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Kosiński s·kazany ·na kare śmierci
W1rok na .zbir6w, kt6rz1 zamordowali
,Wczorajsze posiedz.emde war
sza'WISkiego Sądru Okiręgmvego
w aprawie .krwawynh zbiirów,
któr-zy za:Ill.()l.vdoswaH Choiń
ską i j•ej służącą, roZ\I)Omęło
się od pr.zemówień obydwu
ab~ońców Lilpy
Rajtzg:Hda,
adw. Br. Lewiii.a i Miecz. Gold
stieina.
Prokill!I'ailoir 1I1.a prrziemówienia obrońców nie ll"e,pliik<>wał
i praz.es Posemkiie'"\\Tlioz u.dzieła „ostatniego slowa" oskarżonym.

Kosiński

'"\\'IStaje powoli ze
sweigo miiaj.sca i cid:i.ym glosem mówi:
- Powiedziałem wszystko
prawdę, jak u księdza na Wiei
kanocnej spowiedzi. Zdaję się
na łaskę sądu.

Zawalił się szyb
B'ł:RLIN. W.I?ohliżu Magdehur~ zawaill' się szy'1)w' ko·

palni węgla brunatnego. 6 gór
ników, którzy zostali odcięci

od

świ.asta, zdołano wyratować

dopiero po 8· godzinnej akcji
ratunkowej.

Szczątki

samolotu

hvarz .sZJoze1nie.
W.struje z kodei jego UlClzelÓ,
18·1etni Zdmsłaiw Wąsiakow
ski. Mówi niesziczerze, bezczeJ
nie.
- Proszę o najłagodniej
szy wymiar kary.
W ą.siakmV'ski nie zdążył usiąść, a jUJż wistaje zalana łza
mi kochanka Kos~slk.iego, Helena W 4Siakowsk.a. Pirz.ez łzy
i śoiśnięt.e gaooło wyrywa slię
o.krz)ik.
- Proszę mnie uniewinnić.
SierakOIW'sk..i i MaJ.inawsika
równie± proszą o u.n.iewiinnie„
ni•e. Stary Rajzglid rollklada
ręce i zaklina się, i.ie nie był
.nabywcą m.ahowan1-ioh. pnz·edmiotów.
RoZ!Prawa zamkni1ęta. Sąid udaje .się na naradę. Ostkarżo
nyoh wyprowadzają z sali.
Tymczaseun i!tUsm 11biera się co
raz bardi.z.iej. W.s:zyistkie miejsca na sali zaipełihi!lją się do-

pułkowa

dla HBatore10

11

Dn..2 h. m. odbyła się w I na.czelnemu .
dY'rektor-0wi
Gdyni uroczystość wręczenia „Gdynia Ameryka Linit?
odznaki pułkowej pułku uła- żeglugowe"
Aleksandrowi
nów im. króla Stefana Bato- Les11czyńskiem.u, który z kol'eg'~ dla sitailku „Bato.reg-J".
lei pr.zeka.z.ał ją ka{>itanowi
Uroczystoś.; ZJgromadzila na statku Eustazem.u
Borkowpokładzie statku, stojącego w skiemu,
Gdyni przed wyru.szeniem w
Po otrzymaniu odznaki puł
podróż do Ameryki, przedsta- kowej dla sta.t:ku, dyr. Leszwicie1i władz, linii Gdynia - czyński wygk>sił prremówieAmeryka oraz zatogę statku. nie okolicznościowe, zakońPo odprawieniu nabożeństwa czone okrzykiem „Niech żyj-e
przez krunonik.a Ta.rzyńskie- Armia Polska". Uroczystość
go, płk. MałJy przed frontem zakończyło odegranie hymnu
delegacji pułku i oficerów za- niarodowego oraz
mars21a
ło.gi wręczyił odzm.akę pułkową „Nasz Batory".

Podpalił własne

gospodarstwo

W Kruczyn.ie, pow. ja:rociń- j Dochodze.n.ia. policyjne uskiego wybuchł w Z!\_grodzie jawniły, że podpalenia dokcJ:
rolnika Stanisława W ojtko- nał sam właściciel, • chcą.c o1
wiaka pożar, którego pastwą trzymać premię aseikuracy_jną.
padł dom mieszkal~y i zabu- Po<lp~lacza, który przyzn.ał ~ię
dowania g•:>spodarsk.1e wraz z do wmy, osadzono w· w1ęzie
martwym i żywym inwenta- n.i.u.
:r.zem.

I

Kamieniołomy

ida
pra

pełna

para

W związiku z podjętymi
O hecnie w kamie!Iliołom.ach
cami przy budowie dróg, ka- pracuje 400 robotników. W

. mieniolom y ~~stw.owe w Zag
nańsk.u pod IGelcami zw.ięk
szyły swoją produkcję, przyj
mują;c d-0 pracy, dalszych 200
robotników.

iei·sluźaca

ZbiT siada. Twarz UJkrrywai w mioc. Na dzied!zińoo. z.bierają dY'cili słów wyro!ku Jedymią re- ra pozbawienia wolności ruie

d!łoI11iacli i podnosi do OC2JU się ~rzyuniie grupy~ kióre
białą dhust'kę. Czy naprawdę hezskuiteo2l1lie próbują pr.zedo
ukazrula się w ni!C.h łza, czy tież stać, się do gimaahu: policja
llhój prób01Wwł w ten sposób sprawmie UJSuwa podnieoon)"Oh
udiecrtzyć w siumm.ę litości, t·ej amatorów na wicę. W1Szysfko
litości,. ikiilóreij illie miał <lila to ocizekuje na wytrok.
swych ofia·r, ho one nawet o ła
Przfil"wa przied-ł!uża się.
skę rue 21dążyd:y go błagać P.rzed godziną pierwiszą, a
nie w.iadomo: Kosiński zaokiryll więc po u11"ywiie diwóah g.o-

LONDYN. Na plaży Great
Yarmouth :maleZiiono szczątki
samolotu, które według pilo- szczęilni·e.
t a osohisteg-J ks. Bedford
są
Publiiozmość,
ja®lro:Lwieik
częścisa.mi samolotu, .n a którym przierwa 1p0tbrwa dtuilszy oz.as,
księŻ!nia wystartowała przed nie rUS1za się z miejsc w oibakilku dniami podoz.a.s burzy wie, że po przyjś.aiu mo'Że je
! zawiei śnieżnej.
ZJatSiać .za.<jęiie. A chęt:n:ycl1 jest

oznaka

Choińska i

miarę rozw.oju robót drogowych w najhliż.szym czas·ie zo
stanie przyjętych jes?.JCZe dalszych 400 robotników w dwóch
~aritiacli p:) 200 OBóh.

dzin, zwiększona eskorta wpro
wadiza na sa1ę

oskarżonyic.h.

Jest to 2J11ak, :lie wkrótce wyiro·k

będzie ogłoszony.

Wszy<Scy oskarżeni są silnie
zdooerwowruni.
NfLj'bardziej
jedm..a!k. panują nad soibą K01Si~
ski i Wąisiak,0W1ski. Niie widać
ślaillu · wizaj.emnyoh preri:emisyj
czy uraiz: w Olhlic21U gmżą.cej
im kary są ~e pojednani.
D)'ISkil"efmsie, aby nie mOILna
było
'beig<>
zaobserwować,
romuawia:ją 2le· sobą w clru,cliu
2}U1pclni~ p.r:zfja7JnJun.. ~A może
i teraz Kooiński n&iela uczniowi ws.kaiz.ówiek., jak naleiy
s.ię zachować, może i Veiraz
Sl~~pcse :inu ,,Nie d'6Therwuj
się .
Bo dhyiha o swój los jest
bez.pieOZ111y. Zdaje robie dms.ko
nalie sprawę z tego, że l-06 t.e1n.
je.si jed)"D.y, na jruki sOlhie moZJoLnie wyiptraicował. Jest prtze-

cież ,,.inżyll1ierem", szuhiem.i.cę,
na którteij sta1ni.e, skO'Ols.ooował

soMe sam.
Oczy w1szysllich są skieirowane na ilwar.z zlhója, a1e on
niko-go zdaje się nie dosi!1~egać.

A j'llŻ nBJ/ewino nie dO!Sii:rze

ga,żew&ró pU!hlic2IDości,nie-

i'OiąlQIZllatiliY

pnzez nikogo, sie

liz.i kat, którego na salę przy-

ak.Cją było

ro,

i;e poprawił SO•

zm.iieni i mu;si·być za.SiOSOWalD.)j
ja-k najrad11ka1niej1s zy śrciidek.
całkJQ:witego
·o.dJs,eparowrunia
gÓ od E1poł·eczeństwa ..
Co się tyiczy W ąsiako<Wskie
go, to wp·rawidzie on ma tylko
18 lat, aJ.e zdira:cLza najhaTdZriej
krwi01iiercze iThSlt)'IThkty. W yika
zał nie..s:l)~c.hane okr111ciefillS!two,
do·flzynając noiJem ofia.ry.
Sąd nie zasfosow.ał · wz:gl~
dem niego najwy·ższe.go wymiaru ka.ry jedyinie z tej ra·cj~
iż hytl: d.ioty1c.hczas 111ieikarany i
hądź oo bą.dź pozostawał pÓd
wplvwem Kosiń.s·'kiego
Wina Sieradzkiego i Wąsia„
kows.kie,j niie zQIStrua w zupeł·
noiści udo1wo<llilfona. ·Wzig-lędem
wszyistbc.h skazrunych są.d utirzy.maił j.ako środeik. za~oibiegawozy - ares,zt. Po og,osrLe•
niu ustnych mo-tywów prez~
Wąsiak'()lwis.kiego.
zam.knąl. posiedzenit;.
Pon'.ury obraz mordu, oikr.eś
Oskarżonyich. policja wypro
lony prZJez Kosińskiego, poikry wadsza z sali. Wąsiak01W1Stki piró
wa się ca.tko1w1cie z tym, oo 1Je buj·e p.orozrumieć się z jak~ o:z:na·ł oaid:em ooa.lony św. Cho- sohą, kbóra nagfo W)1Skoczył~
i.ńi~i: Ni•e budi~ły p~ż wąrt1p!lti: z tłumu, al1e e1sk01rt11ją.cy ip.olic
WOSCl W)1S1 tępkf MalmOW1ftku·e1 janct ah . .vyi:a mJ01dego wira, i
i RajZ1glida, któr·zy ułaitwiJ.i wyiprowadsza z sali.
ąpi·eniężemie prziez hand'}"tów
Prnbliazność wylewa się na
zrabOfWanyicli pirzedmiooów.
k0try.tarzie i cLzied•zinieć, na
Co do ka·ry,_ jaką na:1eżalo którym oczekuje .ruż więzien·
wymiel'lzyć Kosiń:slkiesmu, to ny sam01cthód. Oc:relk.uje, aż
sąd miał illa uwad·ze, że Kos-iń- z.bi.r·Ów 'lllllo1k..ują w sa.m-0choski., kamamy już za rozibóij, d:o... dzie.
.
1J!11Śc:ił się nowej .2Jb1rodm.i z nad) Thnm rzednie dopiew, "'dY,
lud~ki.m w dizi·ejaoh kryrrnima- samochód więzienny ze ~a
l~tyki okr>ucień.stwi€1Dl. Czlo- zań-cami mija bramę wjazd.owii<Eika tteig.o rodiza'jiu ża.<l!rua ka- wą.
bie opadające na czoło włosy.
Helena Wąsiak.O'WlSika. dirży
ta!k ~i1ni.e, iż cała ława trzęsi1e
się. Ale niim o.d!azytano jej lo'S·,
sąd o.gl,osił ~ro:k, . skazm.ją.cy
Aleksę MnbnoW\Ską za ułat·wienie Kosińskiemu i Wąsiakowskiemu sprzedaży zrahownnych przedmiotów na półtora roku więzienia i 300 zł.
grzywny, a Lipę Rajzglida za
nabycie zrabowanych przedmiotów na dwa lata więzienia
i 500 zł. grzywny. Helenę Wą·
siakowską i Jana Sierad:dciego sąd uniewinnił.
Wszyscy siadają. Plllhliczność z natęileni·em wyisłuchuje krótkich motywów wyroku.
Nie ma najmniejszy•ch wątpliwości co do z.hrodni, popełnionyoh przez Kosillskie;go i

li'alka z

„
drozqzną

W związku z rosnącą falą
wiodła ch)11ba. nie t-yillko zwy1kła drożyzny w n.aj bliższym czaludzika ciekawość, ale zaim.te- sie spodziewane jest zajęcie
r>esowanie zawodowe. W prrze- .stanowiska ze Etrony Rządu.
widywaniu, że ZaJ>adnie wy- Należy przypomnieć, że Rząd
rok śmierci, ikai__ptl'1Z}'1Sl2ledił, by posiada dostateczną ilość środ-

przyjirzieć się Kosiiński.em1U i
zoriernit.ować się oo do r<>7JID.iarów sswej pnzy1sził·ej. ll!l'lz,ędowe.i pra<:y.
_
0 godzini1e 1 po po!lluidln.i'l.1
wchodizi Sąd. P.rezes Pooemkie
wicz odiczy.imje sein~1eincję wyr.<llku.
PadaJą słowa~

.„-;- ~omana Kosińskiefo nznac ~ym za.p:ucan;c. ~u

zbrodni 1 za ka~dą od ~elD.le
orł!z za ~szys.t~ie_łącznie ska~a<: fe~o~1 Kosmskiego na kar~
smierCI utratę praw na zaw
sze.
K . , k.
Twar:-z
osms iego
am
dl"gn.fo. Słucha obojęim.ie dalszych słów W)iroku.
„.Zdzisława Wąsiakowskiego, lat 18, uznać winnym
zarzucanych mu czynów i za.
k~żdy z p.ich or~z za ~szys.tkie łą~e skaza.c t~g~ Wą~1a
kow*1~go n.a w1ęZ1eme dozywotn1e 1 utratę praw na zawsze.
.
Młody ,zbir z niiemniejszym
~okojem 'w.)']Słiuclr111je ibwar·

Trzeba zauważyć, że w cięż
kim przemyśle udział Skarbu
Państwa jest bardzo duży i do
chodzi do około ?'(i) procent. W
tych warunkach sytuacja Rzą
du jest znacznie ułatwiona.
ków, którymi potrafi opanoJesienią uhiegl~go roku, pod
wać nieuzasadnioną zwyżkę czas _pierwszej fali drożyźnia
cen, czyli spekulację.
nej, Rząd wydal Ezereg zarzą
Zai1J1teresowane sfery gosp o- dzeń, które wstrzymały nieudarcze pod.noszą jednąkże, że zasadnioną zwyżkę cen. Niewzrost cen szeregu artykułów zależnie od tego powołano
jest najzupełniej normalny i p_!zy Ministrze Przemysłu i
wynika z ogólnej sytuacji gos·- Handlu 5J>ecjalną komisję pod
podarczej ~arówno polskiej, przewodnictwem wiceministra
jak i zagranicznej.
Rosego.
Wymiana zdań w prasie na
Zadaniem tej komisji jest do
temat wzrostu cen trwa w dal kładne badanie rynku i kształ
szym ciągu. Obok ·cen artyku- towania się cen. Ta komisja.
łów rolniczych najbardziej, władna jest do wydawania za
jak to już kilkakrotnie wskazy rządzeń mających na celu nia
waliśmy, wzrosły ceny surow- dopm:zczanie do wzrostu, cen,
ców np. żelaza, cv.·ny i t. p.
lęd ·
'
wzg me uznac pewną zwy?,·
kę jeśli jest gosp<>elarczo uzasadniona.
Jak dotychczas, najbardzie.j
WIEDE~. Ksiaże Wjndsoru miarodajne czynniki nie zabra
zalIIlierza pozostać
swej no- ły głosu w sprawie fali wzrc:r
wiej siedzibie Ąpjparshach nadj stu c.en. . .
.
jeziorem Wolfga:ng przez całą . Z JedneJ więc strony_ 1;10tUJC
wiosnę. Książę Windsoru za-i s1ę wzrost cen, z drug1eJ promierZia. poświęcić się spor- ces ten jest ostro atakowan~.
tom wodin)'IID. i odbywać dal- Jednakże żadnych zasadmsze ~ :w: ll.ÓrJ.czych D05unieć nie widać..

