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Zaciekle walki stoczono na stokach gór Ambono

·: ;;.·~ .; , '
Madrytu i na odcin
ku Guadalajara toczył się tylkojnie na wszystkich odcin- ko pojedynek artyleryjski, za~
kach frontu z wyjątkiem fron piechota rui.e podejmowała żad-

AVILA'.. - Korespondent Ha· tu biskajskiego.
Dokoła

~asa donosi, że dzień wczorajłzy przeszedł wyjątkowo spo-

Zwrciestwo angielskich górników

nej afcji. Kolumny powstań
cze, działające w okolicach Du
rango umacniały tylko swe po
zycje nie starając się posuwać
dalej.
Silne oddziały powslańcze o

~;6°bę<l~ z':zt~~:adok~ó:1~z;~

kroków zaczepnych. Wojska
powstańcze na tym odcinku do
przemysłowcami
. tarły do drugie,j linii obronnej
,
.
.
LONDYN. Między p1'zewód lucJę, za1~Ją.cą ogólin.y str~Jk przeciwni.ka, która prawdopot)aiJili gónn.ików węglowy<:h w P!otest~)'.'J~Y. celem , zmusze- do-bnie jest ostatnią li.nią obron
połud.ii..iowej W alii i pr.z-e&ta- ma ~łas01,c1eh kop~!n okręgu ną przed Durango.
,
d
.
wioiolami kopalń toczyły się Nothncrha.m w Anglu do uznaOddziały r~ą owe p;obow~
:rokowania w ąpsrawie podwyż nia fe~eracji gómików Wielkiej Brytanii jako związkuJ ły dwuk;i-"otme ~o<l~1m-0wac
ki płac.
reprezend.ując.ego interesy g,ór- kontrataki na srtok1 gory Am:
Wc.zoraj odbyła się w Ca.r- ni,ków.
wczora1
bono, opanowane
Wfiie konferencja dele gaitów
załogowych federacji górin.i•

w walce z

w1•e1ka parada lotników

opowi&
głosów
która
Walii,
:wiitkSzością
polud:niowej
ków
'działa się za zawarciean porozumienia na okres 4 lat.
Nowe pGrOZumienie przewi
du.je podwyższeinie płac od 2
szylingów 2 _pensów do 5 szylingów tygodlniowo. Dla kilku
tysięcy górników podwyi'Jka
:wyniesie naw-et aż to szylingów. Porozumienie obejmuje
'12?' tyisięcy gÓimi-ków.
Na tej samej konforen.cji
°!)rzy}ęto j-ednomyś1nie rezo-

UJ

RZYi\1. W niedzielę, w drugim dniu obchodu 14-ej rocznicy założenia armii lotnic•z ej
odibyła się wielka uroczystość
na - 1otnisk,u w Cia.m.pino z udziałem· M-u&o.Hniego, marszabków Itailii, wśród których
obee:ny był m. in. marszałek
Balbo, korpusu dyplomatycz-

Za Z. Z.
z
górnicy w Katowicach

Na wczoraj zwołany został w Kaprzez zanąd głów.ny 'ClZ
zjazd przedstawicieli ścisłych znrzq
dów związków górniczych '/.XL
Górneg-0 śląska oraz Zagłębia Dąb
rowskiego i Krakowskiego.
Zapowiedź zjazdu wzbudziła . d U·
że zainteresowanie, czego dowodem
było przybycie kilkuset delegatów.
Obrady zagaił _Poseł F'esser, przed
6ltawiając sytuac1ę w 'CZZ, a nastc:p·
.a.ie podał do wiadom-0ści uchwałę
zarządu głównego zwlązku wyklu~ającą posła Kapuścinskiego z or•
~anizacj.t.-Mówca poddał m. in. krytyce gospodarkę fnnduszami związk.owymi prze;ir; poprzednie władze
~owicach

„

•

Z1Z.

Jako ostatni mowca zabrał głos
ty~czasowy s~krctar~ • generalny
związku red. Jozef .ReJmk, po c:zym
JJ.chwalono następującą rezoluc1ę:
,,Zjazd zarządów ścisłych oddzia·
łów Związku Zawodowego Robotni·

j

k6w Przemysłll Górniczego w Polsce solidaryzuje się w całej rozz uchwałami zarząda
ciągłości
głównego związku tak co do us11
nięcia posła Kapuścińskiego ze stanowiska sekretarza generalnego
Związku, jak również co do wyodrębnienia się od centrali warszawskiej przez wystąpienie ze Zwiqzk11
Związków Zawa-dowych. Równoczcśnie zjazd ape1uje do wszystkich
oddziałów Związku Zw. Zawodtl
wych w całej lłzeczypospolitej o so
lidaryzowanie się z jego stanowiskiem, które wypływa z przywiązu·
nia zarówno do programu społecz
nego związku, jak i z tych ideałów
narodowych i państwowych, które
muszą l>yć wytyczną całej pracyac
PostaiJ,awiono wysłać depesze ho~downie~ do Pana Prezydenta R. P„
Marszałf'a śmigłego • Rydza. premiera gen. Sławoj-Składkowskiego,
wojewody Grażyuskiego i bis.kupa
.
Adamskiego.

Dwie katastrofy kolejowe
LONDYN. - Wczesnym ran[ zabiiych.
Do szeregu~atastrof kolej:.ikiem., w- odległości kilkuset me
przybyła nowa, .:u? piąwych
wyda
Victoria
dworca
trów od
rzył się czwarty w ostatnich ta w ąstatnich paru dnineh.
dniach wypadek kolejowy. Miano~\ricie na odnodze t>oll
Mianowicie jeden z pociągów Hill zderzyły się dwa p~i.ągi
elektrycznych wpadł na loko- towarowe. Kondukto.r }.!onego
motvwę stojącą na bocznym to z tych puciągów przewicz,ony
rze. ·Kondukt9r i-. motorniczy został w stanie ciężkim do szp1
. ~rodnieśli cię~S !łmy. W pocią- tala. ~
Wypadek, zdarzył się na ligu nie było na szezctście pasaże
nii Londyn - Dower - Folke
l'ÓW.
Z pośród rannych w czasie stone, gdzie panuje óżywbny
katastrofy w Battersea Park ruch pociągów, który na sku·
zmarły dwie dalsze osoby, tek katastrofy hył na kilka go
z~zaj_!lc li~ Qfiar, ~ 10 dzin ~s-~yma,mr..

.

Miło I

przyjemnie

spędzisz

Szymanowskiego w W-wie

'

ol:Jecno §ci fi. ussolln leqo

W1st~pienie
uchwaUll

przez powstańców. Kontrataki n.ież postępy w. kierunk'.u miej
te zostały odparte z olbrzymi- scowości Granjuela i Blazques.
MADRYT.:..... Jak donoszą~
mi stratami dla przeciwnika
przez artylerię, ustawioną na Gijon artyleria rządowa bompunktów
bardowała szereg
są.sicdnich wzgórzach.
.które
O~iedo,
ANDUJAR. _Agencja Ha- strategi~znych
w ouf_ortyfikowah
pows~nncy
rządowe
ska
oj
W
v 115a dono~i:
o~es1e ~1~zy.
przep:rcwadzające operacje na sła!nim
Pozohlanco zajęły , 11 abryk1 broni l ~a%ary lot
odcinku
wczoraj po zaci~tej walce miej Irucze zostały po~~a~eJ. utzk~
Ecowość Valseqnil1o, _położoną dz?ne przez pociski a;1yleryJna drodze wiodącej z Hijomosa sk1e. S~molot-y: powstan.cze h?m
dcl Doqne do Cordcby, w odle bar~lo" ały. w10skę Vento~el
los I pozycJe rządowe na g-orze
glości 49 klm. od tego miasta.
t Maranco.
,,
Zd ob y t o znaczną ilosc ma e
---rialu wojennego oraz wzięto do
niewoli 30 powstańców. OdZwłckl t. p. Karola
dz.iały rządowe poczyniły rów

nego, wladz faszysfow&kich i W·s;Obtdniej, o:ra:i 49 orde11ów
rfprezentacyj wszystkich for- oficeTom i fotnierzom, którzy
WY.!:Óżnili się na tro.n.de
macyj armii włoskiej.
Wśró~ od~acronycJi mai:
Mussoli:ni, powitany na lotnisku. pr2lez wicemini:isi!ra lot- d~wał. s~ę m. in. ge;n.erał d-yw1ciwa gem. Vahle, przes·zedłl ZJl k&1ą.zę Ao&ta
Z kolei Muss-oJiru pT-eyją.ł de
pr•z;ed frantem 3'.>0 samofo.tów,
ze filadę 8 tys. lotrukórw i u~zprzy.byłych pod Rzym
wszystkich baz lotniczych niów Aka.oomii Lotniczej poItalii i kolonij, po czym zajął czym odbył się stairtt samo·lomiejsce na trybu.ni~ honoro- tów, które zie si;tian<larami o·
wej, gidzie roi;dał 89 odznaczeń trzyma;ny.mi wczoraj z ~·ą!k kró
wojell:°yoh rodzinom lo·tników la Wiktora III J?<3iWU.'Ó!Ciły d!O
włosikt.ch, poległych w Afryce swych haz mac1erzyis.ty.oh.

Wczoraj wieczorem pnybył do
Warszawy wagon żałobny, wioz11cy
trumnę ze zwłokami ii. p. Karol3
•
Szymanowskie$o•
Trumnę złozono na karawanie,
którr Gtoczyli latarnicy z zapalonynu pochoclniami, na drugim kar&·
wnnfo 7lożono wieńc~ i kondukt. .po
przedzan:v przei dnchowieństvC"
mszył ul~ Chmielną, l\forszałkowsk~

Al. Jerozolimskimi, Nowym świa
tem do gmachu konserwatorium na
ul. Okólnik.
Ruch kołowy na tej trasie został
całkowicie wstrzymany, d-0 ponad
tysię::znego konduktu, po drodze •fo
łąezały się grupy ludzi, którzy nie
m<>gli dostać się na dworz~.
Przed drzwiami kaplicy _Pełniła
wartę straż honorowa Bratn1ej Pomocy Studentów Konserwatorium !4'
!Ztandarem 'v kirze.

Frontem do Morza!

Moskwiead Ia
proces w
cJinr
Sensa
b. komlsarz Jag
Na lawie
oskarżon1in . zaslqdzłe

MOSKWA. - Komunikat o
zwolnien.iu Jagody ze stanowi
ska ludowego komisarza łącz
ności, oraz o oskarżeniu go o'
przestępstwa kryminalne i prze
kazaniu iego sprawy sądowym
władzom śledczym, ranna pra
sa moskiewska umieściła na wi
docznym miejscu.
Wprawdzie przenies[enie Jagody z komisariatu spraw we
do komisariatu
wnętrznych
łączności było uważane za degradację i koniec jego kariery
politycznej. to jednak wiado-

mość o przekazan~u Jagody sę
Katastrofa na

dziemu ślede2emu wywołała ol iego ~dr<>·wia, znajduje się on
aresztelU domowym.
b.rzymią sensację w moskiewkołach dobrze p<>informo
W
skich kołach sowieckich i zagra
nicznych. Publiczność sowiec- wanych panuje przekonanje .
ka przyjęła wiadomość tę z du że Jagodzie zostanie wytoczony proces publiczny, który hę
żym zadowoleniem.
cl.zie wielką sensacją. albowi.em
Według wiadomości ze źr6- stanie przed sądem członek par
Jagoda tii bolszewickiej od r. 1907, udel nieoficjalnych,
wkrótce po usunięciu go ze stu czcmnik wojny domowej, czło
u-0wiska ludowego komisarza nek prezydium czerezwyczajki
~praw wewnętrznych, rozchoro odr. 1920 i faktyczny kierowwał się poważnie na serce i od nik wszechwładnego GPU od
pewnego_ czasu nie opuszczał r. 1924 oraz członek CKW Z. S.
łóżka. Wobec poważnego stanu R. R.

pod

znane1•
k
\V•pade
a

~1c1ork1•

li

Wczoraj około godz. 8-ej wie-1 gw~łtowne ~derze~e. P. Go~czorem zdarzył się na ~lacu Te czynska,. k_tora zna1dowała się
atra1nym w Warszawie wypa- na pomosc1e, zo5:tał_a rzucona o
SZOSae
dek, które<ro ofiarą padła z.na poręcz, odnoszl\C silne u derze·
RZYM. - W godzinach po;•o na aktorka: p. Maria Gorczyń- nie kręgosłupa.
Nieprzytomną aktorkę przełudniowych wydarzyła się pod ska.
do Kliniki Urazowej
wieziono
autobusem
jechała
Artystka
czas samochodowych wyścigów, katastrofa na szosie, w linii „A" na przedstawienie do przy szpitalu im. J. Piłsudskie.
Teatru Narodowego. Na ·ul. go.
poblizu Florencji.
l~· Gorwypadku
Skutkiem
niefortun
wskutek
Jeden z biorących w wy~ei Wierzbowej
zaw1etszonl.!
gach udział samochód zdetzył nego skrętu szofera autobusu, cz:yńskiej hyło
się z drzewem,__przy czvm p1·łą Antoniego Dabolca (Marymonc przedstawienie w Teatrze Naru
cy nim pp. "\Visdom ponielli 1ka 1) wóz wpadł na pomnik dowym.

ci~żkie obrażenia.

~lawskiego.

Nast~ło

czas po pracy w „KRAKOWIANCEH pl.

I

Kościuszki

7
ł

'

Str.!

Moskwa

urz~~za

o co są

MOSKWA. . "Izwiestia„ rea_przeciwko
Rykowuwi
Bucharinowi i
stwierdzają. iż w lipcu l928 r.
Bucharin wraz z Sokolnikowem podczas plenum C. K.
partii prowadził w tajemnicy
poza plecami partii rokowania
z Kamieniewem o zmianie kierownictwa partyjnego i p>lityki partyjnej, zawierając w
ten 9J>0Sóh blok z trockistowaumując oskarżenie

nowy

oskarżeni

Dziennik stawia na jednej
opozycjonistów
prawicowych i lewicowych,
pisząc, że jedni i drudzy fą
bandą przestępców. wrogami
narodu i najemD.ikam.i imperializmu.
I jedni i drudzy nie za"\Y1lhają się przed niczym w walce
przeciwko dyktaturze proleta-

płaszczyźnie

proces na pokaz

Bucharin i Rrkow

riatu, przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, celem restau·
cji kapitalizmu.
W konkluzji dziennik domaga Irlę pełnego rozgromienia
„bandy prawieowych restauratorów kapitalizmu, tak samo jak trockistów i wymierzenia. im
.„ surowej kary rewolucy1ne1 •

Powy7"'zy artyl nl 01•ganu oficjalnego nie pozostawia żad
nych wątpliwości, iż Politbiuro wróciło do pierwotnej koncepcji rurowego rozprawienia
się z opozycją prawicową.
Pokazowy proces Bucharina., Rykowa, Ugłanowa i tow.
uważać należy za bardzo prawdopodobny.

