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Mi lio n na hu lan ki
roztrwonił

ludowy konlisan Jagoda, brlr szef G. P. u.

misariatu 1,czności.
W ostatmeh czasach Jagoda
począł zjawiać się w biurze.
Jak ustalić miało dotychcza-

MOSKWA. Korespondent
PAT dowiaduje się ze źródełl
nieofiejalnych, iż b. szef G.
P. U. a ostatnio ludowy komi. san łączności Jagoda, odznaczo-ny za budowę kanału Białomorskiego orderem Lenina,
został zwolniony ze swego
i;tanowiska, a następnie are. sztowany za defraudację ol·
brzymiej sumy, wynoszącej okc Io miliona rubli.
Jagoda po U§unięciu _go zt>
stanowiska szefa G. P. U. nie
decyzji
chdał poddać się
( lK.'u ZSRR i przez kilka mie
sięcy decyzję tę sabotował, n\e
przychodząc zupełnie do biura komis8liatu łączności.
Całe noce spędzał on na hulankach. Hulanki te pociągafy olbrzymie wydatki, na kt6·
:rych pokrycie czerpał on z

NAVAL CARNERO. Korespondent Havasa donosi, że na
froncie Jarama wojska rządo
we przeprowadziły kilka ataków na pozycje powstańcze.
Pierwsze natarcie na most
w .Arganda przy użyciu znacznych sił i po uprzednim przygotowaniu ar. tyleryjskim załamało się wobec silnego ognia

Sukces pilkarzv w Wiedniu
Reprezentacja Śląska bije 'wiedeński F. A.

c.

4:2

zdobyte z kombina~ji
Peterex. Wysiłek ten
wyczerpał jednak Polaków, którzy
powoli ustępują pola Anst-riakom.
W :;6-tej min. lewy łłlczni.k wiedeńczyków Dostał zdobywa pierwszy punkt dla wiedeńczyków, strzc·
łając z kilku metrów aie do obrony.
W kilka minut póinlej Dziwi!lz
zderza się z zawodnikiem austriackim i oonosi kontuzję, która go
zmusza do opuszczenia boiska. Za·
stępuje go rezerwowy zawodnik
Wostal
Na 3 min. przed końeem Aastrła
cy z wypadu zdobywaj11 dru~I
punkt. Piłka strzelona l'rzez śrOft
kowego napastnika odbiJa się .cl
!iłupka i wpada do bramki.
Po zmianie p6t Polacy ~aj, znac.t
nie gorzej. Atak :wprawdzie usił11i' e
kilka razy podjąć jctkleś akcje, a e
wypady te nie dochodzę już do
bramki przeciwni.ka.
Ponieważ. i austriacka drnłyna nlc
umie sobie poradzić z polską obroną, mecz kończy się ustalonym
przed pnerw11 wynikiem ':! dla ślę
zaków.
6-- fil bramkę,

We wtorek rozegrant został w
Wiedniu drugi mecz reprezentacji
pillrnrskiej śląska. Tym razem prze
c.iwnikiem Polaków była znana anl.'tuacka drużyna zawodowa "' ł_. C.
(Floridsdorfer Atbletic Club). Polacy odnieśli zdecydowane ~ycię·
stwo w stosunku 4.:2 (4:2).
Odrazu w pierwszych minutacJ1
Polacy narzucają wiedeńczykom
bardzo ostre tempo. Atak polski w
tym okresie zagraża wciąż bramce

l-. Uimowski -

Au~triaków.

P;erwsza bramka pada już w
piuwszej minucie ze strzału WiJ:.
mr." ski ego, którr dobił piłkę W .-idaua. W dwie mmuty pózniej Peterćk 1ównież z podania Wodarza pod
Wj :isza wynik do 2:0. Zanosi się na
kwadransie

wie-

deńczycy częściowo przejmuję inicjatywę, ale nie uda1e im się przeOd
łamać muru obrony Polaków.

20-tej minuty Polacy znowu domiboisku. Trzecia bramka dla
pada w 21-ej min, z podania Peterka.
W :;o.tej min. następuje znowu
~oźny atak Polaków, zakończony

nują na
śląska

Pod naciskiem

związków.

ważny punkt strategiczny Pingarron był równi.eiż hezskutecz
ny. Oddziały rządowe poniosły przy tym bardzo dotkliwe
straty, tym hardziej, że wystę
powały one w natarcia.eh w
zwartych kolumnach. które
kilkakrotnie usiłowały przedrzeć się przez ogień karabi.
nów maszynowrch.
W dowódxtw1e wojsk ri;ądo~
wych widocz1t_a jest obawa, że
inicjatywa na froncie Jaram11
prz-ejdzie w ręctł powstańców.
Lotnictwo gen. Franco notuj.e
stałe przybywanie posiłków.
ANDU JAR. W rezultacie
brawurowego natarcia na drodze Villharta na _południe od
Pozoblanco wojska rządowe
zdobyły 11 armat i czołg niemiecki, a ponadto '\vzięły do
niewoli ponad 100 jeńców. Nieprzyjaciel zbiegł w popłochu.
LONDYN. Według informacji nadeazłych do Londynu
wczoraj po południu zrzucono
bombę z samolotu w pobliżu
kontrtorpedowca brytyjskiego
„Gallant", zna,jdującego się nie
opodal przylądka San Antonio
w prowincji Alicante. Bomba,
jak się zdaje, pochodziła z samolotu powstańczego. Kontrtorpedowiec „Gallant„ nie poniósł żadne_go szwanku.
MADRYT. Agencja Havasa
donosi: Wczoraj rano przeprowadziły wojska .powstaĆL·
C?e dwa kontrataki, Jeden na
odcinku Aravaca, drugi w okolicy Carahanchel.

zawodowych

sędzia śledczy powziął sensacyjną decyzję

P ARYż.
śledczego
oskarżenia

naciskowi
Ików zawocfowych.

Decyzja S*:dziego
postawienia w stan
przewódcy Francuskiej Patrii Społe.cznej płk. de
La Rocque i prezesa grupy par
lamentarnej tej _partii dep.
1Y barnegaray w dalsJ:i ciągu
stanowi główny prze ·ot rozmów w kołach politycznych.
Głównym punktem zainteresowania jest sama deklaracja
płk. de La Rocque w związku
z kfórą prasa prawicowa podbeśla, że decyzja sędziego
śledczego zapadła niezwykle
szybko po demarche przedsta:wicieli syndykatów robotniezych okręgu paryskiego u premiera Blwna, tak, że może to

związ nia akcji Francuskiej Partii
Społecznej, partia ta wzrosła
Poza tym dzienniki prawico- na sile tak, ie zamiast 700 tys.

sądowe uległy

we zwracaj~ uwagę na to, że osób obecnie może ona Hczyć
przewódca Francuskiej Partii rzekomo na 2 miliony
W kołach politycznych panu
Społecznej został postawiony
wielkie zainteresowanie czy
je
powodu
z
oskarżenia
w stan
manifestacji, która nie pocią- minister sprawiedliwości zdegnęła za sobą żadnych poważ- cyduje się n.a wystąpienie do
niejszych zajść, podczas gdy Izby z wnioskiem o zawieszeorganizatorom kontrmanifesta. nie nietykalności posła Ybarne
cji w Clichy, która dała 5 zabi- garay. .
W każdym razie dep. Yhar.
tych i 200 rannych, bynajmniej nie wytoczono dochódze- negaray nie może być przesłu
chiwany przez sędziego śled
nia.
Dzienniki te podkreśl?-ją iro- czego bez uprzednie,j uchwały
nicznie, że l'epresje rzadko da- Iz.by, znoszącej jego nietykal.
ją rządowi pożądane rezultaty, ność poselską, co mogłoby naczego dow-0dem może być rów-1 stąpic dopiero p9 burzliwej de~olać :.wrażenie! że ~ladze- nież fakt. że~ ~zasu utmdmę- bacie.
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rabiał im intratne posady, ułatwiał otrzymy-wanie luksu·
sowych mieszkań i t. p •

arn1at. I czołg nie~~

lt'ojsha rządowe zdobgl q

Frontem do Morza I zab;~;t~~~ows~:!~t"a:ny na

Po pierwszym

wał o.n swoich przyjaciół,

trencie Jarama
NieUstanne ataki na
„„

kol

W)Mką klęskę wiedeńczyków.

1owe śledztwo, Jagoda będf!e misariatu łączności, prowajt:szcze na stanowisku ludo- dz!t_c rozrzutny tryb życia.
Korzystając ze swego wy·
wego komisarza spraw wewv.
korzystał podobno z ka~y ko- sokiego stanowisko, protego-

•
•
e
przyJemn1

spędzisz

Ataki te natra.fiły na za(;:ę- wały przy _poi>a.rciu ciężkich
ty opó.r wojsk rządowych, czołgów odcinki Brunete i
s.! mtkiem czego nie udah się Ciempozuelo. Oddziały po·
powstańcom odzyskać utraco- wstańcze Z"JStały zmuszone do
n)ch w ostatnich dniach tere- cofnięcia si~ na pozycje tyło·
nów w okolicy drogi, wio:lą- we. W godzinacli popołucłnio
wych walka trwała w zdohy·
rej d.o La Coruna.
okopach.
tych
nie
Carabanchel
W p-:>hliżu
Lotnictwo ?Zf\dowe, korzy_•
powiodł~ .się, . pows!ańcom
pięknej pogo4y,
z
przerwac p1e!'s<:1en wo1sk !ZIJ stając
do~ch, otaczaJących szpital wznowiło wczoraj sw~ dz1a·
łalność. D-:>konano szeregu 1.,.
wo;skowy.
wywiadowczych nad potów
ł
zostały
Perdrix
odci~u
Na
y:>stępy powstańców zatrzy- zycjami. Lotnicy zrzucali hOmo
manij zaporowym ogniem ar-, by na pozycje _powstańcze oa
raz ostrzeliwali je z karahi•
t) ierii.
Wojska rządowe zaaitako- n6w maszyn-0.w ych.

Gr6b

na dnie Allant1ku

W drugi dzień świąt Wiei- na wysokości zatoki Biskaj.
kiejnocy na płymicym z Gdyni skiej, zmarł na atak serca jo.
do portów Ameryki Południo- den z członków załogi 30-letl!ł
wej transatlantyku „Pułaski" Czesław Wrona.
Zw!oki zmarłego spmzc~n•
w chwili. gdy znajdował sie on
do wód· Oceanu Atlantyckiego.

I

Katastrofa samochodow'ii pod Radomiem
· W cz oraj na szQSie pod Radomiem wydarzyła się katastrofa samochodowa.
Samochód osobowy, jadący
z wielką szybkością zawadził
o słup przydrożny. skutkiem
czego jeden z pasażerów Abram Rosenhlum z Radomia
poni.ósl śmierć na miejscu,
dwaj , zaś poznstali, Tadeusz

Falkowski i Tadeusz Dłużew
ski również z· Radomia doznaU
bardzo cięikich obrażeń.
Właściciel samochodu Schnei
der, który siedział przy kierow
nicy. cudem uniknął śmierci,
doznajqc jedynie powierzchow
nych kontuzji.
Policja prowadzi dochodzenia.