Plany b. króla
w

i przyjemnie spędzisz czas po pracy w „KRAKOWIANCE" pl. Kościuszki 7
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Bestialska zbrod ia krwawego zbira
w świetle

zeznań

naoczneg_,

świadka Choińskiego·

W mupełnłeniu sprnwozdn- było nawet celu dorzynać · n:o- czył z nimi, wykazując niezw-ykły rozmn i spryt, na
.
nia z pierwszego dnia. ~roce- żem.
Choiński. panując nad sobą, wsinmnienie o bulgocie krwi
su krwawego :r.bira Kosiń.llkiego i jego k.Am.mtów, po- dzieli się przeżyciami owej i śmierteln'Ylll rzężeniu dorzr
dajemy zeznania głównego oocy •. Stara się być iobiektyw- nanych kobiet załamał się.•.
świadka .oska.rżenia, Choiń- ny. Mówi tylko o faktach, któ- Na twarzy św. Choińskiego
re sam mobserwowa.ł. Nie po- zjawił się spa.zmarrsznr ~ry
skiego.
Choiński ' na czole. hit nad zwala sobie na ~ domr mM, w gardle uodził aię Jęk.
nosem, ma głęboką bliz.nę. sły Mlli domniemania. Pr.ze. Ten jęk zbolałej d'uszy trwał
Jost to już obecnie hliz.na rażające wr41Żen.ie ~łują chwilę. św. Choiński opanoj>od.wójna. P „"Ze<! 7 laty rohio- obraey, jakie Choiński wycią wał się i już bez dłuższych
przerw ciunął dazlej opono mu trepan~ję cza.sili i w ga ze swej .zbolo.łej druizy.
- Weszłu moja żona. Za~ wieść.
kości czoła tkwi gruba płytka
- Widząc beznadziejność
srebrna. Ta płytka hyła z.bą.- częla robić wymówki. że g-0ś
wic:niem dla Choińskiego. Ku- cie tak późno si~ Kosiń walk.i, zacząłem udaweć trula. wycel?Wama przez Kosiń- ski wyszuka.n.ie grzecmymi pa. Oni wzięli mnie za nogi
ekie~o w głowę, na.trafiła na słoWlMili zacuµ prosić żon~. ity i wciqginęli dl'J kuchni- Polał
~ypiła "kieliszec~ w:inka'' ... się na mnie kubel ziIDlI1ej wopłytkę i zatrzymała się.
· Kulę wr.jęfo opora.cyjnie w W pewnym ruomencie· Ja wsta- dy_ Później obaj bandyci
azpitalu. Poprzednia blizna łem.. Nie wiem. jak to się ria- vrycierali o me plecy, zbryzga
macznte. ło, ale w tej samej chwili pa- ne krwi4 ręce.„
aię
~kuyła
Rotległ się głoe Kosińskie
bród- dły_ trry etrza.ły.
n~i
Choińsk,i,
„Tera.z mamy dużo czasu.
go:
Kosinski gwałtownie s:kierok~ ete.r81Illlie przystrzyżoną.
K.Ażdy jego krok cechuje pew- wał hl"Jń w moją stronę, wy·- Wyjdziesz stąd bogaty 'i eleDOŚĆ i umiar. Tyl.ko~ Cho- palił. prze~óeł rewolwer w gancki", D~ysza!em p6źn.ie.r
ińskiego ja.k.hy nie pasowaly kierll!ll.k.u zony, znowu wy- groźbę: „Póimej całe to drań
do tej mocnej, pociągającej strzelił, a wreszcie w tej sa- s~o IYJ?.palimy, żeby, zriaku
łipry: zwi&aj,fł bezwładnie i mej chwili wystrzelił do du- n.e było •
.
lek.Iro ~ f o zrea-LJtą emu- tąeej.
W pierwszei chwili, nie czu
tny skutek tra.giczuej walk.i z
św. Choiński kończy swe
j~e .~ólu, m yś alem. żeak„inżybandytami.
Choiński oprócz postrzału w ru~r •tr·z e1a. ze strasz. a na zeznania, opisując, jak to oby
aolo otrzymal 2 ku.le w obie WliW'aił.. DoJrzał~ . 1e?nak dwaj bandyci z zimną krwią
ręce. Nie wyrządziły c>ne mi.a- krew zony.„ Rzuciłem się na przystą,pili do łupiestwa.
ratunek
Niespodziewany
. . ··
=szych szkód, ale prze- handytC} . ; .
św. Chomski opum1e ~ą przyszedł po dłużs·zym czasie.
· one mięśnie· nie wróciły
ho~aterską walkę S Kosm- bandyci, .uciekłszy z miesz.kadotvchczas do normy.
nia., próbowali sterroryzować
Choiński tozpoo-Lyna swoje wm..
~ Był moment. że Kosiński dt.norczynię, która bmmy jedwnaJOie. Nie patrzy w trtron42 lawy oskarżou ych. i teraz leżał pode mną. Zacząłem g".> nak nie otworzyła.
Zwięzłe, pełne umiaru. ze·
la, na sali St\<lowej, nie może dU&iĆ. Zbir z.awolał: "Rznij
widOC2J11ie przezwyciężyć od- im gardla". W ąsiakowski ru- z.nania św. · Choińskiego, od. razy, j~ budzą w nim. krwa- szył z miejsca. Co on robił, twa.rzające rzetelną Erawdę,
wi ._opr-aw~ jego samego, ś. p., nie wi<lziałęm. Po chwili ueły- p.rzyg"'voździły_ -nie tylko Ko~Y~ i !J!łuią-i::ej. . K~iń.ski i szilłem straszliwe• n;ę~e żo- si'i.1ski~g.o "'..i Wl)Sia.kowsk.iegot
· , _ ale tez. Sieradzkiego i.Malin1>~
,
l\Y,.iako.wski też nie m.a.jł\ od- -ąy „i ~łutącej.
W tym miejscu ner-wy św. ską.
wagi spojrzeć na Choiń.skiegio,
Sw. Choiński bowiem katektórego przecież nie tylko na ł Choińskiego nie wytn:ymały.
śmierć skazali, ale już uwa- I ten człowiek ze stali, który gorycmlie , rozpoZ!llał w zn.a1ełali za ~rłego, którego nie nie uląkł się hanqy,tów:, wal- 1 zionych u pasera szpilce 9<ł kra

wat6w i kolczykach własność dowego zaczęły się p:rzemówie
nia. Prc>kurator Naumowicz w
i żony.
Inni świadkowie potwierd.ti długim przemówieniu uzasadli znane · okoliczności aktu o- niał winę wszystkich podsłłd
skarżenia. Do ciekawych nale nych i domagał się kary śmier
żały zeznania komisarza Lan- ci dla Kosińskiego i W ąsiakow:
gego, który zatrzymał K.:>siń gkiego.
sk.iego, a Jttóremu tenże wyZ kolei przemawiali ob~
znał, że policji udało się, gdyż
Adw. Szczerbiński apelocy.
za godzinę miał Kosiński wydo litości sądu. Adw. Ował
jecliać do l{iszpanii, aby zacią
(syn) wykazywał, że
strowski
gnąć się do czerwonych oddzia
do 18-letniego W11
stosunku
w
łów. ·
pi~ p~winien za.
sia!t,owskiego
Inni policjanoł ustalili, że po
pi:zywiezieniu bandytów do pasc wyrok sm1er01.
Następnie adw. Can i Al. Rtl
g-zpitala na konfrontację z ran
prosili o uniewinnienie
senberg
nym Choińskim zebrał się dwu
Wąsiakowskiej, .SieHeleny
tysięczny tłum. który przybrał
i Malin<>wskiej.
radzkiego
groźną postawę i żądał wydania zbirów, celem· zlinczowaWyrok podajemy 114 str.
nia· ich.

swoją

Ratunek

I

w
a
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Stras na kl
12 osób

zab~ tych

-

~and

K~lkadzłesiąl

ugasić.

' 11. •e

rannrc

Isię musiało

Po

zamknięciu

przewodu

są

Z hiszpańskiego frontu walki
SIGUENZA~ Specjalny ko- 5 k.m. 'w głąb frontu przez ket'
·
tespondent Havasa do1:1osi, że J iumnę gen. Mo~ardo. ·
W następstwie teJ błyskr
w.>jska rządowe wułowały
wczoraj pr~ypuścić atak na wicmej operacji baterie rzą•
lewe skrzydło armii powstań- dowe, zajmujące wzgórze nad
czej, operującej na froncie brzegiem rzeki Tajuna, za·
Guadalajarą. zostały jednak częły się pośpiesz.nie wycof.Y•
s"lnym kontratn.kiem. Od.parte wać.

.. Górnkr

emigrują

do Belgii

górników, w Chorz.:nrie
epe-1 ~óO
z~.ś ~rzy:łączył.-0 ~ę jes:reze 340

Wemraj o god-z. 10.30
cja,lnym. pociągiem ~j. echa~
z Sosnowca do Belgu .trzec1
tra.11Sip0rt górnik.ów, zaangażow:anych - d~. p~acy VI" , kopalniach belhirsk1ch.

gormkow z powlatow wadow:iokie.go,. hi<1;lsk~ego, żywiec"
kiego, 1 w1elun~kiego.
Ogołem. wy;echa.ło dotychz Zagłę.bią Dąbrowskiego czas w trzech grupach około
·
wyjechałq tym. transportem 2.000. $Órników.

·Echa katastrofr w Rudnikach

. W zwą.zku z orzeczeniem
specjalnie 'J><?Wełanej ~<;>misji
rzeczoznawcow koleJn1ctwa,
w dniu wczorajszym p'.>StanOwieniem eędziego śledczego

zwolniony został

z

ares~

śledczego mt~zymawy w dnia

25 marca dyzurny ruchu stacji Rudniki Piotr Ope.racz..
w areszcie śledczym pozoprowądi;ącego staje jedtn.ie zwrotniczy tejże
Kwaśniaka.,
śledztwo w sprawie k.atasiro- stacji - ja.n BekWI.

fy kolejowej w

I

Rudnłkach,

.

DieknDśf
Krwawa walka o wiejską
Kłótnia zamienił.a się w bój·

niezwykle powoilano natychmiast
W Głuchowie pod WairszaZderzenie hyło tak · silne, że nie i trwalo kilka godzin.
Jeden z wagonów, przepeł- wą odbywała się zahawa tadwa wagony pociągu nadjeżdżającego wbiły się. dosłownie niony pasażerami, zawisł nad necmia. Na zabawie hyło duw tylny wagon p<>CH\t,.rn stoją- wiaduktem i istniało niehezpie żo młodzieży i wiele piękn-0ś·
wiejskich. O jedną z takich
cego .. W agon. t~n został dosz- cz~ństwo, że spadnie~ ,Szereg
osoh został porażonych prą- piękności pokłócili ~lę z sobą
czętme znuazdzony.
. t po zderzeniu, d~m Telektr)'czuym od szy~ ko , kawa~erow~e Eu.geru1;1~z froo·
N~tychmias

LONDYN. - Wczoraj rano
nastqpilo między d worcrun.i
Battersea Park i Victoria zderzenie . dwóch podmiejskich po
ciągów. 12 osób zostało zabity~ a kilkadziesiąt cięż.ko
rannych.
Wypadek nastąpił skutkiem
zderzenia się elektrycznego po
ciq,gu, jadącego z Coulsdon z
pociągiem opuszczającym dwo

1-ej.

e

kę, potem poszły w ruch noże.
Sowiński okazała się zwinniej
sxy i ugodził przeciwnika
tak niehez.pieczn.ie, że tamtoa
LLpadł brocząc krwią. W sua„
nie hardw ciężkim odwieziono go do szpitala. Saw~
go aresztowano.

lejo~ ych. Ka~~strofa na k1~!1 czak 1 Sta.xusiaw Saw1JU1k1.
g~zm sparal~zowala podmie1ski ruch kole1owy.
zamordował
Kbatastrofa wywołała przy:rzecOkBłlatter~~dP~r~. . -~b
gnę iające wrażenie w Londy. o o p1~c. z1~1~c~u \mV
Funkcjonariusz P. P. Jan gowym we Wlocławku. W cze.
nie ponieważ jest to ju~ trzeci
ą.
~1orlo cięzkie ł lżeJb-Ze ohra
Wydobywanie zabitych i ran wyp~dek w ciągu bieżącego ty Głazner zauważył w nocy na .;1e .t1rzewodu sądowego, k•órv
~a. Pożar, który wybuchł
drodze koło Sompolna trzech trwał do późna w:ie..!z.orem, ~
po zderzeniu .się pociągów zdo nych sp:>d gruzów 'odbywać godma.
podjęto akcJę ratunkową. kto
rą jed.nak niezwykle utrudniał
fakt, . że katastrofa nastąpiła
na wysokim wiadukcie ponad
główną li n:l\ kolejow

Chiopiec

I

.p~·leSIJ. n:n .n··edzl·e·· podz·1·e·IODI·
U

U

I

DDlicjanta

zi~z~!~~i:dk~~e1U::;~-:.;
<l~i~:::~a~zk:cwhj~fm~
całeJ okoli~
poz~a! znanego Z-?~na
nich