:rhf;E.:.!:n~:;SI! Ohydna zbrodnia w Zagórzu
Po zamordowaniu kochanki

~~~ytl=~::~ ~yi~i:~

poszedł

na b·gos

.w Zagórzu dtliŻe porusze-f Bluzgaj_ąe .kJ:,wiłl_ ram.na ·k o- stauracji W'Yl'ił kilk:anMcie
pod~ 6-go kongresu K~ternu ponad głowa.mi delega- nie wiwołała wiadooiość o o- bi eta ~aclla na podłogę i w nie 'kielLszJków wódki i zjadił pqrc
cji. swoje tezy delegatom zn- hydnym mordenstwie, dokona
nym na kollonii Józefów.
granicznym. R k · Ugł
W jiedn-ym. z domów na tti
_Jucharli in. Y. ,ow i k' ank
W1uowa · rzucie mos iews ą kolonii mie6zkala 24 _letmia Iorganizacjęc:artyjną do walki rena Gryberowa od pewmiego

Postrzelanr pow1·esil s1·e
Podwójne samobójstwo w lesie

Złota róża

tMOSKWA. - Wlk.róbce wyj
dzie ~od prasy niowycJi reguła
min wewnętrwej &łliżby cz.erwon.ej arun.ii.
:Wedtug tego regułami.inu
wojskowi będą tyftu.łow.cmi nie
~ug funkcyj, a wedl~
rangi. :n.. p. rowar:zysw ikap1tanie i t. p. Znie.5iony zostaje
. pod.ział na wojiAowyc.h linioW1'ch i nie lin.iowyoh.
Co się tyczy Hiliutowmia. to

Odkryto nowe

w Sowietach

Stary ·regnilamim., wyda.ny w
r. 1924, p11ZJesta.nie obowiązywa.ć z d.n;em ukazania się nowiego ret;.ulaminu.

Tra8

Tragfozną śmierć, wskutek
własnej nieodrożno.9c poniosła

W dniu wczorajszym została ur~ ezych oru zaproszeni goście. Po- cy był najświeższy „miliouer'" po-

czyścic otwarta regularna komun1- tęiny aparat Douglas czekał na pa-1 wietrzny pilot Karp.iński.

sażerów. Lotnisko ozdobione było
flagami wszystkich państw, przez
które przeleci aparat.
Uroczyste~o ot\!'arcia nowej linii
dokonał w imientu Rz11du Rzeczy.
pospolitej wicenlinister komunikacji iłlż. Bobkowski, który w przemówieniu swoim podniósł wspanialy rozwój polskieł komunikacji Jot.
uiczej i podkreśhł wielkie znaczenie nowootwartej linii dla rozwoju
gospodarczego Polski.
W imieniu ambasadora Wielkiej
Brytanii, która sprawuje mandat
nad Pałestynłl> przemawiał radca
handlowy ambasady p. Jerram, w
imieniu Izby Polsko-Palest~ńskiej p
Lewite oraz w imieniu PLL "Lot"
wicedyrektor mjr. inż. Zajtert, którL zapewnił w imienin pracowników
„ ot''. że będl\ nadal wydatnie pracować nad rozwojem komunikacji
powietrzne,·.
Punkh1ałnie o godz. t minut ' aamolot WYllitariowaL Pru. .kU!roWJU..

l

gruźli ca
·

"I

stal0110, że wsz~ie chorow•
•'
ły na gruźHicę.

znton2ł

st'Stl.!lk .

o;,r ~
._,
u
Statek towarowy „Lady Qi·
van" zderzył się w pobliżu
Carlingford Lough wskutek
mgły z przybrzeżnym statkiem „Alder··. który natychmiast zatnnąt. 6 członków za·
łogi zgim:ło. Uratowano tylko
3-ch.
•-----------•

~KLAOAJCrn OHAR\'. 1'A

FUNDUSZ
OBRON\'
MORSKIEJ

.

bazaltu

prrez P-.a.pie~
W uroczystości wzię]li _.
świata
dzi. ał przoo3 t&wiciele kr
arysto. acji,
poI'ityczneg<>,
korpusu dyiploonsJty01JI1ego, za
pros2lelli iOIŚCie o.raz gMl"""
.,,..
..J
krfóz za ·ożonego
uzieoi
1:.
Savo•przez
i.nisd:yrtiu.tu
Iową

to za.-

Na krótko przed godz.

fud~~J;rk:~1~;c:~t1krói:

sil do .ratunku
iei
1czna Smlerc

Zabrakło

nor1nalną kon1unlk.ac;·ę

beja powietrzna z Palestynłlo Samoloty na tej trasie kurS()wać będą
trzy razy w ty~odniu.
Szlak powietnny Polskich Lln~j
Lotniczych ,.Lot'" został znacznte
rozszerzony. Aparaty nasze przebywać będq w ciągu 34 godzin przestrzeń. która wymaga obecnie przy
utyciu pociągów pospiesznych i stat
ków co najmniej 10 dni.
Nowootwarta linia komunikacyjna rozpoczyna się zasadniczo w
I t j
Helsinkach, ~kąd a).?ar~t •wy a u e 0
7' 1ano. 1,du1ąc w falhnie~ Rydze J
Warszawie skąd przez I;-wow, Cz~r:n;owce, Bukareszt. S'?fię, Saloniki,
Ateny, ~odos wyll\dUJe w Lyod w
Palestynie.
Długość tej trasy wynosi 4.'.JOO ki·
lometrów. Pasażerowie nocować bęclą w Bukareszcie, a następnego
dnia po południu będą na miejscu
Przeznr..ezenia w Palestynie.
Na lotnisku zjawili się _wczoraj
licznie vnedstawiciele wład& 1*1-

sarny choruJą na

sto-poil&k.im :na Wo:>łyniu w oko W!S'ki. w chwili wejścia króle_1.ó
c1 lk.a 1·
ki ·
licach gm. Stepan.
P icy a.1. r
e1 pary 0
ba- ~
wst-e
Jak w'\1'kazuJ·ą
syk.<rlyński ocł.Ś(pieiwał hymn
u·1 ·
dania, nowe pok.łady przewyż sardyński, a wszyscy obecni
szać mają &wą_ zawartośdq powstali z miejsc.
W czasie odprawiamej r,rzez
sły.nne kamieniołomy ba·z alto·
we w Ja.nowej Dolinie, eksplo Nunc}u.s.za mszy św. krolowa
atowaine już i:>d szeregu lat uklękła przed ołtarzem i oprzez przedsiębiorstwo pań- brzymała z ,r~ Nwncj'lls.za zło
tą różę. U roczyl&t:ość 7.a.ko.ńazy
Sitwowe.
ła się udzietenie?J! przez JnE._gr.
Borg01t1.cini Duca hlog<>&ławień.
sitwa król<>Wej.
kobiety w Bydgoszczy

Lot do Palestrnr z pasażerami
otwiera

złoża

Państwowy l.nst'}"Łut Geologicmy otrzymał ~prawozda·
nie "l do.konaniu odkrJcia nowych bogatych pokła ów cen
regulami'n przewiduje WIZ8.je- nego ka.mien!a gra.nitowego,
m.ne powit8Jilie - niższa szar- bazalttL
ża nie koD1iec2111.ie musi sałlllto
W najhliższyttn czuie rozwać pierws1.i11. •z1i.rżę wyżsi..ą.
się eksploatacja dupocZJnie
Salutuje te.a., ;kito pierwsz.y zobazaltu w pow. kozłóż
życli
haczył Jrugiego woj5ikowego.
pueń zajęć wynosi 7 go-

dzin.

Zwłoki zmarłego ostatnio we
Francji h. sułtana Maroka
Muleja H nfida przewiezione
będą do Maroka i zostaną zło
żone w Fezie w meczecie,
gdzie leżą jego przodkowie. .

dla. kró owej .

111

TrtułJ woisko~e

sułtana

po-1

jej zdołal ~ić mies7lkainie. przyozymy ch:reneij z.brodni.
Nieha~em policja u.jęła śl.ę . Zwit.ok. Gry . e~owej zahezczasu nieżyjąica. z mężom.
Gryberowa p07D1a.ła .pewne- za:kia„.kitóry ·po dokonanym z.a- plOOW·lllO na DllC.JSCU d:o czasu
pi$ZC, że Bucha.rin i Rykow
byli w kontakcie z członkami go rum mies?Jkańca Dąbrowy hójisihwie uda~ się .do ąuuej krzyih.Y!'ia władz eą.dowo-lecentrum trockistowskiego i Wład)'\.'Jlawa Ślęzaka, człowie- Dąbrowy, gidlzie w }edineJ z re ars1bch.
zdrajcami ZSRR usiłującymi ka żonaitego. W nied~ugim cza
Sowiety faszystom. sie nwwiąza.Li oni między eobą
zaprzedać
l
Poza tym Buchuin i Rykow hli:i.&ze stosU!Dik.i.
Na razie między kochankabyli inspiratorami kontrrewolucyjnej ~upy ruutina. wre- mi utrzymywała się harmonia.
~zcie, podkreśla dziennik. o- Os-Łat.ni<> jednak widocmie
W llasie ipod Rodaka.mi po- nieiJWYkły sposób ~owodoiwa
s-karżeni w dwóch ostatnich Gryherowa poczęła się odsuprocesach zeznali, iż Bucharin wać od swego J>l"zyjaci~la. ~ pełnił onegdaj podwójm.e sa- ne zostalo praw.dopoo-000-ie
j. Rykom prowadzili z nimi z:wią7Jku z tym i:łiochodziło mię mobójstwo miesmuwiec W5i rozstrojem nerwowym.
SLajno bowiem w 05taitni-ch
rokowania i że wiedzieli 0 ter- dizy nimi dio Bjptv.eczek i niepo- Roowki, gim. Ogrocłzieni~ 23·
OZMaoh mrad.zał objawy <>hle1mi Anton.i Staj1t10.
ror"~e. akcji dywersyjnej, szpie rozwnień.
DenS.t najpierw strzelił 90- łąikania na tle religi.jinym.
Wewraj śt~k J>Tzysredł
gostwie i szkodnictwie.
I trockistów i hucharinow- do miesi.:kainia Gryherowej. bie w okolicę serca z broni
ców - pU!zą „Izwiestia„ - łą- P.raw<llopodohnie w c7..8.Sie wy- przerobionej z karabinu wojczy "zwierzęca nienawiść do n~kłej któtni ślęzak rr.łlucil się Sk.owego, po czym ranny pokierow11ictwa partyjnego, do z brzytwą na swą kochmn:kę wie.sił się na drZJewie.
Jak wykaza~a sekcja sądojej wtrasmy cioe w
·; ~lsz~wickiej i do ,.uro- i zadaił
.
J!arti
RZYM, - Wczoraj o god1z.
woJlekarska w dniu wczoraj, ,
szyfę.~
~- ~ego„.
czym, ra.na zadana pnez Staj 10 rano„w kaipl,i cy Kwi1l'ynalru
,,,_
no, była już śmiertelna, denat odbyła się uroczyl5!ość wrę.cze
·U--S wi""'C
-------------~----•·V-•E„NA-.~.t-· 1
·
· przez N'\l'll.CJIUS'za
musiał resztka.mi s.ił za- n1a
Zawdzięczaj&,c dobroczyn.
""ił""" Ulll
b'
ł .. ,
nej działalmośoi krem a
nietyLko radykalnie usuniesz PIEGI. PRYSZCZE ożyc so ie p~ll ę, przY'gotowa skiego msgr. Bor.goncin.i ~
królmrej włOS!kiej i.łotej ~ó.ży,
od ną już za.wczMU.
· ·
· l_
· _ud
t•k
dem•ta
.cb.nie zabezpieczysz·~
i PLAMY, ale akutecz
o.n.ego
.., _od
... _
„ ___
.., _
........_ _~~_..._
_
_ _JCJ
_
_.z1e
___
_zinaczenia
_
_
_5„.m,<>ho',ii„b•"""

ST. 60RSKI, W-wa. tądai tylko krem VfftU~

b.

W }.agacli pó.inocneij Liiiwy
.
dł11giim cz.Mie życie zakończy- ję big~u.
zaohset'Wowano objaw mas.oPo za.trzym8fłli'11 Ślęzaka
ła.
Zbrodnię zauwaiionG po pe- Hoj.a rozpoczęła dochodzenie, w-ego giinięcia saren. Po zhaWill~ czasie gdy już ~rawca ceLem 'Ul&talenta okoJi.czmości i daniu ci.al zdechłrch saren u•

~~j:\:;0 m:eix!i:rti~~=

Laboratorium

Zwłoki

Wespół

z nim polecieli jes:tcze piloci Bo·
cheński i Pionczyński. Dalej do
obsługi należą jeszcze radiooperator
Piskorz oraz mechanik pokładowy
.
Kułako~k.L •
Jako pierwsi pasażerowie do Pa·
lestyny wystartowali dziennikarze
~· prałat Kaczyński, Zynger, Szoskies i Grafman. Izbę Polsko-Pa·
lestyńską reprezentuje jej dyrektor !nż: Tho.n. Poza .tym J?Oleci~Ji
dwaJ pierwsi normalni pasazerow1e,
a mianowicie pani Spekfor z Łodzi
ora1: obywatel palestyński p. Arazi.
r6wnież
.Wczora1· wystartował
pa~~eratarat.
P•t;rwszy norma~ny
~~:s:a~~~tyny 1 przy ędzie dz15 do
Dziś odlatuje do Palestyny awionetka RWD 13 z mjr. Ziembińskim.
Aparat ten został zakupiony przez
pa. lest.yńsk,i Aer.ok.lu.b,, zaś mjr. Ziem
klik k t i b I
biń k 1 kt
Y
• a ro n e
• t ory JUZ
aparat i poynle, odstawia
w ps a1es
zostanie tam jakiś czaa. jako ustrllkt_er. klub.a. -

onegdajszej oocy ~1-lemła We w.
ronika Kaczorowska, zatrud·
niana w charakterze służącej
gospodyni n kupca Franciszil~
Fepla przy ul. Poznańskiej
w Bydgoszczy.

;a;

WWJ~'16$&

UJ i

ac

Przed udaniem się na spoczynek zapomniała ona zamknąć w swym pokoju główny
, · tl
k k od
gazu swie nego,
ure
przez CO gaz ulatniał się przez
całą noc przez małą szczelinę • • • • • • • • • • • • •
ROZMAITOŚĆ
między wężem gumowym a
Dupont stempluje na pacz.
rurą gazową.
Gdy- domownicy weszli rano cie listy. Robi to samo co
cal
dzi
d .
k' .
k . K
d
y
o po OJU aczorow~· 1e1, za- zień, co ty eń, przez
·
stali il\ leżącą bez życia na po- rok.
- Czy ci się to nie nudzi~
dfodze. Widocznie usiłowała
dzU.n' "- samo~
Co
ł, 'k
ł
, · ·
t
i
"" 1.v
a,
owac ~le} l zesz ł!- ~ ~z
-Cóż znowu f Przecież co
Jednak me zdołała JUZ nikogo
zaalarmowac' i padła nieprzy- d...Jen' "·taw1'am innA dat„.
"
"'
tom.na na podłogę gdzie zmar'
ła.

:a

!11111-----------„

Wedł

• . . •

ug: op1~d

od

.awcow, tragicznie zmarła słuząca
była na wskroś ucz.ciwn ~· •
"'
ek
k. obietą, toteż wyp
bożną.__ln
_t.:L·-~
&am.WJUJ~wa
ewen~UA ego
,

J0J prac

l

imt tu

:wyk:luCZQD.~

Kupon porady
prawnej

„ ____________..

'

'

Str.~

•

Srnem ludu

Kalendarz dnia

WTOREK
Celeslyna, pap.
Wilhelma.
Slowiuusk.i: Swic
tohora bl
Słońca wsch. ,.Ol,

6

~eh. 18.17.
Ks:ężyca

KWIECIEŃ

wsch.

2.26, zach. 12.29.

Nowego Jorku
iest Lagardia, burmistrz
I

Ostatnio oczy całego 'wiata
na burmistrza No
wcgo Jorku Lagardię. Wskutek swoich gwatłownych wystąpi.eń przeciw Trzeciej Rze, od ·
·
howiem
t ł ·
osr
~zy, s a się on
kie~ powszechnego zain.tereso
wania.
Podczas, gdy prasa amerykańska szeroko siP-c rozwodziła
o jego wystąpieniach, prasa
niemiecka pieniła się i obrzucała go nieZlie:wn)"Dli 09rezerzwróciły się

HISTORIA PODAJE:

1364 Ka.zimie.rz Wielki. funduje w

~rak.vw1e Ak.ad~~ię.
Rafael San·
1520 l'.murl w Rzymie
ti. genialny malarz ep<>ki Ud·
. .
rOO.ze~ia.
tSSt śmierc Barbary Radziwiłłów·
ny.
Królewicz Władysław ruta
1'17 do
M<>ilwy, by odzyskać tron
carski.
PRZYSLOWIA:
.Sprzyja nam rok, gdy wilgotny,

I

Kwiec.ień. l3l>IN~v~dw słotny" . stw~ podając, że La~a·rdia
Oszukać os.zusta nie jest ładnie, dosz.edł do wtadzy dzi~ po·

ale zawsze sprawia to

ZŁOTE MYśLI:

uość.

parci.u nOWt'ljo~kiego świata

przyjem·

p~d~1~ego '· proet.ytut~k,
kwsród ktloryc~ ~tes.zy &1ę wiel·

Nie szpeci skrucha nawet boba·

ą popu arnos~ł\o
tera.
Ile. p~aw<ly Jeei w
Wyznaniie błędu nie hańbi nikogo.
skarremach?
WESOŁE DTIOBIAZGI:

tobĄ

nowym kapeluszu,
gł1tpca spotkać - przegrasz w kar·
l{ędrl:~~:iaiu~;:;ezh~tl~i~~ i;u,t;
w kieszeni zamiast pienięd.ty.
HUMOR WIELKICH LUDZI:
Wymowne podarunki. Poincare,
0

~d2:.!-e przeszedł. ciężką szk<?ł~
zyci.a ...,, tamieJszym porcie;

był po.la.czem. ma.rytD.arzem 1
&gentem rowarzy6twa ~rętc;»

wcg(). Z czas€ml ~zentO!·ł s~ę
do Nowe~? Jorku i szybko ~1 ~
tam znak: .unatyzo'Yal. Wkr?i
~ s.~ał się „s,woun człowie~
kie~ o.lbrzYm1«:go port~ no
W".>JOrskiego: w1edz.1ał kiedy.
dokąd i i. jakim ładunkiem od
chodzi każdy statek, stal s:ę
ulubieńcem robotników porto
wych, nieoficjalnym dora<lcą.
do którego każdy zwraca.I się
