
chanej. Pewnego unia otrzymał
two nad 19 armią.
list 'donoszący mu o :o:riej·scu po
Generał Tsai nie chciał jedbytu Elżbiety.
nak na to się zgodzić i prosił o
Jonatan uraCłowany natyd1tekę ministra lotnictwa, które
miast udał się do niej.
dotychczas nie istniało przy rzą
U laidy Elżbiety o<łbywało
dzie nankińskim.
się wie1kie przyjęcie. Jakież by
Minister Tsai urzęduje obecło rozczarowanie Jonaita.na, g<ly
białym gmachu nowej
nie
po pięciu minuiach Elżbieta
dzielnicy Nankinu. We:wnątrz
przedstawiła mu swojego męża.
są zawieszone
ściany gmachu
- Ach, to ten kelner od
drzeworytami przedstawiający
Lloy.d ów - wyc~dził zwolna
mi S·a moloty.
lord Sta<:y.
- Musi pan wiedzieć - o. Jona.tan bez słowa opuścił
świadczył generał Tsai dziendom Elżbiety. U wej~ia rozmi
nikarz-0wi, który go odwiedził,
nął się z tęgim mężczyzną, któ- że ponad 300 milionów mory wysia<lł z wytwornej ka:rety.
ich rodaków nigdy nie widziało
- Admirał lord Nelson samolotu. Rozsyłamy te plaka11
zaanonsował służący.
ty z objaśnieniami po całym
pań • .
pł'Zeozy.sty nieboskłon zdawał
Dalszy ciąg jutro.
.
kraju.
oświadcza
samolot!
To
i
Dwóch zębów 1e1 brakło, a
ślepej kiszki nie było, znakiem nasz wysłannik chłopom i wska
CZARODZIS:J
. WYPIEL~GNO tvANĄ, RECE DEUKATNE
czego będzie musiał - Karol na zuje laską bambusową na o· Cl!;RĘ
L
Lm
OP AU„NfZNĘ CUDOWNĄ DAJE BIOLOGICZNY
nowe kiszkę ekspens uskutecz- braz. „A to jest bomba. Gdy ujrzycie latającego smoka, wównić·
I na gębie brzydka, ]ak sto czas opuście wasze chaty, .
- Co możemy . zrobić, aby
,
diabłów.
- Ale za to kobitka skrom- się uchronić przed latający.Qli
smokami? - pytają wieśniacy.
na, cnotliwa...
- Dajcie nam pieniądze, a
- W łokciu, panie szanowny.
- Nie czepiałbyś . się pan, pa wówczas przeszkodzimy, aby
nie ·L ulek. Te wszystkie drobia- latające smoki do was się do·
zgi, to frajer. To co, że na. wie- stały - odpowiada nas.z człoStudiuf14cy Zenon. Jest Pan z.d,ol-_da łem swego cz.asu w liście poleco·
.
rzchu nieładna i skazowana? wiek.
Pod lioniec rozmo:wy ·g ene- nym i wytrwałym przede wszystk1m. nym, skierowanym do Panj, Nie mam
Grunt, że wewnętrzne zalety
rał Tsai opowiedział 0 rosną- Do-idzie Pan d10 upragll!ionego celu. nic wi ęcej do dodania.
posiada.
cym w Chinach zapale dla lot· Pir.z.~t.ami~ Pąn o,pó; ~~ziców, któ~zy N~a. Plany Pani się spełllJią jed- Trza było przenicować có
kioru.ec.zrue chcą 'W'l<hiec Pa na k SJę· nak rue tak &Z yibk·o. Wpier w będą z
dz.em. N.le ma Pan w rupełn.ości po- tego powoou najoozmait•&z.e rpr.z.ryk 11 oreczki przed ślubem, to by obe nictwa.
- Nasi ojcowie burzyli linie wołan:ia do stanu duohownego . Na - ści, niesn as.ki. Dużo będzie Pani cierszlo się przez rabanu, panie
obcych, ponieważ tychmiast po uk<>ńc:z.e.niu studiów o- piała ,ale w końcu d1opn.ie d-0 swego
kolejowe
nie
Już
to
Łomżycki. Ale teraz
lr,z;yma Part pooaidę d.01b rze p łatną i to ce lu. Zdrowiu grozi n.i ehezpiec ze ń·
da rady! Karol kazał grzanie przechodziły przez ich upraw- ponwolii Panu pracować d alej w sw o- slwo u slroniy k<>mun&.a cjJ. Uważać!
panu urzeczywistnić, czego od- ne pola i cmentarze. Latanie im umiłowanym zawod zie. · P ań ski m K. C. 17/12.1911. Bije z Pańskiego
marzeniem dziełem będą wynala zki, któ re p rzy- pisma nie codzienn a in t eli ~encja. Niemówić mu nie mogę, ponieważ jednakże było już
stety zała ma ł si ę Pan. życi e , któ re
Młode po- czyn ią się dla dobra ogółu .
przodków.
naszych
że przyjaciel ;ego jestem.
Opalony. Proszę o n a des ł a nje pis· prz;yni·os ł o mu wi ele pr.z.ykrych nie·
~pod zianek , od·ebra'ło Panu wiarę w
osojej
byłoby
z
Pan Ludwik podniósł się
kolenie uczy się latać. Proszę, ma żony i w skazane
stosy bisle 'Przybycie, celem u trwa.leni.a zg'J siebie. Tę wiairę musi P an odzySLlc ać .
krzesła, po czym nastqpiło „grza przeczytajcie panowie,
nie", wykonane z rzadkq sumien tych listów, których autorzy, dv. Wyc.zuwam, ż„ d o tego do jdzie. Z chwilą o dzyskania jej, życie p~ły
nie innym to.r em. Jeśl i będzie P an ea, P iusa XI 37 - 8.
_ młodzi ludzie, błagają nas, abyś W arszaw
nościq i precyzjq.
Maria Et-r. W ymien.'•ony list .nie nergicznie szuk ał Pracy, z.najd,zrie j ą
Daremnie bronił się pan Lud my. im dali możliwość nauki la· dos-zedł -Oo moich rąk,. lub też zos t~ ł P an na pewn o. Wfom, t e wyibrnie
odrzucony z po w odu me dotnymama P an z te go ta.k obecnie przykT"ego po
wik przed sądem, że nie jest w ; :tnta.
.Jaką role ode~raj ą „laf;ijac r \warunków, t. zn. z braku' adr esu na- !.o.Zen ia. Z azna ł P an już n ajgorsz.e w
nien, bo wykonywał tylko pr 1 ·
. ; ki" w dz!ei.:l.ch św ' 1. '1. ? N zwis ka ._ (opró c~ _PS eud·o n~mu) da ty. u· życ!u . ~ dr.ugi ej shiony życ ia, t .ej ja ś "
cenie Karola. Sąd uznał ,„
r.o cl zema lub tez kup onow, a takic h nteJ .'Z CI, !Pz d,·r n ym b ę cLz.1 e Panu sko.
.
:
'
.· . t
.
r.l.C'
i
udowodnioną
za
W yczuwam z m ianę na_ IEIP"
jego
r zystać .
ame O n.a r ::i. ?.: ie me ma JC " b y ł~ duż.o;
P1erack.iejlo 12. :Wszelkie dane po- s.z.e w okr.es.ie zimowym.
Iszcze odpo.w1edz1.
go na 50 złotych grzywny,