I
-Jest w
poL"'jant
w tej okolicy złodzieJa Chrusz roznych przestępstw kry~u1al
nych, . zaś s~ .m1o<1oc1an1
czyńskiego.
1niędzq Arabów
Policjant' usiłował ich zatrzy zbrodniarz. ~ył JUZ raz skaza·
I .Wa.żny ze wzgłęą6w dre:tc;- mać a gdy to mu się nie uda- ny za powazne przestępstwo.
LONDJN. „Daily . Bera.1d datn bryty js.k.iego. .
Sąd nazajutrz wydał wyrok
W~dlug plwn1;1 P.le~zego, · g1cz:ny~ port. Haifa... w kto- ło z~czął wzywać pomocy. Na
wy.!tęp':1Je z. sensacyJnł:\ Wt.adomoSCI.ą, ze , ~brad~Jąca w żydz:i otrzymalib,r c:zęsc ,nad-- rym konczy się rurociąg naI- al~rm przybyło dwu policjan-. skazujący .Roma~a Bo~ewski.ew
till
d
b'
.
LondYD:le komisja kr~lewska br~ezi:t'9 , na . fto.r~J · }llQgłby t~wy. z .Mossulu., atałby się
u;z1~e,
ozy wo e
d~ Palestyny, ~o.zw~ ohec- o~H~~h~ su~ mihon Zydow. Lll;d rowillJl·eż !1-euiralną strefą pod tów i w pościgu za z, 1egarn1 go, na
padł strzał. C~ruszczynski zo- zas 16-letniego Chełm.ic:k1~
Brytanii.
nie rzekomo mozhwosc podz1a nosc zydowskia w Palestynie panowaimem.
$tal śmiertelnie ranny a na. n!! dom popraw~y do oe.iun1ę
.
lu Palestyny , miQ<łzy Arabów wynosi ohecnie 400 tys.
Państwo arabskie ob~.fml'l- . ~łan stworzenta, od~ęhn~ch stępnie w _szpitalu zmarł. Głaz rua pełnołetnośCL
i ~y~ów.
Według dziennika trinieją wałoby p<>zoetalą część Pale- . pa~iw dla Arahow i żydow ner zaś. w. dalszym ciągu ści
dwa plan. y podziału: pierw&Ży :;cyny - Tra1D.Sjordanię. ·Plan P?C1l\gnąłhy za so.Qą zrzecze-. gał pozostałych dw6ch osobni·
UTOPJł..A SIĘ W BAJORZE
przewiduje stw>orzenie dwóch ten przewiduje, że aTahska m~ si.~ obecnego .mandatu bry ków.
LEśNYM
Nagle padł strzał, od któreniezależnych orgap.JlJIDÓW pań część . Palestyny zostałaby ty1s~1e~, nat~lllJ.ast plan.st"":o
stwowych, a miainowicie do wcielona do Transjordanii, ?Ziem.a k~~tonow przew1du1.e go policjant zostal cit::i.ko ran- W lesie Wielkiego Otwocka zna.
mi.nium żydowskiego, obdarzo pod suwerennością emiira Ab- za~howarue mandatu hrytyJ· ny i po kilku godzinach zmarł. leziono trupa nieznanej kobiety.
Bandytów udało się jeszcze Trup znajdował 1ię do połowy w
. .
skiego.
·
nego samorządem w ramach dullaha.
„Daily Herald" twierdzi, że tej samej nocy ując. Byli ni.mi: bajo.rze.
Jer()wlima Linne miejscoImperium Brytyjskiego, praz
zupełnie niezależne państwo wości poti•i adajace specjal.rne komisjta królew<eka. nie po- tb-letni Bolesław Chełmicki i. Prawdo-podobnie Dliemana koble
Bolewski. ta pr~hodząc przez lu doStała się
, znaiczenie dta świata chrze- wzi~ła jeszcze żadnej decy· 28-letni Roman
arabskie.
Drugi p_lan m~przewidywać ś ·ijańskiego zo.Eitałyhy umię- zji, podobno jednak jeden z Przy tym dochodzeQie wyka- w bajor.o i utonęła. Obacnie gdy w
y.>dział Palestyny na autouo- dzynarodowione na zaisadzie jej członków ma jakoby ·usil- zalo, że morder1:ą p<>~oro.n~a lesie zrobilo się'suszej trup znalu.I
się n~ powierzchni.
p~wnego m:an~atu. · ~ brytyj- nie popierać plan stworzenia ( byl młodociany Bolews.lt!.
miczne kantony ~ydowsk.ie
W t~cli dniach sprawa ta Policja zajęła się utaleniem to&arabskie . na wzor federac11 skieg.a z .ramJ.ellila Llg1 Naro- dwóch odręhnY.ch organizm.ów
•in-lazła aio pned s.łem Ok.re •moici a111lpionoj.
pUtwo~
1zwajcarskiej w.: ramach JDa:a• ~ „

i Zydów?

0

w.

0

,!

'

•

„
„

Napoleon

Sądek

łamywania

Buida,
zl -

Pan Za.ie$ wybrał eię
mnmowa.łafi - ~lllTjł
ł.o:it do -C)'ll'lc.u., k'cb
Na iumi.i~'
si41 'l'Uln
Za.s' c--lr
,-._.
r--P
„,-.
w
amory k anCL1
...~t
rzecioż aam m6wlez. ie
aa catch 08lll...
to Ilio ~ poważne. Co · ci
Den.erwował się. podsk.ald- szkodzi jak przy takiej bnj·
wa! na krześle i ciągle krzy- d.zie zarobisz eto dotyąi? Spró
, ~ raz~ s galeri~: ,,.Bujda! buj. M~ ~grasi.. .. Ty nwsr
BUJdal! .
.
swz~e.· Na loteru wygraJ?la~ hlVdait - "11.- leś, vr karty wy~z. moUlła aię zona, kt.6ra 2 wspoł- że wygrasz tutaL też...
czuciem spogl~a na ludz.i
- Id.iotk.ał Tu nozę§cle
wyłamujących aohie zęce i no- nie ma maczenia. 1\a tneha
gi.
.
mieć siłę.
- Dlatego, łJe Niemiec po- Po co siła?. P!ra:icie:t to
winien. hy.ł lei.eć, a n\e Fran- je9ł h111jda.
cui
Pan Za.jczyik: zmanwzył
- Dlaczego Niemiec pow.i· groźnie czoło.
Dien był leżeć, a nie Fra1D.cuz?
- Aha! Już tobie~ w
- Dlaczego? - tmiósł aię oko jakiś przy9tojny Z8(p8.Ś·
~ Zajczyk.: - Dla.tego I Co nik..- Ty mi coś za dużo
ci będę tłumaczyćł N.ie fm.MZ wisz o 'W'alkaob.ł
•
. si~~~ nic nie U":>zumieszl
W milczeniu wr6cili do doW przerwie między walka· mu i w m.i.lczen.iu położyli eię
mi sędzia oświadczył.
ż.e spać.
mistrz Europy, Mrów"ka wy- . Pain Za..tozyk mrmiłrnął oczy
zywa do walki ę.matorów. Kto .„ za.trząsł się ze zgrozy.
mu się oprze w ciągu dzies~ę- Ujrzal się lDlagle n..a arenie cyr
ciu minut otrzyma sto złotych kowej._ Nie wierząc włnsnym
n.anody.
oc-.lom rozejrzad się dookoła.
Oo końca waTh: małżonko·
wie nic nie mówili. Ale po jściu z cyrlku pm.i Za.jczyk

,-

- Taki Nie ulegało l'fl\łpli
waści.
Stoi • na ·-n..intrn m.a
wpł'09t jakiegoe potężneco
atlety. Słyszy na własne aazy
j8lk eędzia zapowiada:
·
_Amator Za'-\.. sła„e Cło
walki a ~""" Eu!nnv,

Gdezwała się:

- Słucliaj, jeł.eli -fio WBzysi:·
ło je.rl tylko bujda. to może-

hyś apróhował z.a.robić te sto
złotyCh.

.MiU.o jest potrzebny
.

płu7.a11.
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Y.
Dł\Ć, ze .tG .Jf'Ait om~. ł.e me

t:ł ~•ja:k.i;....r.~~tu
nę zna..
0

di°wi
czua.
chwvcił ~gu.

Roz.i.-:! J-:-

M~E sui
ka

J..ro'fY1.6sł

1f1

mu .1

All~•

llłrelny.

U .U

Muzyk• opal'9lkowa.

14.CO

GIELDA
Wcroraj zehrmi.e

g-iałdy

nie od-

aluehowlske p. t. .Podkralcowst.ia było się.
DMiówlnyu.
'7.00 Koncań
symfoniczqy.
Tendencj4 dla papierów proceniuff.OO wMac:llenlzna powlełcl sensacyjnej" •'ZIL"lc ~r.c:tł. 19.t6 Program no jutro. 19 20 wycll i akcyj utrzy.mMla.
Koncert rozirywtowy (ply~. 20 20. Wiado·
7 proc. poż. ~tabiliz.acy j111a 368.00,
motel aportowa, 20.-40 Przegląd polftyc.z· 3 proc. poż. imwestycy j.n4 64..75,
ny. 41).SO Ozlennlt w ieczorny 21 .00 ••Zqrę
ayriy •paak•ra" alcea.. 21.20 „Kolysan· 4 proc. poi. Joonsolida.cy JlUI 52,75,
Id rótnych n«11od6.,.. - reportat muzyczPożyczki .dolarowe: .S proc. pOO:. z
ny. 21.50 Trenamisja i . Lwowa: zakończen i a r. 1925 (Di.Jlonowsk.a) 52.50, 7 proc.

llllenl

mGCZlJ p :~kant : ego Pogol\ ~ lwów) - Gar·
bllinla (Kroków) . 22 .0&-23 .30 Muzyk• Ila· poż. śląska "8.75, 7
nec:zne - gra Mała Ork. P. IL ,
szawy (Mairistrait)

proc. poi. m. War
48.75.

D~RMOPALMi; ~IM/i

CILOT
PARl~

.„ -

~

·„ . .. ,,.

!I zaczął 1D1U wyiłamy
wać ręce.
- Umieram - ]~ą.ł pain
Zajczyk i :nagłe w loży ujrzał

swą małżonkę.

- Rózia! - W?'Z85nał.
Leć po policję! Prędzej i W<Y

~

. • ... ·. •.•.

chciał,

bieda-

czek

wójnym nelsonie.
- Wariat!

PIERSI W UCISKU DUSZNOSCI

usta i zaczęła gwizdać.
- Bujd.al - krzyczała:. Bujda!, .
..
.
- Rozia! - Jęczał prun ZaJ
czyik. omdlewając z bólu. -

nie, cięmrnść oddeehu - oto stosąje się zioła piersiowe Dra
zaisadnicze objawy choroby BREYERA Nr. 1. Do nabycia
:płuc, którym częst.o tow!lrzy- ~zie. Polherba Krak6w,
szy gorączka., krwioplucie, o- Podgorze.
słahienie, poty, di:~ZJCze wie-

I

iako wrogowie partii Lenina - Stalina
Bu

Organ oficjalny zrurzuoa
MOSKWA. Spra.wa Buoharina. i Ryk~a wpłrnę!a cha~inowi, 7ie już od r. 1909
ponownre na powier1Jah'Il1lę zy wra.z 7JC swoim przyjacielem
Piatakowem wysllęporwaił prze
cia politycznego.
Prizypomnieć należy, że pod chv<ko Lenilnowi i że nie miaJ
czas _p.rooosu 17-tu. pll'a.sa so- nic ~ego &ni a; mairlksi.z·
wiec'ka ~mieszc:z.ala liaz.ne mem., a .n i rz. oo1szew:imnem.
"Izwiestia" okireślają BU!Cha
~l05y, żądające stawiena·a ohu
przed sąd i j&k. aiajsu.rorwsze.go ri.na:, jako wyira,finowame.go
ieh ukarania, alibowiem z.eama d:rohnomi~ldego in.1Je.li
nia oskarżO!ll-ycli ustaliły bez- genta, Z&rzlllCllj~ mu lewiieopośl'lednie st01S1Un!k.i Buchuim..a we odichylem.ie i t .d.
Artylkuił Leniina o dumie nai RY'kowa ze spiskowcami,
rodowej
Wiełkor116ÓW - pis'Lą
Po tych rezna:n.iacli ~iz.ły
I~iiia - Btrohairin omeślil
się W kGł.ach po1i.tyl0mych pogłostki o areszrowaniu Bucliari jako socjatl.;pa:tir:iotyic:mll'y, a
z.wrot Lenina ,,Lubimy i kooha
n.a i Rykawa. Wiadoonościom
my
nasz język i naszą ojczyztym koła. oficjhlne me ~

:?'~Jr;,:~-=.:.

·„

~

.

~·

' ..„ .

Zaiśda

~~t=i~~~~t!:

nę„,

obm.'lz-yd się.
"fi
Po osk.ar.żem.iiu Buoliari'ina. o

Lewicowo6~ .Jzwtlest:i.a„ 7J8JN;1ł"'

cnją mu wi.dllk.OiDloca.rstwowy;

szowin:imn. pisząc m. in.. ż.e ra
c1Jej wol:aJ ow. ipójść na obalelllte władzy &owiedldej, Dit
zgodzić się na ;i.,oc:lp.isa.nie tra.k

t-ntu z Niemcami
Daliszy ciąg atak.u na Bu.clia
rin.n i Ry.k.~ ma. Uikaizać się
<l.zffiia.j.
W M05kwie k:r~ ~rozy-

wa ipogłosk.a, że Bucha.rin i Ry

nini jej nie

zapmoozają,
potwierdzają..

PAT donosi: W dniu 1 ~wiet
nia oodozas tarp w $ok.ołQwie l>odła.sklim ~zło do zajiść
amyż}'ICLOW1Skiiioh sproiwo'kowa
nych przez gi~ę ~tków.
PodiC:riu tycli za,jGć PotJmbo-

merze zaa.takO'WaJy ponoWID.ie

Buoha:rima i R_yk.ówa w airi_y.kule „ Walk.a Bu.eh.arma i Ry
kowa. ~wko pa·l!tii Lcmina - Stalina„.
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ant1i1dowskie

w Sokołowie Podlaskim

haf
,.l21W·iestla." w ostatnim nu-

•

- •

• ••

•• • „

Tarapatq pana tatg
I on by

Leżał z 'żoną na podłodze i
trzymał ją, kurczowo w pod-

łaj pogotowti.e! Mnie tu chcą u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
bić.
I ku jog":) przerażeniu Rózia
·nagle wsadziła dwa pałce w brak tchu. kaszel, zailegmie-, czorne. W tych wypadfkacłi

lromuni:kaitu ofa,jailn~o z posiedreni.a plenum C. K. pal?'tii,
na k~ to poei.ecbeniu Bu-

/i Tm,

_, ·"

eię.

Po procesie sprawa Bucli:a.Ti

p7~ez

• •

„„

na i Rykowa 'Ulciohta i wpłynę
ła dopiero w ohiwli.li ogłoszenia

na oleiltacń
oli1Jnych

~

........ł..'

p

tem na ring.
an
j„...
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Ucieszne przygody
Walentego . Grypki

8łr.

I

&cie nie Sł\ przeznaczone dla zmarłych.
Odetchnęła z ulg"- przed chwilq bowiem czuła
już dech śmierci na twarzy; była już przekonana,
że za chwil-; z06tanie wraz z Jamesem ~adzona
i że zwłoki ich zostaną umieszczone w tycli dwóch
czarnych skrzyniach. Ale jeśli rewolucjoniści mają
zamiar umieścić ich tam żywych, to jeszcze nie Jna
niesrezęścia.

- Wprawdzie podróż w trumnie nie będzie
należała do przyjemności, ale wolę już l~żeć w niej
żywa, niż umarła - gorzko uśmiechnęła się Anna.