Zmiażdżona głowa

przez samochód

Wczoraj w południe ~da-1 W kierunku przeciwnym je„
tragiczny wypadek na chało 3 cyklistów, z których je.
Chwaliszewie (dzielnica Pozna den dostał się pomiędcy samo-chody, przyczym J>rawd?Ponia).
W kierunku miasta po<lążał dobnie nderzo~y bło-tn!k;iean,
samochód ciężarowy, za któ. spadł z roweru 1 d~t~ł su~ pod
rym jechał samochód osobowy, koła !amochodu c1ęzarowego.
Nieszczęśliwy rowerzyst,,J .afo
prowadzony przez obywatela
gdańskiego dr. Al.· v. Hernier, znał zmiażdżenia głowy i zmarł
zamieszkałego w Bąbulinie pod na miejscu.
Gniewkowem.
rzył się

Szrkanr robolnlk6w w Niemczech

Mimo oświadczenia iż są tł>
W tych dniach przcJeżdżał
przez Niemcy_ do Belwii trans- pieniądze emigrantów spotkał
port robotników polskich. Po- się z odmową wydania pienię
licia niemiecka w Bytomiu za- dzy, które władze niemieckie
trzymała .kierownika grupy l skonfiskowały. Prócz tego poli
zabrała mu kwotę ponad 3.500 cła niemiecka zatrzymała pozł., stanowiącą _pieniądze ro- ciąg, zrewidowała go i zakwe~
bOtników. Posiada on zezwole stionowała przejazd U ,,obotnt
nie władz polskich na wy,\rózlków. W tej sprawie spodziewa
tej ~v-aluty, natomiast nie pmi;ia ·n a jest energicznif'jsza inter„
.we11cia.
dał p()ZW()leuia niemieckiego.

czas po pracy w „KRAKOWIA.NCE" pl. Kościuszki 7 '
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,,Za il mHalute na iei własne Zadanie"
Proces zabójcy przg;aciólk i .

Proces Stanisława Adolfa pragnąc ~ród powodzi słów
:AJ.hera, powstającego pod za- wydobyć wszystko to, co kryrzutem umyślnego zabójstwa je w sobie dusza Albera, wyko
L p. kapita.nowe,j Heleny Mań szlawiona i niepojęta przy pier
ko ściągnął na salę S~du Okrę wszym zetknięciu.
gowego w Warszawie znaczną

notowany był jako OS>ZUSt ma· gurował iako zajmujący się ber za,ezął płakać i poiwiedział.
trymonialny, swzególnie groź. belJPr.a'W'll!le pokątnym lecze- że znajoma jego, Helena Mań
ny, gdyż dzięki ukończeniu n.iem.
·
ko, po.pełniła samobójstwo pod
gimnazjum i obyciu w świePodejrzany był o uwiedze- Zegrzem. On sam chciał rów·
cie łatwo usidJ.aJ naiwne dz.ie- nie nieletniej a także o usiło- nież pozbawić się życia, leci
wczęta z prowiincji i wyłudzał wanie kradiieży miesik.anio· przeszkodził mu w tyim dyilość publiczności, rekrutują
l"ÓŻne !kwoty .p od ~zorem wej z bronią w ręku. W reszcie żurny oficer, który był świa.d·
cej się zwłaszcza spośród hJisAle nim doszło do ~słucha- przyszłego ożenku. Ponadto Alber hY'l ki.tkakro-tnie skaza- kiem tragieznego czynu i w okic.h znajomych n.iehoswz.Jd, nia wyjaśnień Alhera Sąd przy Alher w .rejestrach policji fi· ny za drobne kradzieże.
statn.iej Chwili wyrwał Alberktórej lra_$iczn.a śmierć była
zgoła ~iespod~ewana przy jej
't:Zre;
p.
stosun.k.acli życiowych. Ws~ysit przebieg zajść przedstawia się
Mięso dal Alherow1 p~ęc z1<Y
~ich ściągnęła ciekawość: pra następująco.
dJn"
r
„L
A 1iL
ł .
.
,
tych i z.ahrał mu rewolwer,
gnęli ujrzeć zabójcę i przyslu„
W dniQ 20 list~ roku
__:,u d20 istopouaM!"llw~r Jul :uzy !4kneipleJ krw<ł, z.na· ].(;tóry w nas~ę1P"tiwie złożył w
ubiegłego, zarząd haru „Mi- przy•~ou o b0;ru „ 1 e! , l~z1on!ł J'5zeze w klatce p1er„ Urzędzie śl~dczym.
chać się jego wyjaśnieniom.
ler'" prz'Y ul. Aleje Jerozolim- Po f!Obłnocy .wyc~ągntął z. kide- sioweJ 6, ran <!d kul.
,
W t-0kiu dochodzenia Allber
OdrazaJąca
skie 29 za.alarmował o póJ:no- s~en.1 ro~mg 1 5 rze1'11 . 0
Wyr!12~e siady osmalen wyjaśnił pirzvczyny. które pocy kom.i.sariart polic~i. iż w s1e~i~. S~uzha · ~,tauracy1na przy. pu~C'JU r1t1Dil1ch wskazywa· pchnęły go d<> zabó,istwa i u·
Alber swoim wyglądem mu- bramie ~i-edn.iego dom le. pospi.esznie wyru os a ra~nego ły, iz. za.dane były przez prz~- siłowania samobójstwa.
liał ~ząduć niespodziankę an.n m że
u zy z sali, ułożył.a w hraJDJe sę- staw!erue r~o~weru b~ziposMIŁOść 1 PRZYJAź""'
tym. którzy przypuszczali, iż .r
Y ę zymia.
sie<lniej ka mienicy i za~z- redo.to do p1ers1 denatki.
i-.
ujrzł\ ucieleśnienie miłości. Al
wała policję, oiwiadcując, iż
Makabryczne wyznanie AlNa wiosnę 1936 r. AI.ber w
ber bynajmniej ani bohaterem
"
w bramie doony leży ran.ny. bera oka~ło się prawdziwe.
czas.ie pobytu w Zakopanem
11
ani ofiarą tragicznych splotów
W szpitalu AI.ber, zapytany
CIEKAWE ZEZNANIE
p<>'imał żonę kBJpitana Konstaon•
życiowych n:e jest, a j~i &taPoHcja nieziwłocznie udała ? p;zyc;?:Y!lę targ°:i~ia .się na
Naistęi.?'nego dnia, kiedy w te_go Mańki, który przebywał
.ra się uchodzić za bohatera się na miejsce i znail.azła w zyc1~\ o-sw1a·d~~ył, az chc1~ł po~ prasie u.kazała się krótka wia· od dłuisze~o czasu w Sanato·
czy ofiarę, to gra jego jest ra· bramie mężczym. ę, który mimo pełnie samobo1st'Yo, pon1ewaz d()mość. o usiłO'Waniu samobój- rium Wojs.„1 rnwym. Znajomość
ezej niesym.pa•iyczn.a., odraża- upływu krwi był ZUipelnie ~rzed dw.om.a dniami. ~strze- stwa Albera, do Urzędu śled- po królik.im czasie_przemien.iła
jąea, jak i sama jego drobna przytomny i wolal:
lił w lesie koło Wieliszewa czego zglos.ił się słuchacz' się w przyj.aźń. Helena Mań·
figurka, ubrana w uelo·ną koRatunku!„. Pomocy!.„ P.~d Zeg!'zem swoją przyja- W. Szkoły Inżynierii, Henryk ko nie chci.ała je<lnak żyć w
u.UJ42 i k..rwawo-ceg.Lasty awe· Jn was wszystkich powystrze- c1.otkę, Helenę ~:Lańko, żo.nę Mięso, i zeznał< że przed paru we>lnym związku i zdecydowałer.
lam!.
k.a.piita1na.
dniami przyszedł cl.o n.iego zna la się na krok.i rozwoclowe i
Twarz Albera, zacięta, zła,
Raininego odwieziono d1o
Wyznaini-e Alhera br2'J1DiaJ.o jomy, Stanisł.aw Alher i pro-, małżeństwo z Alberem. Na
p~bladła ui.OCC?, ze ś'!id1:'1j~- szpital.a Dzieciątil<.a . Jezu~ i niewiar?godnie, _jednak~~ po- sił o pożyczenie d·wóch i pó) orzeszko~zie. stanęła obłożna
cyuu oczkami rue na<laJe SI<( Ja pod.daino prresih1chmnl'll„ Oka- stapow1ono
w1ado0J.OOC
tę złotego. W toku rozmowy Al- :::horoha kapitana.
ko tło do odmalowania rzeko- z.a.Io się, iż ['est to 29-letni Sta- ~pra·wdzić.
~
la' '
tl!Ych wzruszeń. ż!11!1 czy tra- nisław Ado f Alher ze Lwowa.
Nastęfl.11lego dnia wywia~
;$
g1cznych wspomnien luh za- Lnne da-ne, dotyczące ALbera, dowcy Urzędu śledczego u·
..
..
.
.
<l
~wn1eń o gorącej miłości. a zeLrane po.'źnie{· w toku. d.0 • dali s.ię do WieHszewa i po kil- Wte~y to post.8:now1li razem , spędzili. w c1mu 12' listo~ ~·
Twarz ta s~nowi raczej do:sko ohoc1zeni.a, okaza y s.ię niemaJ kugodzi.n.nym
polSzukiwaniu p.opeln1~. samohoJ_Sl\~·o: :'\! le-I NazaJlł:urz., A.lher .P.o!.echa~
nnły materiał ohseirwacyJny fa.ntastyczne.
w glębi 18.S'u natknęli się na cte Mańkowa prz} Jecha.ła d~ 1 do pr~y 1ac10~ do Zec,rza l
dla siedzących naprzeciwko
A1her . posi.ruJdiwany był li- ziwłoki ml·odej kobiety, prze- Lwowa. Pew~e~o dfi;la wyszli 1,ldai się d? ko„z~r, w kt<~ryc!i
ALbetaAw
.-Och lekarzy ·. psy-lstam. i gońCZ)"llli przez sędzie- strzelone jak. sito: oprócz' za rog~tkę.lll:1eJ·sk~ . 1 t,run .n.a Jeden z ofic~rskich lokali l.a.J·
ehiatrów,. którzy bez przerwy gio śledc?ego we Lwowie z-0 I :miertelnej' rany w pra•wej o~Lu. d.z.i•u mid1 sko_uczyc. z zy- m0twał.a .Man.le.owa.
wpatrują się w podsądnego, wyłudzenie kwoty 1.300 zł., Lkroni na ci'tle, które leżało w c1em. W. osla~m~J chwili re·
GDY WoDKA J?ZIALA
wolwer s:1.ę zactął i pla1ny spełAllier był w sLB.me met~~e~zly n.a niczym.
wym. Od razu przy weJSCIU
Alber przyjechał do War- dó ko.sutr wywo1ał awamurę
stawy, a Maó.kowa do Zegrza. z dyżurnym oficerem. Po tym
Spotykaili się w da.!s.zym cią55'u. incydencie Alber wraz z Mań·
W czas.ie j1ednego ze spaoorc_w, kową w~szli na prz~c.h.a~z.kę
kiedy tow.arzyszyla im przy Ja- do lasu. Gdy znalezli się W
ciótka Mań1kowej, z.now?. miał jeq-o głębi, ~ańkow~ ~ló.ra
się rozegrać aikt po<lwoJnego byia tego dnia sipecialrue w
sam&bó.fsitwa. Obecll()ŚĆ osoby złym nastroju, zażąda: a
.\.lW 00.iiu wczorajszr1!1 w do- docznie coś p0p~ulo się między poderżnął sobie gardło tak o.bcej uniemożliwił.a zrealizo· hera, h~ ją z.a.s·trzelil. Proś~ę
przy j.a.c1ólki Alber '!Y'Peln1ł.
mu niejakie~o wooztslawsikie- .o.1mi, gdyż w dni u wczoraj- straszhwie, że głowa zwisała . wanie tego.
Przeważnie łednak Mańkogo przy ul. f ahebej ó w So- szym Jęczke korzystając z tylko na strzępie skóry.
Na dal..5ze z.ap_yt.a01a, a w
Gdy drzwi mieszkania o- wa przyje22d!ża„a do Warsza- szczególnośd, cl:laczego sam
snowcu. rozegrała się ponura nieobecności Wodzisławskiego, kt·ó ry udał się do miast.a tworzono na podJ.odze leżał wy i tu spęd.zali wspólnie dłu- nie zastrzelil się, skoro ~ię
traigedia.
Żona W odzisł.aws.Jdei.rv 45· przybył do mieszkania, gdzie plawiąicy się we krwi trup· gie ~odzi.ny w hotelu ,.Fran· dzy przyjació1mi tak mtal~
cusktm" przy ul. Marszalkow· być uloŻC>~e, Allher odmówił
letnia Felicja, matka czworga 2maj<lowaiła ~ j1eclyn.ie Wo- samobójcy.
Zwwia<lo.m.ioin.a IPolicj.a roz- skiej. Ostatnią noc w hotelu odpowiedn.
dzieci, poz.nail.a swego czasu dzi.sławiska.
W ozatsie wynikłej r.02'Jlllo· pocz,ęła dochodzenie, które
28-letm.iego Władysława Jęcz
b, Ull!D.iieózkałego w Sosnow- wy Jęczke wydobył z kiesze- n.i·ewąuphwie wyjaśni przy.
ni rewolwer i usi.łowal t.a5trz.e czynę ponurej tra.gerlii w miecu przy ul. Sieleckiej.
W-prezes Przyhył~wski
Za.pragn~la, !>y_śmy
szkaniu Wodzi5ławs.kich.
Jęczke Lył cz~stym gościem lić Wodzi,slaW!Ską.
zem poJechah _do W iln0:- J~
Kohier.a je<lnaik była na tyRodzice Jęczk.i dowiedziaw- daje ~ierwsze pytanie:
w domu Wodzi.slawskiCh i za- Czy c:,skarżony
Alher wte?y ' · yludz~lem ~d Jc:dneJ
chowanie się je~o wskazywa- le przytc . ma., że rzuciła się z szy się o jego śmierci przybyznaJOtnCJ pieniądze l poJecha
ło, że zabiega.I o względy krzykiem n.a Jęczke, wytrąci- la na ul. T abeLną us.il ując po- przyznaje się do winy?
Ałher
spoKojnym,
zclecydoliśmy.
Wilnie. Hal'\.it~ zwie
ła mu z ręki broń i wybiegła bLć Wo<lz1slaws.kiego, którego
Felicji Wodzi-sławskiej.
zamykając dopiero policja urafowa.la z ,~anyru ~10sem odpowiada... rzyia się, ze ~wo1ch naJskryt·
Na razie nie usalono jed- z mieszka111ia,
- Zabiłem Halutę na JeJ szych ta1emmc.
nak. jak da:leko zaawansowa- drlJW'i z zewnątr-z na kl'UCz.
opresł· i.
wła~ne
.iądanie i za. jej ~goJq. , , W yzna1a., .t~ wi?ale n.ie jeeł
Jęczke pozostaW&zy w zam·
Zw oki Jęcz.ki · odda.no rone były sto.s.unki pooniędzy
Bu!i m•. ·e fakt, ze Jestem corką pa.nt Milewicz - tu os. Jęczke a W odzisławSką. Wir kniętym. mie6ZJkaniiu brzytwą dz.i.n.ie.
oskar.i:o11y o morderstwo.
karżony wskazuje na siedzącl\
Alher rozpoczyna dłu,ą przy stole powo<la.cr:wilnego
swoją opowieść o znajo':>mosci staruszkę, okry~ą ~iężką. żaloze ś. I!· Heleną Mańkową.
bi\. matkę zab1teJ kapitanoJAK TO SIĘ ZACt.ĘŁOr
wej.
.
. . .
a
Poznali się w Zakopainem,
- Zwierzyła mi s19 Haluta,
do którego Mańkowa przyje- że jest córką lektorki, która
W ub. pon.iedlzirułelk kol 0- ~ięzienie było tem,at~m .roz.. bi-egł Porębski i wyiciągnł\~Y C'hała, gdyż mąż jej, kpt. mi!'~ posadę u. j~aegC? . z
ni.a PiasJki w Czeladzi W'strząś hcz~y<:h plot~ ":srod Jego br.gnet z pochwy błyska~1cz- Mańko, od dłuższe~'.:> czas~ ks1ąz/łt •. n~ Kry_m~e. 1 ~łasn1e
nięta zos.tała krwawym mor- z.n.a!o~ych.. ~iiekto~zy nawet nym ruchem zad.al mu cios w przebywał w ~anatormm W?~ t~g? ksi~. ~oz:n~eJ l.cuą:tc; Skowym jako chory na gruzh rueslubny JCJ Ojciec - odd~ł
derstwem, dokonanym przez '' ys:i:iiiewah SH~ z mego. Po- st: rce.
ze~tę
c·
ok al . , . t 1
cę kości.
dziewczy,nkę na wychowanie
urlopowanego żołnierza 23-let rębsk.i zaprzysiągł
. .t ym, kt'on:y d rw1.1~. Karpiński
1os
azpadłs1ętrupem
smiere·ny.
O hlo2l.Ille
. . ch orego.
. l
, t
M'l ·
o·· bł
n.iego Zygmunta Porębskiego") ws~ystkLm
na
m.ęza! e- parui wu. i ewicz. JCi.ec y
na osobie swego kuzyna 20-let sobie.. z ni.ego. ~o.te,i; 'f .te1 mie ·se bri:>c c krwi .
żącegi:> zresztą w g1ps1e, zona łotr~m, J~k .sama mów~ła, ~
PJ
k"
n ego Tadeusza Karpińskie_go, 0kaz11 wypił on lplka kiehszk
ą.
troskliwie pielęgnowała:
uświadomił Ją erotycznie. ~óz
0 on~ruu m-0r
- W)'br.8.lem się pewnego niej Ha1wta wpadła w ręce inza.n;ieszk~lego przy ul. Boro- ków wódkl, po czym udał si~ , orę s 1 po
na ulicę Borową, gdzie miał o.~rs,twa s~ostrzegł, ze popeł· dnia z Halutą, na wycieczkę nego łotra, który ją r.rzyprawe J na Piaskach.
Na.s.tąpił wówczas wił o ciążę i porzuci · W reszMordu dokonano w niezwy- s„ę rozprawić ze swymi prze· ~ił st.r.aszltwą pomyłkę, z.ada- górską.
Ją<: cios swemu ku~ynowt.
pierwszy &k.t naszego z.bliże- cie poznała por. Mańkę, które·
klych okolicznościach. Poręb ciwnikami.
Istotnie Porębski n.a ulicy
~roZJp.aczony r7Judł się
nia: pocałunek! Odrtąd Haluta go poślubiła. Pierwszy okres
ski po odhycm kary więzien·
nej w wo}s.k.u za dezercję o- B?rowej spot~ał k.ilk:u osobni- ucieczk~.
, .
.
, , nie kryla się ze swą miłością. lma!ż?~stwa .był szczl(śliwy,
trzvm.a ł urlop kilkudniowy i k.o~•. lecz. na Je&"o w1~..,k rzukilkanrusc1~ minut. ~oz:IZac;&ęliśmy żyć ze sobą, ch~ć p6zn1e1 ~o~tero wpadła w
f~zyby t do svrej rodziilly na c1h się oni do ucieczki. W tym rueJ mordercę u1ęła Eohc1a i ja wtedy jeszcze Haluty nie przygnębienie, roszcząc premomencie na ulicy zjawił się oddała go w ręce żandarmerii l\ochałem. Hanuita szalała za ten&je do męża. iż iłl zanieCłhu
P1aska ~h.
Skazanie Porehsk.i~o Da ~ do któreco ~- woi&koW.ej.
--..
' je.
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Spadek -bezrobocia - Zapowiada sie dobrr sezon