w

· ··
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Rolf a Nelsona
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Bu!~;;.;;!;·~

południu zawaliła się tu

Herszt bandy dobrał sobie ,,fachowców'' z Poznania.·Skradzione rowery sprzedawano za bezcen
.

hudow!e 3-piętro.
grzepiąc pod so~
wego
kilkunastu robotników. Jeden,
nich został zabity, a 8-miu od·
Skradzione - rowery odsyłali niosło ciężkie rany.
pod adresem żony Brzezinskieu
go w Poznaniu, która sprzedawała je za bezcen. Według zna•
leziony<:h podczas rewizji wtór·
LILLE. W fabryce mateń.ników- listów przewozowych,
złodzieje zdołali sktaść w clą- łów wybu~howych „llllly·Bercgu kilku tygodni ponad 40 ro· lau" wybuchł _Pożar, który WJ·
wołał eksplozJę. Szkody są dowerów.
- Całą bandę osadrono w wię· syć znaczne. Żadnych wypad·
J ków z ludźmi nie było.
zieniu.

Na terenie powiatów podsto· dwoma osobnikami niejaki An· w której

znajdowały się skra·
dzione, rozmontowane - jut roczasowo w Marka-eh. Całą .trój · wery. Trzeci rower ukryty był
kę aresztowano. Nie·· przyzna· w pobliskim lesie. Wobec powali się oni do winy, twierdząc, wyższego, złodzi.ieje przyznali
że wybrali się tylko ną- spacer się do :winy.
W spólnikami Brzezinskiego
o świcie. Nie dano im wiary i
zarz·ądzono skrupulatną rewizję byli Walenty Kurek i Kazimierz
Łakomy, wszyscy mieszkańcy
w mieszkaniu Brzeziń:ikiego.
Po długich poszukiwaniach Poznania, wielokrotnie karani
wykopano w piwnic)r skrzynię, Ii notowani złodzieje.

łecznych grasowała od dłuższe· toni

nieuchwytna banda
złodziejów, którzy wyspecjali·
zowali się w kradzieży rowe•
rów. Zuchwali złoczyńcy kra·
dli według misternie przemy·
ślanego planu, który zapewniał
im ucieczkę. Jeden z członków
bandy kradł upatrzony rower,
pozostali dwaj stali niedaleko
z rowerami w pogotowiu.
go czasu

ZŁODZIEJSKIE POMYSŁY
Gdy okradziony wszczynał
alanii i zarządzał ~clg, towa-

cbca odebrać OJusung

SZANGHAJ. Chinska agen· f przeciwnatarcia na. odcWały ja- zajmowania dworca Północne·
cja Central News donosi, że w pońskie, otoczone prawie ze go.
Szereg ataków japońskich w
okolicy ~usung, gdzie Japoń· wszystkich stron na północny
UTRUDNIONA AKCJA
okolicy Czapei, mających na ce
czycy usiłują ume><:nić swe - po- zachód od Lotien.
~ŁADZ
lu zdobycie mostu ,,8 charakte·
ScbWytanie bezcselnej bandy zycje, toczą się gwałtowne wal ł!f.t....
28-ma Cfywizja chińska pro· rów" zostało odpartych. W cią
było niezwykle trudne, gdyż ki.
_W ojska chińskie przeszły (Io wadzi w dalszym ciągu akcję I gu ub. nocy przybyło do Wunikt z poi;zkodo-wanych nie u·
miał rozpoznać złodziejów w al·
bumie przestępców. Policja zo·

wypadek lub karambol między
ścigającymi..

meżo
przez
lata
3
·
z 11-go pfelra
· zroz11czona kobieta

Prześladocoana

rientowała się wówczas, że ban
niewątpliwie

da.

:ie złodziejaszków 1
,
z prow~ji.

rekrutuje się

przybyłych

. _
Poddano dyskretnej obserwa•
Wczora} Cło 'domq przy ul.
cji kilka osób w osiedlach podwarszawskich. W tym czasie z Marienszta.dt 6 w :Warszawie
za.kładu mechanicznego Rych- przyszła nieznana nikomu kolewskiego w Strudze, skradzio- bieta, która weszła na łronto·
no trzy rowery. Krad.ziety do· wą klatkę schodowó\ i z okna
konan() o godz. 7 rano, zaraz po II-go piętra wyskoczyła na aotwarciu zakładu, gdy znajdo- sfalt -podwórza.. :W pozosta.wio·
wał . się tam tylko posługuj,cy nej na parapecie okna torebce
znaleziono legitymację urzędcbł.opiec. .
Policja stwlerdziła, 'te w łym niczki, 35„Jetniej Leokadii Bi·
samym czasie wyszedł z domu skupskiej (Swiętojańska 5). Lei udał się w kierunku Strugi z karz Pogotowia stwierdził u de·
speratki złamanie otwarte lewej
ręki, złamanie lewej nogi i ogól

skacz1ła

potłuczenie. Po
Inepomocy
Biskupską

udzieleniu
w stanie
ciężkim, przewieziono do szpitala Przemienienia Pańskiego.
Biskupska mieszkała od 3-ch
lat z matką SWłl, Zofią Chrza·
nowską i dwojgiem dzieci: 6•let
nim Andrzejem i 9-letnią Teresą. :Według zeznań matki, cór·
ka od 3-ch lat nie żyła z mę·
źem swym, Stanisławem, oficerem w stanie spoc:zynku, z któ·

mimo to · stale prześla
Iskupski
zabój·
dowal i

Wczoraj rano powróciła z lef
niska. po 10·.dniowej nieobec•
ności w ,W arszawie, Staniaława Dominikowa. Po wejściu do
mieszkania, przeratona kobie•

li'I

adonioścl

I 11ntowe

cowała, chcąc
czyzną.