- Ale dok~ mail\ zamiar nas przewieźć 7 Dla~ego D;ie z~iiaią nas tu na miejscu? - dziw il eię

Potężny wywiad en~~lski. "Iutelligeo.oe Serrioe„, ołJa..
~ się. aby wpływy bol.IJzewickie w Chinach nie zasz;ko..

cbily in1ere!locm brytyjskim. wy11W tam swych d'w-0je najlepuydl agentów: Annę Morette i .A.mu& Ja.meee. krtórzy .ue.
dawino przybyli z Ros.ji
Znal~łszy się w S7J8J1gbaju agenci przy.UWili do rozbi~ or,aiWacji rcwolucy juej, uciekając się przy tym do
me IZaltańskich środków. P1:2ecle ws-Lystk.im prLejęli tranirport broni. który był pr:zez.naarony dla rewvlucjon.i:.i.ów
azangb.a.jskich, a następnie Zlll~ucili sieci n.a przywódcę ruchu rewolucyjnego, którego towari;ysze polltyez.ni uznali w
końcu za prowokatOO'a i za.str.relili g<>;
Z tych wszystkich wzglf,'<.lów rewolncjon.iści pos1Anowili.
uniemJkod.lii'Wić rucbezpiec-~n ych sz;pi~ów. Pag;t,anowicnie to
wprowadzili też w czyn. Porwali oboje agentinr i umieścili
w chacie rybackiej.
Tymczasom sT.anghaijski oddział "Intelligence Sendce"
wmelkimi sil&mi starał się wpaść na trop porwanych. Gdy
wszelkie środki mwiodly, kiero-.vnik uangh<tj&kiego oddziaha "In.telligcnce Service", misler Thomas, wexwal do siebie
byłego bandytę chińskiego. Hanoi-Szana, który obecn.ie pracował w angie.18kim wywiadzie, polecił mu zajął się odnalezieniem azpiiegów i za.pytał, kiedy weimio s.ię do „pracy,„,

„ao.
Żqwe trupq
Hanoi-Szan od.parł, te już następnego dnia zabierze aię do .rohoty i „2!lli!km.i.e„. Ni.krt. nie powinien
wiedzieć,

gdzie siQ _podzrewa. a jeszcze lepiej by
gdyby go ,,.zabito„_
- 1lylohy hardz.o. p<l'.ią.dane - dodał - gdyby
ckienniki podały, że „Hanoi-Szan został zamordowany i że policja znalazła tylko jego odrąbaną
by~

g!lowę".

- Dobrze. Uczynimy t~ jak sobie tego ty.
czym. Ale pamiC(taj, jak mlUsz się obchodzić z apal'atem i strzeż go jak oka w głowie.
- Sir, na Hanoi-Szanie można polegać.„
- Wiem o tym dobrze i z tego też względu p<>ważnq tę misję powierzam tohie, a nie Anglikowi- Pamiętaj również o warunku, jaki ci postawiłem: Jeśli Anna Morette i Artur James nie maj<lą
się. żywi lub umarli, w ciągu dwóch tygodni, stracis:& głowę...
- Przecież już się zgodziłem na ten warunek ..•-

oświadczył z uśmiechem Hanoi-Szan.
Dumny i za<lowolouy opuścił Hanoi-Szan gąhi
net miBter Thomasa. Aparat wsunął do kie~zeni
i zastanawiał się nad tym, jakich cudów dokona za
pomocą

niego.

Działanie środka

X

nasennego ustało i Anna Mo-

retfo jak i Artur James obudzi1i ~
Ujrzeli, że są otoczeni prze& sześciu

Chińczy

k6w, trzymających w ręku rewolwery gotowe do
strzału. Chińc-qcy byli nachmurzeni i nie zamieniali z sobą słowa.
Gdy Anna Morette ą>ostrzegła . Jamesa szeroko
rozwarla. oozy ze zdumienia. Czy to było możliwe?
Rewolucjonistom udało się również porwać Ax·
tura?
Anna zaczęła zasypywać go pytaniami ale jeden~ .oh~ych ~ iz~ie. rybackie~ Chińczyków kazał 1e1 ulllllk.nąc. OsWladczył. ze zrobi użytek
z broni, jeśli jeszcze jedno słowo zamieni z Jame-sem. Ponieważ Anna doskonale zdawała sobie
sprawę, ' że z Chińczykami nie ma żartów i że z lekkim sercem m<>"'ą wprowadzić w CZY? swe pogróż
ki, zamilkła. O~je obrzucali się_ tylko SPoJrzeniami, w których tkwiło pytanie. Czy zdołamy sic:
Eiąd wydostać?
Nagle stało się coś

dla nich niezrozumiałego.
Ani James ani Anna z p<>eząlku nie mogli zdać sobie sprawy z tego co s1e dzieje.
Sześciu Chińczyków opuściło pokój i nie zamknęło na wet za sobą drzwi na klucz. Wyszli jak
cienie, nie wymawiając słowa.
- Co to ma znaczyć? - zapytała Anna.
- Chioą na pewino podi.słtncliać o mym r012m1.awiamy... - odtpia'ł'ł • ]&IlllaS.
Ale po kilku chwilach Chińczycy wrócili, przynosząc z sobą dwie czarne drewniane trumny.
Ostrożnie poda wili je na podłodze i po raz drugi
opuścili pokój, nie wymawiając przy tym ani jednego słowa.
Gdy Anna Morette ujrzała dwie czarne trumny,
zadrżała ze zgrozy. James natomiast nie przejął
SIC( tym wcale.
- Bądź spokojna, Anno - rzekł z uśmiechem
triunny te są przeznaczone dla żywych, a nie dla
zmarłych .•.
Anun spojrzała na niego ze zdumieniem.
- Zbliż się do nich i przyjrzyj im się u ważnie
przywołal ją i schylił się nad trumnami. - Czy
widzisz te małe otwory w ściankach? Przelicz,
dwndzieścia sześć otworów w każdej
trumnie...
Zmarli nie oddychają i nikt nie dba o to, aby mieli
dopływ świeżego powietrza. Z tego jamo wynika,
że trumny te są przeznaczone dla żywego bagażu.
- Tak, mnsz rację - potwierdziła Anna Moretie, docbodząc do wniosku, że trumny rzeczywi-

Nolf/ela

apieros
Janusz Salicki zatrzymał sa ,.pana. Nazywał się Jerzy. W
Jnochód, lekko z niego wysko- ciągu pierwszych trzech lat na
czył i podał rękę swej towa- szcgo pożycia kochał s:ię we
rzyszce. Mloda kobieta zbliży mnie do szaleństwa. Z czasem
ła sit: do furtki ogrodowej, któ namiętność ta OtStygła, aż, w
ra pozwalała dojr.teć zarysy końou cal1kowioh~ wygasła. Jepałacyku, wyłaniające się z rzy zaczął mtlie zdradzać. Prze
ciemności.
widziałam to i to mnie nie o- Niech pan pozwoli do szołomiło. Ale niewymownie
mnie. Przygutowałam zimną cierpiałam, ponieważ jeszcze
kolację. Spożyjemy ją we dwo ciągle go kochałam.
je.
.
.
W końcu nastąpiła ostatnia
<?dY po J>?S.1łku. oboje prze: próba, o której chcę właśnie
szh do nieh1esku~go s.nlonu 1 panu opowiedzieć. Pewnego
gdy 1:Clara ~lor~nska . pod- wieczora, podobnie jak dzich~yc1ła spo1rz~n1e gościa., "! siaj, udałam się ze znajomymi
ktorym mogła wtele wyczytac, do teatru. łerzy zaś miał
zmieniła. s.wój . sarkastyczny wziąć udzia. tak przynajton, w 1ak1m dotychczas pro- mniej mi oświadczył, w ,jakimś
wadziła rozmowę.
bankiecie. Nie wierzyłam w
- Niech pAil mi wierzy, Ja to. Był wówczas związany z
nu!'Zll - rzekla miękko - nic niebezpieczną kobietą, którą
jestem kokietkq i mogłabym kochał tak j~k mnie prze.ci sze
si~ paną odtwzajemnić w o.czu ścin laty. Gdyby mógł, roz·
ciach jakich pan pragnie i na wiódłby się ze mną i ożenił z
jakie pan zasługuje. Ale, nie- mą. Ale wówczas pozostałby
stety, nie mogę. Dlaczego? f bez środków do życia, a to wy
Jest to właśnie straszna tajem · .duczało małżeństwo z tamtą
nica, którą pragnę teraz panu kobietą, która pragnęła luksupowierzyć. Dopiero wówczas su i wygód.
pan zrozumie dlaczego się roz
Wróciłam więc z teatru do
wiodlam i dlaczego na zawsze domu w taksówce, poniewat
chcę po1JQl.'flać wolna.
. · nasz ~of ~r miał wówczas wol
Nie znał pan mego męza. ny w1eezor. W tamtych cza.
Był a cha.rak.teru. podobni; do sach ~to był>: DOCWl PQ

rą niepewne. Niejednokrotnie
notowano tu rabunki. a nawet
i morderstwa.
Gdy taksówka oddaliła się,
ujrzałam dwie podejrzane postacie wyłaniające się z ciemności i pod: · ające w moim kie
runku. Nerwowo zaczęłam szu
kać kluczy w .torebce, ale, jak
na złość, nie mogłam ich znal1ei. ~. Naoi.snęlam gu.zik od
dzwonka, nie spodziewając sic:
wcale, że służba je usłyszy.
Moilna je ł>ydo usłyislJeĆ tylko
z. Fr.ontlL W wyipadlku ~dyby
mąż był w domu, znajdował
by się w pokoju frontowym na
pierwszym piętrze. W pokoju
tym jednakże było ciemno.
Moi dwaj prześladowcy coraz hardziej się zbliżali. Kilka
razy krzyknęłam cich-0 „Jerzy
na pomoc"! Nikt sic nie odezwał, a tymczasem odległość
między mną a włóczęgami coraz hardziej się zmniejszała.
Już dokładnie widziałam rysy
ich twarzy i przyputt.ezałam,
że zbliza się koniec.
W tej samej chwili moje pal
ce, które mechanicznie przerzucały z~wartość torebki, nat
knęły się na klucze. Miałam
jeszcze czas, aby otworzyć furt
kę oąrodową i zatrzasnąć ią
przed nosem przestępców.
Ale jeszcze nie na tym
koniec. Musiałam jednakże _to
wszystko panu opowioozieć,
aby zrozumiaL co nast~ło
później. TQ było go~ Yio-

szłam

11.1epom.Iern1e James.
Anrul Morette wyraziła :erzypuszczenie, łe
przewozi się ich do Kantonu, aby tam rząd rewO'<'
lucyjny_ odhył nad nimi publiczny sąd.
- W każdym razie sytuacja nie jest godna zazdrości - wywnioskował James.
Nagle otworzyły się drzwi i do pokoju wszedł
Jakacki w towarzystwie trzech uzbrojonych Chipczyków.
- Zn6w się widzimy, co? - rzekł zjadliwie Ja·
kacki. - Starych, dobrych przyjaciół życie nie rozłącza na zaw~e.- Dla kogo są przeznaczone te trumny? - zapytała Anna Morette.
- Dla was ...
- Przecież jeszcze żyjemy ..• - wtrącił James.
- Kto wam powiedział, że w trumnach muszą
leżeć tylko umarli?... Jakacki udawał zdziwionego. - U mieścimy was w nich żywcem, ty.lko
po<lczas tej mił!'i podróży będziecie pogrążeni w
•5lllacznym śnie. W przeciwnym bowiem wypadku
waszymi krzykami Zdradzilibyście, że w trumnach
nie leżą umarli„.
.
- Dokąd zamierzacie nas przewieźć 7 M~ecie
przecież to nam otwarcie powiedzieć, znajdujemy
się w waszych rękach i o ucieczce nie można wcale
marzyć... - rzekła ostro Anna.
- Dopiero gdy przybędziemy do celu podróży.
dowiecie tię, dokąd was przywieźliśmy .„ - odparł
Jakacki tym samym tonem.
Jakacki skinął na trzech uzbrojonych Chińcsy
ków. Rewolucjoniści rzucili się na Annę i Jamesa
i zarzucili im na twarze wilgotne chustki. Ani James, ani Anna nie stawiali oporu, zdawali sohie
bowiem jasno sprawę, że w danym momencie
wszelki opór byłby be-..:celowy.
Anna Mo,rette nie mogla jednak opanować ....,j
bezsilnej wściekłości i tak mocno wpiła się zębami
w kark jednego z Chińczyków, że ten skoczył jak
oparmny i {·ęknął. Ale ten szczególny wyraz protestu nie da żadnego rezultatu. Po kilku m.inulach
agenci angielscy leżeli na podłodze nieruchomi,
poz:ha w ieni świadomoścL
- Do.skonały środek nasenny - rzekł jeden
z Chińczyków - tak szybko usypia, a przv tym
jego działanie trwa trzydzieści godzin.
Po chwili agenci leżeli już w trumnach. Trumny
zostały zabite dwoma gwoździami i obwiązane
białymi wstążkami, k1óre zasłaniały otwory. .
Chińczycy wynieśli tJ:umny z chaty i już po
dziesięciu minutach kołysały się one na długiej lodzi rybackiej.
~iąg dalszy jutro.

do tego pokoju

i spo-

strzegłam Jerzego z ksiąźką w
ręku.

łanie

o pomoc, wydawane przy

tłumionym gło~em. Wówczae
odrzucił ra_pitU'OS. bezszclUl:ll•

Jak to, ty tutaj? Nie sły nie _wróci do pokoju i oczekijak cię wołałam z uli- wał aby doszło do tego, co by
z pewnością nazwał "tragicz•
cy?
- Nie, wołałaś? rzekł, nym zbiegiem okolicznośri„.
blednąc. - Nie mogłem cię Gdyby włóczędzy mnie zahiJ.4
wcale usłyszeć. Pisałem w swo uzyskałby wolność oraz mają
im pokoju i dopiero teraz tutaj tek. co by mu utnożli w ifo mal·
żeństwo z pożą<laną kob;etą.
wszedłem.
Wróciwszy do salonu, wy•
Opowiedziałam mu swoje
czytałam
z jego twarzy przyprzeżycie.
Zda wał się być
wzruszony. Jednakże w jego gnębienie i smutek. Prawdopo
zachowaniu było coś dziwne- dobnie domyślił się, że wszyst
go. Nagle przemknęła mi przez ko stało się jut. dla mnie j_a•
umysł straszna myśl. Otworzy me. Ale to nie wpłynęło nia
łam szklane drzwi i wyszłam moje postanowienie. Udałam
na taras... Panie, Januszu u- się d'O mojego pokoju i na ui•
jutrz rano opuściłam mieszka•
dajmy się tam!
Klara uchwyciła rękę gościa nie. Moja wielka miłość do mę
ża umarła. .•
i pociągnęła go na taras.
- Wracajmy do pokoju - Tutai - głos jej brzmiał
Klara po dłuższym
ponuro, gdy wsk11:zała na naj- rzekła
odleglejszy kąt tarasu, - spo- I> nz.yi!ła.ozaj ąicym milczeniu:strzegłam fotel mego męża. O- Pan, zaś. Janusżu, który teraz
byłby
również
b~ niego leżał żarzący się nie mnie kocha,
dopałek papierosa, który spadJ zdolny do popełnienia zdrady.
na podłogę i którego w pośpie Pan jest. czuję, tego samego
chu nie zgaszono. Czy pan to usposobienia, co Jerzy. A te;,~
rozumie? Czy pan może sobie pokroju mężczyzn · będzie dzie
wyobrazić szołomienie, które lić ode mnie, bez względu na
.mnie ogarnęło. Alibi z gabine to ezy padnę ich ofiarą,. c~y
tem było wymyślone. Przed u- nie, to straszne wspomnrenie,
daniem się na spoczynek Je- które mnie wyleczyło na zaw•
rzy chcąc widocznie upoió się sze z miłości.
Nie wyrzekłEzy słowa, Salit
świeżymi wspomnieniami, palił tutaj w ciemności papiero ki opuścił pokój. Był przejęty
sa. Zauważył więc, że się zbli- bólem i dZiwnym wstydem.
żam i że grozi mi niebezpie- którego _przyczyl?y nie mógł so
czeństwo Ol'az słyszał moje wo bie wytlumaczyc.
-

szałeś

•
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„•

aa

~RAGO

y

...