ll'iosenng
płaszcz

Od godz.iny szóstej panna
]adz1a miała wychodne. O sió
am.ej umówiła się ze swym na
rzeczonym Józiem. A o w pół
do siódmej miała odebrać od
krawcowej nowy wiosenny

1

płas7.CZ.
l.>rżąc z niecierpliwości hiegła do krawcowej. Czy aby
płaszcz będzie gotowy?•.. Bar
dzo jej na tym zależało, żeby

i'ł Józio zobaczył

w nowym
plaszczu. Józio bowiem jakoś
zwlekał z daniem na zapowie
dz.i i pan.n.a Jadzia była pew
na. Ż_!! płaszcz wiosenny go olśni. Gdy ją zobaczy "'! no~
płaszczu .na pewno s~ zdecyduje.
·

Sezon ~yjlD.y roz;po- hliczne~
na rynku pracy. AlhowJem w _piewszy.m. rzędzie robot„
czął się w tym ro:k111 znacmie
Należy przy tym podkreś- wcalie poważmy odsetek he.z- hudowilasne. W związku z tym
wcześniej, aniżeli w latach lić, że rohc:>ty puhlicme 7JOSta- r~hoimyoo uzyskuje pracę bez na.sU!ipiiJł w.zrost za·trudnien.ii&
P?przecł:t~.i<:h.
to zaiperw- ły roą>o,cz.ęte w połowie mar- pośredniciwia FUlllidtuiSIZU Pra- UIJ?IÓwniO w bu<lownicbwie, jak

_Jest

nlle wynikiem. leps~ przygotorwiań.
Nio czeka'IliO więc
na ostatnią chwilę, aile wiszyst
ko prz-yigoto•\ws.no zawcza.s·n.
by z in.asta.niem warunków
aJbmosfer-yicznych móc roiu>oc~ć roboty puh'tiozne.
Spr.8/Wla tro:r.dziaiłu bed.'ytów, a wjt(e fumdus:zów IDia roboty pulhlfozne został.a droMa21goW10 · opr.aioowaina ~ jeszcze w paprzednim mie;Siqcu
oddano <łlO dyspozycji poszC7legó1Jnym
m..iniJStemffwom
wzgl~nfo ilDstytuejom przewiidz1ane kredyty. ·
Ogółem

domarzec i kwicPła~ rzeczywiście leZa.ł cień prze8zło 60 milionów t.ł.
nakomicie. Panna Jadzia, pa na inwestyeyijne roboty pufrząc w lustro, promieniała z
radości. Ucałowała z wdzięcz
ności krawcowę i wybiegła na

*

przeZIUllCZO!ll()

tychczas na

bardzo. Zegar

wskazywał godzinę siódmą, a
Krakowskie uroc~stości żaJózio n.iio znosił, żeby się spóź łobne ku czci ś. p. Karola Szy
manowskie,ro roą>oczęły się
niać.
Nagle 7.e sklepiku, trzyma. już wczesnym rankiem.

j~ buteleczkę atramentu w
dłoni. wybiegł mały chłopczyk

ca i były oczywiście P!Zerwane wskiutelk św,iąt. Nie jest
wykluczone, że suma ta ulegnie jeszcze %1Większeniiu, o
itlie tempo r<>bót zostanie zwiębzone.
.
Rozpoczęcie rob6t pohlicz.nych i ogólnego 5ezo:n.rn wiiosennego . prz)'lCzyniło się do
znaicznie.jts.rego
odci~żenia
rynku pracy.
Z danycli biltlr tp'ośrednioh\Ta
.p racy ·wyniika., że w ciągm
d'wu tyg()idrrui maroa D&Stąpił
~.nilny sp.a.dek li~ziby . zare.rest~orw-.anycli
hezrobCl'iinych.
Cyfr.a ta zmm.iejszy1ł.a &ię z
545.740 d-o 525.041.
N.ie dajie ona jedna'k. pełne·
go ohr.azin zmiam, jakie zaszły

skim, ~~:,zydentem miasta dr.
Kaplic · , członkowie rady
miejskiej, sen.at Uniwersytetu
Jagiellońskiiesgo - in corpore z
rektorem prof. Szaferem na
czele, rektorzy i profesorowie
wszystkich wyższych uczelni
krakowskich w togach, delega
cje uczelni i stowarzyszeń mu
zyczn.ych ze wszystkich więk
szych miast Polski, oraz przybyli specjalnym pociągiem z
Warszawy
przedstawiciele
warszawskich
stowarzyszeń
· · le 1· Wle
· I
muzycznych'przyJaCie
hiciele talentu Zmarłego.