ze swoim.i kłopot.ami.
Poza ojczystym językiem
Lagard.ia znal jes~cze niemiec
ki, ponieważ Triest należał
wówczas do monarchii austrowęgierskiej, a w ci~"ll roku
{
· 1 k.i
ł ·
n!luczy SH~ ang1e s ego, ran

!:a~~~:fi Ji:::;:łt wm~!.~i!wc!~~Y~
amerykańskiemu

sekretarzowi &kdr
bu podczas jego wizyty w Paryżu
pięknie ()prawny e;zempla~z „Nc:d~
tików„ Wiktora liugo. Kie<ly zns
)en •am P· Mellon r..ażądał kateg-0rycznie d~yzji w sprawie zwrotu
dlugów, Poin<:are posiał mu luksu11owe dzieło • W ~o lat później" Du·
masa.

••••••••=ma11•11aa-•
Tłumaczenie

tych o·

Laga.rd.la .z . pochoo.zc;n~a
Wł<?ch, urodził s1~ ~ Tr.iescie

F!fęn~~rz~%i~~! Śn~)ług :~::e~~~
mówi z

snów

P. Myśka. Narzeczony dostanie
leJ>SZłl JlOSilćłę. W ogóle pr.tysi.lośt:·

Pani za.powiada i;.ię pomyglni.e. Sen
·Pani przepow1ada Zlllllą.tpójście.
Optymista U Z. L. Narzecz<>na
O.tani się l'iHI w
myśli 0 Panu.
najblibzych latach z milości. Sza.
tynk• (LurUZJO .mila) je-1>1 Pauu na·
der iycdiwa. Na loterii grać nie
radzę.

Będ~ie
Zakochany W-wa 9.
sprzeczka ze znajom,, ale ~ako:1c.ty
uę dobrze. Zachoruje ktos. ze. Lllo.l·
iomych. Otrzyu1a Pan p•emądze.
'izczęśliwy dz.ień: nieuz.iela.
P. Storczyk-Maryla (Brześć n. B.).
Spełni si~ iyczeilie. Ktoś ~ ro<lz,ny
będzie n1e<lou111.gal. Los s1ę do Paui uśmiechnie.

naał.ej

Na

j

i;if'i!Jci~i!.l~~!.C!~!!!i:Jł

Giną talentq
czyn kandydat na gw~azdl>ra
Co się pan tak
p1mie,.. F~nnci.
szekt> - 4pylal pan 1 eofil Garvron, ujrzarosz.11 znajomego
, .
przed gmachem f!pe_ry.
- Czytam, Jakie artysc;i
d;isiaj występują. Oj, punie
Gawroni żeby mnie się poroiodlo, to bym także samo TL
tem gmachu śpie1Val. Głos
mam, ale co z tego, skoro jeżeli
protegi nie mam.
Nie wiem t:u bym dal, ieby
s#-ę z mojem głosem do oper!J
(A. E.). -

inne

szedł

piękne

arie, pocztnn po-

rrntchniony do domu.

się
miesiące.

llistoria ta porotarzala

przez okrągłe droa
Nie pomogly jęki i

przekleń

Jfroa sąsiadóro pana Gllrorona

- lcandydat na śpieroaka dzie1i
rv dzień gor/iroie ponawiał sroe

artystyczne wyczyny.
lid!J zaś skończyła się azeić
dziesiąta lekcja. ro mieszkaniu
pana Gawrona zabrzmiały
rozpaczliwe krzyki. To ucze1i
prał niemiłosiernie sroego mistrza i ro rezultacie stanął 1ako
ciostać.
- A naukie ipierou pan od. 1.<;/.:arżony przed sądem grodzbyle~? - zugaclnąl pan Ga- kim.
rvron.

•••

Nie odbylem.

-

To3 pan frajer. Przy.
pnn do mnie bez dwa
miesiąc~ na lekcje,3pieroaniia droa zlole lekcja - a po tym
czasie przez trudu 1ię pan do
opery dostaniesz.
Pan Franciszek trzepnął 6ię
rekami po bokach.
· -- Prawdę pan mówisz?
- Tak jak mnie pan mi.
dzisz. Oblatany jestem n:> ar·
tyatycznych spraroach, ponie.
maż że mój ojciec nieboszczyk
był IV C!f rku za woźnego.
Pan fi rartciszek nie posiadał
-

chodź

1ię

z

radości

i

już

- Przyrzeklem mu - oporviadal pan Gawron na rozprarvie - że po clroóch mieaią·
cach nauki dostanie siq do ope-

ry. I sloroa dotrzymałem.
Bez droa miesiące cholera
mie od jego ipieroania brała.
A później mu droa zlote na rę·
kę

roybulilem i rzeldem:
„Masz chłopie, kup se bilet i
tmi sposobem do opf!ry się do·
$ła1desz.

.A on mie ro mordł. Znakiem
czego nie ma wd~ęczności na
śroiecie, pan.ie 1ędzio najdroż

nazajutrz szy.

Sąd skazal
przyleciał do pana Garorona
11a lekcję. śpiewał przez okr4- Grzyrvalskie{

Ml4

sod~inę .Gę.i

i hiszpańskiego.
I;::lJSkiego
Po kilkuletnim p:>hycie w
Nowym Jocltu

udało mu się

uzyskać posadę tłumacza w
porcie i miał do czynienia z

dent Rooeevelt r.ostał swego
cze.su obrany gubernatorem
;;tanu No~ jor{.
Jak tylk".> wyhUJChła wojna.
La.gardia uda.I się do Włoch,
··
•
ł ·
•
znc1qgną się w szeregi a.rmu
wł~iej i wn.lczył przeciw
pańsbwom oent.mlnym. W roku 1922 wirócil do Stanów Zjed
noczonJ·ch. We Włoezech bowiom oszedl do władz{ faszyz.m. a Lagairdi.e hy już
zbyt zameryk81Dlit7awamy, aby
mógJ ugiąć si~ przed drktatu·

lagardia iO.ąc za radą prt„ydenta Roosevelta wysun;\ł
swoj'l_ kandydaturę na t"l slł\
now i.sko. W wyborach odniósł
on wielkie zwyei~two, ponil•·
waż szerokie masy ludności
głosowaly za nim., widząc w
nim obrońcę swych praw. 1
L&gardia nie zawiórł pokłada
nych w nim J!n<lz.iei. je3t on
rzeczYw.i6tym przed.stawicie·
lem olbrzymiego miasta j
miesi.kai1cy Nowego Jorku ~
dumni :ue swojego burmistJrza.
Mi·m o wielkiej popularn<>ścl
zachował on swojl\ prostotę,
ka.idy oh'fW'8,tel ma do njego

·
·
· • tk lllJlU• .......,
d z1es1ą
em.i.gran„ 1 „1ęcy
tów ró~nYc~ narodowo~. Nie
załatwii&ł ich spraw Jednak
bezduszinie, wn.iikal w ich troprzychodm im z
- 1 -~ chPtn.ie
"
~
P'JmOC'ł i rad.I\.. ,iednym sło·
wmn. stał się opiekunem emigi„a.ntów. Rzeczą N.Dl'\ prz.ez
się 7Jl'OmmUałl\ było to., że najgorliwiej opiekował się emi· rą.
Wr6eiwny do N~go JOT3'1'a!1!~i wł?skimi: któr~y ~
czcili Jak ~ostwo .1 .wyh1ei:8J1 ku, Lagardia zn6w nucił .;«:
'.1a wsłzystkie adt ,m1m!'t,~~CYJW w wir polityki i coraz. bar
8 n.n<>WISMi.
1 spo eczne
dmej wysuwał się na czoło.
k>'.>ńcu..otworzrł "! centrum Lagiardia nigdy nie należał do
tiokr c „ d
włe>5k1e1 kolonu cos w ro<lza- n.ow:> ·orskie ·a
~na
~~biura. porad. które .cieszy!o la.Ta.~
,ię . tak.im powodzeruem. ~e i ni.gdy nie.miał poparoa połi·
':1usial Je, z czasem znacznie tycznego moilnycli wpływow-ych Mob~ło!ci. Natomirut
.ozszerzyc.
Energiczny LngaTdta rzucił za nim stał sza.ry lud: rołnt.ni•J~ również w wir _poli.t-yki. cy, rzemieślnicy, urzędn.ic1,
Wstąp.i.I do partii demokra· drobni kupcy.
lycz~j i zaczął dla, niej wer· Po .usunięciu poprzedn:i~ ...o
bowac członków wsr6d natu· burm.LStrza Nowego Jorku.
ra.lizowainych emiigrant6w i ma W alkeM, który luh:t atro·
dzięki niemu obeony prezY- czyste przyJ' ęcia 1 pr.ieoyrb
'
·

gr'J

uważnie wysłuchuje
d06tęp,
jego żale i w miarę możnosa

przychodzi mu

;i;lctzic

;,lłl
••

u "'°"4" i mu ar

r---·"'

Francilłzka

·. oa. dni Me-

JUllOii&zł<1 •• ~m.

pomoet\-

kolejowa
W Stawiigudzie· pod Ol:szfr•
wyda:rzyła się katastroFa kolejowa. której ofiarą pad
ło l'.5 rat1111ych. Pociąg osobowy wpadł in a pociąg tow.a.?'O"
wy.
n6lll

J;.

likwi atorzJ „Europ1

i.

Katastrofa

11

chcesz ~ pięlł.na,?

uiqwajrnydrtt ·

roli op·ekunów ubezpieczeniowych

.........___,D~RKOPALHE

1

U11iłowania Inspekcji Pracy w kie· "Europy" aa wybitnie przyjaciels\c
runku zl~widowan.ia za~arg~ w to.; i kurtuaz,YJD• at.mosferę ja.ka pano ·
warzys.w1e lJbezp1ccz.en ,,l!:uropa wala zwyide między zarządem to
pozostają w rlalsz,t m ciągu bezsku· warzystwa a pracownikami. Jest te
.eczne. Na odbytej w sobotę, obu· tym dziwniejsze, ie obecnie stara
;trounej l.>onicrcncJi w Okręgowy 111 się zarzqd „Europy„ przelr.011ywa<
.JUpektoracie 1'1·acy likwidatorą pu~ Inspektora Pracy o groinej
.
wypłacenia postawie strajkując) eh.
odmówili
„.Ku.ropy'·
Mctoay p. Goldmana. których pról>
}tzyznanych je11Zcze w, ~tyczniu ~.r.
;oku odpraw w W) sokosc1 Jedno.cue. kę przedstawił nam powvtej zanąd
;.ęczneJ pensji l.ll kaL.dy pncpraco- Związku l'racowni.k.ow Ubezpieęzc.
niowych nie wyczerpuj11 w żadnym
Jany rok.
Zarzqd „Europy" w ~alszym t;ill: w_rpadku po.my;słowości . łik~l.dato
·u wprawdzie 11tara się wszellum1 row, wskazuJlł Jednak ruezb1c1e na
wykazn~ wyr~źn~ :r.lq w~lę. icli i na t'h~ć wy-1
mies:c.nymi sposouami
.ragmenie załatwienia zatarga na stAw1cn1a stra1ku111cych, ,.hoatemPA~ls;
~rndze polubownej, z przylu-ości4 do wiatrur<
,ednnk stwierdzić należy, że wysu·
a1te pomysły obliczone Il} tylko na
uiiwnwć oknpnjących za.kład pra·
~ownikow i sdlł faktu :r.awodz11 11a·
~z ieje likwidatorów.
Celen. wyja.n1en;a kwestii wysn· łńtymne 1ozmowy lkSd z Czytelnika ni
.~nycJ& pr.:.cz zarząd „Europy'" pre
.o-zycYJ, zg1osiliśmy &i~ do Związku
Ubezpieezeniowych
l racowaików
.lzeczypospolitej Polskiej.
- l'omiJajqc już fikcyjność i nie·
realność tych propozyey j - odpowie
Więc cóż llle pozwala mi się z ni11
P. „WŁADZb.1„ prosi nas o zana.
Jz:leli nam uhczp:eczenlowey - pod
kreślić mailimy, fnkt, że stanowią uzowanie jego stoi;anku do ukoch:a· rozstać? ł'nyznać się nawet mu·
one nie krok do polu,hownego załat- nej niewiasty, którą ..tak opisuje: sr.t;. że bard1.;o hl m pHgnął zosU&Ć
wienia zatargu, :tie przeciwnie pruw „J.st córką rzemie~lnlka. l9-letni11 jeJ mężem i być z niq szczęśliwy,
niczy adwokacki tnck, zmierzając,- b!ondyn.kq, bardzo przystojnlł- Je· ale bar~o wątpię o tym, czy to
żeli chodzi o stronę duchow,, to ta możliwe. Z drugiej &trony ws:takte
d-0 óstateczncgo pokonania nas.
te tak jest w istocie, możemy to pozostawia wiele do życzenia. Jest serce ml się kraje na myśl, te hę.
natychmiast udowodnić. Pr~cisnii:· aieinteligentna. wato edukowana, dzie nnle:iała do in.ncę:o, kogo inne.
ci do mnru likwidatorzy „Euro.I?>'„ uiesposób z lli11 prowadzić rzeczo· go całowała, Wła w lnllycll ramio.
opuhllkowali ostatmo komu111k11l wej rozmowy. Sit to &1'ntki aiedo· nach.
Co do małe, mam lat ~. jeste•
wyjaśniaj 11cy n:ekomo przyczyny i;eniania nauki, od której stroniła.
jest wi~ malowau11 pu.stq lal11 (choć wysokim prqstojnym blondynem.
zatargu z pracownikami.
Oświi.dczouo więc, że odmowa wy jej z tym bardzo do twarzr). Łączy bardzo towarzyskim i ogólnie lll·
płacenia okupnjqcym pracownikom mnie z aiq przyjaiń od niemal ro.. l>ianym przez zaprzyjaśnione &e
odpraw dyktowim• jest W)łąeznie ku. Spot~kałiśmy się na mieście mnq kobiety. Jednak żadna E nic~
interesem ubezpieczonych. którzy lub a mnie w kawalerce. Miałem nie odpowiad• mi na ioni;, żadne/
byliby przy innyn& rozwi 4zaniu za- d11.ż4 przyjemność, gdy we wzajem- z nieb nie pra.;nę, tylko ł.'ł j~
targu narnienj na poważne straty. n~ m uścisku usta nasze zwierały Więc jak.te mam postąpićl
• *
Takie same zresztą oświadczenia się w pocałunku. Te najniewinniej
To bardzo dobrze. te Pan łak tła·
przeslah panowie Goldman l Wie- sze, zreszi4 - pieszczoty i iane zarannie przepuszcza przez filtr rozczorkowski pod adresem wszystkich lety przywiązały mnie do aiej.
Jednak. gdy się etnqsnę I trzdwo enJku r.we u<:zucia. Powoduje, co
nbezpieczonych.
- A jak się w Istocie przedstawia wsqstko roLważ~ lytam się siebie, prawda. ow._ rozterkę duchowi\. ale
ta rola opickuńua „Eu.ropy„ uatl co właściwie w nle widzę. Ani lJo. wyjdz.i~ Panu o.a dobre. Wydaje
gata, ui wyksztn,coaa, nni dobra mi 11ię, ~ .kuro a wielu kobiet tę
abezpieczonymH
- świadczyć o tym najlepiej mo gos11odyni. nic robić nie umie, 11ie właśuie P:tn wybrał, nie należy teJ
te fakt, że zainteresował się ni11 chce pracować. Dletego traci w my'li }M?rzucać.
MU& Pu jej tylko u§wiadomi~
dużo wcześnieł, jeszcze przed atraj. moich oczach wiele, ale tylko de
kiem oku pacy snym pan sędzia ślcd chwili, gdy znów przy jdr;ie do mnie ie będzie musiała ~ekać z rualieiiezy, przepr:>wadznjqc rewlzj~ l Dll· i pozwolim7 sobie na· tros~ę pie- stwe.m. póki Pan n.ie ukończy stu·
diów. Pr.zez ten C'..ttU źaś niech Pan
k11znJ11c opieczętowanie kslc;g1 towa szczot.
Dziwię się, dlaczege nie megę się nad nil\ trochę popracuje. Pros.zę się
rzystwa. "I. racji tych własnie za.
strzeżeń sędziego śJedczego cały z nią rozstac. Kilka razy już to so- starać wznieść jq do swego poziomajątek Europr został oddany do ble postanawiałem, a jednak coś mu du.chow ego. Uczyć, nad u wuć
Urzędu mnie nieustannie pchato do niej. Kił ogłady, wpływa~ na j~j charakter,
!!yspozy~ji Panstwowego
ka razy toż gniewaliśmy się ze ~o· słowem, urabiać sobie według eweKontroli Ubezpieczeń.
- W jaki :r;ntem ~s6b doszło do bą, ale po tym jnkoś godziliśmy 11i~ go upodobaniL
Jeżeli ta pani Pana prawdziwie
tego, że w dlllu 18 s cznia. jeszcze Jest troch~ zazdrosna, doD.1.llga się
przed pTojektownną ikwidncjq, do· wyłącznoic1. Gdy zacząłem ją nie· kocha (nie tylko zmrslami), to bę·
szło do kc.nkretnego zawarcia umo- co zaniedbywać, widując się z in· dzie z tego bardzo szczęśliwa i P°"
wy o wynłacie odpT8w? - pytamy. 'nymi, za"'rozita mi zerwaniem. Do· !tara się dost09!>wn~ do Pańskich
- wialnie to jest ciekawe. Sta- dała, że f ta~ Jej mężem n!e J?ę~ęz wyma~nń, k.orz~aó 'z . .r~ńs.lcich
nowisko zarządu było wówczas zu. bo musi wysśc za ~ąż naJpÓ:ll?'&eJ ws.kar-owek. No 1 oczyw1śe1 e. z~o
pełnie odmienne a sam p. Goldman za dwa lata, ja zaś nie mam. zamiaru dzt 11ę czeka~ at Pan sko(!c~y s;tu·
oświadczył pr:aeiatawieiełom pncow wer;emiej, niż skończ~ naukl a do di!'. To będzie dowodem Jf'.J .m1ło
ników i nnsz:cgo Z'"ittzku, że jego tege czasu mn!ł jesz~e '?Plynqć ze śc1 , i wtedy doradzam malzen9two