ł~IOll>tOlU

kie geniusze pisania na maszy
krtóre by chciaJy podjqć
rue..
walkę u tytuł mistrza łwiata

PRZYSŁOWIA:

..Xwlecie6

Wciąż
Trochę

pleciri
przeplata

~TO

~a:.~ ograbił
:!~:~2:~minutę.

szq 159 liter na

NIE WIE, tE

produkuje się rocznie
"200,000 kwintali.

Herbaty

pmeoiętnie około

HUMOR WIELKICH LUDZlt

Trafna odporoiedi: Lól Stefan Ba
tory zapytał raz arcybiskupa lwowakiego:
- Jak mogłeś. W aaia Przewielehnoeć W6laĆ biskupem w kościele katolickim. kiedy maJo co umiesz po
łacin.ie?

- Zupełnie tak aamo, jak Wasza
~lewaka Mość zostałeś królem polpolsku nie umiesz skim. choć
od_powiedzia biskup królowi, który
jako Węgi~r istotnie polskiego języ
ka nie mal

r

... . ..

·, ..• ,•„

J"

. ~.

Tłumaczen i e

„.

„ "' .:: .., , .•

ł!.'' '

snów

P. Ola Kier 6()-'.JS. Wy$0kj męt
ezyaau&. 11.1uyn. i.nteTt~suje ·~ę . p .lai" Bę<imc Paw w puy s i.łosoi zamot..na.

K.toś Panią

obmawl4. Wan

da jest PILlli życzliwa.
P. Ola KłU!Ztclanka. Za życzenia
„rdecz.oie d.t.iękujc; Sny Pani wró

*'

suau.>wę .i l..euoix>Lnyw, lill1 lub

paipier

itrzędow y

i radosne eh wile,

8J.>ędzoue z bL!.skq osohą. Bliska Pa
Dl oeuba bę<izia miała przyk.rość . do

mow.._
P. Genowefa M.. Se.i Pani

1"ÓLY

ltaropa.n1eń...two.

Za.uuerwny interee ho.ndlowy nie powied.ZJe się.
Oficer P.P. Wy110ki blondyn ma
wagl~dem

PIU& zJe

rad.o6ć w
aoóc-~y szkołę.

lbie

ł:ll.llWlry

rod.unie.

lię

Córccz.ka

Czarna Vcnu•. Janek nie kocha
Pani Wyjtlzi~ Pani u mąi w 11ie rp
lliu a męi.czyznę. którego Pa.ni ju;.
zoa. Szczęśliwa liczba : 45.