Po przewiezieniu trumny z
dworca do kościoła Mariackie
go, wartę honorową przy trum
nie ustawionej w prezbiterium
objęli członkowie organizacyj
i związków muzycznych z Kra
kowa.
Przed
il p~yli

Z tak.im im.petem, że wpadł pro
sto na przechodzącą Jadzię. Atrament trysnął z butelki, za.le
w~jqc obficie nowy płaszcz.
Pannie Jadzi pociemniało w
oczach. Jej płaszcz, jej piękny
płaazcz prZedstawia texaz sobą
członkowie rodziny ś. P·
ar
pbru nędzy i rozpaczy.
Jego,
reprezentant
Rządu
wice
W takim płaszczu nie może
.. ·- , . t
f
m1p1suca- oswta Y. _pro •
JCJski, pr7ledstawiCJiele władz
miejscowych z wojewodą P.
Uroczystą mszę żałobą w asy
:trinowajcę za ramię.
Gnoińskim, dowódcą Okręgu ścię lircznego duchowfoństwn oe
- Coś ty narobił smark~ Korpusu gen. Ną.rbntt-Łuczyći lebrował ks. biskup
Rospon.d.
~ ?l Ja tej krzywdy nie da-

gooz.

u· .

~w! ~~~a małego
ruję!
Uookoła

I

- Chłopak na mnie wpadł! potem
Zf02JpaCZonej pa.
nico.ki i wystraszonego malca Mam na to świadków! Do są- kaJD.ia.

przecho du ~m!
- A podawaj pani sobie!
- Ojciec chłopca jest odpopaniusię zalał! - mó
wiono z P-Olitowaniem. - Tego wiedzialny! Muszę pomówić z
już w. żad.niej pralni nie wypio ojcem. Pani poprosi męża.
- Nie ma męża! Wyszedł!
rąl Plaszcz do nic.z.ego!.
Panna Jadzia usiadła i o..
P a.nna Jadzia tymczasem. z
irudem hamując łzy, trzymała świadczyła z decyzją w głosie:
- Nie ruszę się stąd! Pocze
za kołnierz sprawcę nieszczęś
kam. aż wróci!
cia.
- A czekaj pani 80biiel - Gdzie mieszkasz?! Do rodziców mnie zaprowadź! Za.pła mruknęła pogardliwie matka
cą mi za ten płaszcz! Muszą za chłopca i wyszła z pokoju,
trzasnąwszy drzwiami.
płacić!
Panna Jadzia jeszcze raz
Chłopczyna popłakując, szar
pał się i ·rwał na wolność; Ale spojrzała ·na 12łaszcz i otarła
panna Jadzia trzymała go, jak łzy. Tak się pięknie zapowia
w kleszczach. W reszcie dopię dał wieczór i nagle wszystko
ła swego. Chłopiec zaprowa- popsute. Józio czeka w ogrodził ją do rodz1cielskiiego do- dzie i pewno biedacrek ze skó
ry wyłazi! On tak nie lubi, że
mu.
by
się spóźniać.
*
A'le trudno. Panna I adzia
Matka chłopca przyjęła i2'
nie może darować swej krzyw
bardzo chłodno.
- Czego? Za płaszcz pani za cły. Musi dostać od.szkodowa.płacić? A gdzie pani ma oczy? nie.
Minęło pół godziny. W przed
Trza uważać, jak się ulicą
pokoju rozległ się dzwonek, a
idzie!
zaczęli się gromadzić

dnie.
- Ale

.
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Wysta:rezy

dla przykład.u
z:amaiczyć,
że
Minil<itemtw-o
Kom'lllThiJGlicji za:trndniło w omaw:i.a nym okresie 30 tysięcy
robotnilków przy r.()lbotach
drogowych i kol~jowych, a
więc zna.omie więcej, amiiżeli
notują
biura pośrednictwa
pracy.
Zmniejiszetni-e 6iarn.'11 bez.roboci.a na'StąpiJo równoonierniie
w~ ws.zysfkicli części.a-eh kra,.fu dzięki odjpowiedni•emu rozpla1n:owa111iu robót .irrtwesiyicyjn-yich.
Niezaileżnie od r()bót, pTowimdzonych z ~nndnszów· pańshvmvych, TOzpoozęły się rów
nież roboty prywatne, a więc

Pogrzeb ś. ·p. ·Karola Szymanowskiego

'lllicę.

Spie6Xfła się

na roboty publiczne

złotych ·

Yj~
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głos właścicielki miesz-

Dobrze żeś już przy15zedł.

Jakaś flł}dra tam czeka

w p:>-

koju. Odszkodowanie chce, ho
.te.i Kazio atramentem palto za
lał.

Tato! - zapiszczał głos
- To nie ja na nią!
To ona na mnie wpadła.
Drzwi si~ otworzyły i do po
koju wszedł gospodarz.- Żona mi mówiła.„ - oświadczył i... nagle urwał.
Panna Jadzia spoglądała w
osłupieniiu.. Przed nią stał jej
„narzeczony„ Józio.
-

chłopca.

Gdy

*

wybiegła

na ulicę spoj
wiei

rzał.a z wdzięcznością na
ką plam~ na płaszczu.

- Łobuzi - mruknęła.
Jutro miał.rćn dla niiei~ ~~O złd
tych z P. K. O. podn1esc. A
płaszcz wszy,stkiego 80 złotych

kosztował.
Było nie było

220 złotych u-

ratowane.

Napoleon. S4dek.
'-

Taka
wydra .
przede
mną?

Wyszliśmy już .z !leZ<>Ml
maclwe~ wahodząc w nowy
~kres. Wiele 7'naków za~
w»iad.a, ~obecny sezon będzie
bardziej ożywiony, roni.żeli PQ--

przedmi. Tegoroczny plan in.i
westyicyjny przewiduje howiem znaiem.ie wyższe kwot,;
allliżell w roiku ub.i-egłym. ,
Ponadto ze źródeł public~
nych powistaj·ą nowe waruta„
ty pracy, a 'Yię~ miej·s~ sta~
lego zrutrodlniiem.ia, a rue ty}„
ko sezonowego, jak to &ię
dzieje na róhotacb irmblicz·
nych.
_ _ _ __

GIELDA
Wczoraj na giełdzię notow·ano:
Dewizy: Hefondia 288.55, Berlit
212.78, Gdańsk 100.20, Kopenhar•
115.69, Helsmki U.42, Londy.n 25.8'1,
Nowy Jork 5.26 i pół, Oslo 130.tS,
Paryż 2-'.29, Praga 18.~.
Zu.ry1:h
120.20. Wiedeń 99.20.
Pnplery procentowe: 4 proc. poi.
konsolidacyjna 53.75, 1 proc. pot.
stabi.Hzacy Jlla 368.00, :; proc. poL.
prem. inwest. 63.50, 3 proc. pot.<
prem inwestycyjna serfow.a Il em.
83.00, 4r proc. państw. poż. premiowa
drilarowa 45.00, 5 proc. konwersyjna

W czasie nabożeństwa Filharmonia krakowska i połączone
krakowskie chóry mieszane w
liczbie kilkuset osób pod dyrekcjq Bolesława Wallek - Wa
lewsk1ego
wykonały
„Re. ".
qmem
Po mszy św. licznie zebrane
w kościele duchowieństwo zakonne i świeckie odśpiewało :;".)0.
„Kyrie elei1son", ks. prałat Ku Akcje: B. Polski 102.00, Waru.
Tow. Fabr. cnkru 30.50, Węgiel 20.?'5;
linowski pokropił trumnę ze Li.1pop
13.50, Ostrowiec 29.00, Star..zwłokami, po czym przy dźwię chow1ce 32.75, Haherbuseh 38.00.
kach hejnałów pożegnalnycl1
z wieży mariackiej im.mnę wy
RADIO
niesiono
kośdoła i umieszczono na wysokim rydwanie 6.30 „Kiedy l'llMe". "33 Gimnastyka. UO
(płyty). 7~15 Ozienl'llk porilnny. 7,ZS
czarno - czerwonym, zaprzężo Muzyka
Parę Informacji. 1,YJ Muzyka (płyty). 8..00
AudycJ11
szlc61. 8,10-11,30 Przerwa. 11,30
nym w 6 koni, ok.rytych kirem. PoreMlc dla
muzyczny dl11 mlodz~ety szkól 1>0·
Po zakończeniu nabożeństwa wi.zechnych (z todzt). 11,57 Sygn&ł CIHll
12,03 K-oncerl orkiestry Tadeusza SeredYft•
wypogodzi·ło sl.ę. W chwili ru- sktego (z• Lwowa). t2.~ Drienn!lc polu·
dntowy. 12.50 „Bolet przodownik" sza-Ma konduktu orkiestra re- pogedenlra
die mlodziety wiejskiej. 13,llBprezentacyjna K. P. W„ wyko 15,00 Przerwa. 15,00 Wiadomołcl go,'Poclar·
cze. 1S,1S Koncert populamy (ply!yl. 16,00
na.la marsza żałobnego Beetho „Skrzynica
og61na". 16,15 „%ycie kuftural(MI
stolicy''.
16.UI „Kwleclel\" pogadanll:ll.
vena. Kondukt ruszył ulicami, 16,35 Pieśni
polskie w wykonaniu chóru
na których paliły się latarnie mqslc.lego. 17.00 'śWiosna mleJslC:ch IQd.z'I"
odczyt. 17,15 on11t11 na skrzypce i for.
spowite kirem. Ze wszystkich -tepioo.
17,!>0 „Kslętk11 I wleC1z11". 18,0ll Pogadimka
elctunlne. 18.10 Przemówienie pik.
domów w śródmiieściu spływa Adama ~ura,
Kferownika Okręgowego
Urzędu W. F. I P. W„ Kraków. 18,15 Koją drugie flngi żałobne.
mun1kat śniegowy. 18,17 Wledomotc:I spor.
Konaukt otwierają poczty towe. 18,26 Muzyka lelek& (płyty). 18,~S
Program na jutro. 18,50 Pogad11nk11 11lclual·
sztandarowe młodzieży szkół na.
19,'00 •·owszechny Teetr Wyobretnl: pre•
mlere
~łuchowl slca oryginalnego p. I. „Propowszechnych i średnich, towa
ces Ludwika XVI". 19,45 Muzylc11 rozrywko·
rzystw i związków muzycz- wa. 20,15 Koncert. 2%,30-23,:SO Muzylc11 111.
nych, federacji zw. obrońców necma. WARSZAWA Q (Mokol6w).
ojczyzny, karawan z wieńca 13,10-15[30 Muzyka popul!nna ro~rywk<
Wll l„łylyJ .
mi.
Dalej niesione s~ wieńce oraz ordery i odznaczenia Zmar
lepo, po czym kroczy duchowieństwo. Szarfy spływające
z rydwanu trzymają mł<>dzi
muzycy.
Za tn1mną postępuje rodzina, przedstawiciele władz i de
legacje instytucyj, st-owarzy
szeń i związków kulturalnych
i scpołecznych ze sztandarami.
Po oddaniu hołdu przez całe
~łeczeństwo ciało Wielkiiego ,.
Twórcy spoczęło wśród grobów Zaslużonych na Skałce.
.
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Ucieszne przygody
Walentego Grypki

str. I

lhaiemkodliwiww7 ~ rewolucjoaisłów. Hanoi-

S.11 wyląozył apairat i wszedł do domku. ZblUył aię do
jedAegO a N.Onych. w~al mu ~wer w głowę i za.
pytał rrotnio. kto znajduje 1ię w "1mm.ech 3{; teJ samej

illwi&i ~ Ilię

a

aieoczek.i.'Welllep.