zdaniem pracownicy muszlł otrz:y., sześć Int. Ale i w oFołe rue uważam z n111. Ale t:i:lko yr tyt.n ~ypa ku.
mnć odprawy, choćby je miał wypla za możliwe zostać fej mężem, gdy~ł Gdy n!e u1a~n1 dobre) w~ i zbyt wiele nu dzie i rótnie charak- rozstać Slę z ftlą. lm prędzeJ, tym
cić z własnej kieszeni
eowołT,wal lit teł ;...,.... arqd tera. upCNObiaia i W)"b&łałceni-. lepiej.
I
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Oszustwo p mysłowego perl umlarza
Jak pra ziwa ode

Po'e

&ozy u.I. Mairszałkowslkiej czy po krótkiej egzysłienejt !O
:135 w Wa.l'ISzatW'ie mieś.cil się stała zl.i.kwidowana z wiel!kimaigazym.„ per.fuimoe~jm:~ P.. L mi stirata.m.i dostawrow.
,..Korona , lkrb6rego rWił.a.SOliCle
Tym razem wr74d skaThowy
lem hył J.a'k6h AlhMm. Il.ozen- kroremu nateżały &ię maaaie
"-~
<J l· ,~ ··~' sumy z tyitułu p0daitk6w, zdoJJ<>.L<t;
.
'~;i~'j:~··
P~ kirótkiej e.gzysit:e~ji, ~a taa zahe~ieczye w po.rę' 8WOgazyn wa~krlll~ował. ~ dot: je preben.sje. Rozef.lber,g0W1i
kliwie odbiło się na k1esren1
d.osta"WCÓW.
Nie o1!rzyma:ł zajęto znaczny zapas w~
kolońskie.iokoło
„BiJOU
rówm.ież &11i g.rosza urząd skar wa1rfości
3000de Paria·.
Sekwestrator skarhOW'Y' obowy.
Na miejscu "Koirony po- pieczętował wodę koloMlc" i
wstała now:i. ~erfa. p. I. pozostawił M n&ra'Zie pod oRa.mona". „Ramona" okazała pie•ką wlaścidela firmy.
się godną „Korony", to mar
Rozemhel'lg postn:n()Wil wów-

dzłł

do D~ e:tanu.
Pozornie
IUC aę nie
zmieniło. Woda kolońska
miała
ten
sam wyglilłlCL ło samo ~owanie, ty~o już ,nió posiada·
la zapa.ch1L Wydob}"Ul w ta.k.
spryl!ny SJ>!>S6h oryginaillt1
wodę R~ sprzei:Ltlł in-

H

I

/la

W1~n·

„

uduału \I

yr ~l!i.i ipM-yigotowmia do
U!l'OCZylStości Jmr()(l)Jacyjnyoh
są w peł:nii, a ten. który miał
stać w ioh ośrodku,
hylyks.kr&
-L-.
Edward V1II, ~ny
iązę
Wii~r. sto1.na uib~ziu. Książe. Wi!OOsM m:1e b~me b11ał udiziału
k01rona>CJl w.idz.a.
hTata, na„
wiei w w
chairalkruetoo
Omym.a.ł

wprawdzie zaprO•S'Zena koronaoję_ i to w ha;r<Ji7.0
ceNUnaruia.lny sposób.
Pewnego dnia przybył do nie-

J!i<{

go .~ A~ii ~jalny kro:rier
.kwólew5'1ci w 'fowaTZysilwie
d'\\"Óch her-OILOOW" i wręczył mru
'dużą pa.oikę, nos,zącą wid:kie
pieczęcie królewskie. W paczoo bej 21I1&_idowal się pengamial, na kiórym krió'l pros.ił
,Jtikodh&00g0 brata", ahy za~ sw-ią obecnością u:ro~ści k&rona.cy·jm.e.

· .•Ukooh&ny brait„ p~zyit~ł
łist, ipodaił ~kę k:um1er0Wł,
prosił go, ahy ajadlł z llliim obiad., pOileci:ł nalka:nmić herol<l\&w„ a .nia~ie napiisał do

'killóla na zwylclym a-rku.szu
paipiero, że nie.stety nie hęd:zie
mógl wziąć ndzwu w korona-

sor 11·e wez·111·e
'Ili.el

,przyjazdów do Wiied·mia.
Jest naira~ooy na ro. a.by .na
ka.żd-yun. kroku czyhaLi na in!ie,go d:ziienmilkarl'Ze i fOtt:ogiria.fo-

.

wiie.

.

, ~alk TeaJglllje puil)Uie.:zn.ość :wie
1127:sk!l na to, Orly .sibyka s·1ę z
b1ęcM1m,
wskazuJC
n.asha>uwypadek.
PeW\Dleig<>
dnia

jącv

były

król prz)'lhył do .IDJUZOOm
rn-zyrodnlczego. Gdy wszedł
dlo pierw<Srej sali, ZJgiromadzo~
na ptuibli<mn.ość poZl111ała go.
Od ra21u mik.ło u niej mintere.sowanie dla wystawion-ych
trum okazów i oozy wszwakioh
skierowały się na znakomite·
go gościa. Książ-ę iJ>rrez kilka
ohwil hruwił w sali, a następnie wdał się do następnej. Puhli'ClZllość l'!UlSzyła za nim. Wów.czas .f.eden z towatrzyszy
k.clięcia odwrócił .się i po-pro·
s~ pu.hliczn.oś~, aby 1?'°.zoetaw1la znakomłtiego gos>CJ.a w
sp<>k()ljm i y>oz;woli.ła DllU. za21Ilajomić się z.e zgromadzony·
mi w mwz;eurm. boigaictwami„
Profilly tej nie po'W'ini.e'll był
powtórtzyć dwa razy. Puhlicznoś~ ~ozostawila księcia w
spokoju i iznów skierowała
s"\'16 zaiiniteresowttin.ia. na wystawione w sali okazy.
Podobny '\v-ytpadek z:dareyl

oj;i, ponieważ bairdro ważne
spraiwy zatr:cylll!Ują go po.za
gu-am.icanni kra:ju. Opowiada'ją w W.i edniu, że książe Wind
s-O'r wysłał J.ist ~ i to w się ró~eż W: w-y:koń~za~l\zwykłej kopercie, z korroną cym !!Hę oheon.1e wiodienski.m
.kisiiąiżęcą (tego rodizaJu ikoper~ p.ałaicm rndiowym.. Dyrekreja
ey książę niedawm.o zamówiił)., radia ur:z.ądxiła w wykończaWiedeńazycy zwolna prz-y- j~cym się gimnchu pokaa. diła
.J
u
~.n 1·a1·ą,si.ę do
. swe.~-0 uo.
- prasy. O znaiezo.n~ dn.ia. h y1~.
- · · J ~__ .J...
'stojn.eiro
gosc1a, 1 do WJJ •zea:na tam pr>l.le'Ur.5taw1eie
•.i:ra](l'WeJ
w nU: diobrego majomego. i 1za:graniicznej p.rasy, kitóryeh
Poprzednio, gdy przyjeż.d.ZaJ o.prowadza.Li po gmnd1u in.tyilu jako ksi~ W alii ezy jako niewwie.
:klrol W1ellciej Brytanii, &·
Nagle ~?6d dz~m-iy
my ciekruwś'kicli gromadiził-y powstaJ:o porus2'em.ie. Pri.~ył
s~ę na uHcadt, a d Ziienni!k.i po- t.am bowiem .również kai1tżę
da:wały d01klidntie. gdzie ma- Windsor w towarZ'}'l3tiwie IJWle•
komi±y gość wyjeżdża.!, g kim go sek:ire.tarm. :Kl&ił\'żę otft-yprze.bywał i ja.k sipędził dirień. mal zapr'oszeniie na zwiedzaA gdly pxizyjeob.ał ttittaj po nie palaou radiowego. Dowiezrrecrenm s-ię korony, u11cier dziawszy się, ile dyrekcja rakawńenie mcLności jego osohą dia 111rz.ądz.a. pokaz dla prruiy,
było jeszcre wię!ksre, był prze postanowił udać się tam tego
ci.ez boharterem .sens-acyjne~o samsigo dnia., a.by nie nairażać
l"()Jlla.ntSU, bil~a1l0 wi((C za ntm inżynieów illa 11rzą~renie ~ei z ci-eikawością ś1edrono za .cj.a1nego tpokamu dila niego.
ka?xłym jego krokiem.
Dzienn.Lkarze z po~u
. Ale obecnie zac!ekawie;iii~ wyitrzea:rez1ili oozy na doeitojjego:> 060bą coraz się ~nier
a-za. Książę .rest z tego Dilerwymowmiie za,d owolony. ma w
końcu spokój, może bez naTaU
;ben.i.a si.ę na ciiekawość tłumo'w, J·eździć koimo w ~o1ica.eh iamku Enzesfel<L.J_ga-ać KRAKóW W Balicach
w golfa, w tennisa i U'UWWaĆ K k
:1.
hł
ra· owem.
gTOZllly
sl"' na ~eahaid::Ai ł odlzią po
__ 1___wy.uuc
.J :_
• cli
"
pozar w uw..JlllUOWama . gosipo
?'recze. Podczas jego częstych dar~ Nowaokego. qgień gwał
town1e ro:z.szerzyił 1S1ę n.a. hudym.ki gospodareze i sąsiednie
C'lYTAJCIE tłomy mieszkalne i zahudowania ~od.ar:~GJ.o.zię połio0einia poiwię-1mszał
sillny wiailr. iNai mriejisoe pr·z ybyła wlkrótce zaalia rmowana
~to~ .
.t~aż ~'lbl z Krakowa, 1tt6,.
1
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a na zak·•cz--zVII
.:;nn::

~paltll Ją

lft'U

D& willi Be!!nalJ'da Aretther- ze 1Jfodriej6w zapropoinow.ał
p w OtiWIOClki~ (żetr&JM~eig"O- „faje.~:·. Złorż01110 na .s·t.os
12) ~ nieohecnoeci do- bzeela., ~ ~zęt_y, posctel

apl~aM w.s~ie m.iet!z- Na nttrnek ~i.ei5'Zyla miej.

zabiera~ g~.

seo'Wtt • sil11:1ż ~.ioiwl'; która
i różnie l"L'(')Czy.
:p& d:tm2!s.ze:r aikc)l poza-r nga.nego ~ośoia i nie studi.ałi 'WleaPo dóik<maati'll ralmnkai, zlo- si1a. W wii1li spłonią.I diach.
le oh1a§nień inżynierów. Ale clzieie, nriędą kMórymii 111u1.jSłl.
. .
•
rdY tylko pie~ze oszoło~ dowal'y sił'! tłWie kobi6ty, zaiłlr'arfy na1"8.izie jes'ZIC'T.le .me
imienie min~" radal.; że :ni~ siedli do 111'•.m;, suł.e zakra- Sfl
._,_~·~pomm.1am>eJ
wsryis~y h?·~
~
~...,
....
"
U
~.,;.eirey
WUI.tl
dosbrtz~gają ~ prz.ybył, i z pianej alkoholem.. mit.a pue- bMW
W
.
·
u.wa:gfl preys)uduwali się 6ło- oMt!;'ft.ęl<& iJję kilka ~n. . .
~ "';'
aTszawie. _ •
wam oprO'\vadu,j„;c'Y'oh_idh i'll.Gdy t&w-a~~ .zł~z:le1·
Pel1<!fa ~ziczęł.a. C!ll1C'llglCZD18
żynierów.
......
_ _ _ _ _ _ _· _·_;._sk!~
_ _~hanJeliłe
_ _ _ _ _s.oh~.
_ _ JedeD'
_ _ _~edizen1e.
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Cenne stcrzrpce
Strldi11riusa
.
lortelent
no1119DJ

llówn.i~ i tak rwani prze..
biegli ludzie interesu dajll, się
nabrać, gdy tylko gangsterom
uda się osłMżnie postępować
i :podrażnić żądzę posiadania
s'"'Ych ofiar. O tym mógł przekonać się na własnej skórze pe
wien wła~ciciel restauracji w
Nowym Jorku.
Przed leilk<>ma dniami do restauraeji przybył jakiś młoch:ieniec, którv trzymał w ręku. f utera.ł ze ~krz-ypcami, i ab
sfalował e()Ś do zjedzenia. Gdy

9an9steró111

spożył p&siłek !!twierdZ'l1 z pirze pozmtawił ~rzypce w restaurażoniem, że _zapomniał p~>rl- rarji.
monetki w domu i że nić ma
Jeden z obecnych w lokalu
przy sobie pieniędry .. Za~o~u- rości, elegancko obrany pan,

nikował ł<' kelnero'~ OSWia~czajqe, że ja"lt członkiem orik1e
stry pewne~ nocnego lokalu,
dobrze r.a:rabia i że drobna suma którlł jest winiC?t, nie J!rze
pn~ie. Kelner poprosil właścicleln. Ten oświadczył, że zatrzyma skrzypce do tego czasn
aż młodzieniec uiści naleiność
Mtod:t:ien.iee zgodził się na to i

zauwaeył
skrzYPce stojące
przy bufecie i zainteresował
się nimi. Wła~foiciel pozwolił
mu. je obejrzeć i ten po chwili
tJŚWiadczył z zadziwienfom. że
Jest to niezwykły instrument,
j~3t to prawdziwy Strad.ivantt5 pochodzący z tego okresu.
gdy mistrz tworzył swe najlep
SR skrzypce, i że je...IO!f gotów
.r:BE!_acić za nie 10,000 dolarów.
Właściciel wahał się i popro
sił o dzień do namysłu. Gość
.
zaś cheet:c podkreślić, że rzeczy
wfkie pragnie nabyć skrzypce wręczył mu 1000 dolarów
ni1t. Mi.,dey małżonkami dosz- jak1) zadatek, zaznaczając, że
ło do tak gwałtownej h6jki, że ~urna ta ma mu być zwrócona.,
9łużiba i goście nie mogli .ich jeśli łramakcja nie dojdzie da
rozłqezyć.
skutku.
·
Nagle pani Lanca wyclała
p 8 .k·lk
d . h . 'ł
1
prz-"z'l1·.,.,,,.
-•z'
ho- rest
u mac
się w
...„„ .. J o'--z-L'AI „.....
'"""'1'
··
ł • ·ZJltWl
· 1 kr
··1·em
odrrPyzł J'e1' no·. Pod-al!'
awracp
w
asciCie
s
zy.
„
o·
"
..,...
piec i popro!ił 0 ich zwrot. Go·
gdy nieszczęśliwll przewiezio- !!p<)darz oświadczył mu, że pra
no do 9Zpiłf!la, pa.na Lmcę oo- gnie uczyć gry na skrzypcach
prowadzono do UC.9rlu. Spf'a- !rwego synka i chętnieby nahył
wa ta oparła się«> sitd. Poeae ten instrument u 200 dola.rów.
downna pani Lane.a ttt.dała 200 Młodzieniec nie chciał się na to
!ys. franków Gdszkodowaaia. zaodzić, twierdził bowiem, że
Uważał.a, że tylko ta suma po- 8krzypcc Ilf\ starł} pami1ttklł TO
zwoli jej zapomnieć o h6l'8, Jia- d~~ kt6rą odziedziczył }>«'
kiego doznała. Pan Lanea zaś OJCU. yP6r ten rozpalił właści
okazał skruchę i owwiadczył eiela, który z każdą chwilą o..
sędziemu:
fiarowa.ł większl\ sumę, aż w
- żona tak mi dokueeyła, końcu .r;aproponował 5000 do.że !'Z11Ciłem się nn nil\, o~ larów. Tak wielkiej sumie mio
rzyłem usta i zacząłem gryźć. dzieniec nie mógł się oprzeć i
nie zdając sobie sprawy co re sprzedał skrzypce. Właściciel
bię. Bardzo żałuję mego czynu był z tej transakcj,i niewymow
i pozwolę wycittć sobie kawal nte zadowolony. Liczył homięsa, a•b y żona znów odzyskn wiem, że za.robi na czysto
5000
ła nos.
dol, przecież gość, który mu
P~ewodnicząey sąd'U nie dał 1000 dolarów. zadntku, ochciał się jednak z~zić na te fiąrował mu za nie 10.000 dola
~rodzaju tranMkcję i skazał r6w. Radość J·A....,. nie trwała
Wł h
·
b f Isk·
dnak
--c~
~tza Jt;g8. ~ 1~ i 5Y!ił je ł
długo. Pan, który wręna „ lai a więz1en.ta l zasqu.Zl czy mu zadatek, nie po.kazy~
10().000 wał .się. To zaniepokoiło właśrnaranKow
_rzecz
,_, pani
.;..]_ k oLan.ea
d owania.
.
. Ia. udał ~ię do magazynu
ornsz.
cicie
z in.strumentami muzycznymi
DOBRA OPINIA
i zapytał, jaką wartość posiadaiłl tepce. Oświadczono
Ib i Ygrek spotkali się aa ma.
ltst to zwykły instruulicy.
meut.
ory można dOstać za
- Ha, mT81.ałem, W 1\Rllatt 2()() doł.uów.
- ~al Ilks..
Chciwy właściciel,
który
- Czemu?
pnypusziee.ł, że nabierze bied
- :& ~ kłoś ~ia.ł nego ~ka. sam. został, na• hercbt .....- • łabi8.
Jmmy 1 l!łr.lcił ~ dolPów.

Od,,.r••z#
1'.onle nos
7
7
I zapłacił za to 1oo tys. frank GW
Do czego mote dopTOWadzić
zazdrość mężczyzny, wykazuje niezwykły proces, kt6ry odbył się w tych dniach w Paryżu. Bohaterem procesu był
Wł och , Wiktor Lanca, kt6ry
da ł nę
· pen.1~
·-~L
swemu bu.Jll&mu temperament~
Pewnego dnia Lanca wykrył, że żona. zdradza r;o z mężem sioetry. Wtoeh. utychmiast zaskariył żonę_ do Sfldtt,
który skazał ją i jej kochanka
na grzywnę po~> franków. Za
raz po rozprawie •owej paistwo Lanea uda.li ri9 do małej
restauracyjki u obiad.
Podcza1 posiłku rozmowa ze
szła mów na temał wiaN>łamstwa pani Lanca. Rozmowa z
każdl\ chwilą pąy_hierała na
ostrości. W końcu Włoch został
wyprowadzony z równowagi
argum.entallli :małżonki. Zerwal się z miej!lca i rzucił się na

SI:arzec W pIonnen
• iICh
podczas grotnego po•aru
'

pod' ira ~lalazlok-:i-.
,_anować s....:11...•
a..

Wesołe Wiadomości

W okolicy 8tae.ii
na
linii Perigneux - Agen zapaliły się
progi kolejowe od iskry lokomotywy n.a przestrz~ 2QO
mitr.

r~
~~~·:!~~d:i~J:
aha.mi ~~=n.;~~~
dvZWt :we~c.iowyclt, ab1egę1ii,
llm>M:~ z s-Othą tu.py.