Kto

~~~n~~~ p~~r:s~e p~~rs~!f:

•il męskich

azyska pan.
~ stosując aparat „.Nr. Hl"

Naukową bronurę wysyłamy bez,Jo ventus„
dyskretnie.
~ł_atnie,
Warszawa, Ale~e Jerozolimskie 3'5.

gęsiego

pyp.i<a

Pan BLaufuk1 pokręcił slo(A. E.) LJo z1i.a11.ego hurtoronika pana Sz1Jp:u.ela Korttuka, roą.
- Zbytecznie, panie Koniak.
przybyJ po towar ptu& LJa.1vu.L
- Jak to zuyiecznie?
Hlauf uks.
- Z powodu we kupię u paJjyllJ już godzina trzecill. Pv
dano obiad, rvubec czego pun na torvaru.
Pan Szapszel zdębia.l.
~zapszel uśmiechnął aię życz- Co jest? Obraziłem pana
Umie i rzeki:
- Wiesz pan co? Jestel pan podczaa obiadu, czy co? Votnoroy kbcmt, więc zjf!dz pan knąlem pan.a z czegoś?
- Bynajmniej/ - royjaśnil
ze mnłł 11maczrwgo obiadku.
W4tróbka jesL, rod.1.ynkorue wi pan Blaufuk& - Wręcz na odwrót! Jestel pan taki uprzejno jellt, pypek amaczny...
Pan lilau/uks druiyl .iq my czlurviek, że nie mam 1erprzez pewien czlU, ale roresz- ca robić pan.a zmartwienie.
'Zebym ja rvziąl u pana ten
cie ustl:f;pil.
Obiad byl iatotnie myśmiertt towar, to byś pan grosza jedne.
ty. Pan Blauf uka ro życiu sroo go ode mnie nie zobaczył. Roin& n.ie jadł n.ie podobM&o. Spa zumiesz pan.? Już mam taki
laszo1val trzy purcJe rv11tróbk1, zwyczaj.
Ale ten pype1c to paru& urarvycluvaLaJ poci nkbio:ua 1m.a.k
i łJl'umat gę:sie~CJ pJipka, 4 t,dy toro1Jl. Al Co to był za pypek!
podlał. to roazy:,-tko obficie id.od Ja nie mogę krz.lJrodzić czlokim win.em z rodzynek, odet- roieka, klóry mi dal takiego ar
chnąl gti:boko, przumkn.lłi o- 'ystyczne&o pypk'4.
To móroiąc, para Blaufuks
czy i pucz ul, :i• życie je.i pięprzymknaJ oczy_ i ponownie za
lme.
Gospodarz. milczeli dyskret padł m błogą drzemkę, skutnie, lłie chcąc royprOlJ)adzić go kiem czego nie roidzial, jak nie
ścia z bio&oistanu, ale po paru rodzięczny pan Szapszel czermin.utach pan Szapszel mruk- wienial ze rościeklości, 1ięgając jednocześnie po półmisek.
nąl:
A w 1ekund'l później naczy.
- Panie Blaufuks0100 rozbiło się na głowie
- 1'ak, słucham pana
rzeki pan Blau.fuka $wyrazem pana Szap:.-zela, ikutkiem czego sąd grodzki skazal porywazczęśda na troarzy.
oron.ika na drVa tJJf,O
~ Teraz możemu iść obe,i- czego hurt_

-inie

neć

próbki.

Skandal ·towarzyski

NIE UfAJ BYLE KOMU

101\rl
il

· Mif NuzJa.

sko.

wdowa'i po królu we·gla

Mieszkańcy Nowego Jorku
nitz, aby pisała w ciągu minuty to, co fiędzie jej dyktował z żywo interesują się niezwykdrukowanego jak szybko tył- łym skandalem towarzyskim.
ko potrafi czytać, a następnie Sprawa ta jest tym pikantniej
niech przeliczy ilość przeczyta sza, że w skandal są wmieszanych liter. Okaże się wówczas, ne osoby z najwyższych sfer
7-milionoweg·>
że podyktował tylko od UO do towarzyskich
120 lite.r, a więc piszące ręce miasta. Główną bohaterką jest
panny Stolnitz są szybsze od Helena Anna Wise, wdowa po
czytającego oka. Ale panna zmarłym przed trzema laty
Stolnitz potrafi pisać w tym „królu węgla", Walterze Wise.
word.erezvnn
ł
1·" nie tylko
, ._ timnmie
Przed kilkoma dniami znale
ą
ca
jedną minutę, a e nawet
godzinę. wypisuj'c w ciągu te ziono panią Wise związaną l
zakneblowaną w jej willi. 49
go czasu 10,~ l~ter. .
.Pa.nna .StoJ11ut.z Jes.~ nie .łTl~o , godzin spędziła w tym straEzm1~trzyruą yt sz_y?kw:' pi~a~~ nym stanie.
Podczas przesłuchania zezna m~-z}:rue. Rowo~ez •, JeJ
st.yl pisania ~a w. so~1e oos ge-; nała, że napadł na nią. zniewoni~lnego. Um~e. p1sac wszys~1 lił ją i związał, jej narzeczo~y
m1 10 palca!ID l przy .tym kaz- dr. Joe Goolram. Po tym jak Ją
dym. z palcow potrafi doskona uni.eszkodliwił, splądrował mie
szkanie i skradł klejnoty warle _pLSaC.
Robienie najmniejszej ilości
błędów podczas pisania na ma
szynie gra również <loniodą l'()
lę w za wodach eisania na maDo naszych Czytelników.
szynie. 1 w tej <lziecłzinie miss
nie !:>zy łler-:>1.1>.ulu1k, to
Jeżeli
Stolnitz dzierży prym. Pisze któi urny potrafi slct.ególuwo okreprawie że bez błędu. Jej ręce ślić 1 WOJ char11J.;ter i.llolnośc1, pue-

Hiewdz!ecznr hurtownik
czy•• 2nac.:.en1e

Górski ~~~=\rem .Venus·.

- „an„ster
Narzeczon••
7
7
7

1

·

zimv, l.rochę lata•.

bez:t>'ędnie.

doskonale trudną ortografu~
swego. ojczys!eąo języka. ~i
~~elęc OobntaV'N•
opowiada z dnml\, ze
strzyn1
S
U
N
E
V
Uletani.. lt l I M U
ze w~zystkich sp<>-o
dotychczas
Die tylko radykalnie usuniesz PIEGI, PRYSZCZE.
t PLAMY, ale 1kutecznie zabezpieczysz się od rów na temat pisania niektónich.
rych słów z dyktującymi jej
LABORATORIUM
osobami, nawet gdy byli to fi„
lolodzy, wychodziła zwycię

Sł.

Obecnie m°i• Stolnitz 'W')'Zna nowe zawody wszyst-

Na.polClOll mia'lt'llje W. l.ruifl- wała
akiego wod7.em po b. J67.efie

.Poniatowskim.

zupełnie

~eh. Nawet najhardziej za- ce wybijają w niezwykłym Przy tym panna Stolmtz z°:a

w eleganckim świecie ·

I

nieczystych spraw na sumie.
tości 85.000 dolarów.
Pani Wise zakomunikowała niu i że list napU.ala jego ,,pra•

jeszcze, że poznała dr. Goolrama na przyjęciu u znajomych
i w styczniu tego roku za1ęczy
!a się z nim, ślub zaś miał się
odbyć w połowie kwietnia.
Prżed tygodniem otrzymała
anonimowy list, którego autor
osfrzegał ją przed dr. Goolramem, twierdząe że jest to niejednokrotnie już karany przestępca.

wdziwa narzeczona". Gangst~
który zdołał usunąć poJ Ja:
kimś pretekstem służbę z willi
ograbił bezbronną kobietę.

Policja ustaliła, że dr. Goolram jest w rzeczywistości hoch
sztaplerem Johnem Horgasem.
który pochodził z Anglii i który w roku 1929 został po raz
ostatni skazany na kilka lat
Władze nie mogą
więzienia.
zrozumieć, w jaki ~ób przf
stępcy udało się dostać do wyż
szych sfer towarzyskich Nowe
go Jorku.
------------•

Pani Wise natychmiast poro
telefonicznie z narzeczonym. Był on bardzo
przygnębiony i prosił, ahy się
z nim natychmiast zobaczyła.
Przy tym zaproponował, aby
BO K.SEll.l Y W ~G LERSCY
POKONALI UPSK.
spotkanie to odbyło się w jej
repn·.zentacja Węgier,
Bokserska
willi, na co się zgodziła.
Polski, rozegrała
wriwając 1
Gdy po przybyciu do wi1li czwartek wieczorem mecz z rcprezen
pani Wise zapytała dra Gool- tacją Lipska w Lipsku, odnOUlłc ~
zwycit;stwo w stosu.n.ku l2:2.
ruma., ile prawdy jest w ano- sokie
Jed y ne i:wycięstwo dla LipsrŁCZ4!11 unimowym liście, ten przyznał zyskał Pietsch, nokau.tując Sz.koJno.
się, że rzeczywiście ma wiele kiego.

zumiała się

w•

Prot czu moczge bielizn~ ?

_„._

oaczeuie( !:>zy uer-::izkolm.11;. Jes1 He- lllHllllllllllllllllllllllllHIWlflllllllllllllllRllllUllllTIUUUlllmlllll~fllllllllllMllllllłlłllllllllllllllTilll'JlnRIWlll•lllllll
daktorem pvczy 1uegu p1:.wd ..Sw u ··
....,wyabyt ............
tWiedt.a lajewuaJ, 1&uLUrem wielu
prac naukowycll, wielluw zn1&w1.:ą
..,. klopolllwe ,,...ie biellant onecl e o - ·
WptotCQ lllOClyt .....,.... „ CfQg• ......, • H...k„
duszy ludzkiej.
Jeżeh Ci bruk energii, równowag1
llrvcl I ,.._,,
tbr "'""Qt a Alei 110lwi.kur je.t:eli cierpisz wvruluie. :)zy ller~zkolnik wys1.czególn1 uaj wa.rnieJ·
sze fakty 1 wego życia, puwie lum
jesteś, kim być może.~z. Puradzi jak
by zwyc11;skv
tyć i pustępuwac,
1,>rzeciwstaw1c się ląaowi. A pouu<ltu
wybierze szczęśliwy nuwer lobu L!J·
terii l'aóstwowej i wsk11ze, gdzie Ul·
kowy można nal>yć. Podaj duu: arodzen 1a. Nie przysyłaj żadnego· wy-

W CZTERY OCZY

nugrodzenia.
Na nie w ielk, ilość wrbranych
1>rzez re<laktul'a Szy llera-!:>zko lu1ka
numerów

padło

mnó~1wu

wygr11-

Intymne rozmowy lksa z

Dlaczego nie

Czytełnikami

proponował ożenku!

nych. I. braku miejsca vudajemy
t) lko niekl.óre: Jóbe! llnlcerek, NvP. AUKA Z POWlśLA tali nam
wa Wieś k. Chorz.• Karąla M1au1 się żallNlnie:
W odpowiedzi na list Pani mógł2 - 10.UOO zł., W. 6aranow1cz. Ldy ·
.Jestem bardzo nie~liwa, bo bym rui.pisać tomy, ale pun.iewa..t
nia. Wysockiego :;:; m. I> - 10.000 t.ł„ nie mam żadnych przy Jac1oł. Zupeł· mllllll maJo m1ejsc11., w1ęc vuw iem
Józef Bogusławski, Wilno, Ustro· nie we mam kogo się poradzić. Ma.LO krótko, a raCLej i.apytam: ..A dla·
hr11mska 11-b - lU0.000 zł. M. Made- tylko mamusię, jedynlJ istotę.. . do czegóż ten pllJl n.ie zapropo~uJC pa•
jów 111. Stanisławów, Rumanowi;k ktore4 powrnna, by~ s1ę .z.wro~1c o oi malieńsiwat' .Bo µrze:,cu:~ gdy
9 -100.000 zł„ J. Morzy ńskcl, Lastt. radę 1 pri.ed ktorą 1uę i'W1erzyc, ole dwoje wfouych i woln>ch k.ocha się
Stacja kolejowa - lO.UOó zł., W. nie mog~.
wzajemnie, powuuu myśleć o r.a.ło.
P.ątkiewicz, KrakówŚ B• .l11les.kiego
Jest w bardzo dobra kobieta, po· zeniu wspól.uegQ ogwsk.a Uiomowqo.
.!4 m. 2 - l0.000 zł„ ala Aprii, lar- bo.i:na i uczciwa, ale zh;> i star) c~
Społec-.i;eń.stwo 011.SZe, cały Da.sit U•
nów, ul. Focha? - 10.000 zł„ Jan Ma. zasnd. Moja tragedia po~ega wia~: st.rój oparty jl!$t DA mu.lień.stwac.b,
cisz, r.urów ,~pow. ~ybnik, \Yik~orjlł 5 nie na tym, że mnth.a mnie na IWOJ jako cegiclk.acli ollir.t:y.uuego guw.chu
a:;.oo" zł., W. P1echowsk1, Często wzór też bardzo pobożnie i uczci- l udukości. Celem m.il.J.cfuHw.ll id
ch • wa, Szczytowa 18 - 2'5.000 zl ł . wie wychowala.
jest wspólne pozycie dla dtu.ua tyM. Ajzenl>erg. lzbica n. Wieprzem Marzen1em moim je•t mieć męin cia i wychowarua nast4'p.net,ro poko2'5.000 zł., W. Kaźmierczak. Wojko- i dzieci, szczegolnie dzieci (bardzo lenia.
wice Komorne. Ogrodowa 1 - 25.000 je kocham), lecz dziś '!1~ie ~obiel.}
·Kto nadużywa owe-go poży<:Ma g
zł. Jeżeli Wł\tpisz w autentyczność są niemodne. Mężczyzn1 rue chcą po.minię<ae.w tych celów jest Ul$8.d·
podanych potwierdzeń, możesz si ę dziś kobiet z t akimi poglądami. To Ili.czo jedn~ społecznie szkOO.lizwrócić do powy ższych ,osób, poda- dziś nie na czasie.
wą.
jąc swó; adrea i zalączajłlc znaczek
Motna co prawda powiedzieć, ze
Nie chcę osąaz.ać WSZ}'Stkic!t: ·Me>pocztowy oa od(X>wiedź.
0 • nie ma idealnych ludzi.
Człowiek
P
.
w1ęks~osc
lecz
wyjątki,
Sil
ie
Przy jęcia codziennie. Przyjdf OSO·
słabym i 11datę urodzenia. włada: "Uziś kobieta c~otli~a Jest jest tylko ~lowiekiem,
biście lub podaj
otrzyma.sz horoskop astrologiczny niemodna". I dluteg~ n ie wiem J.e· tomnym." JW i że miłość wis.zyst.ko
b ... z żadnej dopłaty. Załącz 50 ~~ro raz czy d-0brze u-obiłam, z.ry'_VaJąc rozgTZe9Za.„ To wazynko prawda,
szy zoaczkaui pocztowymi. War· z chłopcem, którego kochałam 1 k 1~- ale cz:y ta milość jest r.i;ecz y w.i.ście
szawa, redakcja ,,świt", żuliń1kie· rego n.lldal k.ocbam. Lecz on nale~y obustrouna? W yda.je mi si~ U! w da
do tej nwiększości" i żąda ode mme, nym wypadku auezu.pel&ue.
go 9, ogłoszenie zaJączyć.
Może to tyLk-0 Pani ~o tak kocha,
bym mu się OO.dała.
Uważam to za wielki grzech i z a on chce się Panią. ;~dynie z~·
tego powodu. zerwałam ~ ~im. ~c~, wić? A potem odrzucie Jak.o ooś JUŻ
ale jak. mi Jest teraz ciężko Z)'.'~! niepotrzebuego?
---.L..
Dniem i nocq mySlę tylko o rum
Trzeba więc przekonać się p ...""""
nieustannie. Nie wiem, co począćf
Może. pójść do niego i być mu po- wszy~~ czy ten .Pa.n Pa.nią •U.
wolnqf Czy mam •tracić ukochane- czy\\"ISCie .kocha. A ~a..k? K.to kocha,
go nad życie cłlłopcd Może on ma ~e~, p ragnie utrwalić •WOJlł ~y.
rac]ę mówiąc: "<.,;nota - to stary Jazu z . u.kochaną ~bą.
Mówi o przysz.l?~CJ. o małżeń~t~~e.
rzesąd"f
p Gotowa jestem już na wszystk1J, Mówi przynaJmnteJ·;· ł oto wroc1liś
ale na żaden krok nie zdecyduję' my do .Punktu wy JŚcwwego. ~la
się, póki nie otrzymam odpowiedzi czego nie zaproponował małżeóStwar'\ ł'roezę go o to zapytać.
eil .Pw lłcdakiora"•

*

str. s

'

Po konfrónltacji z Timiłł ~ Tadeaaa • PlrwiaBo.J?wcr. cl1c1\c go odbić, donieśli ochranie rosyjskiej te
partia knuie plany, by go wykrdć. Iwanow, sm ocht.'.ay.
nie podejl'ZCW'"djąc podstępu roz.kaz.ał pN.CWieź6 więźnia pod
esk.orU\ do eytadefi. Po · drodze bojowcf na.padli na karetkę i między nimi a ~ wywiązała mę bitwa. W rezultacie bojowcy zmuszeni byli wyc:iofać się. Tadeusz Zl08ła.ł bestialsloo zmasakrowany pN.ez rozjuszonych kozaków. W obawie o jego ~ycie P.newier.iono go do szpitale. mokatowakiego. llkąd zdołał jeO.na.k 1Wllkwlć. dzięki pomocy młodego- Je.
·
karza-Po.łaka. doklonl Andrzeja S.iczęsnego.
Iwanow na prótno asilował dowiedzieć się a pcm.1niełwem •wych mfonna!tmów w partii. gdzie Tadeusz się
'ft.k.ryl Ohłaiwy również nie daJy pożądanego wyniku. Totet
szef ochra.ny skierował swe wysil.ki do pozyakania nowego
informaror... Wldn.ie MeSzłowano młodego stucJenta-bojowca, któey nic potra.fil ukryć przed pułkownik.iem swego strachu..
Z początku Iwanow .terał się dobrociił i obiełnicfł wielkiej pensji namów.ii lltludenta do zeznań. Cdy jednak lCll
twierdził, że nikogo z partii nie zna, szef ocbraDy bssł
W!PfOwad.llić do pokoju ~ wię'Zioną c:órikę.

bl.

Tania nie drgnęła nawel Przyzwyczaiła rię już
09tatnio do pomyisłów ojca. Nieraz wołał ją do swego gabinetu, gdy a.resztowano jakiegoś bojowca.
i starał się od niej wydusić zeznania, iż ona go zna.
Natomiast młooy student Edward Charewicz,
który poznał towarzyszkę, co dwukrotnie przyno·
siła mu Jiiteraturę, :r.adrża.ł: Aha, stąd Iwanow wie
o W1S'zysllk.iml Ta dzi~a j:estl ptOWOk.atbr!kf\.
:wydała go zapewne!
Chwilę trwało milczenie, które przeciął ostry
·
gł<l8 Iwanowa:
nie
- No, znacie się państwo,
- Nie,ja tej pa:ni nie znam - usiłował jeszcze
pneczy~ Charewicz.
- Nie 2?14 pan? Nie zn~ ty mierzawied Powiedz mu, Tanieczka, · coś mi opowiadała wczoraj
~ towarzyszu Sasie.„
Tania zerwała się. podbiegła do swego ojca,

czy

i krzyknęła:
- Kłamiesz, kła.mies, WBtyd

tak

kłamie.„

JJri,

r

że

mój ojciec

Iwanow stał nadal 9J>0kojnie, a Tania zbliżyła
się do Charewicza i powiedziała:
. - Nie znam pana, nie w~m kim pan jest, nigdy na oczy pana nie wid.ziałam, i nic o panu ni~
mówiłam szefowi ochrany. Jeżeli jest pan towarzyszem, jeżeli s~e jest panu ujrzeć jeszcze
wolność, niecli P!:_Jaowtórzy swym towarzyszom,
się, że nikogo nie wydała. ..
że Tania nie zali ·
Niech pan powie...