Biskupski - we'dług zeznań
jest alkoholikiem i
matki awanturnikiem. żona, nie m<:>gąc pogodzić się z~ stałymi prze

lecz mąż był niepoprawny. Bi· uczyniła.

.1q~obójst1t10

weł

„

. o rob·1:1 nasze gw·1azdr'
C
1

- .

"

•

zecera

Franciszek Dominik, zecer sektorium,
sobie życie, przecina·

i prawym

Dominik musiał popełnić samo·
bójstwo przed kilku dniami,
prawdopoaobnie 24 ub. m., gdyż
kuńer z tą datą był rozłożony
na stole.
Denat pozostawił 2 :kartki, w
których pisze, że sam i dobro·
wolnie odbiera sobie życie,
oraz prosi, ażeby pogrzebem zajęła

się Ubezpieczalnia

Spo-

śmierć

wegla
w masach
w kopalni „Lech

.

-„

•

11

Katastrofa

,
w -podziemiach

kopalni
,,Lech" w No~j 1Wsi wskutek
~strzĄsu górniczego ~berwały
s1.ę !D-asy w_ęgla, zasypując 4 gór
·
,
mk ow.
Jeden.~ za~y~anych Ja~ <;:hro
bak po~1osł sm1erć. na .nue1~cu!
trzech mnych, ktorzy odn1eśh

poważniejsze obratenia, prlł·
wieziono do szpitala w Biel1io·
wicach.
Poza tym dwócli robotników
• '"'n
d · ł I kk' k
ie ontuZ)e. 1w1&·
O mos o e
dz~ górnicze wszczęły docho·
dzenie..

podwuz•ka DIa'
•

•
" • IWie
w gorntc

w drodze DO lubownei
w'~uhle~, p~~e=~~~! w!~~ z;::;r~~\~il: : ' ~~~z:.t=k~.lr:b::- u·
t.:t.k6wl podrOoU'Ciło .i:u~l~!lt,z płynem apraw:te zatngu zarobkoweJ!o w gór- ~e punkty, W'fSUJllęte przez m•z
usn.ow~JT.fPALENIA

DfZljeta

u ' prz:ymo· Diet.wie wUJowym na śląsku, odbyły
&ZYJ
:w<>pa nym.
. • CO:W•Y był płon'1,cy luiot. Na •zczę· się w dniach 30, 31 sierpDia rb. w Ka·
Jadwiga Smosanb fest u waka• twony rólrJ btczmarkL
Elżbieta BarRczewska gra Obecmie śc1e, woźny &zJkoły spostr~eał w po· towicach dalsze pertraktacje w tej
cJacb w ltallł, Karolin Lubie61ka,
aprawie.
. . ,
kt6r; •• 'kilka dni ujnym~ w ~u· rolę czolow11 w wi~ lilmie hlsto- rę zamach. - ·
Na komereJM.:Jach tych uzgodniono
W tym ~mym oz~Me 5 ~entyoZllll\
łowe; roli filmu „K&i~tko' b&WI aa ryc~ym P• t. „ltości~o pod Ra·
cławiCami':• Rolę .Kołciusr.Id lll:• Bla- btlUę imale.m<>.no w. mllieszk· n;ach J.~., peWJlą ilość żąd&li; W)'81111lętych przez
wywczasach w GrecjJ.
Nora Ney i Marła Bogde PftYlloto- łoszazyiiski, którego poznallśm.r. w l kil.a .°?'%1a:wlll1k~e~. i Ą-h;:.ama Krośru.e· robobaików, retztę natomiast spor-lłlmie mlkomicie odt~ej roli kapdu.a wick~ego, a~e rowni.~z w .u·o.rę u~· nych kwestyj komisarz demob. inż.
wuJę 9'ę &> ról czołowych
. r~mruono pozar. Z~wia.donuona pol~· Maske ~eksał do rozstrzygnięcia
„Szłaklem haiby". Młodziutka fwiazd w filmie „Płomiemie serca".
Helena G~wna i ~ła.D.iaław S1e- ?I~ wszczęła enei-J!~ cz.ne ®chodzem~ komisji pojednawaej i . arbitrażowej.
ka Zula Radojewska, któr!I tak świel
Po długich pertraktacjach po p6ł·
nle zadebiutowała w lilmJe ,;Pan re· laiskl n.ag~a111 obecnie do now~go 1 ~sztowała pode~rzan.ego 0 po~ł<>
daktor szaleje" gra obecDłe Jako part ińeloclramatu pod ret,-serlą . E~geniu- żeme butelek, ~ 6 ·lelm~jlo .Daniela nocy z wtorku na środę komiaja wy•
dała o.rzeczenie, na podatawie które·
nerka Adolla Dymszy głóWDll rolę sza Bodo „Kró~a przedmieścia". War.zywodę, ucmLa fryf1ers\mjlo.
koblećą w komedlf p.t. „Niedorajda". Bodo wczoraj ukońciył występy w ro NARODZINY TRZECH PUM W ZOO ao ustalono nowe wyższe stawki w
Wczoraj w Wa.rsz.awiskim Ogrodzie tabeli płac dla nie~tórych kategorii
Franciszek Brodniewic:i: i Witold li tytnłowej komedii ,CJotka Karol.a"
Coatł prtjgotowuję slę do r61 czoło- I chwile wolne od pracy retyserskiej Zoolojficzn.ym urod.ziły $ię trzy pumy, Tobotników, a nUIPOwicle dla ręba·
wych w nowym. wielkim filmie histo- po~więcać będzł~ ulub.tonej filateli- zwiększaj ąc Hczbę tych amervkań· ciy w akorchie, cieśli fóruiczych, eo.ryc:snym p.t. „'Ułaal księcia J6Żefa". Ptyce. Za kaidy . nadesłlny mu pod ski eh dr.aipieżników. urodz,onvt•h · w mocników cies.ielskich, podsadzkarzy,
Brodaiewics będzie grał rolę księcia aclrnem Marsułkowtka i32 - ma- wairsza.wsikim Zoo .do - 12. Ohecn.ie murar:z:y k&p.Jnjanych, kierowców Jo.
serdecznie Zoo posiada 7 pum, re sz t ę s.przz dano ltomotyw JlÓrniczycb. hontroler6w, nie
będzie
J6żefa Poniatowskiego, a Conti bę· czek pccztowy
za ~a.nicę, i do Ogrodu Zool<>iticLDe~o których robotnic i.td:
=~elfo adiutantem. Bohaterką filmu wdzłerm7.
Orzeczenie komisji oznacza J>Od·
w Pom~nm.
~aclwJ~ .S~_IJl'&ka, która od·
_