„.. ·
uroczrstosc1acb
.ko....,..Jnr...
•VIRn• '"
·

PARYŻ.

Versat1111es,

czas wywieść w
~ nJllll składnikom.
skarbowy. Zręczn.ie poottwiePo pe~ oz.asie urząd
Ogień JY.>dsyoany przez sil·
rai butelki z w~ powyle- skal'lhowy Za.brał zaj~ wo- ny wiatr, przerzucił się__ nawat orn1oa11D4 zawairtość do dę i dopiero wó.wiczas pueko- st~ie na pobliski las. Poi.ar
b\a.szaoek. ~r6im.ione bu- D.&n.o ~ o nJehywa.łym Ołl!ZU- .mi8zez:orl 15 ha lll'!u.
telki napebnił ~.imwl lek- strwie polłumiarza.
Dznęki wysiłkom sfraży poko zaharwionll wOd4, a nutęp W14dze sk~ ~ły urne.J i żandarmerii, zdołana
ni zakorkował je i dop.rowa· docłuxlmnie.
egień ugasić.

u.

Ksia•e

wwode

kolońska zamieniał

Straszny po2ar

pt'Żar

W

czasie

o;

...:T.

:r"u.cll\0.1"

izowa~
pożaru mieszkańcy

~ obj·~o ploonieniatmi domostwia Nowaeikie,o z trudem

U3:lli z życiem. ,p !zy azym 70lołlni Me.l'O!Szek Nowacki do-

mal ci~ch popa.mień i odwie
zieny metal do s~ilaila w Krs
koiwe.
·
· Straty, ~ ogr6łem .te.

30.000. d..

„

tt

,Str.

Krawcy póida śladem szewców (J)RAfll(J)E nDGI
.„
r:-esol9
•• •ąc1:d ieśli nie zostanie padpisana umowa zbiorowa KłDJA_CE -~DC.l~KI
me

~ czasu na konfen:ncji
wap6liiej w m.pekitoiiacie pra·
~ zostal ustanowiony cennik
według którego przedaięhiorcy krawieccy mieli płacić roPan Teofil~-.v -1.owa7
bOtnikom. i Chałucmikom.
·-;, w "4&
Cennik ten, przewiduj~
ioletniego ayniu ewego ai
ki;d'!'i:,~~rz=e~~ trzY, btegorie pracowmków

jest honorowany, wobec
czego org8lllizacje robotników
k.M.wieokich rozpoczęły akcję
<P.f:>.cą na celu zaw.aircie umowy, amorowej w krawiectwie.
.
.
w~aj w łej sprawie od·
bJlla łrię konferencja w Komi·

Nauka
L- OSI/
rac h un„

·:ii:t~kr~ch~~:t ni:,~~

Dzi' w Sądzie Okręgowym
będziesz prze~rany. Czy przy
zmianie na drobne, ez:y przy w Warszawie ~ się
wi'elki' proces O> afere PPoollskoP łaceniu rachunku w knajpie
-„
·
- byle łachu4ra w b utelkę Qę

uczi syna sztuk.i liczenia.
I zie na przykl ad z sy nkiem
uliCłl i widzi, że dwóch osobników się bije.
Pan Teofil natychmiast nl'7.e
y--:pych,a się ~ przez ~omadę
gapiow. !łtaJe z • s~1em ~v
pierwszym. rzędzie 1 wyda1e
polecenie.
- Licz synuś ile razy ten
mniejszy po mordzie dostanie,
A ile razy ten większy.
Synek ~czy pilnie J.. g~y bój.
ka się koncz.y, podaje OJCU re~tał.
- Tato! Ten mniejszy do..tal 9 razy, ten większy 7.
_ Dobrze ayuu8J - chwali

~Teofil

- A teraz oblicz ile się razem po mordzie nakładli.

*••

Poniewał ilość uderzeń przy

b6jce ulicznej nie przekracza

zwykle dwudziestu. więe pllll
Teofil zaczął się rozglądać za
obiektem, na którym mó.dhy
uczyć ayna cyfr więk..~ycli.
I pewnego rą.;ru wa.lazł odpow1edni obiekt. Siedział mianowie.ie z synem w ogrodzie.
Na lłpiednej lawce zauważył
jegomości.a z olbrzymi4 ilością
piegów na twarzy.
- Tu będzie co U.czyc! -k
·
ucieszy ł się pan T eofil 1 ws asą,•
piegowatego
zał synkowi
siada.

- Usiądź Tadziu obok tego
na
pana i oblicz, ile ma pi&!!ÓW
~
twarzy do kołnierzyka. Na
.nosie i uszach nie licz., bo to
już będzie za dużo. Jak obliczysz dokładnie, dostaniesz
. .
•
.
piernika.
Tadzio usiadł na sąs1edme1
ławce i zaczął liczyć. Pie.gowaty jegomość zajęty czyta.
niem gazety nie zwracał na
ru~O uwnrc;·
wytrwale.
adzl·o 1•,.,...:t
\;-1.oy•
'--yknął w pe!
Tato
.11.r.t.ó
• wnej chwili. - Tu są trzy pie„1• w kupi·e. Nie wiem. "'FV
- .I to
„Za
'I eden liczyć, czy za trzy.
L1·cz. -·
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pora-

więc
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tata
uśmiech
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"'"'.•,

zł.
•

,•.

Po tel mlecznel kqpiell
Natychmiastowa ulga .

elelld asdroVJiciel

"Glu:

Yrataruy

rade Saltrat

RodaD

dostawców -.--11,ladów l· wospuiei~ w eiapłej wo1lzio - br se,;
awdyć UDOHll•ll ai11 chmur• drob11ycla
ł'V\AA.
-1. k
k-1~
"'"'jowy......,,, tórzy umieli w . l>aloników tlanu. Naj1il11iejno bót. .
bezczelny sposób doprowadzić aóa i lr:oatok aatal11. 1d1 •i• i• 1aaany
w tej wiolca odiywcsoj. mlocsaef
do korupcji. urzędników.
Rozprawie przewOO.nieeyć =r:~~i;:i:~z·;·~:i:::r·::~~~~j:~
hc:due wiceprezes Posemkie- . HHarewano. Zbolała i otarto miojaee
wicz przy udziale s~ziów Ła- 1111 akojoao. Ta tlenowa woda prs„
aika do 8amep lronenia „jprHJcli
c· -'- .L
•
-1-!
edei•ków. Nieb_„1 moina i• odj,ł
S:m\,.lewicu i l\.:JlOWSJLego.
prok. palaami. Spachlisaa saika. Ob.wie
wnosi
CMkart.enie
apel. Olgierd Missuna oraz fHt wyrodne i aia ·~•ra. Cboduaie
pnriemnoaić-jak rdyby
Polskie Kole. 1prawia
pprak. Flot""'1ki
aiały 1knydła. Sal trat Rodell jen
"~
za....<.iiąpianc selecany prus lekany 1peejaliatów.
Pahstwowe,
je
pnez P~ratorię Generalni\ Do nebye1a pod rwaraącj~ w aptekach.
w osobie radcy Fuchsówny, 1kładaeh aptecznych i Derfumariach.
popierać będą olbnymie I»' r••BEZPŁATNY KUPONI
w6d.ztwo cywilne w kwOcie I NI• .iorp dłaiaj. Prseślom1 Cl I
Seltrat Redell dermo. Natycb- I
?',800.000 zt
miHtowa alra. Nadeślij n•swi•k• :
Oskarżonych bl'Oni kilku.na~.dti~ di{6!: "w!:~::;: 1
stu adwokatów: adw. BrokRundo, ł I Kaliaka 9. N•płu d:sii j„zcze.
Niedzielski,
nam,
Kanarek. Pot<Yk, Miedzianow·
ski. Maślanko, Lemkim i inn.
nośc:i

°°"

!
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sd:aim..
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mieli

złodz1De1·e

L'

na swych

sum ~ eniach

•
Do kootperatywy •.Łą.o:rmość„ czyn.ku pr~o.
pnzy ul Bema w Warszawje Ohaj, Fah~i.al: i Brodows'k.i,

~adH ,się nocą tU!Ż przed stauęli wcwraj _przed S~
Bożym N.a.rodumJem UJb. roik.u Okr~gowym. Uk.aizalo się, 06
złodzieje, lctlórzy zag.rahiiWtizy aba.j staLe hr.a.li u.dzia1 w róż·

skrzynię

it,,toniu., hertbaty j in
prziedm.ioty. zdo.J.a.11 w krót
kim czasie ł-U!p spieniiężyć.
Złodziejom wiid1ocmnie żal się
3robiło, że w sklepie porosta·
ły jeszcze i!D.n.e ~rZiedinioty i
postanowili wró~1ć, hy koope-raitywę zm.pehiie o~ołocić.
To &ię 6tało zg'U1bą modziejów, gidyż ioh na gorącym uJlle

Tad~io tym~. llcll6:re.mu
GIELD/ł
.bno,dno było liczyć - ~iegi na
odl.e~looć, rusiiłowa.ł Wll1źć właś Na waorajszych giełdach waluło
wycli trwała słabsu tendencja dla
cicielowd tpieg6w n.a !ko.Lana.
Obu.rzony jegom.oSć odep- waluty a.merykań.skiej.
Osłabienie dolaTa przypisu.je się
ohnął go gnie'W1Ilie.
zuó-wno wciąt trwającym w Stał
a-lk
•
A--1
nach Zjednoczonych 5 tra.jkom, ja.k i
się smSJ ll!C7JU
- vo.czeP.
Pan Teofil zmars~ył brwi. wzmożonemu importowi do Amery·
Ja.k pam się odzywa do ki, który powod11je zwiqk.swną pocł7:ieciaka? I za oo? Za ro, że ditt dolarów, ja.k wreszcie zbliżaniu
W .ALENCIA. ...;_ MiinisteNltń się ~}I trurystycznego, który . si"' do na.u.ki ~.amie?.-·
• •
-1
,
powuuen
I J szczegoln1e w tym raku - odpływie
hl
NR
"
wo Lotm1-ailwa a.o·nocn, ze 10 &a
a wyrarie się w powatnym
się TacLzmł l ie o tO~J
ś.rodków płatniczych ze Stanów Zje- molot~ z.ządowyoh zrrucilo
się z tym faoętem ohhozę.
d n~ lMotdewizy nie wykuały w_ezkoraJ Nraioo ~ bomhl
I stając w obronie wyaw.a.umorai e UL. .a
'Mfi o w
k.srlałoenia swego s~a, PD:D. powamiejazych zmian.
-ta i dworzec w T~avera.. ~&Teofil trza8DĄł właścic1.eła pie
ry został powaiżn10 .u&2'lkodizoRADIO
g6w wybijając mu ws~tkie
ny
zęby. Po czym wskazusąc sy- ·
11
Żbombardowsru) 1!6wnleż
nowi rozsypane na ziemi u~-:· 6 :S.!llGi~~!~1v'k~~so'~:vk"! :Jlt~~ś
Baidee Bl"i.- ~e
h1torrn•cJ·1·• ..1.
hienie dał mu n-0-we zad.!Ln1e. Dziennik poranny. 7.H •
•......,
a.worizec
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11.!0 Audycj,; dla 1zk6ł. U .OS „ Wobet. I stal~ocią,.r. Ok. godz.. 18. 0 ~
- p OlU pan W a za, l;>ro
"'·"'d
• d---·~-__,..J.
ó
k(ł -.nisze oblicz syn us ile tu lruch". (Plyity). 1UJ D:fennlk poludn!8" 1 _
wywiai :urw~,-....... ...-.
wy 1uo .,sicrzynlca rolnlcza". 16.00 W1•· roi&
'
~...
"" ,..--..!-...,....,
•
goi.podim::ze. 1s.1s Mola Ork. P. l. c__
e1omołc:i
r.
n
le·
Z"NW
p-L- - - 1600 .)ltotica I jej sprawy'•, M.10 "l..2'Y•!!' .;JUlll0&l.e?'r&, ~pairia;., '• '"l'-""•
·~I~.,
"'A
O'~'<JIUI. •• .I 1tult11ralna ~ollcy" . 16.11 „Skrzynka PKO .
Jia.16 cza&
ch,.,<lził z synem z 8(\dU i mó- 1uo ,Party toloAtury lmy Sollck" lłlłYl>fl·
17 t'lO Dni powszedni• 'paf11lwa l'.oiNa • ,,.., ~llka1y"' - audycfa „UJ'/'1!%11„ m.m .. ~
ffenbad\" _ łelloton 11\UZYClnY. JO.U
1lclcll"" - powlełt m6w10M. 17.15 Ludoll\if pa
Wił mu Z powa~q.":
WI ll:logo
T t
Ro:l'cl:t· Sonato wiolonczelowa •-molt.
„
li
•
J
I
·
T
•
o
""
uwar Konc.."1 ..,mtoniCEftY i
eze nau 1•. Wi;•zanld melodyj (płyt)"). 17.511
- obl !CZ a lU
22.50 „PoarJ,a ,.ia chronolo·
Lwowla.
iio.
co
Ul
„
'
f' "
d
•
kwa41raM peetycld. J:t.45 Munto
911( •zaw• w roku 1961" - mon<:>log„ : ....
z.ien.
ty
s--łz.ia dał tl).tusiowi
t iJ gadanka aktualna. 111.10 Prrem6w1on1• „.„ 14
od •
~
on.W~~Awa a· ,.._„~...- Pala ttłA
rownilr:a Olm190Wego Urzędu Wf I PW ziny, O
8 doba ma 24 g
,~---•
•
111.15 Wi!l<iom. sport»w•. 13.25 M.,,

złodziej·
nycll 'W)'!PNLWoacii
9k.ich i mają już za robą jed.ria
kową iilo.5ć wyro!k.ów k.arm:y1ch.
a mlanCYWicie po ~3.
I tymi ra.rem. Sąid _red~
wz~em złodziejów nstolS'Ulll
kowal się, s'ka7mjąc lk.a.00.ego
n.a 3 latia więzienii,a i na zam.
kn_jc;cie po •odbyciu kary w
zaJdaJ.zie dla niepOIJ>rarwm.ych.