. Tania nagle za.milkła. Głos jej uwiązł w gardle.
Rękę opa.rła o biurko, by nie upaść.
Iwanow szybko zorientował się, że m chwilQ
może powtórzvć się atąk nerwowy. Naeisnąl
dzwonek, gdy uś wmedł adiutant rzucił mu:
- Qdprowadmć z pawirotem do ce.li!
Gdy 1'anię wyprowadzono,. Iwanow powiedział:

+~
' ..__ -- A do partii należym, ezy ni.e?
Charewicz zamilkł, Iwanow stuknqł rę~' w sf6ł.,
serwal się i krzyknqł:
- Nie mam CZMU na głupstwa. Nie ty jeden jestd u mnie. Pracuj Ił dla mnie twoi towarzysze,
szefowie, otrzymują u mnie pensje, wydają wąSI
~em w ręce 'ochrany, a następnie ·oo~aJl\,. rolę
swięrtioszków, bohaterów-. Bohaterów.... Zgadzasz
się na moją propozycję, my nie?
Blady, złamany student m.ilczal Ręce jego driały, zęby nerwowo postukiwały o siebie. Iwanow
zrozumiał, że należy go podejść z innej strony:
- 7.ostawiam ci do namysłu pięć minut czasu;
Jeżeli w ciągu tego CZ88U nie wydan wszystkich
lokali, gdzie ukrywajłl się bojowcy, pomówię z to·
hą yr inny spo6ób...
Iwanow wyszedł z pokoju. Charewicz został
sam jeden. Cóż ma teraz począć? Byle by go nie
Mti. byle by mu dałi S1p()łkój. Od ozaiSu, gdy zabili
jego ojca, boi się panicz.ile żandarmów. Nie, nie
chce wydać swych towarzyszy, ale pragnie żyć,
pragnię ukończyć studia. A p<>za tym jego ul·ochana jest w . ciąży, wkrótce urodzi dzieck.o. Kto się
nią zajmie? Kto dziecko wychowa?
'L O uk ułk
~ •t ł
W gł · ·
°'!·
.k I owie. 1egozzaSWI a a mys tkis~ a P
1
będzie
emu
wszys
aprzeczy
md a łwanowa
.
·k '
łk
· 'li
·
· ·
u.!-~~· ru~~inne~~}es pu own~k za::fiebgo
h1c,b uuieca.
L- o. w„. .....a, .yA „ W\SZY::iiu
, _:~ po'Wle.
tylk re W!Sz„.,.WUJ'
1e
. o g? wytpf'UIS~. PO'l6lll UJiJEyJe się, uime.Y
kme, wy1ed.z1e za gramcę, przyzna się towarzyszom., że dał. t~ą obietnicę pułkowniko~i, a wtedy
dadzą mu p1eruądze na wyJazd za gramcę.
Zhli · 1 · d hl d
, ·1 I
p ' h ili
. zy się o a e- .
o c ";V, w:rOCl wa~ow.
go młodz1enca 1 czułym 01cowsk1m głosem odezwał

nigdy w Otwvcku nie byłem-

- Krępowała si~ pańską obecnością, wobec tego ~am jej zemaniia, które złożyła we7m'aj.
- Ja, niżej ~podpisana, Tatiana Iwanow, zeznaję: Edwarda . Cliarewicza, studenta, syna zmarłego
szewca, znam z partii, jako towarzysza Sasa, zaufanego Montwilła. Spełniał nereg zleceń swego
szefa, brał ud.ział w akcjach, między innymi zabił
·
komiearza Suchotina w Otwocku...
- Panie pułkowniku - krzyknął Charewicz - (
przysięgam~ przysięgam. ł.e nigdy tam nie byłem, I

się:

-

'

No, dziecko moje, zdecydowałeś się? Wiem,

że ci to przychodzi z trudem, ale tylko na początku. Pierwszy raz zawsze tru9no. Każdy początek

jest trudny, a pot.em pójdzie jak po maśle.„
. - Panie_pułkowni:ku - ocI:zekł student - c~ętme przystał1bym na propozyc1ę pana pułkownika,
ale naprawdę nic nie wiem, do żadnej organizacji
nie należę, nie mam znajomości...
- Powiedziałeś, że znaez Montwiłła...
- Znam go, ale przecież jest w więzieniu_.
- A innych znasz? Jego towarzyszy?.„
- Nie, nikogo nie znam...
- Wobec tego nasza rozmowa skończona pułkownik twardo podkreślił słowo nasza. - Kto
mny z tobą porozmawia...
Znów dzwonek. Do pokoju wszedł Griin, z którym Iwanow już uzgodnił "plan działania". Griin
powiedział:
- Proszę pójść za mną.„
Charewicz wstał i chwiejnym, powolnym kroUwalajde A ••"• fałtry~.
pujcle Młladownlctw.
.

.a.
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JEDWAB do szycia (namiai.tka) _
N I C I do szyci.a i cerowania.
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„TRZY LILIE"

Idem, p08zedl w '1.ad za Griinem. Dokąd go teru
.
prowadzą? C.O pragną z nim· uczynić?
Długi korytarz prowadził do pokoju Griina. .
Gdy tam weszli, oprawca zamknął za sobą drzwi;
mliżył się do drż~o. jak liść osiny, Cha.rewicza i powiedział:
Mój drogi ptaszku, pułlkownik Iwanow jest
dla D.86 wszystkich kochającą matką, która wszyri„
ko łagodzi, ja zaś jestem tylko ojcem. Dostawałe§
k.l&J>5Y od ojca?„.
Chnrewicz milczał.
- Chyba bił ciebie tatunio, a oto masz na po.
czątek naszej znajomości ...
Tu Wiktor Grlin podniósł rękę i z rozmachem.
spoliczkował bladego młodzieńca, który zachwiał
się i oparł się o ścianę, aby nie upaść. Zan.im zdołał
się jednak otrząsnąć z tego uderzenia, otrzymał
drugi policzek, a Griin spokojnie powiedział:
--:- To masz na dodatek, a teraz rozpoczniem.YJ
.
rozmowę... .
. Chairew11cz omal nme UUJ~· Kirew pociekła m11
z nos.a., z .UlSt. twnTz nahrmnnała..
- Usi~! - rozkazał G~lin.
<;harew1cz z trudem zhhżył się do krzesła
i u.s:adł.. Teraz Griin syczącym, drwiącym głosem

powiedział:
- Czy pan student,

kształcony

w

mą-l~ch
1

· u.i~· , g d zie
· d ziec,
· po·w ie
· ·kach , zech ce ł a~k awie
k s1ąz
wa się niejaki Tadeusz Orliński, zwany Sokołem .·
· i,· łk a1ąc,
· rozp ł a k a ł się
Charewicz
pow!·edz1·a1 : ·
- Nie wiem nie wiem nie wiem_ Zaraz si ' dowie.s '
Griin głośn: zawołal:···
• „ ·
,.:
od ,
hl
1~T ·
- ~e1, tam c opcy, p ac maszynKę spirytusową, sznurek i bat._
Za..1_...._1
to
ł . .
l
.
Ch
~~
~a~a.
arew1cz s.ysza .~uz, co
~ały. Będ,ą go b1c, zah1Ją ... Po chWlli wru.osło dwoch
sp~rytusow~
zandanJ?-ow zap.~loną , ma~-zy.nkę
sznury 1 hat. Grun znow ~rw1ąco rz.uc1ł:
- Te~?'~ kochany P8:me s?i~encie, pom~imy1
troch~ hl.1ze1, ~~amy ~1ę lep!eJ ....Słyszał ~acpan
o t~ JegQIDOSCJU <:<> się ~o,~1e Wik!or Grun? Je-stem mm we w.ł?5~eJ osoh1e i postaci.„ Mam zaazczyt przcdstaw1c Slę •••
Śmiejąc się i żartując, Griin począł nagrzewać
igły. Char~cz przypomniał sobie wszystko, co
~u oF.Wiadano o o~cieństwach ~riina: Skóra na
m~ .sc1erp!a, mrowie przeszło po J~ ciel.e, włosy
naJezyly się ze strachu. Przypomniał sobie twłll"Z
.
ojca, kat~an~~ p~ez Ż8;llda.rmów:··. , . .
Ą G.r_um 2lhliżylł 8lę doń z i:głaaru t., 8Dl.Ite>Jiąc stę.
.
.
,
powiedział:
. - Pan .d~ktor zechce :podać JI?l swe paluszki.
Trze1?8 wy1ąc brud spod paz~okCL .•
. Nie wiedząc sam co czym ze strachu, Charewicz krzyknął:
- Nie, nie trzeba ... Powiem, wSVLystko powiem.„
- A powiesz, gdzie jest Tadeusz Orliński?
- Powi~ wszystko powiem.„
- No, tata zrobił swoje, idź do matki... Odp~
·
wadzić go do gabinetu pana pułkownika.
żandarm ujął pod rękę ledwo trzymają~ sit:
na nogach Charewicza i zaprowadził go do ga.bi·
netu Iwanowa.
Dainy ciqg jutro•
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korzrstając

- Wisz Wojtuś, jak.hyś ta
jeszcze jakq książkę do nos
~rzyniósł. to by się i przydała.
Tam ta o tym Borynie, co ci i
galan.ta była, chociaż chłop·
ska. Pr~eczytali my jom do
końca, aże do samy śmierci te·

dny by~ aJe jak°' 10bie dałem pn:eczytat man to eor

A robiłem tak: W niedzielę, po skończonym nahożeństwie wzittłem do ręki wa·
lizeczkę z kaił\tkamł i przesze">diem się po chałupach. Wszed.
łem. Pana Boga pochwaliłem,
ja.k się należy, i pytam się:
JO ~l>odorza„.
- Co tu u wu słuehaćr
Rozmowa, . jaka toczy się
- Ano. jak to u nu. Niedzie
p.rzed jedną z zagród chłops
kich i to w zwykły powszedni la, w kościele my byli, to się
dzień. który Pan Bóg do pra· przykrzy teraz, ho nie ma co
cy, a nie na nijakie głupstwa robić.
- Kiedy wam się przykrzy,
przeznaczył, _potrafi wprowa·
dzić w prawdziwe zdumienie. powiadam. to może chcecie,
- O jakichże to książkach żehy wam co przeczytać?
- A cóż hyś ty o.am Wojtuś
mówicie, gospodarzu? - pyta
my zaintrygowani.
- Ano, niby o takich do czy
łania. Niby o powieściach._
To czyt~ie teraz na
wsiach powieści?_
- A coby nie! Cięgiem ino
ciemne bę<lziem. Kiej można
Gdańsk, od setek lat jedyny.
się o inszych ludziach cosik
obecnie drugi po Gdyni port
dowiedzieć, to dlaczego nie...
- I skądże to bienccie takie morski Rzeczypospolitej, J>OW·
biążki, kiedy przecież biblio- stanie swe i .rozwój zawdzię
teki żadnej n.a wsi pewnie nie cza przede wszystkim położe
niu u uj8cia Wisły, które zde·
macie.
- Ano, to niby prawda. ale cydowalo o jego znaczeniu i
Wojtua od Mazerantów ma ta bogactwie w dawnych łatach.
zawsze pełno tych różnych, to Przez wieki ciłU,rnął Gdańsk
niezmierne z.yski z położenia
lię_i od niego bierze.
Teraz już - Lez żadnych zdn· na<l tą najwięk:izl\ z wpadają·
mień stwierdzić przychodzi, że cych do Bałty.ku rzek, która
istotnie chłop polski, który do- rnu na swych wodach - jedy·
fychczas uważany był u wsze nej wówczas wielkiej drodze
za ok.u ciem.noty, nie tylko b ie komunikacyjnej - niosła pro.
rze aię do życia społecznego, dukty wytwórc·wści rolnej, lt>
ale dba o swoje dokształcenie ; śnej i hodowlanej rozległej Pol
w k.si,µkach, które za w~ze ni. t.ki, stwarzając <l.lań stanowisby pr-.t:cznacrone były dla lu- ko monop~listy w całym, zaródżi intcligenwych, nula dla wno eksportowym, jak i impor
to wym handlu morskim Rzesiebie wiedzy.
W jak.i cudowny ·spo~óh ino czypospolitej ..
ma było do tego dojść i drogą O<lcit:cic Gdańska od jego
natu..rulni:go Usplccza, które ua
jakich środków?
Na pytanie to odpowiedzieć stąpiło osi.atecznie przy druów gim rozbiorze Polski w roku
~hyba potrafi DAjlepicj
Wojtuś od. Mazerantów. Do 1793, i późniejsza polityka
Prus, to tylko fragment w dzie
niego toż się zwracru.n:y.
- To pan jest tym bibliote- jach miasta, które związane
było, jest i ~~ie z P~ls~ą. ja.k
\anem we wsi, co?
- Ano, tak mnie tu z Macie ~rz~wo z ziemi.~ zasilającą Je
~ Szkolnej wyznaczyli. Bi- w zywotne soki.. .
Ale tylk.? pr-.t;eJ~lowo .- na
hliotek.i takjei we wsi nie hy.
ło. a bez książki trudno do o~es d.lub"l .w poro~u~n1u z ży
v.łowieka podejść, żeby mógł j ~1e~ człow1~ka, k..rotk.1 za to ~~
zrozumieć co si ę do niego mó- zyciu na~o~ -:-- po-LbaWll~
wi. Polecili mi też z Macierzy, Pr~usacy ~dansk Jego doniosłej
że~" ~ę tyi:n _L:ająć. Lot.i:ią · bi. roli n,a;-w1ększego_ centrum han
.
hhotek1 takiej we wsi rue by- dlo\\ego Q.a ~ałtyku.
Odzys~~rue przez Polskę nie
pracuje.
- A pan z zawodu jest. hi- podległ08Cl wraz .z dostępem
do morza, usu wa1ąc sztuczne
Llfotekarzem:'?
- E; .rolnik je8tem, jak my granice,, d_ziellł_cc ~awne. zabory
ta wszyscy, tylko w w„j fku przywrocilo ~~usko~ natubyłem., jako kapral po5Zt--<l.łem ralny ohsz~r c1ązenia i od razu
dó rezerwy, to nihy, trochę się przekształcilo go ~ ~ugorzę<l
n.e go. portu pr~w1nc1~na!neg0:
.JUl tych rzeczach znam.
- J jak pllll do tego dopro- siedliska. garn1z~u 1 ~c~nes
wadził. że gu:.-podaru przeko ~rdz~ hrnr?kracp. pr.uskieJ: w
w1elkt. tętwą~ zyciem osr~
DAli się do k.siąud?
.- Poczqtek, jak każdy, tru. dek handlu międzynarodowe
go.
Skutki przywrócenia Gdńskow1 jego naturalnych warun
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i powiadam:
- No dalej wam' juf Czytać
nie mogę, bO nie mam czasu.
Muezę jeszcze iść w jedno miej
8Ce. ale jak chcecie, to mogę
wam tę ksittżkę zostawić, - to
dzieci wam doczytaj'\ do koń· *EW

*'

w

nować. Podkreśla przede wszy
te stkim wybitnie korzystną dzia
Macierzy
cie- łalność · Polskiej

ca.

Naturalnie się rozumie.
na to zgodzili, bo h_yli
kawi. co będzie dalej, I w ten Szkolnej, która nie tylko w
spo!ób przeczytali książkę do dziale pionierskiej pracy oświa
końca. a rdy im się epodobała, towej na Kresach W schodmch,
ale i w pracy doksztnłceniowej
pop101Sili o innłlo
Opowieść dzielnego kaprala wsi centralnych przoduje i zyw · rezerwie wyKląda · ll«J aneg· 1 skuje · rohie najpełniejsze uzna
dotę, a.le potrafi nam ,uimpo-1 nie.
się

Gdańska

'dla P I

•

I

.
wie nowoczesny ipichrz zbożo poważnych wartości majątko. dym przedmieścia potężn.iejl\
wy. Wyrazem inwestycyj tych wych. Prócz licznych nierucho cej Gdyni z.błiiAć się będl\ do

jest wzrost liczby dźwigów, oh
port. z 21 w 1913
r. do 93 w latach ostatnich oraz
wydłużenie się nowoczesnycl1
nadhrzcży, których pczed woj
n\~~ańskowi brakło, z górą
.
8
sługujących

„,

Udział

w

Gdańsku

Miarą

zainteresowania nasze
go portem gdańskim j~t często
1>rzeoczany fakt, że koszt inwe
ttycji, które na pcze8trzeni 17
lat korzystania przez Polskę z
portu gdańskiego wyniosły wie
le milionów zł.. pou-0:,azony J'est
w 50%, podobnie jak i wy atki na utrzymanie ,portu, przez
Państwo Polskie.
NiemqżnoŚ'Ć · spr-0stania przez
port gdański, D)imo jego moder
nizacji, potrzebom wzrastają··
cego handlu zamorskiego Pol·
ski, który w orbitę Ewą wcią
gać zaczął w formie tranzytu
również kraje dalszego zaplecza: Czechoslowację, WP""v i
koniecz.
Rumunię, wreszcie
ność posiadania portu gdzie
rue tylko iowary, lecz również
kupiectwo i najszerzej pojęta
polska inicjatywa gospodarcza
korzystałaby z całkowitej swobody i niezaJeżnośc~ spowodo
wały powstanie obok Gdańsk<
portu w Gdyni. Prócz wielu ogólnie znanych korzyści, · dał
nam pierwszy port Rzcczypospoli tej to, czego nie chciaJ i
nie mógł dać Gdaitsk: stał się
r><>dstawtt dla rozwoju polskiej
łloty handlowej i polskiego ry
bołóstwa morskiego, uniezależ.
niał nas.z handel zamorski od
drogiego pośrednictwa portów
obcych. głównie niemieckich.
nie zmniejszył jedąak znaczenia g~podarczo - politycznego
Gdańska dla Polski.

Przedsl-=b lorstwa

z tytułu po- ~ranicy polsko-gdańskiej pod
tym większej 'll·tgi
n1ienia niemieckiego, posiada dla interesów naszych naa .JAł
ouo około 40% akcji założyciel tykiem i dla naszego dostł(pll
sk~ch emisyjnego banku .gdań- do morza ~zie nabierać f~t.
sk1ego (B.~ von Dapz1~), 20 ż~ na granicy tej nie ko~cz~
proc. udz1ało~v w gdanskrm mo się wpływy Rzeczypospolitej,
nopolu. tytoniowym i 20 .% ak- ż~ J?-a wschód o<l niej NY.t:ciqga
cyJ M1ędzynarodowego !owa: się reszcze w granicach pohkie
rzystwa Budowy Okrętow 1 1go obszaru celue.,.o i gospoda.rMaszyn (stocznia Gdań~ka), w czego wybrzeże ~ałłyku o dłu
której po 30% posiadają: gru· gości 58 km., nad którym leży
pa francuska i angielska, a po- najstarszy port Rzeczypo:spolitej i ujścia pra-polsk.iej rzeki
zostałe 20 % - gdańska.
Tak przedstawiają się w Wi.sły.
Trudno nie zacytować tu zda
skrócie polskie pozycje gospo·
Jnrcze na terenie W. Miasta nia, za.wartego w ukończeniu