sungu 8 japońskicli tra11$por•
tów wojska i amunicji. Jeden i
tych transportów wysłan<> w
kierunku Liu-Ho.
Z Szanghaju donoszą, ie R·
moloty japońskie zniszczyły nie
m:al doszczętnie w Pak • ,Wan
(prowincja Kwang • Tung) fa.
brykę samolotów, lotnisko o·
raz gmach poczt i telegrafów.
W Chinach Północnych w pro
wincji Kwang - Si zniszczyli Ja
pończycy hangar i kilkawcie
samolotów oraz strącili 3 same
loty w walce powietrznej.
Armia kwantuńska przeprc·
wadzająca obecnie operacje w
Czaharze, zdobyła 2000 ta~m z
nabojami dum - dum do kara·
binów maszynowych. _
Do Tsing-Tao wkroczyło 5
chińskich pułków piechoty.
Angielskie
SZANGHAJ. okręty wojenne „Danse" i "Pal·
mouth" zostały wczoraj w pobli
żu Szanghaju uszkodzone ot
niem szrapnelowym.
Statek · brytyjski „Shengking"
znalazł się równiet w okolicy
Wusungu pod ogniem szrapm·
lowym. W obydwu wypadkach
nie było ofiar w ludiiach, a wy
rządzone szkody są nieznaczne.
Agencja Domei donosi-: Wczo
raj rano po zajęciu :Wusungu
wojska japońskie prowadziły w
dalszym ciągu natarcia na cofa·

, bitych i rannych.

odebrał

z częściowego r.oztym mlefaca. te Igo C6f pośredateto między Pot. Negti a kładu zwłok, oraz silnej woni,
Olg4 Czechow4- Jedn4 z r61 nolowych męskich va aktor hamburski
Matterstock, typ aDglonski. ~DO fest znakomity.
O Jlł'acy z Willy Fontem Sym WJ•
rai& U. ftlezwykle entuzJ~
ceni4c jego wysoką kulturę i wybitną
majomośc tajników sztuki filmowej.
W: Bercht•gadea ekspedycja pozostaf• około 10 dni, po czysa Jedzie do
Monachium, gdzie aa Jednym z więk
szych placów będzie wybudowany
dom., a po tym spalony. Zclłęda ateUerowe rozpoczną się w połowie
września w berlińskim studio.

mieśnie

Japońskie

ta. znalazła w przedpokóju na łeczna i zwłoki prze.wiezione
podłodze, męta swego w negli· były na cmentarz autokarawatu - w kałufy zakrzepłe~ krwi. nem. Dominik, który od 6·ciu
Wanna, stojąca w przedpokoju tygodni pozostawał be.2 pracy, jące się oddziały chińskie.
napełniona była wodą, zabar- pozostawił oprócz zony, 25-letStraty chińskie w dniu 31
wioną kr.wią. Obok denata. le· nią córkę.
sierpnia nad brzegami Yang·
żała żyletka, którą1 62-letni Pa·
Zwłoki przewie:r;ioino do pro· Tse wynoszą pr:l)eszło 1000 za·

S'\dząc

Donoamńly na
Sym wyjechał .do Niemiec. by pod re
iyH~ znakomitego realizalOl'a Willy
Font (twórcy „Nfed.okoAczoeeł STm•
I.W" i wyświetlanego obecme w War
nawie lilmu „Burghteatc'') ukr~
melodramat p. t. ,,senaacta•.
Obecnie otrzymaliś~ od 140 Sy·
geri6 łwłeżych wliicl~ Sym
•afdafe się w defscowośd Berchtes
lfaden (Alpy bawuskie), gdde 11akrę
ca scell'f pleneróWe do swego filmu.
Partnerką jego jest znana aktorka
wlede6Rłef0 teatru ,,Josephstadt",
Reiilh•dta - Błlcla Krahl, w; typie

dowie.Pzieć się,
męż

czy nie chodzi z jakimś

śladowaniami, postanowiła ;wre
rym już 8 r,azy rozchodziła się, szcie skrócić swe męki, c-0 _tei

Co Sl·e dz1~e1·e Z Igo ·srmem'. ~~~ed!.~~:n:. le~
:..,„ , . ~„.

żonie

groził

wyczekiwał
Często
stwem.
przed .ins~ytucją, gdzie żona pra

·zvtetkq ·poprzecinał sobie
·Straszne

VI I abr1ce

donami.ID

ruszywszy do przeciwnatarcia na wojska

wywołując

pościg,

w
będącego
domu,

Poz·:sr

zamieszkały

Cbińcz9c9

rzy&że złodzieja udaj,c tury·
stów, puszczali się . rzekomo w
pogoń za złodziejem, a :w rze•
czywistości utrudniali. lub pa·

raliżowali

Brzeziński,

część

ki awodowei komisja l>Oiedn.a'W'CIU 1
arbitrażowa pozostawił& beiz 11WS4'1ę 1
dnienia
Ustal~n.y porządek ~ l blbtlt
płac ob<>wi~Jll od dllia 1 'łn2alinl•
1937 r. do dnia 31 sierpnia 1938 rólrą.
z tym że mogą być wypol\'iecbi&D6114
jeden' miesiąc pned upływem t„ó
terminu.
~rzeczenie podpiuli ła'Wllią obu
zainteresowanych strao, przy ~
przedstawiciele robotników :u.trs-.U
$ię, że orzeczenie nie u~l~ w
dostatecznej mierze tąda6 co do oitól•
nej podwyżki płac i wyrównuiapłac
w poszczególnych rewirach.
Ławnicy ze strony prac:oda~w
natomiast podpisali orzeczen.łe 1 tym
zastrr:eżeniem, że nie uwzflęcl;ła ~ó
żądań pracodawców i nllklłlda aa
przemysł duże obciążenia. •

c

1

TADIUSI. RYS

. Tania ~stanowiiła u~Woa.ć, ie uJ,ega Zuba.Łowi, by po tym
io ~~mpromntować. Plan 1e1 udał się zupełnie: Zubatow po-

1<;4na:k up~zo.row.ać awanturę, napadle:m histerii! oskarż-0·
leli <>hi.ecu1ąc 1e1 wolnOOć.
g<Iy jednak '.f.ania 12'Jgcd.uiła się, by nie oskarżać go o us.ilowa.tlllie zgwałcenia - pow.zliął Ztl!batow .zamiiar zems,zczenia.
rię na. niej ·z a jej awanturę.
Ale wnet przeraził się tej my.śli.