Bomby sieia zniszczenie

Od.su.

dn=·

.P•„

,„

0

""

0

Grodno.

NA Ml~ IOSKl\.'-'CUIJ
OZWOHIA I DtWON~ I
llOCSO ZN~!!iRl8&U
~YNIGOl.I f

„

(płyty). 111.50 Pogadanka aktl!· CAucl)oc.fa. ptłl~ 1s.10 MuZyta· populatM
llłna. 19.oo „Dy1tutuJmy'". 19.20 „Rozlepi• I 1eiiywlcow11 tl•lyty}.

ryta lelcl:a

Tarapatq pana tatq
Gdy sit:

a

..

,_;

tygodni i ujawni niesłvcliane
llwzegół_y rabunkowej działał·

5

.•:;<

:.7:.

---•b
• WJlrOnOW karnrc
po Irzrnasc1e
lek- -1a11-.-----------------

el
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Belgijskiep Towarzystwa
p~egu.a.cji Drzewa s POdna 'lct6kładami koleJ·.nurv1Tł;
~ ·· 3 .......,
eych Skarb Państwa stracił
7,800.000 zł.

- . Ławę oskarżonycli mjmą
Odpowiednia ' dyrekt-Orzy Towarzymva Ry·
pasta do zebów szard Jacobini. Antoni HoppPft któ~ uprzednio zajmoqA-bi
k
_.,
NMf"' ~
wys ' ie stanowi:s o wicebnv'/tltJa& wał
prezesa Dvrekcji Wileńskiej
~bila
P.K.P„ prolmrent Gelhlum i
łl(bOlcr
wi,,..,.ieALYV w
i·nru,· arzehywaJ· ~-.J
niu o czasu wszczęcia: śledztwa. t. j. od hez mała dwóch
lat.
Poza łym ła·wę oskarżonych
zajmą różni funkcjonariusze
u.ież, żeby mu pomóc.
P.iegmY18lty jegomość otDo.żył kolejowi, którzy dzięki otrzy5azetę i ~uszyl 11ię m~- mywanym łapówkom ułatwiali oszukańczą działalność Pol.wjill.ie.
:- N~ i.pan sza.noWtllJ sie- sko-Belgijskiego Towairzystwa.
Łącznie w E'lłan oskarżenia
dzi SJ>Oko1me - poprosił pan
Teofil - Bo jalk pain 1ię ru- postawiono 22 osoby. Pierwosza, to piegi migają ii się no.hu tnie lista była znacznie większa. ale ieden spośród
n.eik. gubi.
ózef
- Jaki pa.n ma itrwteTes do torów Towarzystwa,
wa
moich !Piegów? - obu.rzyi się Glazer, zmarł w toku śl
i postępowanie względem niejegomość..
- żadnego interesu nie go umorzono, a następnie umo·m am - wyjaśni} ~ TeofiJ. rzono z amnestii sprawę w sto- Po _prostu uczę chłopa.ka li- sunku do 28 za.mieszanych w
czye. W domu mń-e ma.m co li- aferę. względem których orzeczyć, bo ~y1Sik.o w~r.zeda- .czona ~ara nie pnek.roczyłahy
ne, a że ill8. pańskiej tw.ar.zy ó miesięcy więzienia.
Rozprawa potnV'a około 6
jest oo rachować, więc ilror.zy-

zauwa..;......t że
_._.i...: L::;...lzi"e .:...!_.l'7•1aJ"1
• •
swu„
w.uW' U1('U
z tru- go<1Zllll
idzie1.oy.,.
Napoleon Sądek.
przysiadł się ·r ów·

A polll „,.....
iyn<>Wi liczenie

wnie

,r, --=--~
~f?!_~

ws u e a err z PO a amiIm-I oe1owrm1

rzecz. Ale nie tak

wychcxb:ąc z tego załmenia,
·że rachunki w życiu to grunt,
pan Teofil przy. k~dej. okazji

po

7.800.000
stracił dkl
Skarb
d •kI•
kI k f

~Tuf~%!ru. ~~
ważna, jak

Jl,ahija.

sariacie Rządu m. Warszawy. '.
O ile pertrik.tacje nie dopro- . ••
wadzą do wyników nie jest ~
wyłcloozony etrajik okupacyj•
ny. Stra~~ miałby się_ ro~
•:
· U h. m., o ile do
poczt\Ć
ł~su kwestia nie .będzie ;;!_

zrZ1UJCliły 40 hoonJb m.a k:olu:nm\
-'• •
~• .
z:.i.ozoną z 30 a'lllt c1ęza.roiwyui
i 5 samochodów oooOOW)"ĆIL
Prze=ąc in.ad wsią Robe-.
owi lotnicy ~ ·
.,.01,a0
t;:u ją 0rgiiiean ka.N!.hi.n.-Oiw mai.
szyno~ czymiis,c ogromne
~oszenia.
w soOO"'° w ezais.ie wa.llkt .-.
r..,.
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Ucieszne przygo~
Walentego Grypki

Str. I

en

c.

Jtewobicjon.iści dpiwRly obojw agentów ~lakich
umieściwszy fob w trum.n8.ch, prcr.en.ieśli do lodzi i ruazyli
w dól rzeki. P@ kilku godzi.nach złapala ich burza. Wynieśli

l

więc

J łodzi
stojącym na

i ukryli l'ię w aa wpół .rozwalonym
pustkowiu.
Oo tego domku wbiegł wkrotce pewien JR'Zemoozony
ChiOOzvk. który wvdał się t"ewolucjonistom po(łejrzany. W
pewncf chwili Chii\oz:.yk w~~l\ł 1 kieszeni czworokątny
jmiedtrrlot. stanął na progu, pocil\gill4ł &a ~ i i.ewolu~maiki nagle •incili wzrok.
trumny

domku.

„a2.
Hanoi-Sza n
triu.ulu je
Wń'Od ukryty_ch w domku rewolucłonisł6w wy-

buchła

panika. Nic nie widzieli dook<J\a siebie, nagle zostali pogrążeni w gęstych ciemnościach.
W ycią.gm.ęli rewolwery, chcąc strzelać. Alle jak
tu, w tak egipskich ciemnościach uczynić użytek
s broni? .Mogli przecież jeszcze strzelać do siebie.
Miimo to nie1którzy pociągnęli za cyngiel Zaraz
rozległY' się w domku j~ki. Dwaj rewolucj!)Iliści,
po,,trzeltmi ~rzez wł.a.sinych tlowmzyszy, zwalili &ię
DA podłogę 1 zaleli się krw.ią.
To jeszcze bardziej wzmogło panikę. Czuli się
jak ludzie, kłórzy nagle stracili w.zrok. Prz.e dc
W1Sz}\9ilkiim ogarnął ich przeogrODlllly strach, w ża
den SJ>05óh nie mogli zrozumieć co się stało. Czy
nieznajomy posindał taki aparat, który pozbawiał
ludzi wzroku? A możie użył gazu, jaki Etosow'ano
podczas wojny i który pozbawił wzroku dziesiątki
tysięcy żołnierzy 7

Ale przy tym nie odczuwali bólu w oczach, od-

nosili tylko takie wraiienie, jak gdyby nagle zale-

gła

niezwykle ciemna noc.
- Do dio.ska, co za straszny kawał uczylllil ten
n.ieznajomyl - myśleli zro~acz.eni rewolucjoniści.
- Przecież ten jiegoonośc od r&2lu wydał mi się
podejrzany-wtrącił jeden z ni-eh - od razu wam
~w.iOO:zia~ że Chińczyk ten jest agentem „Intelligence Service". Mieliście jednak tak miękkie
6erca. że nie mogliście zdecydować się na zabicie
NOSłlela

wa się biedaków,

Hanoi-Sza.n mial bardzo ostry wzrok, tak ostry,
z odległości kilkuset metrów dokładnie rozr6ż
niał ryey twarzy ludzkiej. I gdy orzyglądał się ludziom sledzącym w łodzi, w jednym z nich poznał
rewolucjonistę, którego niegdyś torturował w wię
zieniu pek·ińskim. Oskarżano go wówczas o r.t'll•
go. Teraz to się mści na nas.
ce-nie bOmhy na oficera angielskiego, a rewolucjoSłowa te jeszcze hardziej podhtll'Zyły Chińczy
ków. Wszystkich ogarnęło jedno pragnienie: ...._ nista nie chciał się do te•go przyznać.
- Sprawa zaczyna mi wyglądać podejrzanarzucić się na zdrajcę i zadusić go. Jedni dali nawet wyraz temu pragni.emu i rzucili się na do- poony&lał Hanoi-Szwn. - Na1e·ży jru.ż teraz ziwrócić
mniemanego nieznajomego, gdy w rzeczywistości b&o1mą uiwagit na tę rybacką łódź...
·
Hanoi-Szan nie opuścił już brzegu. Szyb~im
ujęłi za s·zyję swego towarz}'1iza.
- Pilnujcie trumien! - rozległ się nagłe okrzyk. kTotkiem. uedl w t.ę &aaną stironę, w którą podążała
łódź i nie spuszczał z niej oka. Nie ch cąc, aby go
Rewolucjoniści poszli za radą towarzys"Za, który wydal ten okrzyk. Po om.a.dcn zaczęli szukać spo.!'Łrzeżono z łodlJi, n.ie szedł tuż nad samym
trumien. W końcu dotarli do nich i otoczyli je ze brzegiem, a przedzierał się przez roonące na wywszystkich stron. Posłanowili nie ruszać się z miej- brzeżu krzaki.
9Ca, postanowili tu, na miejscu, czekać na dalszy
Gdy '\_\'Yhuchla burza, nie zwracał uwagi n~
bieg wypadków. Ale gdzie się pod.ział nieznajomy? rzęsisty deszcz„ a tylko jak czatujący na sWQjłf
Czy był on sam, czy też jego pomocnicy ukryli Eię ofi~~ kot. czyhał na rybacką łódź.
gdzieś w pobliżu?
W końcu rewolucjoniści dobi1i do brzegu i przeNie mogli jednak niczego się dowiedoZieć. Nie nieśli tr1ldllmy do na wpół ro7JWa1onego domkiu. Ha..
dochodził ich żaden obcy gł95. Nieznajomy milnoi-Szan mim.n.. szalejącej burzy rzucił się na rozczał jak zaklęty. A może on uciekł? B6g raczy wiemiękłą ziemię i po przez krzaki obserwował rewo.
dzieć, oo się z nim stało? A może znajdował się
lucjonistów.
gdiieś w pohliru?
Wskutek burzy nie mógł dosłyszeć o czym roz..
- Słuchaj psie, odezwij się - wykrzyknitJ je- mawiają między robą. Z tego względu pootanowiJ
den z rewolucjonistów.
przestąpić próg domku i. na miejscu stwierdzić, cz„
Rewolucjoniści niie otrzymali odpowiedzi. Dwaj
czasem ten orszak żałobny nie ma nic wspólnego
ciężko ranni jęczeli i błagali o pomoc. Ale w danej
z Anną Morette i Arturem Jam esem.
chwili było to niemożliwością. Jak można było
Dziwna myśl przemknęła mu bowiem prrez
przyjść komuś z pomocą, gdy nie można było dojmyśl, że w tych trumnach 2!Dajdują się zwłoki zarzeć ręki wyciągniętej przed siebie?
bitych szpiegów angiel~kich. Ponieważ mister
Sytuacja była straszna. Cale szczęście, że burza Thomas polecił sprowadzić szpiegów żywych lub
md.nl(la i że ·z trudem tir.zymaj(\JC &ię ścian, modina by- umarłych, poaanowił przek01J1ać się, ile prawdopoło wyjść przed domek. Nikt z nich jednak nie
dobieństwa było w jego przypuszczeniu.
odważył rię wyjść poza próg. Obawiali się boZ urywanych słów wypowiadanych łajemni
wjem, że nieznajomy przygutował gdzieś w pobli- ceym 82>eptem, jakie z domku doleciały do uszu
żu na nich zasadzkę i czyha tam na nich.
Hanoi-Szana, były bandyta doszedł do przekonaRewolucjoniści czynili wrażenie trzody owiiec.
nia, że w trumnach nie łeżą jaeyś zwykli umarli
Otaczające ich ciemności odebrały im pewność
Postanowił więc skorzystać z o.par!ltu, jaki wrę
"' siehi.e i zdolność skupienia myśli.
czył mu mister Thomas. Dzięki łemu niezwykłemu
A tymczMem Hanoi-Szan triumfował. Stał w aparatowi zdoła wprowa<kić zamieszanie wśród
odległości d21iesięciu kroków od domku i bez prze;r- · zebranych tu dziemęciu m«<_żczyzn. Podczas gdy ci
wy manipulmval swoim aparacikiem, którym ob- o...~atni będą starali się przebić prz.e'Z otaczające ich
chodiził się już lepiej 'od samego mi5ter Thomasa.
ciemności. on zbada kto leiv w trumnach ...
W jaki spooób Hanoi-Szan wpadł na trop re·
Dalszy ciąg jutro.

tam chce spróbować swzęścia.
Chcialbym się z niią ożenić,
mamo.
.uil.ość
Lady Beartirix odc:ruła. silme
kłucie w sercu. Lelkarz zaleDiodk i Viola wyisiedJ.i z om- śmioohał się ironioznie i !_PU.e- cil jej u.niiikać w.s·o olkiego silniilhusu o jeden przysta nek kąsean mówił o miłości. WE.ku- nieii,s.z·ego wzrusren.ia, ale tewcześniej i za zaoszczędzone łiek nag;łej śmierei .kuzyna, o- rn nie mogła pójść za jego
w ten spo5<i1> perusy klllpili pie- dziedzi c~! widlkie mie.nie i radlą.
czone Ka.sztany, ahy w pogod- tytuł. Wlk:ró.Lce oiienił się też z - Diidk, zahr<81Iliam ci żenić
nym nastroju zjeść je na ,,ich"' córką posła, B eatrixą,, która się z tą d:z:iewiczylllą. Oficer nie
ł.aiwoo w ogrodzie Pa'llSOlna. A- nie kochała męża, ale har.dizo pO!Winiien w talk młodym wiele dziś Dick wyczuł już w om- go poiwaiżała. W rQik po śhwie ik1u wstępoiwać w llWiązki mal-.
ni.bw;ie, że coś nie byłlO w po- wydała na świa.i syna, które- ileńskie, 1n1„-- ~ wówczas gdy irządku. śmiech Violli był wy- go malliJonlkio•wie !114Z1\V'ailii Di· cbie o ooL. .} itnaliieńistwo, a
muszony. W miliczeniu dmaiH dk'8Jtl.
w trym ~dlku...
do ławki ... ·
.
Zaraz po t,m Riclia-r4 prr.ew
- Jeśli obie stirony 6ię ko- Co~ jest lkoc.b.m1e? - za niósł się dlo Lonidymu. Nieraz cha.tą - rprrreriwał jej Di.Ok pytał D10k. .
.
zast·anawia.ł się n.ad t-ym, że w6wiczas matżeńsitiwo jest za.w
- Och, ~1ck - V:10l~ oparła ni~zie nie spotkał Violi. W sze dobre.
głowę na 1eg? rrunnenw - o- międzyczasie stała się ona
La;dy Beatrix opuścila połrzymaił81Dl w1eil1ką rotę w ope- sławą Londynu i w~wała kój. Udała się do gahinetiu
me, -~ ~ toul'lll~ do Au- w miejlscm\'~ej Ope.rize. ~Ale Ri- męża i oświadczyła mu ze tip).trralu, wirocę dopiero za rok. chard nie chciał tam się udać, kojem:
- Jest to n ie do pomyśle- obawiał się, że wtedy znów się
- ~hcus me ci o tym
n.ia - wy'h7ltJUsil.
w n im obudzi to, co musi da-ze- nie mówiła.iµ, teraz jed.riak
- Wiem o tym. Ale ja nie mać na dnie duszy.
muoStisz 0 W1sz}"Stkim się doiwiemam ani jeclnego peDllly, a ty ... P0W1I1eg<> <linia dowiedział !ię , dzieć. Wkrótce chyba umrę.
.Och, Dick, przecież nadarza ie Vio.1a wyiszła za mąż za
- Beatrixl
mi się WtS.pruniała okazija... a szlrookiego lorda i wil.ięła roz- - Wezwij lekatza i Pomńw
m~mo to nigdy jes1JCtie .nie by- brat ze sceiną.
z nim. Dl·a mnie to nie jest
ła.m tak niesllczęśliwa.
Mijały laita. Diielk stał się d 10- wiażne. O wiele ważniejs.ze
W ren SfPOStólb skońozy1a się rosłym mężczyzną i pewnego je.st to, że Diiek ob.ce ożeaiić się
iJ<o/Ha mi_losna Dicka i Vio~~· dni.a lady ~eai.rix musiała w_y z. aktov'ką. Za wszellką.~~ °!~
V101a pojechała d10 A11Stral11, sDUichać p1ef"W'&Ze wyz.nam.1e s1sz te1JD1u przes7Jkodz1c. Jesh
gdzie cieszyła się wielkim po- mił'OSne syina.
śmierć mi to UilJiemooliwi. ty
wodzeniem. Na®t~ie udała
- Jest akrt:orką. !Di8izywa się mu wybijie~z tein nierozs~y
się d-0 Ameryiki i dopiero po Dora, w_ystępuje pod EISle'Ud'o- zamiar z głl()w-y.
ki.tku latach, jako słynirua śp1e- niimem DQlriem. Dora Dorien.
Wieczorem tego dnia liadry'
wa-czka, wróciła do Londynm.. Czy to n1ie ładmie naZ1Wi~o?
Beatrix wyzionęła ducha.
Ale Dieka już tam n.ie było.
- Ba'Nlzo ł~dne. P1rawMqx>~
Prz.ez pewien c.zas Dick nie
Pracował wówczas w amhasa-,dobnie jej nazwisko -rodzinne wspominał o Dorze. Dopiero
dzie w Rio de Janeiro i stał u jest takie, że woiLi je zaiaić.
piątego dJnia oświadez-yl:
progu wspaniafej ka·riery. Je- Ale mamio, - wyikrzyk- Oj-cze, prredlstawi~ ci Dogo try·h ży~ia uilie,gł ~asa4tl1crej 'llął D~ck - Dora po~od.zi z rę.
.
.
.
7JDlianie. Na·zywal się Ricliard. dohriego domu. MU1S1 praco- Nic z łiego me będzie. Jebył gr7J007mym, ~p.rzejmym wać, gic)iyiż .jej ojciec &tracił ma śli ożenisz się z tą dziewozymłodzień.oem. krtóq ciW!e Ur- jątek. PonJeważ kocha scene.. ną. skońozY. &ie twoja kariera.