Ro~~udow~ portu w _Gdyni, „Pierwszego SprawO'~dania Ra
rozWOJ polskiego rybołowstwa dy Polskich Interesantów Po.rmorskiego, stałe podnoszenie tu Gdańskiego. w Gdańsku za
' nktywno~ci go::.potlatczej całe- rok -1936, dobiłhie charaktery-go polskiego wybrzeża,. każ_dy w.jącego i;naczenie Wolnego
nowy. s!ate~ ~a~dlowy i wo1en M1aHa dla Rzeczypospolite.i:
,,Dosh;p Polski do morza włą
ny w1ąze ~1lme mteresy, Pap.st.
wa Polskiego z Gdansk1em, cznie z W. Miastem Gdańskiem,
ri:zed~ ws~ystkim ':"sku~ek nie bez półwyspu Helskiego, który
w1t;lk1~0 Jego od Gdym odda. dla zaplecza, jako baza portowa, nie posiada żadnego ma.
lema.
Bezpośrednie niemal e-ąsiedz czenia, rozciąga się na przeiż strzeni 130 klm. Kto dotyk.a
two obu po~t~w spra~ia,
czym bard.t;teJ z rokiem każ- do morza takim wybrzeżem,
dla tego każdy kilometr granicy morskiej .jest sprawi\ niesły
chanej wagi. O pr.tyszłości 58mio kilometrowego wybrzeża
gdańskiego zadecyduje rówPIGUłKlz MARKĄ ZAKONNIK nież polski stan p05ia<lania
ITOSUJ4 Sit:
porcie gdańskim. Wz.mocnieIAKO lfGUlU14CI !OtĄOfl(.
„lY CtUPlłNIAC" WĄTR08V,
nie polskiego ż. y wiołu i stan po
MADMIUNU OTYlOSCI,
siadania w Gdańsk u leży w rę
u~~IE~1~ce HEMOROIDY
kach zapleczR: jego władz, sfer
ł JU'I' SKlONNO~CIAC"
DO OISTRUJC<JI $4 U.GODNYM
gospodarczych i opinii apołe
•aoD1C11M PRZECZVSZCZAJĄCYM.
czc.Mtwa „.
u NOł..
mości., przejętych

działu dawnego państwowego Sopotami,

REFORMACKIE
ubcia •·• •11uuu
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KOMUNALNE I.ASY ~ZL.'Zł-,;l>NOśCI (LK..0.)
SĄ OżWlGNL\

OOHkOllHU
, ..Podci(\gin'~ PoJ.skę wy"j, by dorówuat JOUogła inAYlill narodom• -

oto Jest d r 0tgow• luu Wodza .Naczo!Jut,go ba rozwuj!Ofwi tycia goepodar·
~ego • puet.o 1 l' Otęgi obroC!.Dej Państwa.
Nit1<GawLsłości polity~~j n.arodu towa.nyexy~ powinna u.iezalai-'ć e.lououucz.na. oparta przede W'llZ)'Wtkuaa oa 91>0lęgow aniu si4 wł.._
Dycll. Gromad.zenie kapi.talów jako ~w energij 1.hiorowej, auty-6
muże u •pruwJ..iian dobrobylu po-r.ecla.ncgo.
Kwnu.nalnoe K111Sy Os~i ULK.0.) w łiabie 365 są w PoJ.ce W'21Drem państw z;achodn.ich - regionalnymi zhiomicun.i, ogni skującya
Die tytko i.auf111Die og6lu m.iejecowego. leQI i jego dvrobek. 111aterialny.
W11z.ys~~ie K.K.O. łącw.ie z KM, Galicyj•tlr., we Lwowie i rwU.6.q
„Szczadtucą w Przemyślu, zeJ,nocząc pMy 901>10 a rórą półtora miliooa

Udział Gdańdta w polskim
handlu zagran..iczn YJQ, wvno.
szący oheciiie około 'I• jeg0 wa
gi i około ''• wa.rtoki, ma być
zagwar8Jltow8Jly i na przysz- ciulaczy drobnych, reprez.entiują po.kaź.ny zespół energii pieniężnej: bez.
ma.la 800 milionów zł. kapitałów i lokat fłącmio z wikładami instytucji
łość. Poważna zresztł\ część teprawno-publi.cwych i linansowych).
•
Gdańska
go handlu aa terenie
· Dzięki roq.alęzionej_ swej akcji k.redy-11owej aa potrzeby dolayda
przechodzi przez ręce pnedsię warstw narodu tworią K.K..O. ożywwy au.n dla dloł>ro1>_y1u ogóLnego,
biors1 w czysto polskich. któ- skoro zespół d.robayeb pożyczkobiorców p.nzek.racza w K:K.O. 800.000
rych liczymy 31, w-tym: 5 ban- jedinos1iek.
Polsce odrodmnej zdołały K.K-'>. agruntować sobie w tej dzieków, 9 towarzystw żeglugowo dziaieWprzotdujące
miejsce. Jednym z takich władów pien.iężno-kredy
tramportowo • sped:rcyjnych i J.OIWych je&t podsLoł~zna K.K.O. (na pow. W uS1Za.w!łki) z siiedzib4
makllerskich, 8 handlu ..hOżem Wal'ISlilawie przy w. Zgoda nr. 7 (gmach włamy). z Oddziałami: w Pruu3 han- kowiie, Piasecznie, N. Dworze i Jeziornie.
1 artykułami rolnym.i,
ośmillu latach swego iis-tn.ienia zgromadziła ta K ..K.O. prizeszło
dlu drzewem, 2 eksportuj l\Ct! 38.000Pociułaczy
(·kon.to oszczędnościowych) przy ogólnej kwocie lokat
węgiel. ' importujące towary i wkładów zł. 26.5"6.9"6.- a ~ym obrocie z górą 163.000.000.- zł.
kolonialne. Kapitał zakładowy
Za okr"8 o6mioletn.i swej działalności zdołała ta Instytucja rozpf'.r
pożyczkobior
firm tych wynosi w przybliże wadzić kredytów ipożyczek n.a. •umę zł. 66.647.202.- (46.187
na cele budow}Ml.e, zakup nar:i;ędzi j inwentarza. kupno krów, z.i.
niu 15 mil zł., obroty - 150 ców)
k:ładanie sadów i t. p„ stwierdzając żywotność fina.nsową i g.o,;podarczą
mil. zł. rocznie. zatrudniony dooiosJość tej płaoe.ówki na równi z innymi K.K.O. w Polsce. Pupiilarua
w nich personel jest w 84 % gwarancja, jaką ustawowo zapewn:iają wszystkim K.K.O. - (wiezaletnie
od kapitałów własnych) - na pc>szczególnych regi-0nnch Związku Sam•>polski.
(tako gwarancji w myśl Rozpor z ądzen.ia P. Prezydenta
rządowego tena
Państwo Polskie jest
R:i;pli.tej o K.K.0.) - stanowi trwał·a podłoże za ufania a zarazem i kon-

•!'1
~or~ec w1s1any
udowano wielki basen dla
>
ł dunk
u towarow maso.
prze a
11 0
1
~~!~., ~::: : ;:~ os~Jiie~r:: 9 :~!l• wych, przede wszystkim węgla
.-, zitaczkaml na ~szty portoril . Bezpl-at· i ,. .rudy w Wisłoujściu. W roku
b
'd • •
1..--nydl bolos.kopów !Me wysył'1m. Adresowot :
M>cNd-Heraltll, Lwów. )$. Mt. t!l!lti- 11/J. O.t.ICl\Ol.lym zna1 UJC ~ w udo- renie.
•
1

„ '

- A jakże! Wyj~em więc z
walizeczki jednł\ ~ ciekawych
ksi11żek _przysłan_ych utl pnez
Polskł\ Macierz Szkolnłło sam
itt przedtem przeczytalem, żeby się dowioozieć, czy cieka·
wa i w którym miejsca najciekawsza j otworzyłem .obie na
najciekawncj stron.ie i zaczy·
nam czytać. Jak to pa wie,
kółeczko 1ię za.raz koło Jllłlie
stworzyło, par ucichł i za.częli słuchać. A ja czytam. Czytam, aż dociągnąłem do najcie
ka wszego miejsca. kiedy nie
wiadomo było, oo będzie dalej

„

W. Miasta

włdcicielem

troli poaa pbl:ioaep.

Sir. 8

•

;,Przqqo dq
Nłedzlelng
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!Rzecz wiadoma:

każdy letniak:
Lubi dzień pierwszego kwietnia..
Dodek, kancian przecież znanJ:,
Również snuje jakieś plany- --

PRl/lfAAPRILISOH'ł'

·I

Pochłonąwszy stos kajzerek,
Idzie Dodzio na spacerek,
Zaś zdąm.iona pani S.
Ciągle myśli: - Co to jest?

GO"Jpodyni, pan.i Szprotka

·'

Co dzień rano karmi Dodka,
Dodzio hardm _jej dziękuje,

~

„ Słodzi kaw~ bułkę ż-.ije.

Oto zacna gospodyni,

porządki czyni: .
Czyści, sprząta pokój Dodka,

Odemknąwszy drzwi wejściowe,
<Jtraciła głowę,
Zachwiała się, jak pijana,
Jęczqc: - Szatan chyba z panaP„.
'

Do reszty
'

furczy w

rękach

Cóż tot?? Chwilę temu ino
Był pan jeszcze pod pietazyną?
Dałam panu wszak śniadanie!!.„

S. z pokoju,
Patny„. A tu w pełnym stroju,
W krawacie i kołnierzyku

I

Na to Dodek: - Iii.•• gadanie!

Siedzi Dodek przy stoliku!!!

Jak zwykle
że aż

I

Wyszła pł1Di

szczotka.

Padła

pani S. zemdlona,
Dodek wziął ją pod ranriona,
Ale widać był za słnby,
·
Gd~ż nie mógł podźwignąć baby.

I

Nagle! Ze zdumienia płonie!
'llodek stoi na halkonie!l
- Jak pan wrócił tędy z miasta?!!
- Skok z ulicy, no i basta!

'lot~ż krzyknął:-Hallo

Myślała, że to ułuda,
·
Może czary, może cuda?~

A

więc

leci do sąsiadki,
te wypadki.

0,POwiedzieć

Długo cucić ją musieli,
Stękającą na pościeli.
Gdy wreszcie o_przytomniała,
Wrzasnęła i znow zemdlała...

Kuba!

Chodź no tu! Zemdlała gruba!
Pomóż .że mi dro~i bracie,
Umieścić ją na piernacie!

1

Mo r a ł. Taka to bywa draka,
Gdy się .ma brata bliźniaka.

Dyrektor PUWF gen. Olszyna-WilcZyńsk~
o ·propagandzie kultury fizycznej w Polsce

Wczoraj rozpoczął się w całej
Polsce t. .Z'll• miesiąc propa~Wldy
kultury fizycznej. Z tej okazJi dyrektor Państwowego Urzędu Wychownnia Fizycznego gen. Olszyna.Wilczyński wygłosił przez radio
następujące prze.mówienie:
"Dziś rozpoczyna się w całej Polsce miesiąc P!opagandy kultury ~i
zycznej w osrodkach wychowania
fizyCZ11ego. Istotnym sensem i celem tej imprezy jest intensywna
propaganda ćwiczeń fisy~ych i
BpOrtowania wśród najszerszych
warstw społeczeństwa i zachęcenie
do nprawiania sportów tych środo
wisk. które dotąd obok zagadnienia
włft.'inej sprawności cielesnej prze·
chodziły z niezrozumiałą obojętn<>~

jawach.
Propaganda ta, podjęta tak chęt
nie pruz prasę, a przede wszystkim przez Polskie Radio, nie jest
jakąś zwykłą reklamą. Ośrodki

które sobie wzięły za cel · służyć
sprawom w. L i sportu. Powodzenie
akcji leży przecież także w wysokim stopniu zwłalzcza we własnym
interesie tych ostatnich, gdyż pozwoli im zmobilizować sobie ów narybek, za którym tak często tęsknią.
Nie mogę pny tej okazji nie zaznaczyć, że na temat t. zw. wspó1działania między instytucjami urzę.
dowymi i społecznymi k.rążq u nas
często w rozmowach anormalne wymagania. zdaje
Wielu•ię zrzeszeniom
społecznym
nieraz, że urzędy państwowe są ich organami wylronawczymi. Umieją . one rzucać
niesamowite często projekty, a po
tem czekają z 7.Błożonymi po prostu
rękami, by urzędy natychmiast icJ1
projekty wykonywały, nie szczę
dząc oczywiście przy tym słów krytyki, jeśli ta cudza praca nie przynosi im spodziewanych korzysci. A
stosunek ten wręcz powinien być
odwrotny. Zadaniem urzędów pań.
stw-OWych jest wskazywanie celów,
wytycza~ie dróg, a następnie koordynowanie wysiłków, lecz samą wła
ściw11 pracę winny podejmować i
prowadzić właśnie organizacje spo-

W.

F. najmlliej tej reklamy potrzebu-

ją. Są już zresztą od dawna pop11lame. Sale ich i boiska już od dawna nie mogę dać czasu i miejsca
wszystkim pragnącym z nich korzy-

stać.

Toteż rozpor.a1ynająca się dziś
wskazać drogę do
ośrodków tym, co dotąd żadnych
ćwiczeń ciełelnych nie uprawiali,
ile chce również pobudzić jak najszerzej wysiłek społeczny do tworzenia nowych ośrodków, a poslndające swe ośrodki związki i kluby
zjednać dla otwarcia ich bram dla
jak najszerszych kręgów społeczeń
6cią.
Uruchomione przez P. U. W. F. stwa, chętnego do podjęcia sportoi P. W. ośrodki wychowania fizycz- wania. Chodzi tu więc o ząaczne
;ne90, jak również i te. niestety, nie wzmożenie działalności wszystkich
dosć jeszcze liczne, które tu i ÓW· ośrodków. Ośrodki państwowe nie
dzie powstały z inicjatywy niektó- będą W5zakże szczędziły wysiłków,
rych samorządów - są głównymi zrobią, co tylko będzie w ich mocy.
Akcja propagandowa, a tuż za
w Polsce arenami prar.y nad rozwojem kultury fizycznej wszerz. Znaj niq sportowa, nie dałaby jednak
dą się więc one silą rzeczy podczas wyników w zupełności zadawalają
obecnej · kampanii na najbardziej cych, gdyby ją prowadziły same jeeksponowanej pozycji. Kwiecież no instytucje urzędowe. Udział w łeczne.
P. U. W. F. i P. W. głosi od pierwbędzie właśrue miesiącem propago- niej wziąć powinno całe społeczeń
wania całokształtu wychowania fi. stwo, w pierwszym zaś rzędzie orga- szego . dnia swego istnienia, że upoeycznego we wszystkich jego prze- nizacje, związki i kluby społeczne, wszechnienifl kultury fizycznej i

PRENUMERATA

akcja ma nietyle

CENY

miesieczna Dziennika Piotrkowskie~o wynosi
zł 3 00

7

oosh1wa . ~w;irt,a Jnie

7; Dl'7'.~~ Vł.ką

zł 8

ogarnięcie

2ainteresowaniem u.spor. dy•pozycji sale, boiska, trenerów, a
towania najszerszych mas ludności także drużyny dla pokazów i za.
jest potrzebne i konieczne, jako po- w.odów propagand.owych. Chciałbym
siadające kardynalne znaczenie dla już teraz wierzyć, że po zakończe
zdrowotności narodu i obronności nin tego miesiąca propagandy nie
Państwa.
zostanie ta tak ochoczo nawiązana
Niechże obecny miesiąc propa- współpraca przerwana i że będą ją
gandy zainicjuje, na terenie calcj prowadzić nadal same organizacje
Polski, ściślejszą a pełną zrozumie- społeczne.
nia i świadomości w tym względzie
Jest to również moje życzenie dla
współpracę
pomiędzy
organami przyszłości. Wracająe do teraźniej
P. U. W. F. i P. W. a organizacjami szości, ż~ię niepłon•ą nadzieję, iż
społecznymi. Rozpoczyna się on na- nasza propaganda kwietniowa da
wet pod dohr)tmi anspicjami, jak sportowi polskiemu nowe tysiące •·
stwlardwm z całłJ radością. Oto ca- deptów, którzy oby wkrótce sh!.li
ły szereg związkow i klubów spor- się tęgimi sportowcami i sprawnytcwych ,oraz organizacyj uprawia mi żołnierzami, a zarazem pełno
jących w. f. zadekforował sw9 wsp6J wartościowymi obywatelami kra·
pracę na ten miesiąc, odda1ąc doju".

•-----1111!1----am----------------lt6t tnn1 potrafi ad9adn1l twa omsztołn

tylko

„ . Mlstra

n11Jcłynnlejsi.y Jaenowldz ·Grafolog WOMOUTH
Międzynarodowego lnatytutu Wiedzy T11JemneJ

11zn11n1 J•l!o wszechSwlalowy fenomen dysponu11&c) 111oc•
augesljl i magnetyzmu oraz J11snowldzenl11 na odległołć. •
Przy pomocy słynnego I ledynego na kuli ziemskiej 1'\e- r:
dlum „TEIM/\HRY", kló~e posiada nadprzyrodzony dar promieniowania I wysyłania fl11ldu astralnego W transie jas
nowldzl bez rótnlcy oddalenia. za pomoc11 kontaktu pisma
I kilka włosów, danej osol>y. Odkrywa wszelkie lłljemnlca
t,dowe lca:tdeg„. odgaduje przeszło:ś~. leratn1e1szość I prz_yszło$ć opraC:owufe ftorosliopy
I enallzy grafologiczne. Daje możność zdobycia miłości poż11danat osoby, redy I wskazó'ł!'łkl.
odzwyczaja od wszelklch nałogów Odnajduje zagi nione osoby. Medium „Tł\AAHRI\" Jest
ataomylne Zestawia w troosie szcz~śliwe I pewne wh;kszel lU}'gr•nej l'ira losów wsktłe
gdzie lakowe można nebyć tiaplsz natychmiast do mnie, podaj cytanto. stan, daflł W'Oo
dzenla, rał11a kilka włosów 1 1,- zł z1111czkl poczL na kosuy przesyłki, a otrzymuz • prze.
cl11gu 4-ch dni odemnle dokladne przepowiednie horoskop, kłól) wprawi Clę • oodil•
I zachwyt Medium "Tł\MllHRłl~ wybierze dla Ciebie w transie szczęśliw' Nr losu ~tólJ
pod parancj11 będzie wygrany. Otrzymasz odemnle pra'lldzlwJ klucz nowegr tycia ICtórJ
przyczyni się do pbpnnvy Twego bytu materialnego I zadowolenia duchowego Wiele wlef.
kich wygranych, to owoc mej pracy, dlatego \et katd) t'llrac11J11cy się do mnie dzlękule.
Pisz Jcszuo dzlł do mnie na adres: lunowld:c WOlllOUTH, Krak6wa Lulłlca 82,, ...

OGŁOSZEN:

8eqlałn!lcll

lloroako„6w ale

a.

vnrallłaia

I-sza str. 1 wiersz 'Ili!. jednołamowy 80 gr, w tekście 60 gr.
Ostatni.a strQna 40. gr 1 drobne 20 gr za wyraz.
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