_

ta.fil

Terą.z bał się Tani Nie chciał mieć z nią nic ·d-0
czynienia. Nie, znów wplątałby się w jakąś awanturę.
To zawzięta bestia, ta córka pułkownika Iwan<nva.
Przypomniał s.obie straszną scenę w óabinecie, gdy miał zamiar palnąć sobie kulą w łeb _
~reS%cz przeszedł po jego ciele.
Miał co prawtła zamiar zemścić się, ale wohec
te~o, że hyr służbistą i drżał 0 swą posadę _ wolał
.
.
ire~ygnować z zemsty. .
Co by też bylo, gdyby pomirp-0 danego przyrzecz~a, zechciała napisać skargę do prokuratury!
. Napisałaby wtedy, że zmusił ją d-0 tego, by zeza$, że to był tylko napad histerii, gdy w rzeczywistości usiłował dokonać na niej gwałtu.
Nie, zwolni ją, nie chce z nią mieć więcej Cło czyniema. Tym bardziej, że w oskarżenie o zam<>rdo.waaie oficera nikt nie uwierzy.
. Ale co pocznie, jeśli Iwanow wyzdrowieje i przy·
jedzi~ tu po odbiór swej córki?
Oświadczy wtedy, że tylko wy'dawało mu się, że
natrafił na jej ślad, ale po tym okazało się, że się
p(>mylił, że to nie była ona, że to był tylko sobowtór.
- Jestem otoczony ;wrogami, konkurentami! _
rozmyślał Fiodor Pawłowicz, przypominając sobie
ir<>niczną minę urzędnika sądowego, gdy przyglądał
.
się scenie z Tanią.
Zubatow przeczek.ał 'dwa dni, pcKlczas Idórycli
przesłuchał jeszcze raz podoficera i konwojentó'4'

Pociąg 1·uż od.szedł' przed .k ilk·u '..J_~·-nu··. Czy

ofiarować.„

. -:- Dziękuję, nie .s korzystam z pańskiej uprzejmOoSci.
Chce jeszcze drażnić się z nią, pyta. więc:
- A co by pani uczyniła, gdybym nie dotrzymał

słowa?

Tania spogląda na niego id.ziwiona:
- Nie roz~miem pańsldch słów.
~ P.o p;ostu, co by pani uczyniła., gdył>ypi mia.st
zwohnć paruą, zredagował akt oskar?e.pia„. Są' jednak poważne posz1aki przeciw pap.i. Udało się pani.
Jechała pani w jednym wagonie z oficerem, który tak
tragicznie zginął...
- Je-s tem niewinna. Pan sędzia o tym cfot:>rze
wie. Nie mogłam wyrzucić z pociągu znacznie silmejszego oficera.
- Tak powiada. pani. ~e ja mam równiei jeszcze coś do powiedzenia,
Twarz Tani zachmurzyła się.
. - ,Właściwie o co panu chodzi? ~zapytała spokojnym, dchym głosem. - Czy chodzi panu o to,
bym ~apisała do. prokuratora i opisała sprawę z koz~tką · Czy .nalezr: tak b~dz<> panu. n": t)'.'Dl, bym ido_
mosła !Ilu~ ze chCIAł m~e pan posi~c siłą?
. Je1 piękne, czarne oczy mfotaJą teraz błyska.
. •
.
.
•
Wlce. . ·
. F 11od.or .PawłoW?-cz za~ryzł ;warg1. U~iłował u~llllechnąc s1ę, ale Jakoś mu z tym uśmiechem me

I

pociągu.

• t."'.!
·· ".1ao sie&;1.1.e
. zał zawezwac
Po t ym ka

T

•

.iamę.

· ' Tania weszła do pokoju i z miejsca zapytała sta-

.
nowc~ym głosem:
. - A więc, panie sędzio, kiedy "d otrzyma pan o·
bietnicy?
- Za killia "dni z.wolnię pacią - szeptem o"drż~kł Zubatow. - Niech się pani nie denerwuje, Muszę jakoś upozorować to zwolnienie, by nie wzbudzić

pc>dejrzeń!

- A więc kiedy?
-.W, najbliższych dni.acłi. Panno Tani.u, niecll mi
pani wyjaśni jedno: cz.emu upiera się pani, nie chce
wyjawić swego nazwiska? Przecież teraz nie ma panii żadnych obaw, ;wkrótce będzie pani wolna.„ .
Ale Tania postanowiła grać swą rolę do końca.
Odrzekła:

- Nie jestem żadna Tania Iwanow, jestem Gustawa Orlińska, nie mam powodu podawać innego
nazwl:;ka.
Ta staµowcz~ć Tani wzburzyła jeszcze bardziej
i tak zdener:wowanego Zubatowa.
~ _ Acli, gdyby nie jego podniecenie, gdyby ni-e ten
głupi pomysł, żeby ją posiąś~, miałby teraz rozwiąza
ne zupełme ręce, mógłby uczynić, co mu się żywnie

• ął
podoMba.
achn teraz

1: .•

';L

,

ł .

_.
ouezwa s:ię:
- Sądzę, że wypadnie nam jeszcze spotkać się.
~tedy zmuszę panią do mówienia prawdy...
Nie odpowiedziała. Zamilkła i spuściła wzrok.
- Co zamierza pani uczynić po zwolnieniu?
- P.ojadę w ślad za moim mężem na Sybir.

BILL

ręAą l

mi. .w Odpowici:łzi usłyszała , że pociąg oaszei:lł jui
dawno w drogę...
- Ale gdzie zatrzymają się teraz? - pytała dalej Tania.
.. - Skąd mogę w.ie.dzieć? To nie nalety Cło mnie,
a gdy.bym nawet wiedział, nie jest moją rzeczą udzie·
:
lanie wiadomości.„
- Niech mi pan naczelnik chociai powie, w ja·
1
kim kierunku pojechał.
Naczelnik stacji zlitował się w końcu naCI tą bie ...
dną dzie.wczyną i . powiedział:
- Pojechali przez Ufę do Czelabińska. By.ć mo że, że zatrzymają się na kilka dni w jednym z tych'.
miast.Ta.ri.ia l:Jył:a zrozpaczona. · Miała ze sooą tyll{o
trzydzieści rubli: trzy tygodnie temu pociąg odszedł
w dalszą drogę„ .
Jest zapewne bar.d zo dale~o . Do Ufy bilet k"osz-.
tuje dwad#~ścia rubli, do C.zelaibińska - trzydzie„

u.w.a

w.ie pani, iW jakim kierunku udał się? Sybir jest przecież tak w.ielki, jak cała Europa, gdzie go pani będzie szukać?
k
·dr kła
'd
.
odna
'11.f _
spo <>jme TaJ ę - o ze
. - l"ttl. pew:no
ma.
- Czy starczy pani pieniędzy? Mogę pani za-

.szło •

A

.