Pierwsz a

wolucjonistów?
Po opUBzczeniu gabinetu ~L<trłer Thomasa. za~ra:1
się do pracy i węszył w okolicach SzanghaJu i na
brzegu rzeki. Wiedział bowiem dobrze, że tam
bardzo częst.o zbirerają się rewolucjoniści i że tam
posiadają swoje kryiówki.
PiC'Wllego ra:zu, idl\C wzdłuż rzeki zauważył
płynł\Cfl po wodzie łódź :rybacką, na któr~j znajdowały się dwie trumny. Z początku sądził, że to
1JWy'kły po·grzeb. Gdy 'UIIllJera :rybak lJUh kt-oś z j~
~ rodzinv, krewni wiozą nieboszczyka rzeką do
Odległego od Szanghaju cmentarza, na którvm eh~
że

- Nie Gbchodzi mnie mo.ja'czy czymś w tym rod!za}n?
kariera! Chcia~ym ty•Ilko wie· - A ty ŻO<ną lkn„cfa SIZlkookiedzieć, czy jesteś przeciw temu go?
ZJWiązkowi, jes1i tak. •. - Dick - Byłam, nieda·wno owdourwał w .połowie zdania i ·o- wiałam. Ale dokąd jedziemy?
puścił I-o:kój, za.tirzasn~wszy
- Do najpię.kniejiSzego za·
za sobą dtrZIWi.
k~a na ziemi.
Richard chciał wiedzieć doZrozumiała co miał na myką.cl udał się syn. Opuścił ,więc śR Zaitirzymali wóz przed parmie~zkanie i podążył za nim. kiem PalJ'ISOna i udal'i się na po
Dick minął Nel~on Square i szuJdwam.ia „icli„ ławilti. Stała
wezedł do kasyna. Powietrze jes7J02le na tym samym miej·
w kas_y;nie było ciężilde jak sen ...
ołów. Richard stiracił tam syna
Riciliaro dopiel'10 o świci~
z OC7JU i cltciał już wyjść, gdy wrócił do domu. Był tale przenagle p·rzy je(łm~ zie stohl- pojony s-w.zęściem, ile omił ~
ków spostrzegł Violę. Od ich łrzebę wynurzenia się pr~
o!Jta~ sportlkania minęło kimś. Nagle etiainął naprzeciw
20 lat. Viola prawie~ się nie Dietka.
mnieniła. Stlllwtlała wiel:kie su- Wcale to nieładnie z two~
my i wygrywała. Obok niej jej strony. ojcze, że mnie s79ie
było wolne miejsce, kit6re za- gujesz.
.toąił.
- Wcale tego nie robię. Do- Oo za slJCzęścle ma pani! piero przed chwilą wróciłem
Czy przebywarnie w kasynie do domu. Przypuszczam, że
&prawia pani rprzyjoe1ll!tłość?
byłeś w towar~ystwie Dory.
- O, ta.k n.arwieif:. wielką.
-Tak jest. Nikomu nie po·
- Mnie rówinież, ale dięit- lJWo-tę mie•szać się w moje
nieJ siedr:iałbym z panią w om spraw)'!
nibusie.
- Czy jesteś pcrwtny, tie
Nie od razu zrozumiała sens pierwsza miłość jest n.ajsilj.e go słów, ale zaraz obrociła niejsza? - lekki uśimioch usiię, pr.zyj~zała IllJU się uważ- kazał się na wargach ojca.
nie i wy1kr~.rik.nęła:
.
-Teg<? nie wiC1I11 •. ale w ka~
- Przec1z to ty, Diok - dym raiz1e Dora Jest m<>J~
i pocafowała go na oci;ach pierwis~ i jed'Y·n.ą miłością.
wszyts.tlkioh - Chodźmy stąd
- A więc dlohrze, przyjdź z
..:.. dodała za.raz.-Ale dokąd? nią juł-ro na hel"hatę.
- Na diole sitoi mot·e auto.
- Ate przecież jest-eś cał·
- Ooh {'akie ito kiomioz:ne, kiem mnieniooy ojwe - wy•
masz auto - rzekła gdy eie- kTZykn.eJ oszołomiony młodziel.i w sa.mochodz.ie.
dzieniee.
- A t'y paJice pełinie kliejno- Nie 8ą!dz~, &hyim się zmie
tówl
nil, tylko znala:deim to, ee
- Cty jesteś s·ziozę.śliwy? . zgubiłem przed. 20 la.t~.
- Po~zy od tego wie- Co t.o taik1egi), l}J'CZ>e 7
czora.
.
- Morie serce
o.dipdrł
- Czy ;e..teś jioż Jo~ s2'el1lem Ridiard.

' Słl'. 'I
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TADEUSl. RYt

"'°'

emkę do
TymC1Jll5e:Dl .Iwanow postanowił wywiell
klasztoru w Rosji. C<ly byli w pociągu. W)'korzys taila Tania
chwilę nieuwagi i wyskoczyła z wag<llll.u. Nwtychmiast za•
trzymano poci<\g.

welon kapelus za Tani uozepił rię drzwi,
a suknia za wisla na klamce. Chwilę jeszcze, a cię7Ar jej ciała oberwałby welon i suknię, i córka puł
llownik a lwa.now a zginęłaby, zmiażdżona pod kolami szybko mknącego pociągu.
Głowa jej uc1eirzyła kilkakro tnie o kant otwar·
tych drzwi. Gdy pociąg się zatrzymał, ciało Tani
1padło na boczne szyny.
Iwanow wyskOC'Lył z pociągu i nachylił si~ nad
e6~kł\. Usta jej szeptały jesu:ze:
- Umieram , Tadku„. Umiera m_
Wnet wokół Tani leżącej na szynach oraz Iwanowa rehral się tlum. 1wanow krzyczał:
- Odszukać natychm iast doktorn. „
Po chwili z wagonu do wagonu podawa no sobie
okrzyk:
- Doktora ! Doktora ! Katastro fa!
W sąsiednim wagonie drug1q klasy siedział
młody m<;żczyzna. brunet, o czarnej bródce. Gdy
Ulwołano obok niego: doktora! doktora ! - drgnął.
Nie. nie odezwie się. Jedzie prrecież z polecenia partii. ma przy wbie fałszywy paszport ... Niewiasta. siedząca naprzec iw niego,_ jasnowł.osa blondyneczk a, dała mu znak głową: Nie ruszaj się...
- Zapewn e znajdz.ie się w pociągu inny lekarz... - pomyślał brunet i nie ruszył się z miejDługi

IK.'a.

oczy, udając, że śpL Ale pasażerowie.
przejQCi tragiczn ym wypadki em., nie wiedząc nawet kim jest młoda niemias ta. która wypa<lJn z pociągu, a kim jest clarst:y pun w cywilu, który klę
czy nad nią, poczęli głośno krzyczeć:
·
- Lekarza . człowięk u.oiie;ra...
· M~żc-i;y;na () czam-cjł st.nyżqnej hr.Mcę.. ze~al
~ę x miej.se& . 4 ~ dośno zapy;tal · '" ,,.
- Co się staTo?
- Kobieta wypadła z pociągu.„
. - Żyje jeszcze?
- Tak, żyje, are potrzeb a lekarz~ oo eyła pę
kła na ramieni u, jeśli pomoc natychm iast nie nadejdzie, umrze...
- Jestem lekarzem - odezwał się pan o czarnej bródce. - Gdzie ranna? ...
Wyskoczył z pociągu i szybko pobiegł w stronę kałuży knV'i, w której leżała kobieta w czerni.
W ślad za nim spoglądała przerażona młoda niewia..<it.a.
p~myślala towarzy szka
- Niepocz ytalny!
doktora - zasypie z pow·od.u swej dobroci siebie
i sprawę. dla której jedzie do Petersb urga...
Albowie m lekarz.iem, ktory z fałszywym paszportem w kieszeni uda "ml się teraz do Petersbu rga, był nie kto inny tylko doktór Andrzej Szczę
sny, ten sam ja...<'Jlowłosy młodzieniec. który pracując w szpitalu więziennym w Mokotow ie. u.rat~
wal życ1e Tadeusz owi, zaś jasnowłosą blondynką
była jego uk~hana Hala, która towarzyszyła mu
·
w kj podróży.
granicę. Po
za
ł
wyjecha
nie
y
Szczęsn
Andrzej
swym pierwsz ym bohater skim czynie zdecydował
Zamknął

się, ~

nie mote opukić kraju, tylko musi !lłanqć

w szeregac h partii, która chętnie przyjęła usługi
tego dzielneg o młodzieńca. Otrzymał do spełnienia

w Petcsrs burr

pewną delikatną misję.

~~ała Tadeusz a, prowok atorka, czy po

chcial że Szczęsny jechał tym samym pociągiem.. którym Iwanow odwoził swą córkę do Petersbu rga. Szczęsny zbyt krótko był w
parlii, by 'Zna~ dzieje Tan.i. Zre6zitą,, nikit jetszcze
nie wiedział, kim jest ofiara wypadk u kolejvw ego.
l wanow, by nie zwracać na siebie uwagi, jechał
w cywilny m ubraniu .
I{ierow any ohowiązkńem lieika'l'?Jll ~ieszył na
pomoc. nie zważając na sprzeciw bardziej do.
świadczonej w robocie partyjne j Hali.
Po chwili znalazł się przy m.ło~j kobiecie , którit otoczył już krą.g pasażerów. Utorował sobie rę
ka.mi drogę, podszcd.J do kłęcząoego mężczyzny

Przypad e

i powiedział:
- j es{em łeknrzem...• Proszę odejść._
Szyhki.m ruchem r<;ki zerwał z jej czoła kape-

lusz, zbadał puls i kazał zanieść do wagonu.
- Czy będzie żyć, panie doktorz e? - z.a.pybł
zrozpac zony Iwanow .
- Nie wirem - o...<tto odrzekł lekarz - zaraz zobaczym y.
Tan.ię ułożono w wa~o~ie. Poci~g rusz.ył. S~.cz~
sny sz·y hko roz<la.rł su.k:nię Tani. stwierdził z-e
żyła na prawym ręku jest przcc.:ięta, widać p<><ł
czns upadku na szyny. Poza tym Tania odn.losła
szereg ran tłuczonych głowy.
- Wody! - krzykną! doktór. - Podn6 mi jakąś bielizn<;!
Łkając otworzyła stara W asy lisa wali zk:~. podczaE gdy pułkownik 1wanow pobiegł szybko po
wodę. Na korytarz u tłoczyło si<; moc ludzi, a wśród
nich Hala. Przysłuchiwała się rozmow ie.
- Mówią, że to kochank a tego starego pana ...
- Wyrzucił ją z pociągu?
- Ponoć sama- si<; rzuciła„.
- E, : głupstwa gadade ·- wtrącił się jakiś
pan - zwykły wypade k, ni•eiuwaga ...
- Wiaać jakiś zamożny pan, skoro salonką jedzie.„
- Przemysłowiec, czy kupiec?
- Generał - odparł lepiej poinCormowanT.
- Nie gcneral tylko pułkownik - odrzek kolejarz, który wiedział dla kogo salonka była prz.eznaczon a: a teraz chciał pochwalić się swoją wiedzą. .

- laki to pułkown~k? - zapytała zaciekawi~
na Ha a.
- Nie ·widzi pani tych dwóch żandarmów? !·zepnął k(>lejarz. - To pułkownik żandarmerii ...
żanłiarmcrii?

Tak, panienk o, pułkownik żandarmerii, i to
sam Iwanow „.
Hala zadrżała. Andrzej jest w przedziaLe puł
kownika I wanowa l Dla ur'- łowania jego krewnej
poświęcił siebie! Jest stracony ! Pułkownik każdej
chwili może go poznać ... Ale kiim jest ta l).iewiasta?
- A kito jest ta ko:bierta? - pytała dalej Hala.
- To jego córka, mówił mi żandarm, że jedyna
.
.
.
córka._
kt6ra
Tania,
Hali.
głowie
w
Błysnęło
Tania'
-

sohi e ostatmią romiow~ z Tadeusz em
o niej,_g.dy powiedziad.:
- Nie mam do niej żalu. To nieszczęs1·iwa
dziewcz yna, lekkomyślnie postępuje, kierowa na
trlko miłością. Je.st to nauczka na przyszłość, by
me ufać tym dziewcz~tom, które do partiii przy·
chodzą dla swych miłości.„
A ~dy ktoś z towarzy szy powie<łział że należy
skazac ją na śmierć, odrzekł Tadeusz :
- Szkoda kuli. Ukarała siehie sama dootat.ecz.
me. Nas więcej nie skrzywd~i.- · y w jednym
. Ale teraz znalazł się doktór Szczęsn
przedzia le z I wanowe lll. Jeśli go pułkownik poz.na?
Prrecież wysf.a·no za nim lis.ty gońicre. Hala prag'.nie
wejść do przedziału Iwanow a, uprzedzić An<l .>. ::-ia,
by się miał na baczności, ale w tej samej t '.,. iii
nadbiegł blady, oszalały Iwanow i krzyknął do
swych żandarmów:
- Opróżnić mi korytarz w salonce! Od kiedy
to wolno pasażerom prywatn ym wchodzić do spe..
cjalnego wagonu ?
żandarmi wnet opróżnili wagon, wyprnn ajitc
między innymi zaniepokojoną Halę.
Andrzej podarł kilka koszul, płótnem obmył rany, zatamow nl upływ krwL Z apteczk i w pociągu
przynies iono wszystk ie środki opatrun kowe, a lekarz obmywał rany, jodynował je..• Nie słuchał
tego, co się działo wukół niego, nie odpowiadał na
kilkakro tne pytania pułkownika Iwanow a.
Gdyby nje był zajęty tak swą pacjentką, ZW1r6cilby uwagę na żandarmów, stojących przy
drz:wia~h i na bladego naczeln ika poc:ilk,"11, który
co chwila powtttrzał szeptem :
- Panie pulkown iku. bardzo współczuję._
Ale doktór Szczęsny był zajęty badani.e m puL
su, opatryw aniem ran. Gdy już zatamował krew
na ramieni u, ~yo.bandażował głowę, kazał Wasylisy rozehrać Taruię zupe1nie, by rohaiczyć. czy jakaś część ciała j&>ZCZe n.i.e została u~kodzona.
Tania leżała naga na prześcieradle, przykry ta
tylko szlafrok iem. Oprócz guzów i sińców, innych
obrażeń nie było„.
Dopiero teraz odwr6cił si~ doktór Szczęsnv.
UJrzał bladą twarz Iwanow a. WiMiał raz pułkow·
nika w mundur ze, wtedy, gdy go wezwał doc~
deli. T.e'l'az nie poznał go pierwsz ej chwili.
Pułkownik zwrócił się doń po rosyjsku :
- Pantie doktorze , czy uratuje pnn jej żvcie!
- Nie wiadom o... Jeśli nie będzie zakażenia.
jeśli nie ma wewnętrznych obrażeń, może wstać
przy życiu. Ale stan jest. bardzo ciężki.„
- Ilardzo, bardzo pa.nu dzic;kuję, panie doktorze-,-:- To .moja córka. Nieszczęśliwie wypadła z
pociągu, me zważała na klamkę ...
. I nagle. jak gdyby chcąc dodać doktoro wi bodź
~ do ratowan ia, dodał:
- Jestem pułkownik Iwanow , szef ochrany:
wattza wskiiej !
Doktór Szczęsny drgnął. Serce jego zamarło.
Dalszy ciąg jutro

pomniał.a
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lekkomyślna dziewcz yna, która dla swej za~dro
śoi naraziła partir; na takie straty! Tania. którą p<>dejrwwają, ile zasypała szereg lok.alit Ha1a przy-
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Zatrudnienie