'184.

Z deszczu
po

d

rqnnę

Cięzko ranny Chińczyk uczynił nadludzlti wy111ek. żyły wystąpiły mu aż na czoło. Resztkami
li.I podniósł się z podłogi i zanim Hanoi-Szan zdątył pociągnąć za cyngiel, w powietrzu zabłysnął
nóż i utkwił mu w ~~

Cięż.ko ranny C · • czyk ukradkiem wyciągnął
n6t z tylnej kieszeni i z całej siły1 na jakq go je-

acze było stać. wbił go w serce Hanoi-Szana.
To wszystko odbyło się z błyskawicznq szybkoki Hanoi-Szan nie zdążył nawet jęknąć. Jak
"qtc drzewo zwalił aię z nóg i upadł obok ciężnumego. zalewając się krwią.„
Ostatni nadludzki wysiłek ta-k osłabił ciężko
rannego Chińczyka. że stracił przytomność. Jego
towarzysz. leżący w pobliżu z przestrzeloną pier~ niemy świa<lek tej sceny, starał się unieść, aby
etwierdzić. czy Hanoi-Szan wyzionął ducha. To
mu się jednak nie udało. Zaraz znów opadł na
podłogę. Na jego wykrzywionej wskutek strasznych bólów twarzy ukazał się uśmiech zadowolenia_
- Ach, Yo-Feng, - S'lleptały jego wargi ·- two~bohaterstwo powinno prrejść do historii, ale gdy
obaj am.nemy. kto opowie świat~ że ty. ciężko
ran.ny, prawie łJO konający, za.biłeś nieheZpiecmego. strBBznego Hanoi-Szana...
Dookoła było pusto. Ani na rzece, a·n i na wybrzeżn nie by_ło widać żywej duszy. Kto by tu
wazodł. ujrzałby wstrząsający widok. Na póelłod7.e lei.eli za.bici i ran.ni, inni jęczeli z bólu, konający wydawali przedśmiertne rzężenia - wszy•tko to były ofiary "Pająka„ - a pośrodku stały
dw.io trumny z... żywymi ludmu. Właśnie w tych
trumnach nie spoczywali umarli...
Z głębokiego uśpienia wyrwała się pierwsza

Amia MoJ,ette. Gdy otworzył.a oczy odczuła przede
wszystkim. że rvwietrzc wOkół nie1· było tak z--z.
e"r"'
odd
,
ychać. Pomimo, że
<'zono, że nie y10 czym
trumna posiadała wiiele oj:worów, a trudem dopływało tam świeże powietrze.
· Anoa Morette starała się poruszyć, ale mraz odt'Zllła. że jest do czegoś przywiązana. Tylko jedna
ręka była wolna i tą mogła swobodnie poruszać.
Nie od razu zdała sobie sprawę z teqo, że znaj·
duje się w trumnie. W pierwszej chwili zdawało
się jej, że leży w łodzi rybackiej i że j!Mt przykryta deskami Ale gdy woln'l ręk'l zaczęła dotykać
ścian swego „pomieszczenia·', uświadomiła sobie,
ze umieszczono ił\ w trumnie, pomimo że była

·żywa.

Poprzez dziurki wyborowane w ścianach trumny przedostawały .się do wewiu\trz promienie

światła.
- Stąd wynika, że majduję się w otwarlym.
oświetlonym miejscu - st wie.rdzila z zadowole-

niem Anna. - Ale gdzie? Czy jestem pilnowana?
Czy znajduję się w Chinach, czy w jakimś innym
kraju? Jak długo spałam?
Na te wszystkie pytania, kt6re prremykały
przez jej umysł, Anna Moretti& nie mogła na razie
znaleźć odpowiedzi.
~ Zdaje mi się jednak, że mnie nie pilnują pomyślała po chwili i zaczęła uważnie . nasłuchi
wać.

Co to? Do uszu jej dobiegły jęki ludzkie. Kto
to mógł jęczeć? Najpewniej ci, którzy jej pilne>wali. A może jęczał tak Jaimes? To przecież też
byto możliwe. .
Zaraz jednak doszła do przekonania, że tak nie
jest. Mężczyźni wymawiali jakieś słowa po chińsku. Jęczeli więc Chińczycy. Kim oni byli? Czy
jej prL:y jaciólmi. czy też wrogami?
Anna Morette zaczęła się zastanawiać nad tym,
co teraz powinna była uczynić. Czy miała krzyczeć, czy też wolną r~ wysadzić wieko trum·ny?
Może n1e było ono mocno zabite(
Anna Morette zdecydowała się na to ostatnie.
Zresztą musiała to uczynić. Powietrre w trumnię
było tak zgęszczone, że z trudnością chwytała od-
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Dwaj przyjaciele, Girolomo
Biancho i Luigi Borgo, obsłu
giwali latarnię mor~ą. odlełtłą o 9Zillat drogi od brzegu .
Obaj tryskający zdrowiem
obserwoczęsto
młodzieńcy
wali _przez lunetę wyhrze..
Spoglądanie na niskie
że.
domki było bowiem podczas
burzliwej zimy jedyną łączno
ścig ze światem zewnętrznym.
Girolomo kocha.I Marię Fiori. która mieszkała wraz z mat
ką w małym dom.ku. Planował, że podczas urlopu ożeni
eię i nią i sprowadzi z sobą
na latarnię morską. Wolne
chwile od prat:y Girolomo spę
dzał przy oknie i ob.serwował
przez lunet~ domek.:..-w którym
Nieraz już
mieszkała Maria.
widział, jak ukochana opuszczała doni. ' Wprawdzie dokładnie nie rozróżniał jej rysów. ale gdy spostrzegł lek.ko

stąpającą postać, jakiś głos
wewnętrzny mówił mu, że to

. Maria.
Pewnego dnia gdy siedział
przy oknie i spoglądał przez
lunetę, zbliżył się do niego
Luigi.
- No, przyjacielu, za~
nasz zupełnie o pracy - rT.ekł,
klepiąc_ go po ramieniu.
- Masz rację, Luigi, ale
skoro tak długo nie otrzymuje
się wiadomości od ukochanych osób, człowieka ogarnia
~kój. ~y po raz ostatni
· ·alem Mari§. Jliedobn.Q

się czuła. Mo?.e zacborowała.
Chwilami mam złe przeczucia. Gdybym chociaż przez lu
netę mógł dokładnie ro-zróżnić

osoby na brzegu: gdybym o-

Luneta zadrżała mu w rę
kach.
- Zdaje mi się, że tam wisi
czarna zasłona.„
- Nie zdaję ci się, ale jesteś
przekonany, że tak jest. Z
dom.ku Marii zwisa czarna zasłona n.a mak. że tam ktoś
umarł. A więc m~j niepokój
hył uzasadniony! Wiedziałem,
że już nigdy nie ujrzę Mnrai.
Muszę tere· tam się uciać, aby
po raz ost...Jli pocałować Ma-

trzymał jakąś wiadomość od
~arii, wówczas opanowałbym
tęsknotę. Ale życie w takiej
niepewności j~t straszne I
- Niepotrzebnie zaprzątasz rię.„
sobie umysł ponurym.i myśla
mi. M~r:ia jest silną, zdrowll dż'! ć

i nie wyzionie $><ł
razu ducha wskutek błahego
niedomagania. Wkrótce minie
pora burz i znó~ otrzymasz
od niej wiadomość. A teraz idź
do pracy, podczas pracy najlepiej się zapomina o dręczą
cych myślach.Przez cały dzień obaj mło
dzieńcy ciężko pracowali. Gdy
w końcu po burzliwej nocy
zajaśniał poranek. morze jeszcze się nie uspokoiło. I znów
Girolomo stanął przy oknie i
znów spoglądał przez lunetę
na wybrzeże. Nagle z piersi
wydarł mu się tak przeraźli
wy okrzyk. że Luigi, który
szedł po schodach, biegiem
wpadł do pokoju.
- Co się stało? Co cię tak
dziewczyną

przeraziło?

Nie wolno ci stąd Qdjeż
bez pozwo.lenja zwierzch
ników, a poza tym morze je.st
bardzo wzburzon~ i w naszej
kruchej łodzi nie doje<lzi~z
podczas takiej 1><>god y do brze
- .
gn.
Gllolomo, nie wyrzekłszy
słowa, udał się do swej izdebki. To samo uczynił Lui~. Wy
ciągnął trzymaną w ukryciu
przed Gi.rolomo ostrzejszą lunetę i skierował ją w stronę
wybrzeża.

Ujrzał, że

z dom-

ku, w którym mieszkała Maria, zwisa cza.ma zasłona, ale
zaraz Spo5trzegł, że z sąsied
ni ego domku wyszła jakaś kobieta. Przez swe 06tre szkła
rozpoznał ją. Na jego wargach
Następnie
wykwitł uśmiech.
ukrył lunetę i pewnym krokiem wszedł do izdebki Giro-

lomo.
rzekł do
- Girolomo przyjaciela, pogrążonego w bó
Namyśliłem się nad
lu. tym, coś mi powiedział. Jeśli
bardzo pragniesz jechać tam,
to Jedź. Nikt się nie dowie, że
.w~ przY.:ilw:nWnY. pkrzy_~ ciebie ~u Die ma. B~ lepiej.

- Spójrz przez lunetę i po,
wiedz mi, oo niezwykłiego widzisz na domku, w którym
mieszka Maria? - odparł blady jak płótno Gi.rolomo.
Luigi spojrzał prze.ir. lu11etę.

dech._. Była przekonana, że gdy dłużej będzie tu
leżała, to się zadusi.
Anna Morette wierzyła w sił~ swoich pięści.
Każdy agent .,·Intelligence Service" musi przejść
kurs boksu i ma wskutek tego odpowiednio wyrobione pięści.
Jej mocne pięści zaczęły więc raz po razie spa.
dać na wieko trumny i po kilku chwilach wieko
się uniosło. Prąd świe·żego powietrza uderzył An·
nę Morettę w twarz, a jasne światło tak ją oślepi
ło. że w pierwszej chw.ili nic nie widziała wokół
.
siebie.
Anna Morette zapomniawszy zupełnie o tym.
że była przywią7..ana do dna trumny, chcia1a się
podnieść, ale mocne smury nie puszczały jej, n.ie
potrafiła nawet uni.e-ść głowy, aby stwierdzić, co
się wokół niej dzieje.
Jedno jlł niepomiernie dziwił-o, uniosła wieko
trumny. a nikt się do niej nie zbliża, nikt nie pochyla się n.ad trumną. Co tu w międzyczao;ie się
działo? Czy nikt jie,j nie pilnuje? Anna Morette
zaczęła manipulować wolną ręką i w końcu udało
się jej uwolnić z więzów. Zerwała się na równe
nogi i wyskoczyła z trumny. Ujrzawszy wstrzą.
sający widok, jaki rozpostarł się przed jej oczami.
stanęła na miejscu jak wryta.
- Za.bici? Ranni? Kim byli ci ludzie? Czy
mieli to bvć ci Chińczycy, którzy powinni byli
pilnować jej i Artura Jamesa? Jeśli to oni, to kto
ich zranił i zabił? Czy uczynili tn ang:elscy lub
chińscy· policjanci, w takim razie gdzie su: po.
dzieli?
Anna Morette stała przed trudną do rozwiąza.
nia zagadką. Nagle j.~j wzrok padł na drugł\
trumnę.

A wi~ James znajduj-e sił( tutaj! - pomyAnna, odczuwszy wielką ulgę.
- Co się tu stało? Kto was postrzelił? - Anna
Morette pochyliła się nad zranionym w· pieni
-

ślała

Cbińczyk1em.