..

.

..„

-

.

.

~ęc ~1 Jest Jeszcze waąz talt WOJOwru.
. . .
czo uspo~b10na.
•
,
Tama głośn~ os~ad~zyła:
- Jestem mewmna 11 z~dam, oy pan mme zwol-

nił.

- Tatiana A.le1isiejewna, zapewniam panią, ie
się jeszcze spotkamy - odrzekł srogo.
- Nie nazywam się Tatiana, jestem Gusta.wa„.
~ Cha, cha, cha - roześmiał się Ffodor Pawłowicz.
Tania wróciła do celi. Po upływie kilku dni
otrzymała zawiadomienie, że z powodu braku dowodów winy- śledztwo zostaje. umorzone.
Tegd samego dnia zwolniono ją z więzienia .
'A le dokąd ma się teraz udać.
Udała się przede :wszystkim na 'd worzec. Zapytała naczelnika stacji, gdzie jest pociąg z katorinika-

Spartaw''
pismo

a1taią

najpopularnieis1e

Nowr Sportowiec
Cęna

10 groszy

ści pięć,H

w C:łro"cłze? I co po tym
'
Miała przy ·sobie więcej pienię"cłzy, gdy wyjeż„
dfiała, Liiryna qała jej na drogę swe oszczędności, ale
część pieniędzy, już wy<iała. Poza ty mskradziono jej
pięćdziesiąt rubli w więzieniu.
Zwróciła s:ię ze skargą do władzy ~ęz1ennej 1
ale nic nie ~ogłą. wskórać, bo cała władza skła ~
dała się z trzech zawsze pijanych żandarmów i sta-.
rej strażniczki.
Tania posta.nowila jecłia"ć "dalej. Wyliupila bilet
w stronę Ufy i pierwszym pociągiem, mając w kieszeni tylko d.riesięć rubli wyjechała do tego miasta.
Ale gdy przybyła do Ufy zgłodniała, wymęczo
na, niewyspana - dowiedziała się, że transport ru •
szył już w dalszą drogę do Czelabińska.
- A jak długo pozostanie w Czelabiósliu? zapytała konduktora .
~ Po co ma pani o tym wie<ł.r;ieć? - spojrzał na
nia podejrzliwym wzrokiem konkuktor.
- Mój, mąż jedzie tym transportem, a )a olrzy•
małam zezwolenie na towarzyszenie mu w drodze.
- Nie wiem - burknął ostro konduktor i prŻer

A z czego utrzyma

będzie?

I

wał rozmowę.

Tania usia<łła na ławce na Cłworcu i zamyśliła

się.

Nie wie sama, co ma począ·ć. W kieszenl. po spoobiadu pozostało tylko osiem rubli i sześćdzie
siąt gr.oszy. Do Czelabińska bilet kosztuje 15 rubli ...
~ Czeliba,ds~a transport zatrzymał się na pew·
no na d.łuż!!zy czas, ale skąd weźmie pieniądze, by
się tam dostać? Nie ma dachu nad głową, nie ma pieniędzy na jedzenie„. Osiem rubli i ·sześćdziesiąt kopiejek nie starczy jej na drogę!
Nareszcie zdecydowała się pozosta·ć tufaj t napisać list do Larynej z prośbą o przysłanie jej stupięćdziesięciu rubli.
Napasze jei w liście o wszystkicłi swycll przejściach, a Laryna na pewno jej nie odmówi.
Zauwa~yła'., że jakaś wysoka kobieta nie spuszcza z niej wzroku. Gdy chciała wyjść z dworca, doszła do niei owa kobieta i zapytała:
- Przepraszam panią , czy poszukuje pani noclegu?

.

życiu

Ukazuje sie w poniedziałki i czwartki

na TROPIE GAftGSTERóUJ

Sensacyjny fUm
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!Va /ali rauiowej