·oemokracja czy dyktatura
Zagadnienie demokracji
Jakżesz wicie ostatnimi czasv interesujemy się rngadnien.iem - co to jest demokracja?
Bo, że istnieje zagadhienie demokracji i to zagadnienie teoretycznie nierozwiązane, to nie
ulega najmniejszej wątpliwości.
Wystarczy przeglądnqć naszą
codzienną prasę, wyslarczy wejżeć w podstawy ideowe poszczególnych, a zwalczających
się zaciekle organizacji społe
społecznych', które pragną uchodzić za jedynych wyznawców
idei demokratycznej, - wystarczy porozmawiać przygodnie,
aby się przykonać, że tak pospolicie używane i może nawet
nadużywane słowo „demokracja" nie jest bynajr,miej okre·
śleniem jasnym i pewnym w
zakresie swej treści ideowej.
Wszakżesz komuniści, przynajmniej komuniści ideowi, wierzą w to święcie, że są. najistotniejszymi, najprawdziwszymi
demokratami, ale w imię tej samej prawdy są zaciekle zwalczani przez narodowych - demokratów. Którzy się zatym
mylą i czy nie mylą się przypadkiem jed11i i drnd ·r. y? Czyż,
jeśli pojęcie demokracji miało
by wyraźne formy rozpoznawcze, czyż jeśliby było skrystalizowane w świadomości ogółu
naszego społeczeństwa, czy wtedy moglibyśmy wog-óle pomyśleć o takim dziwolą~ 11 społe
cznym, że org-anizą.cje zwalczające się na śmierć i Życie, robią to w myśl tych samych zasad i haseł <lemokral ycznyrh.
Przecież cel wspólny, Wspólna
idea powinnaby je zasadniczo
łączyć. Różnice mogłyby istnieć,
co najwyżej taktyczne, wyko-

zakresie programu
ale nigdy przeciwstawne, jak to ma obt~cnie miejsce w ramach naszego życia
nawcze w
działania,

społecznego.
Słuszną zatym i pożyteczną
wielce rzeczą jest, że temu mę·

tnemu pojęciu „demokracji" poświęca sią dziś wiele czasu i
wysiłku myślowego, gdyż tylko należyte zrozumie przez szeroki ogół naszego społeczeń
stwa istoty tego pojęcia, najradykalniej przekreślić może
świadome, czy nie' świadome
siebie warcholstwo polityczne i
kłótnie partyjne i przyczynić się
pozytywnie do wprowadzenia
w życie społeczne czynnika ła
du i porządku.
Być może, że właśnie z roztych wypłynie kiedyś
ważan
jasny pogląd i pełne zrozumienie wielkiego słowa „demokracja". Być może, że zrozumienie
to, wytrąci nareszcie bratobójczą broń z ręki zapaleńców
ideowych, którzy w gruncie
rzeczy pragną tego samego, a
tylko się niestety nie rozumieją wzajemnie. Jeśli bowiem ideowcy, którzy stanowią kościec
organizacji porozumią
każdej
się z sobą, uzgodnią swe po~Jądy w zakresie swych najis·
totniejszych, uczciwych i najbardziej ludzkich dążeń, to
wszelkie kombinatorslwo i drań-

Święcone

w Zw. Podof" Rez.

Tradycyjne „Święcone jajko"
ubiegłej niedzieli w
Zw. Podoficerów Rezerwy koło
Piotrkowskie w gościnnym lokalu Polskiego Zw. JedAości
Gospodarczej miało charakter
sympatyczny i nastrojowy.
W oznaczonym czasie zebrała się spora grupa członków Koła z Rodzinami przy skromnie
ale gustO',fnie zastawionych stołach, oczekując przybycia zaproszonego specjalnie dla dokonania ceremonii poświęcenia
Przewielebnego ks. dr. Adama
Warczaka, który raczył z wła
ściwą mu punktualnością zaszczycić swoją obecnością, tę re-

urządzone

ligijno-społeczną chwilę poświ~
cenia i dzielenia się święconym.
Po odprawieniu okolicz11ościo
wych modłów ks. profesor wypowiedział kilka wzniosłych myśli, tchnących szczerą miłością
ojczyzny i przywiązaniem do

katolickiej religii naszych ojców.

Premiery wkinach

"Dawid Copperfield" w „Cza·
rach". Wspaniałe o niesłycha
nym napięciu dramatycznym
dzieło wielkiego pisarza angielskiego Karola Dickensa przeniesione na ekran w wyprodukowanym w Ameryce filmie
znanej wytwarni Paramount wyświetla obecnie najelegantsze kino piotrkowskie „Czary".
Film ten stanowi naprawdę
rewelację historyczną o skali
jakiej nie widzieliśmy dawno
na ekranie. Z dzieła tego bije
olbrzymi fluid i wielki tragizm,
który odtwarza, iż obraz ten
posiada walory nieśmiertelnego
utworu, które znakomicie uzupełnia wiekopomny utwór Dickensa.
Gra poszczególnych bohaterów, tak jak opisano w książ·
ce, stoi na najwyższym poziomie artystycznym, a zdjęcia i
reżyseria uwzględnia najnowocześniejsze zdobycze sztuki kinematograficznej.Do głęb_i przejmująca gra budzi niezatarte wrażenie. Całość zachwyca i budzi
wielkie artystyczne zadowolenie.
Film ten niezapomni nikt kto
go widział i stanowTł on będzie
najlepsze uzupełnienie przeczytanej powieści pod tym samym
tytułem, która rozeszła się w
całym świecie w milionowych
nakładach egzemplarzy.
Radzimy film „Dawid Copperfield" w „Czarach" zobaczyć
wszystkim.

•

Zia przemiana materii
PRZYŚPIESZA STAROŚĆ

Zanieczyszczona krew może nie czynności wątroby i nerek
Dwudziestoletnie doświadcze
powodować szereg rozmaitych
dolegliwości: bóle artretyczne, nie wykazało, że w chorobach
wzdęcia, odbijania, bóle w wą- na tle złej przemiany materii,
trobie, niesmak w ustach, brak chroniaznych zaparciach, kamicapetytu, skłonność do tycia, niach żółciowych, żółtaczce, arpla my i wyrzuty na skórze. Fil- tretyźmie mają zastosowanie
trem dla krwi jest wątroba. zioła „Cholekinaza" H. Niemo·
Choroby złej przemiany materii jewskiego. Bros;mry bezpłatnie
niszczą organizm i przyśpiesza-I wysyła labor. fizj.-chem. „ChoWarszawa, Nowy
ją starość. Racjonalną zgodną lekinaza",
:c: natury kuracją jest normowa- Swiat 5, oraz apteki i skł. apt.

PRENUMERAT A
·

Za Redaktora

Na zakończenie swego pięk
nego w formie i głębokiego w
w treści przemówienia ks. dr.
Warczak złożył serdeczne ży
czenia obecnym członkom Koła
Zw. Podofic. Rezerwy. ·
Skolei za brał głos prezes koła red. Kalwary dziękując księ·
dzu Doktorowi za łaskawe zaszczycenie swoją obecnością tej
żołnierskiej uroczystości i podkreślając, że jako by li obrońcy
ojczyzny i wiary katolickiej słu
żymy niezłomnie jednej zasadzie, której hasłctm było zawsze:
„Bóg i Ojczyzna". Następnie
składano s o b i e wzamiennie
szczere życzenia dzieląc się
święconym jajkiem.
W miłej i sympatycznej koleżeńskiej atmosferze spędzono
kilka godzin, przy tym odśpie
wano szereg żołnierskich i legionowych pieśni oraz wznoszono liczne okolicznościowe
toasty.
Uroczystość wypadła bardzo
ładnie i pozostawiła na obecnych jak najlepsze wrażenie.

3.00 z

dontawą,

kwartalnie z

Wydawnictwo: Leopold Kujawski

absolw.

Szkoły

Ważne dla kupców
Na podstawie rozporządzenia
Min. Skarbu z dnia 11 grudnia
1936 roku § 70 o wykonaniu
ustawy z dn. 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przedo praktykantów
mysłowym,
handlowych zaliczano absolwenłów szkół handl. wszelkich typów i stopni, zatrudnionych w
przedsiębiorstwach do lat dwuch
od daly ukończe-nia szkoły bez
względu na rodzaj i wysokość
pobieranego wynagrodzenia, oraz rodzaj pełnionej funkcji.
Z powyższego wynika, że
przedsiębiorstwa handlowe III
względnie IV kat. świadeotw
przemysłowych,

zatrudniając

wspomnianych absolwentów, nie
będą obowiązane do wykupywania świadectw kategorii odpowiednio wyższej. Warto wobec tego zaznaczyć, że dyrekcje
szkół tych winny wykorzystać
przepis w jaknajpowyższy
szybszym zakresie na rzecz
zwic:tkszenia zatrudnienia swych
absolwentów w sklepach przez
uświadamianie i zachętę miejscowych organizacyj kupieckich
i rad kupców przy szkołach oraz odpowiednie poinformowanie kół absolwentów.

Wiec wBełchatowie

no sprawy organizacyjne.
Przebieg spokojny.

K.S. „Strzelec" Piotrków przegrywa

Zatrzymanie

Uszkodzenie

ciała

Pożar wPiotrkowie

CENY

konkursu

Małcużyński

W dniu 4 b.m. w sali Straży
Pożarnej w Bełchatowie odbył
w i e c robotników Zaw. artystę usłyszą radiosłuchacze
się
Zw. Przem. Włókienniczego w w środę, dnia 7-go kwietnia, o
Bełchatowie przy udziale około
godz. 21.00, jako wykonawcę
1000 osób. Na wiecu omawia- dzieł Chopina; Nokturnu c-moll

braci Pańskich reklasię za „jedyne" pismo piotrkowskie podał w czo·
rajszej niedzieli „sensacyjną"
wiadomość o przyjeździe do
Piotrkowa pana ministra Sta· dawną dobrą formę.
rzyńskiego organizatora grupy
Tomaszowianka-Ruch 3:2
miejskich oddziałów O. Z. N.
Wygrała spotkanie drużyna
Wiadomość ta nie odpowiadaktóra grała jak
miejscowych,
termin
ani
bowiem
ła prawdzie
zebrania, ani nazwisk organiza- zwykle mittkko ale ładnie.
torów O.Z.N. w Piotrkowie je·
Skra - Zryw
szcze nie ustalono.
W rozgrywkach o mistrzostwo klasy C robatniczy klub
Skra pokonał nieznacznie swez Wimą Łódź 4: 1O
go rywala „Zryw", który zaW niedzielę, dnia 4 kwietnia grał dość ciekawie i ambitnie.
r.b. odbył się w sali im. Kiliń Wynik remisowy byłby tam
skiego towarzyski mecz bok- właściwym· odpowiednikiem sił.
serski pomiędzy drużynami Wima Łódź-a K.S. Strzelec (Piotrków), który zakdńczył się porażką miejscowych.
torebkarzy
Waga musza
2 bm. miejscowy Kodniu
W
Kiihn (Wima) - Królikiewicz
misarjat PP. zatrzymał: Nowa(ZS) wygrał na punkt Kiihn.
ka Wiesława, lat 12 i ZygmunWaga kogucia
Olejnik (Wima) - Larecki ta Kowalskiego lat 13 zam. w
(ZS) wygrał na punkty Olejnik. Piotrkowie, podejrzanych o dokonanie kradzieży torebki dam·
Waga piórkowa
Pluta (Wima) -- Ruszkowski skiej, przez wyrwanie z rąk
(ZS) po nieciekawej walce wy- poszkodowanej Marcinkowskiej
Anny w dniu 1 bm.
grał przez KO Pluta.
Waga lekka
Lewandowski (ZS) - Szeffer (Wima) po pięknej walce
wygrał na punkty LewandowW dniu 29 marca r.b. we wsi
ski (ZS).
Gorzkowiczki, gm. Gorzkowice
Waga półśrednia
Ro- na zabawie tanecznej został po·
Amroziński (Wima) gulko (ZS) wygrał przez KO kłuty bagnetem Szulc Stanisław,
lat 33, mieszkaniec tejże wsi.
Amroziński.
Waga średnia
Król (ZS) - Samuski (Wima)
po ciekawej wal<,:e sędzia ogło
sił remis.
W dniu 3 bm. o godz. 20.20
Waga półciężka
w Piotrkowie przy ul. Piłsud
Tokarski (ZS) - Kostrzewa skiego 136, na szkodę Zabor(Wima) po pięknej walce sę skiego Antoniego spalił się dom
dzia ogłosił remis. Wynik 10-4 mieszkalny. Straty wynoszą odla Wimy (Łódź). Sędziował koło 1000 zł. Wypadku z ludź
w ringu b. dobrze sędzia ŁO mi nie było. Przyczyna pożaru
ZB. Punktowali: prof. Woło narazie nie ustalona.
szański i przod. Branicki.
Kupujcie wyroby krajowe
St. Dr.
„Głos"
mujących

8

chopinow·
gra przed mikrofonem
Tegoroczny trzeci Międzyna
rodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina odbywał się
w warunkach szczególnie cięż
kich. Do rozgrywki stanęło oz 22
koło 100 kandydatów
europejskich, w tym
państw
wiele wybitnych talentów. Mimo tej niezwyle silnej. konkurencji zdobyli artyści polscy
miejsce zaszczytne, na czoło zaś
wybił się młody - dwudziesta
dwuletni pianista polski - Witold Małcużyński. .. Otrzymał on
Warto przytrzecią nagrodę.
pomnieć, że Małcużyński wyszedł z polskiego konkursu eliminacyjnego, który odbył si~
przed pięcioma miesiącami i którego celem było przygotowanie
uazestników do Konkursu Mię
narodowego.
Wyeliminowana w tym przygotowawczym Konkursie ekipa
polska osiągnęła ładny sukces
na tymże Yonkursie Mię
dzynarodowym. Wszystkich artystów tych poznali radiosłu
chacze już poprzednio przez
mikrofon radiowy. Polskie Radjo organizując koncerty mikrofonowe wyróżnionych w pierwzaznaczyło
szej eliminacji swój czynny udział już w konkursie przygotowawczym.
Małcużyński otrzymał niedawno piąte miejsce w pianistycznym konkursie Wiednia. Niepospolicie utalentowanego tego
Laureat

op. 48, Mazurka Des-Dur i Sonaty b-moll (z marszem pogrzebowym).

Concordia - Strzelec 6:2
Rozegrany na boisku Strzelca w Wolborzu mecz o mistrzostwo klasy B wygrała łatwo
Concordia, która zareprezentowała na otwarcie sezonu swą

Prima-aprilis

przesyłką zł

!va / ali radiowej

Handlowej skiego Witold
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OGŁOSZEN:

Koncert muzyki kameralnej
w radio
Dla melomanów i zwolenników muzyki kameralnej przygotowuje Polskie Radio na dzień •
7 kwietnia dwie audycje. P~erw
sza z nich o godz. 19.20 przyniesie sonatę Brahmsa f-moll na
altówkę i fortepian, w w_-y konaniu słynnego altowiolisty L. Tertisa i C. Cohena. Rędzie to audycja z płyt. Druga-obejmie
program Nonett Spohra. Utwór
ten, który nadany zostanie o
godz. 21.30, przeznaczony jest
na 9 instrumentów i należy do
do licznych, słusznie zaniedbywanych dzieł Spohra, kompozytora w. XIX. Jego utwory, a
zwłaszcza muzyka kameralna i
symfonie zasługują w zupełno
ści po dziś dzień na utrzymanie ich w repertuarze koncertowym.
Słuchamy Chór

Juranda
prze z radio
Doskonali polscy rewellersi
ulubit~ny prze z publiczność
chór Juranda śpiewać będzie w
Polskim Radio dn. 6 kwietnia
o godz.21.30. W wykonaniu tego chóru usłyszy publiczność
radiowa nastrejowe piosenki,
bostony, tanga i najmilsze melodie operetkowe.

Czyn

nierządny

W dniu 4 b. m. w ogrodzie

Bernardyńskim w Piotrkowie
Kajduś Wacław, lat 24, zam.
przy ul. Oddzielnej 24, usiłował
dokonać czynu nierządnego na

Jakubowicz Marii, lat 17, zam.
przy pl. Czarnieckiego 8.
Zwyrodnialca przytrzymano.

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

.Drukarnia Krajowa" Pracowników

Drukar~ldch,

Piotrków

Sienkiewiczą 14,