Chinczyk spoglądał na nią szklistym spojrzeniem. Ale zaraz jego spojrzenie . stało się jaśniej
sze, jak gdyby odzyskał świadomość i zastanawiał
się nad czymś. I zanim Anna Morette zdażyla się
zorientować, co się sta:lo, poczuła na szyi dwie ży
laste silne ręce, kt6re ciągnęły ją na dól i coraz
bardziej się zaciskały.
Ranny Chińczyk doskonale widział jak Anna
Morette opuściła trumnę. Nie mógł jednak ruszać
się z miejsca. Krew ciągle mu jeszcze ciekła z ran
i czuł, jak sily coraz hardziej go opuszczają.
Ale gdy Anna Morette pochyliła się nad nim.
postanowił dokonać niemniej boha>terskiego czy·
nu, niż Yu-Fen~ który skupił resztki sil i wbił nóż
w E_ierś Hanoi-~zana.
Ranny Chińczyk uczynił nadludzki ~siłek,
wyrzucił przed siebie ramiona i ujął Annę .Morette
,
za szyję, ciągnąc ją do siehie...
Anna Morette z trudem chwytała oddech, fX!ZY
wyłaziły jej z orbit, czuła, że za chwilę '\\'o/Zionie
ducha..•
Dalszy ciąg jutro.

przekonasz, oo się sta- reflektorów i nastawił świa
lo z Marią. Zdaje mi się, że tła. Szarpał nim straszny ból,
piorze się uspokaja. Jedź na- nie m6"'ł skupić myśli, z jcdtychmiast. to jeszcze zdążysz nego ty1k.o zdawał sobie sprawrócić przed zapadnięciem wę, że gdy ktoś przyiedzie na
latarnię i zapyta o Girolomo,
zmroku.
Nie czekając na odpowiedź, przyzna się do dokonanej
Luigi udał się do szopy, w któ zhrOdni.
Zapadała ju2: noc, gdy do
rej stała łódź. Wyrwał kilka
desek spod siedzenia, wyciął uszu Luigi doleciał warkot
nożem sz~ę, położył z pe>- motorówki. Nagle łódź zatrzywrotem deski i wyciągnął łódź 1mała się.
Nie miał jednak siły pod-.
na brzeg. Zaraz też \\TY.s~edł
przed wieżę Girolomo. W siadł nieść się z miejsca, aby _przedo łodzi i pożegnawszy si~ z konać się, kto przybyt Nagle
otworzyłv się drzwi i na proprzyjacielem, odpłyną!.
Luigi wbieirł do swej izdeh- gu stanąi Girolomo.
- Czego na mnie tak pa.
ki, wyciągną~ ostrą lunetę i
zaczął obserwować łódź, ~tó- trzysz, jak gdybym przybyrą bałwany podrzucały Jak wał z tamtego świata? - zcłzi
łupinę. Nagle łódź znikła Pod wił się. - Nasza stara łódź
wysoką faląf a gdy fala opa7 przepuszczała wodt: i gdyby
dla, Luigi nie ujrzał już am mnie nie wziął na pokład
jej, ani i:>rzyjaciela, kt6ry przejeżdżający jacht, leżał·
bym teraz w morzu. Wyobraź
prawdopodobnie uf.onął.
I nagle Luigi ogarnęło prze- sobie, że Marii nic nie jest,
rażenie. To co uczynił było przeprowadziła sję z matką do
zwykJą zbrodnią. Dobrze, ko- innego dom.ku, a w tamtym
staruszka,
chał Marię i z zazdrości czuł mieszkała jakaś
zawiść do Girolomo. Ale wie- która dzisiaj umarła.
Luigi jeszcze ciągle stał na
dział, że Maria nigdy nie będzie jeąo. poniew~ż ~och,ała ~iejscu jak .skamienjaly. D~
tylko Girolomo. Wiedział row- p1ero gdy GU'OlolD() zhhżył su~
nież, że Maria żyje, poznał ją do niego i ujął go za ramię,
przecież przez lunetę, i że hę- opadł z niego ciężki pierścień,
dzie czekała na Girolomo. Ale który opasywał mu serce.
Girolomo już nie żył, znajdo- Ochrypły okrzyk wyrwał mu
'się z piersi, gwałtownie ohją{
wał się na dnie morskim.
Gdy to sobie uświadomił. Girolomo i poco.łował go. Giwybuohnął płaczem. Dałby rolomo był wzruszony tym ser
wszystko, co posiadał, aby tył decznym dowodem przyjaźn.i.
ko ujrzeć przed sobą Girolo- Nie wiedział wcale, że w ten
mo. Ale skrucha nie przywra- sposób Luigi dziękawał losowi,
że nie uczynił z nie~o skryto„
ca do fycia umarłych.
J.ak aułomat podszedł do bójcy.
.feśli się
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Jak w Australii
plagą· kaktusową

walczą

Alisłralia.

któ.._

wsch. wpuszcza do siebie

groziło Australii próżno szukały jakiegoś środ słały do Ameryki
Z ka. który by potrafił położyć specjalną komisję,
emigran- zo strony rośliny opuntie.

illechętnie pieczeństwo

środk9wej '

przypusz-

tów nie zna ograniczeń w sto- początku ten gatunek kaktusu kres nadmiernemu· rozrastaniu czając, że tam zn~jdzie się wro
sunku do „emigra<?ji„ zwierząt '!'Prowadzono w tym celu, aby dę opuntie, coraz bardziej za- g6w tej rośliny. Ko~ja udaHISTORIA PODAJEs
shiżył za .pożywienie d.La pew grażającej całemu kontynento la się na poszukiwania i po pe
łD. Wyuuch l><>Wl!tani• u wolnoM z obcych Ir.rajów albo w słOSUń
wnym cza!łie przywiozła ze !IO
na
neg:o rodzaju pMOżytów, z k.t6 wi australijskiem u.
Hofer
nowych
Ty rol u. Andrzej
ku do wprowadzani a
cztery małe stworzonka:
bą
i
JaJk ust.rulon.o w Mele.syku
czele.
gatunków roślin. pomimo że rych przed wynalezieniem
l86t. Krwawe rozruchy na a.licach w tej dziedzinie miała już smu farb anilinowych preparowa- Połudn. Afryce opun1:ie p<>· wesz, chrabąszcza, pająka i po
Warsz.awy. Moskale strzelają
:;.20,

z..iw:h. 15.M.

tne doświa(łczenia. Klimat au· no czerwoną farbę. Z biegiem
stralijski tak sprzyjał rozwo- lat opuntie rozwijała się z niejowi królików i wróbli. że bezpieczną szybkością. Niektó
PRZYSŁOWIA:
stworzenia te rozmn= rię ~ ozęści lk-raj'll były wprost za
..Przyjdzie kwiecień
obnit grał.one plagą kn'kturową.
aiaprawod
tąm •
O.tatek z gum.na w_rmieciem•.
KTO NIE WIE, tE:
szyibko8ci4 i pr7ieC>braziJy łię le wsie 1 pola były zarośnięte
Finlandia lety na obszarze 387 w istną plagę.
\ lMem kakbusÓW. Wtadi.e na
łyL km. kw. i posillda ;,.. miliona
de• bcmroonej
200 IJll;bn ych i
Dych. .

ludności. Padło
około '20 l'łLll·

ea.

Największe

l•dności .

jednak niebez·

siada bardzo niewinny charak
ter. Rośnie tnm w dość skromnych ilościach i niektóre ~cze
py murzyńskie warzą z niej
coś w rodzaju syropu. który
podobno ma uśmierzać kaszel.
W końcu, gdy wszystkie
środki zawiodły. władze wy-

HUMOR WIELKICH LUDZI:
Droga do kosza.
SIJ'DDJ pisarz francuski Tri9t«n
Bernard w rulodości swcjej bezs.kut~znie zabiegał

o

wspólprncę

w "fi.

garoM. R~kop.bsy jego wędrowały
przew.ato1e do kosza.
Pewne[o nuu, kiedy Tristan przy
był do „figara" i dowiedział się, ie
referenta literackiego nie ma. zł.>
tył rękopis woźnemu i powic<liiał:
- Proszę, niech pan w .zastęp
stwie redaktora wrzuci to do kosza.

Tłumaczen~e

snów·

Zart

zakończonr śmiercią
czegu prowadzą gług ~e nkawał1
I

P. Oła Kasztelanka. Ktoś za grani-I
myśli u Paui. Spędzi Pani wiłą
niedltelę. Bc;d.i.:ic poprawa warunków materialnych. Sen Wujcia wróMie.szkańcy pewnego domu
ży kłótnię z kobietj. P. Natasza K.
Bronx (<lz.ielnica nowojor~
w
o:.obę.
ziaoą
oiewi
ujrzy dllwno
wiedząc, że ich sąsiad,
ska)
w
przvkrość
P • ..Snma". Będzie
zwiąuu z pracą. Blondyn interesu- 44·letini urzęd.n.iik bankowy Edje się Panią. Czeka Panią zabawa waro Le.Lbner jest bardzo za·
z d;r,ieck.iem.
Lobu& ze Lwowe. 8-:dz.ie pow„. zdroStDy o żonę, postanowili
dzooie u rnt:i.ctytn. Hozrywka ja- wykorzystać tę jego zazdrość
kaś. Rounowa o polityce. Za ży. dta kawdu
primaapriliso weczenia buruzo dzic;kuję.
P. Wolomianin. Sen Pański wr6- go. Nie przyipiuszezal i jednak
ty duto szczęlieia. m. iu. zamożnośr
za.
fuk tragkwie
w prtysz.lot§ci. Nietlaleka jaztł11 cze.
ka PanL Będzie Pan na pogrzebie
Gdy pierwszego kwietnia
ZJ)a.jomej osvl>y.
Leibner po południu wrócił z
pracy do d.omu, znalazł na sto
w której żona komu
t:hctsz mte~ p~!łnt!. le k.artkę, mu,
że ma go dość i
cere·uiljUJ(1J mqdTa . nikował.a
opuszcza go na zaw:Sze.

Do

et

się

i~ń~z~.

D~RMOPALMI;
wyrp.bi.aneqo na

ole/kach oliwnqch

/'

CILOTPA

Rozgorycz-ony

· urzędlniik,

w-iedząc że mieslJka.jący

w p-0·

bMżiu aktor Taylor zaleca się
do .it?go żony, pobiegł do niego. Ujrzawsz-y aktor.a, Leibner
wyciągnął rewolwer i krzyk·
nąWtszy: „Oto kara na jaką za
słiugujesz, uwodz.ioielul " pocią crnął za cyngiel.
ieula trafi.la Tayl~:>ra w serce

11

i aktor z miej.sca wyzi001ąl du· mu, wróci.la do mieszkania
cha. Leihner uprzytomniw szy mąż już nie żył. Dowiedziawsob1e oo uczynił i jaka go czeka szy &ię o tym, nieszczęśliwa
kara, z miej.sca odeh.ral sohie kCl'bieta doznała wstrząsu ner·
wów i została przewieziona
ż.ycie.
do szpitala. Istnieje słaba nnGdy pa'lli Leibner, którą są· dz.Jej n, aby całkiem wróci!a
siedzi umyślnie wywabili z do do z.drowla.

----~------.1m:11-------------

Gdz·e odbe1z·e sle

ślub

p. SłmpsonJ

Sprawa ślubu prawdopodob ne, by ślub odbył
PARYŻ. 1
księcia Windsoru z p. Simps~n się przed koronacją, gdyż wte
w dalszym ciłtgu wzbudza du I dy p. !:>irnpson jako księżna
że zainteresowłlllie prasy fran Windsoru musiałaby być ofic

czw arkę.