Radio na Il Tar,_.
Polesklela
Pińsk żyje obecnie Pod
.,
kiem Targ~w - i radia.
Na tereme Targów Poles~
zbudowano efektowne at.
BRAULJŃSKIEGO
propagandowe radiofonii
W tych dniach uczcił nasz belanem dworu papieskiego i półwiekowego okresu jego:dzia- zależy proponowanie i nada- skiej, wokół którego zbi~
prastary Gród .Trybunalski rza- odznaczony orderem papieskim: łalności. Nie podajemy statys- wanie odznaczeń państwowych fłumy zw~edzaj~cych. With
dki jubileusz 35-cio lecia pracy "Pro Ecclosia 'et Pontifice".
tycznie ile uczynił jubilat dla nie wszystko wiedzą o czynach powo~zeme rn~1ą wydawaich
dla społe<;zeństwa Prezesa Fran·
Nie sposób w skromnym a·r - dobra miasta jako długoletni i pracy tak wybitnie zasłużo Polskiego Radia, a miano\Vi
ciszka Braulińskie'go, zaszczyt- tykule dziennikarskim wyszcze- członek Rady oraz ile ofiaro· nych obywateli, jeśli dotąd od- kwartalnik „Radio na wsi•~
nie znanego przemysłowca tak gólnić choćby ważniejszą czteść wał cila biednych i pomocy po· znaczenia te, gdy chodzi o Piotr- specjalne broszury dla rolnik~
popularnego działacza oraz o- zasług Prezesa Braulińskiego. trzebujących, ile łożył ze swej ków, otrzymywali przeważnie u- inforn_rnją.ce jak. zbudowat 1
bywatela szanowanego \\'.Śród O tym możnaby pisać całe to- hojnej kasy na potrzeby pań· rzędnicy mało z mastem zwią modztełme odbiornik detek!i
wszystkich warstw mieszkań my. Starsi Piotrkowianie zna- stwa. Na to bowiem złożyłyby zani. Całe społeczeństwo jest rowy, jak prawidłowo załoi
ców.
ją doskonale i odpowiednio, o- się kolosalne sumy i wiele śro przekonane, że przeoczenie bę rad!o, jak . słuchać progr11
radiowego t t. d. Wśród
całokształt wysiłków dków materialnych przekracza- dzie naprawione.
Któż nie zna w Piotrkowie ceniają
Prezesowi Braulińskiemu zaś bliczności, która zwiedza
sympatycznej i dostojnej posta-. tego szlachetnego człowieka, jąc niejednokrotnie budżet wielz okazji tak wspaniałego Ju- sko radiowe rozdawane 8'1(1
ci prezesa Braulińskiego? To który nie dla kariery, nie dla kiego miasta.
tanich
pochwał
bileuszu życzymy z całego ser- cjalne ulotki.
lub
przemijająGdy
to
wszystko
weźmiemy
obywatel przez wszystkich znaNie mniejsze zainteresowai
ny i ceniony dla niepospolitych cych zaszczytów,lecz dla wznio- pod rozwagę to zastanawia nas ca długiego i szczęśliwego Ży·
bu.dzi
ekipa. tran~misyjna Po
zasad jego charakteru .. Niema słej idei miłości bliźniego, dla jedno, czy kierownicy admini- cia oraz dalszej pracy dla osktego
Radia, ktora wyjecbi
gólnego
dobra.
chęci
służenia
B.K.
Polsce
na
każs.
t
racji
państwowej,
od
których
pola pracy społecznej, państwo
. -~~-. na Polesie, celem przeprow
wej, czy filantropijnej, gdzieby dym odcinku stużby społecznej ~,--~......"""'!"~"""'!"!'!!22±2'.!2~~"""'!"~~~~~~~~~"""'!"~~~~-.
dzenia szeregu report. z Piat
nie zaznaczyła się inicjatywa i wykazuje niezłomny hart, nad
czyzny. Samochód zaopatrzl
zwyczajny
altruizm
i
całą
sachęć pracy, jak również chęć
w urządzenie do nagrywat
niesienia pomocy materialnej mozaparcia się uczynność.
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 4 września
audycyj
utrwala ciekawsz~llkl
Nie będziemy wyszczególniali
ze strony Prezesa Brauiińskiego.
menty życia i Targów PoY
b.
r.
(sobota)
otwieram
sklep
z
obuwiem
ile
i
jakich
w
Piotrpre1,esur
ofiarowaSerce . i kieszeń Tego zacnego
skich; poczem przekazuje
Obywatela otwarte było dla no Jubilatowi w ciągu prawie
kowie ul. Słowackiego 14.
drogą telefoniczną na antei
każdego, kto jego rady i poradiostacji polskich.
Na·
składzie
duży
wybór
obuwia
i
pończoch.
mocy potrzebował i kto dobReportaże te nadawane 1
rze zasługiwał się Ojczyźnie.
Polecając się Szanownej Klijenteli
kolejno
w programach radit
Prezes Brauliński nie tylko
wych.
W. BUSSE
Zrzeszenie
b„
wychowanek
wielkie ofiary położył dla społeczeństwa Ziemi Piotrkowskiej. pensji ś. p. H. Domańskiej i
Widzimy go na szerszej arenie. obecnego gim. żeńskiego za
wiadamia, iż w dniu 3 września
S~siedzka
Gdy lud Śląska porwał za
b.r. o godz. 19-ej w lokalu gimiecz, aby połączyć się z Makradzież
mnazjum odbędzie się zebranie
cierzą, prezes Brauliński spieW dniu 1 bm. w Komisarj;
Niniejszym ogłasza się przetarg publiczny na oddanie do
kolezanek wszystkich roczni ·
szy z ofiarną pomocą i wyda·
ków, które ukończyły szkorę, wykonania robót remontu i adaptacji gmachu gimnazjum im. cie PP. złożył zameldow111
lnie przyczynia się do sukcesu
Ciążyński Józef, zam. w Piat
bez względu na przynaieżność Boi. Chrobrego w Piotrkowie.
Powstańców. Po latach przykowie, przy ul. Słowackiec
Bliższe szczegóły i warunki można otrzymać w biurze
do stowarzyszenia.
pomniano sobie Jego zasługi i
Celem zebrania będzie omó- Architekta powiatowego (Starostwo, ul. Słowackiego Nr. 5, Nr. 52, źe Szymański Jan Zll
Czcigodny szermierz polskości
pod tymże adresem, skradł;
wienie zjazdu koleżeńskiego, parter, drzwi Nr. 10), w godzinach urzędowych.
zostaje wybrany na honorowe·
go synowi 265 s1tuk znaczkó:
Podejmujący sit;' wykonania robót winni złożyć pisemne
sprawy stypendium akademicgo Prezesa Grupy Piotrkow·
kiego oraz związanych z tym oferty przetargowe dnia 8 września 1937 r., o godz. 12 oraz pocztowych używanych, w1
sltiego Związku Powstańców
tości 11 zł, oraz latarkę tk
dołączyć za pokwitowaniem wadium w wysokości 5% oferowanej
imprez.
Śląskich i odznaczony Kizyżem
Wszystkie koleżanki, które sumy bądź w gotówce, bą('jź też w papierach wartościowych. ktryczną, wartości 2 zł.
Sląskim. Przed tym jeszcze w w lym czasie będą znajdowały
Ceny jednostkowe w ofercie winny być napisane cyfrowo
uznaniu wyjątkowe) działalnoś się na terenie Piotrkowa, a któ- i słownie.
d pracy na polu religijnym zo- rych adresu nie posiadamy tą
Oferty należy złożyć w zapieczętowaaych i zalakowanych
staje prezes Brauliński miano- drogą proszone są o przybycie. kopertach z napisem „Oferta na wyko'n anie robót remontu
W dniu 1 bm. na Poster~
i adaptacji gmachu gimnazjum im. Boi. Chrobrego w PiotrZarząd
wany przez Ojca Świętego szam·
PP. w Kamieńsku złożył zamel
kowie" w biurze architekta powiatowego dnia 8 września
dowanie Dworzyński Stanisł11
o godz. 12-ej.
zam. we wsi Gałkowice Stm
Zaznacza się przy tym, że roboty przy cenach stałych
Rozkład
gm. Parzniewice, że tegoż dali
będą wykonywane w ramach przekazywanych przez Kuratopowracając z targu z Kamldrium
kredytów.
Szadek-Łask-Teodory-Wadlew
ska w odległości około 1 kia
Do przetargu mogą przystąpić majstrowie i przedsitebiood Kamieńska, Szulc Jan za
rcy budowli.
we Włodzimierzowie i Szulc
Zastrzega się prawo wyboru ofert.
Ignacy, zam. w Gałkowicack
Dyrekcja Państwowego Gimnazjmil i Liceum Starych pobili go kłonicą or·
Godziny odjazdu
Godziny odjazdu
MIEJSCOWOŚĆ
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie czy kiem po głowie zadając ma
WIKTOR BUZEK p. o. dyrektora ciężkie uszkodzenie ciała.