Władze mając już smutne
doświadczenie z in~ymi ga„

tunkami zwierząt, hodowały
te cztery stworzenia w specjał
nvm laboratorium. UmieszcrA.
nó/·e na wszystkich możliwych
roś inach, aż w końcu ustalono, ie mogą utrzymać się . przy
życiu tylko WÓWCZM, gdy ŻY•
wią się kaktusem opuntie.
Wesz niszczyła tylko nasiona kaktusa. Chrabąszcz, mały
zielonka wy robaczek, działał
już bn.rdz.iei skutecznie - wy·
sysał sok z .liści. Pa.Tąk, czerwo
ny punkcik prawie że nicwido
czny gołym okiem, pożerał lo.
dygi. Bez poczwarki jednak.
która przeobrażała się w gąsie
nicę, nie udałoby się wytrzebi~
kaktll.!a.
Szara. mała gąsienica składa
ła jajeczka w kształcie dwóch
długich sztabek na liściach kaktusa. Każda z tych sztabek
zawiera od 40 do 50 jajeczek.
tygodni
W ciqgu trzech
przychodzą na świat male gą·
sienice, które wwiercają się w
liście i po kilku miesiącach niszczą do cna cały kaktus.
Całe lasy kaktusowe, jak za
czaro.
dotknięciem różdżki
dziejskiej, znikają ~kutek
tych mn.Jych stworzeń.
Panowanie opuntie w Australii obecnie już zakończyło
się. Istnieją teraz miejscowo..
ści, w których z trudem moi-o
na znaleźć jeden egzemplarz
kaktusu opuntte.

jalnie zaproswna na uroczysto
cuskiej.
Znany reporter Geo London 4ci koronacyjne do Londynu.
wyraża na łamach .,Le Journal" przekonanie, że ks. Wi.nd
soru nie weźmie ślubu z p. W
Simpson w St. Saens, gdyż mo
że to uczynić bez zbytecznego Intymne fOt:mowy cksct z CzyteJnikaml
rozgłosu w każdym kvn.sulncie
an"'ielskim.
Poza tym nie wydaje się

-----mil--------------------•
CZ1.'E R Y OCZY

---

Pogolz t s:e ze smutnrm losem

P. NELLI narzeka gorzko na swój wał, pokazywał nóż i groził, że tym
los, pilsząc:
nożem mnie ubije.
„l\łaJąc lat 1?' i będąc zupełną sieTernz, kiedY. się zestarzałam. wy.
rotą, pozua1a.m starego ~O-letniego
rzucił mnie na bruk bez gros~ Nie
swedo
mole
wciągnął
ktory
pana,
Na n1ai,eJ wohand zle •••
mając pracy ani rodziny, zwracam
go miestkania obiecując, że '.iię się
do Pana Reduktora z prośb11 .i
uwiódł
mczascni
t.>
„inq ZilO,l>•Cb.UJe,
radę. Czy mogę takiego pana za.
wyiwórui.a · i z.robił ze ~nie swoją uicwoln!cę. skarżyć do sądu w poszukiwani11
Amerykańska
Byłam u niego przez 12 lat. c1ęz- mojej krzywdy."
fiJmowa ~wróciła sJę do wr>lt-1
gotowałam, sprząI ko pracowałam,
•
d __i
·
·
.
Zaskarżyć można, ale bodaj n.ie
CaJą<:':J slopruowo. ? z.ur~v 1a . tałnm, reperowałam jego bieliznę i
Pelogu Grzeszols.kieJ z proJek · hJiam mu uległa i za to wsz.>i.tko wa·rto, bo względy formalne (przenakręcenia fi.limu <>parte- nie miała~ n!c, a nawet często nie dawoi4mie. brak dowodów) mor'
(A. E.)- Oskarżony jest pan f dam, roięc poaadzilem Jurka tem
całą sprawę przewlec. zagmatwać i
na ~ycie.
tle procesu. Propono· daw~ł
n.a
o
sak ze mnłl podle postę- miarnować. Mvślę, te trzeba raczej
w1dząc,
I
o pozostawienie taksówki bez przy kierownicy, aam aiadłem g
G
.
..rzeszo • puje, chciatam uciec od nle~o, ale pogodzić się ze S11J1utnym losem i po.•
dozoru poza miejscem postoju na zderzak, r~cami za motor i wana Jest nawet
wygrażnł się, że mnie zabise. Po- szukać pracy. Możemy to Pani ulat·
filmie.
tym
w
rola
skiej
- rzekł sędzia starościri:>ki. -:- jazda przez cale W arszaroe/
mimo. że t~ intełigentnr człowiek, wić umieuczeniem bezpłatnero oun.ie
jesu:ze
Grzeszolska
Oj, co się rotedy działo/ 0- dzieliła w tej sprawie od.po- postępował
Czy przyznaje aię pan do wisak łobuz, bd, maltreto- głoszenia.

i
ciólm
Miedzr przria
po Warszawie

Film z procesu
G:rzeszolskiego

czyh jazda

pera, poroiadam panu

ny?

aędzie.

Czr takie metodr

tadnem sposobem, panie mu, boki zrymać można było.
wieclp.
sędzio! - odparł pan Broni- Chłopaki za nami latali, wlaalarv Koluszko. - Uaz, że nie dze po rogach &ęby poolmieja jecha/em, tylko Jurek Ko- rali•.•
Jakeśm-y zajechali nazad na
roalski, a drugie, że nie mo~lo
być inaczej, bo o honor clw- Kruczą. poroiada do mn.ie Ju-

dziło.

O honor?
A tak. Siedzę sobie, uroaże pan sędzia, m srvojem gruchocie, aż tu podchodzi Jurek
i zaczyna się starviłłĆ różnemy rzeczamy. Móroię mu rvtęc:
- N ie bądź j urek taki roażny;
nie odwalaj rozBlędem mnie
hrabiego, bo takich •ztuk jak
ja, to nigdy nie Pokażesz..
A on na to:
- Idźże patalachu za c-yUncler azo.rpa11y. Co byś ly za
-

.c;ztukie mógł pokazać?

poroiadam - Mogie cale miasto na zderzaku przejechać.

On ro imiech. Myil.ę sobie:
„Co, psia roątróbk~ taki la.
zuch. nabijać s~ ze mnie bę·
d:iU.7." ..t u .uoj honor.. posia-

'

•

skutkują I

,.ZROZPACZONA·„ Zgodnte z na- nieczności staje się utrzymanq 14>szym wezwaniem, p. Jadwiga J. nntego mężczyzny.
P. Lusia może się tłumaczr~ te
zgraszn się ze swą opinią w sprawie
poruszonej przez „Zrozpaczoną", pi- czyni to z pobudek wzniośleJszych
i że kieruJe nią tylko miłość. W
sząc:
jednak trzeba się
żałosną_ ·skargę Pani, tym wypndku
„Czytając
rek:
zczeue współczuję Jej bólowi. Po. wyrzec miłości, przez którą p. La·
- Chodz, Bronek, do bare_1imo, że nie przeżywałam takiej sia może mieć na sumieniu trzy da.
go. Flachę ci staroiam, boi mo>agedii, lecz zdaję sobie z niej sze.
A niech p. Lusła wie, te za krzyw
rus.
sprawę.
Jestem także mężatką, mam 20 lat I dy, wyrządzane bliźnim, los mści
01 rza
- No dobra - móroię .twoje przemiłych bobasów. Dlate- się stokrotnie. Takie miłostki trze·
ale, uważasz, taksówka riie na
ba sobie z głowy wybijać. A przyj.
go tak Pani współczuję.
rolaścirvem groncie stoi i jesz· Ale cóżf Każda mężatka jest na• dzie to z łatwością, g'dy się ma trorażona na zdradę . męża. Zwłaszcza, cltę silnej woli i pamięta o szóstym
cze mi rolad.za protokół uśku
gdy na jego drodze stanie pokusn przykazaniu Bożym.
WK.ł.ADY OSZCZĘDNOśC10WE
teczni/
Zapyta się niejeden Czytelnik.
w postaci przewrotnej kobiety, któ
p, K. o. w MARCU 1931 R.
Ale Jurek naroet słuchać n.ie
ra potrnfi go usidlić. A trzeba przy. dlaczego te wszystkie · gromy &pi·
chciał.
W miesiącu marcu wkłady oszczęd znać, że „te panie" potrafią desko- dają na p. Lusię, a nie na męża
co „Zrozpaczonej"? Otóż, moim zdll·
- To nie tnJój interes - po. nościowe. jak również liczba oszczę- nale kokietować mężczyzn, na bo
niem, cała wina jest po stronie p.
pozwolić,
sobie
może
nie
żona
znaczny
wykazują
dzającycli
nńada. - Ja fonduję i ja pla·
nie l'Ul czasu, zajmując się gosp<l- Lusi. Bo naw~t, gdyby mąż „Zroz.
wzrost.
cę/
paczoner sam jej się narzucał zr
Stan wkładów zwięks.zył się o zł . darstwem i clziećmi.
Znakiem tego roal pan sę- ••020,426, osiągając na dzień 31 m...r- „Te pnnieM w rodzaju P· Lusi cze- wspólnym pożyciem, p. Lusia po
kają tylko na taką okazJę, wiedząc, winna stanowczo odmówić. widzłle.
dzia grzynmę, proazę bardzo. ca 1937 r. sumę zł. 688.620.745.
że mogq lepiej zaimponować, niż że jr<st żonatr I ma ddeci.
wklawzrostem
ze
Jeditocześnie
/u·
tylko
zapłacę,
ja
nie
I tak
Gdyby takt pan spotkał się z od·
dów oszczędnościowych zwiększyła żona i zabierają jej męża sprzed
rek.
mową jednej, drugiej i dziesiątej
~ę w tvm czasie i Liczba ~zczędza- nosa.
W moim pojęciu p. Lnsła ubliża to cdechciało by mn się amorów i
Jak funda, to funda!
sących w P.K.O. W ciągu marca
b.. r. P.K O. wydała 51,791 nowych samn sobie, utrzymując_ stosunki • stałby się z powrotem wzorowym
mężem i oJcem."
ks1,ążeczek oszczędnościowych, osią- żonatym; Wygląda to tak, jakbr
Sąd ikazal pana Bronislama p:aJ
Dalsze glosy równie ehętn.le dru·
c na dzień 31.Ill 1937 r. ogólną I kawalerliw nie miała powodzenia i
na 10 zlotJ1ch ll"~l/1DnJlt.
.Die udawClla aiQ u .ioaQ. wiec" ko- kować będziemy•
.2A!f>~.

.POL.OMIA„

oj

WJ1Jaśnienie

Zabili kolege CZY zmarł od wódki?