na marginesie Jubileuszu 34-cio lecia pracy społecznej i zawodowej prezesa
FRANCISZKA

J

Zawiadomienie

Komunikat

„„„„„„„„„„„l„RDSDWI.„ „„„„„„
Publiczny Przetarg · ·

KłonicQ

po głowit

jazdy

Wola Kamocka-Piotrkó\v

I

I

7.20
7.50

I

14.50
15.10
15.57
16.10

8.05
8.35
9.01 10.4
9.21 , 11.05

~

I

o

p

n

o

I' o
"' p

-

Szadek

oo

Łask

Pabianice
Chocianowice
Teodory
Wadlcw
Wola Kamocka
Piotrków

p
o

·~

o
o
o
o
o
o

7.10
6.45
6.15
6.00

14.45
14.20

14.05
,.

113.30
1.25 13.05
1.00 12.40

W· miarę rozwoju komunikacji rozkład jazdy dostosowany
zostanie do potrzeb P. T. Publiczności.
MMltNffiiltWPH

e
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Komitet F. o. N.
PIOTRKOWSKA fABRYKA
w Piotrkowie
Papy Dachowej
H. Z. PACANOWSKI i syn

„.

PIOTRKÓW-TRYB.

___________

fifri'kMfł@łlltilD

AL. 3-MAJA 6, TELEFON 10-64

Poleca:

Nowy

Rozkład
na

Jazdy Autobusów
linii

Piotrków -- Bełchatów - Szczerców
i Bełchatów - ZelóvJ - Łask.
Z Piotrkowa do

Bełchatowa odch. przez Mzurki o godz.

8 30, 14.10, 17.45,
przez Wolę Krżysztoporską o godz. 11.10, 1 ).30, :n.oo,
do Suzercowa o godz. 17.45 (pol11czenie do Wielunia oprócz piątków}
Z Bełchatowa do Piotrkowa przez Mzurki o godz. 9.20, 13.30 19.20
przez Wolę Krzysztoporską o j.todz. 6.55, 10.50, 16.00,
Z Beł:-hatowa do Zelowa i Łasku o godz. 9.35 (z Piotrkowa o godz. 8.30}
i 16.35 (z Piotrkowa o godz. 15.30).
Zwracamy uwagę P. T. na wygodne połączenie autobusowe do Zelowa
i Łasku. Rozkład ważny od 1 września 1937 r.

Papę dąchową czarną i białą niedoścignionej jakości,
smołę w pierwszorlędnych

gatunkal'h, lepnik, pak
i karbolineum.
Fabryka nasza gruntownie pru budowana z zastosowaniem najlepszych
udoskonaleń i zdobyczy technicznych
według najnowszego szystemu. W
wyniku przeprowadzonych ulepszeń
w produkcji, uzyskaliśmy pierwszorzędne gatunki papy, i wyrób kalkuluje się nam znacznie taniej w
związku z czym: CF.NY NASZE
SĄ KONKURENCYJNE.

•nm•11111D11D1„„„„„„„... Czy
!"1llllLllJ„„„„„„llllllll!ll!alllim„„...„„.„.„„„„...„
li

Polskie wojsko
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Ku

jesteś członkiem

kozacy w fascynującym obrazie

Wolności

Sił<i miłości w

zmag n11iach z honorem żołnierskim
Epoka wielkich dni powst;111ia listopadowego
Nad prog-rnrn t)tgodnik hktualności

Poru tek n 11 n1h . 6 fl.p" w nied:tir.le i Świeb " ll'"'h 4 no poi.

LOPP

zawiązał się
W Zarządzie Miejskim w Piotr
kowie odbyło się zebranie organizacyjne Miejskiego Funduszu Obrony Narodowej.
Na zebraniu tym wyłoniony
został komitet, w skład którel!O weszli p.: Prezydent Fiszer
jako przewodniczący, dyr. El1.enberg-, ks. dziekan Goździk,
prof. Futyma, sędzia Kędzier
ski, rlyr. Majzner, adw. Owczarek, prezes Warszawski, Bald
i przedstaw i ciele prasy.

Za opór

(Dawfi.
~

P

Komendant Miejskiego Komitetu WF i PW w Piotrkowie,
por. Czesław Szczepański, powrócił z urlopu wypoczynkowego i z dniem 1 września objął urzędowanie w lokalu komendy przy ul. Pl. Zamkowy 3.

I to

si~

przyda

W nocy na 2 bm. na szkodę
PKP., z pompy skradziono pat
transmisyjny, wartości 70 zł.

Sprzedam

okazyjn~e. o~o10

1 morgi 11enu or·
nej we wsi Laciborowice, pi. Bop
sławice pod Wolborzem. Zgłoszenia
Marta Gębalska w Gościmowicach po·
czta Baby, powiat piotrkowski.

W dniu 1 bm. przez Komi
sarjat PP. w Piotrkowie został
zatrzymany Kisiela Bolesław, Obowiązkiem każdego podo·
zam. w Piotrkowie, przy ul. Dzi·
kiej Nr. 2, za czynny opór wła ficera rezerwy jest nalełe~
dz.y.
do własnej organizacji

I ROMA
KlNO - T ~ -\

władzy

Powrót z·urlopu

rl<

„Nowości)

·• ł r!.t .; , w • ~

Alej11 3•go Maja

S.0.S. Światu grozi zagłada. Planeta Mongo zbliża
w szalonym pędzie ku ziemi. Największa sen·

się

sacja XX-go wieku p.t.

Wyprawa na Mongo
w r. gl.: Buster Crabbe i [wan R· i.!rs
wizja podróży mitedzyplknetarnych

F~ntastyczna

Pr-c•7 • trk n "'"'h . 5 o.o,

w

niechi_„le i ówit:h n vo<h. 3 po poi
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Za Redakt9ra

Wydawnictwo· Leopold Kujawski