W ;i;wią7J1CU z zamiesrezonym w
Nr. 71 czasopisma ,,Dzienni.k Pif>trkowski" z dnia 12 marca 1937 r. ar·
tyko.łem p. t. ,.Poważne nadużycia
weterynarza" na zasadzie art. dekretu w przedmiocie trmezB:50\\<-Ych
przepisów prasowych z dnaa 7.Il.
1919 r. (Dz. Pr. 19~9 r. Nr: 1'- P?Z·
Stanisław Szymański (Lihelta ce raniony w rękę i pol!!ocy u- baniak zmarł wskutek nnduźy 186) proszę o za'!ll1eszczerue pmuż.
sz~ sprosto~a,ma.
7), Kazimierz Roszkowski (Dzi' dzieliło mu Pogotowie Ratun- cia alkoholu.
Nieprawdą Jest, że _przec1wko P't
ka :;7). Wacław K,iela (Konar- kowe. Wszystkich wyżej wywiatowemn lekarzowi weterynaru
Przyczynę śmierci ustali sek toczyła się rOZ!prawa ,sądowa. w Sii·
skiego 8), i Andnej Miziołek mienionych osę.dzono w więzie
niu. Są oni oskarżeni o zadanie cja zwłok. Faktem jest, .że na drie Okręgowym w P1otrkow1e w f"
, . ! ,„
(Dzika 37).
uszkodzeń ciele.mych Urhania ciele Urbaniaka znaleziono peł roltade której lekarz ten został
·
· .,
· '
8kMMiY na rok więzienia oraz, .te
n.o sińców od uderzeń butami ieG,o rodzaju rozprawa dotyczyła
Z wył;ej wymieni'onycli je- kowi powodujących śmierć.
ldóre11'~ z lekarzy weterynarii. tut.
Oskarżeni twierdzą, że Ur- i twarz Jego była spuchni~ta.
den, t. j. Szymański hyf w bój
pc~iatn - natomiast prawdą Jellł.
i;e tak powiatowy lekarz wetery•
naru, jak również :i:aden z lekarzy
weter. tut. powiatu nie został przez
Sąd Okr. w Piotrkowie skazany i te
rozprawa sądowa nie dotyczył·a żad·
nego ~ lekarzy weter. pow. piotr.h.w!k1ego.
Starosta powiatowy.
(-) Strzemiński.
:Pine'.d. lk.illkoma dm.ami. bry• ·r y aporwOO'O'Wal nieszczę8łi1'!Y wszysłiko, ~ 2JD.Ajduje się iv

Tragiczne
.

~

lllłak

Marcin Urha-

·

do biura Fu:nduraev na Ma-r~.-;mcką w

na

LW arazawie

po zasdłek.. Spotkał się z innymi .bezrobotnymi,
.neścloma swoimi kolegami, po
czym wsz~ udali się na po
le pod tor kolei dworca Gdań
aki~fidzie na śWieżej trawie
:DDł\ • • libację. 1.agrali przy

)yJn w karty.
Podczas gry pospneczali
ikła

~

się

bójka. Urbaniak, któ
garbusem, zostal przez
ry
kompanów ciężko pohi
·
ly i. skopany. Stracił przytom
uoś6. Przejeł.c!żał w tym czruiie
obok w6z. Na wozie siedział
Eliaa Rochman (Powązkowska 52), któremu polecono się
u.trzymać i nieprzytomnego
Urbaniaka ułożono na wozie.
ltochmau protestował przeciw
b teipu. ale Pod terrorem. ustą
p!l Koledzy Urbaniaka w siefili także na wóz i l'W§Zono w
kierunku miasta.
Na ulicy Powłlzkowskiej
:wohica zatrzymał się_ i :niie
ehciał dalej jechać. Wówczas
:niemajomi znieśli Urbaniaka
s wozu i ułożyli pod parkana:n. Jak się ok$i8.ło, już nie
~Urbaniak skonał na wozie.
Nadezedł patrol policyjny.
Nie&na~ nucili się ·do uciocaki. Policjanci dogonili ich
i czterech ujęli. Zbiegło tylko
Cłwóch. ale będą także wykry·
· okazał'i su;:
„_
ci. .c.atrzymanymi

•
Amery klnSCf
laureaci fllmowl

c. ...._ powołea. do tycia
• Hollrwood ,.Ahdemia. Filmowa„
~ trę ~Y najwybitniej..,.. artpto. filmowym. 16 rok

' :abiecłJ, a ~:
JóJlł t myMl'Owi

dwum akto-

7.a ~ artystyczną w ro._ t9'.5fl otrzymali nagrody: Luiza

. . . . (bohatetb filmu ,.ziegfieldsfolim,. Paweł Moni i reżyser Franclnek Capra.

libacji bezrobotnrch

zakończenie

Bohaterski czrn marrnlrza
Dzi-=kl niemu uratowano od

łmiercl

wypadek. opuszczono na.ityclimi.ast dwiie lodzie i po ~ich
Znalezione
pouu.'k.lrwauiaoh
dlm ~l:a.czy i pannę Hutsom..
Paini Hnilson nAtiomi.Mt znilkła.
P'l'~zcz.Mlo, że pani Hut
Sl()n d0l9tala się na dno wraz ze
szc~ami .motorówki. Pod p~
wleflzohn.ię opuścili się w~
nurkowie, których wezwa1t0 z
poortu. Po kil!k.u ohwilaich ie·
CLen z mfoh dokonał ()!Wa.mia·
jziicego od/krycia. SJJw.ieridril,
że palli Hutson przchywa w
ży rozkauć pancernik~ kłó .kajucie motorówflci i żyje.
Dnw.i ka.Tuty były Z8lllllWę
re udafv się na ćwiC7leJlia, a.b y
• łe. Znajdujące się w niej pozawróciiy z drori.
Hutson zbadJ strun. a11mosfe wietT.ze przeszka.dzruło wtargry ii dosziedił do przekon.a.nia, nięeirn wOdy i z tego w.zglię<iu
źe moborowka 2Jdąży jeszcze na dn.ie zatO'k.i Y·iibtoiriosa żył
bez przesik.ód do cdow.itelk, który mógł nitrzydQpłyn.ą.6
brzegu. Szy1h'ko ,Rożegin.a~ s-i~ mać się przy życiu diopóki sta:r
:pMVietrza w k.ajude.
więc z żon.li: i oóriką,. i Wll'Ócił
"k __t
_1._„ .J. •
· · 1 - L ..n_
a pwuA'U'ZJLe pance.nu a O'U
na &'W!O!Ją. p a~w'Aę.
W motorówce poza pani'a.mi była. się królika narada. Za.'Si:S!'
Hut.ron 1Jruljdow.aJi się jeszcze nawia.n() się, w jaki sposób moż
dwaii· _Ą,1-.~ze. G.d.y za.on•ł dąć na ooa.tić ~'Illi"' HUJiison.. Gdy~
k
·r - "1'
--i·~
silny zimnr,: w.i.adlr. pa.ni Hut· by przeb.ido otwór w •a1jucie,
son scli·romd!a się do k.ai}uiy, nartjrclun;iast w<la:rłaby &ię tam
podczas gdy cór'.k.a i dwaj pa~ oLbMymia \fo.ść wody i paci
Hutson od razu zostałaby utoLaeze zosiali na pokiład1zie.
Wiaii:'l' n.aipędlz.il mglę szyb- piona. Modma by.Io k$tię wy
ciej niiż iprzy.ptl.S.2lCzaino i moto- ciąg:Dl\Ć za pooni oeą silnego
r6wk& z trud.em m~gla się po- diW~gn, ia1e ta!kiego nie było
n rZIÓcl. Na:gile .z ~'Y nA pe:kiłrudzie. zostaił,o wiięc jed
:suw~ć
s.ię wicllka ści.aina i no wyjś~ie: wysadzić..,"' powie
wyin1Urz
a: n.a łódź. Rozległ się trze dacii kajtnły. Gdy dacii
naj
.trzask ii mororÓWtka ~a1a w~ąiezy 'W lpO'Wietrze po. iwstainie tam t.ak .sdłny prąd po
prz~·<:1\'Viona..
Z pdlclaidu pa.nicemika, któ- 1 wietua, że porwie w górę

rtyjis:lde dkroty wojemi.e staly
na :loot.'Wioy w za.1l0ce Vdrttłloriosa w pobliżu Malty. O!ieero~ kłórzy posiadali krewn-ym ina. Mailcie. J>011Wol1-0n.o za
l'rosić kh do sieliie n.a polkład.
PA'Dli Karicilin.a HutsOlll, żona
pie:rrwszego ofiocra, jednego z
krą:żowm.iików. zamierz.alai po
złożonej mężowi wilzycie opuśdć okręt i udać się w łodzi mo
torowej na brzeg. gdy oficerowi zameldowano, że z zachodu'
nadciąga gęsta mgła i że nale-

cN

ton-= oficera

k.a.,htcie. a. męc i panią HrutJs001. - - - - - - - - - - - . .

Marynarz _John Evans 2lgłosił się na echotm.ilka, chocia·ż
zdawał SOlbie &,pr.a.wę, że może
50
.przypłacić tyciem wysadzenie
.
._
w ip(>"!ietrr.e dachu kajnrty.
Chi:ń.~kie stow8JI'zyszerue łeWezystikft jecln.~ odbyło s1ę
szczęśli.fwie. Dadt edsikoczyl i b:rekie zatprotest<Jwało prz~
słup ipowleł«za mtióstł &i~ w ei~o zMtrueleniu przez~~:
g'Órę, wymza.jtte Jl.a pOl\rierz- dze w&jlskowe ~'V proWUlCJl
trftdowa.,~
clinię wody w.iele pr2'edmio- °[:wa1liung 50--ciu
tów 2JD1aj;diujtteyoh eię w kaj1u.- tych.
cie, a co :na.fw.a.żniej1sz.a i piar- - - - - - - - - - - - CZYTAJCIE
nią Huilro.tl, .khórl!: na.łych.miast
wyciqg.n.i~.ibo z wody i uaniieszżycie
czc ~ o w ł~d.
.
BoharŁe?1ski marynarz został Ił
Cena 20 groszy
odlala·czon:y przez a.dimi:rał.a.
----------------------ł

Rozstrzelano
tra dOWatyCh '

Kobiece"

Echa zburzen a domu

·
_:i
eh
· h
W
sprawie re~ w o~ti;itmc czasa: przcq,
GENEWA. mekonyet
bardzo
wybuchu. który znUizczył 1· e- stawiały się
.
. ..
den z dmnów pięciopiętro- nie.
wycl~ nn ul. Zu~ Linden, pi:naa. Krl\żą pogłoski, mz 1>0Pdni!
ast~UJl\C~ szczetoły on w ten sposób samobójstwo.
od
h. Do Morgi· przewieziono zwłoki
~
P aJ.e. n
..
Zdnment e 5pertow wy uc
z~ał spowodowany pr~ ma fryzj-era, lego żony i 3-letn.iego
ter1.ałr wy_bnch~ o nie~- drieocka. zwartą ofiarą wyhu
kleJ. sile. Nn.stąp01ł on w m1~z- clm jest chłopiec z mleczarni~
karuu na 2. piętrz~, na~ezą- który znajdowal się na schocym do fryzrera, ktorego inte- dach w chwili eksplozj.i.

I

Zabójstwo i postrzelenie
na

chłopski,..

H1e.1elu

We wsi Siwianka powiatu pują, gdy dojdzie do awan.tu-1 Kowalski. Wynik awantu~y
iDlińsko mazowieckiego odby- ry. T~ t~ awantury na wsi był ~łakany. SJanisław Strze;
wała się zabawa weselna. J~ przyh1era1ą zwykle ostry cha- żysz iął strzelae z rewolweru ·
i zahił Stanisława Rosłańca o- !
den z m.i.ejscowych bogatych rakter.
l'<>SJ)OC!arzy wydawał za mąż
Tak było i na wspomnianym
Córkę. Było bardzo dużo i~ki.
Podczas tańca między · o weselu. W bójce wzięło udział
ma uczestnikami uroczystości kilku z drużhr, a mianowicie:
weselnej wynikł spór o jakiś Aleksander i Jan ltraeia Suze
drobiazg. Ale 'chłopt są czupur-1 tysze, Stanisław i Władysław
ni i wzajemnie sobie nie ustę- bracia Rosłańcowie i Wacław
•

•

-

~

•

'

•

•

.

.

raz postrzelił Kowalskiego.
l\an.i„nego umieszczono

w

1 .
1
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d?~~~c;m~a łl6~:M: 1
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wieckim, zaś Pozoswych ne7.e . Zdjęcie .Il~ przedstawi~ .fragm~nt z. ~odneJ o~!' na
stników awantury aresztowa-1 Florydzie zabawy morskieJ, a 1lll8!10W1c1e grę w kosc1 na
falach morskich.
·
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TADEUSZ; RYS

Sllczęny był przerdlmy *rm ~ha. Cd, T_.
etwor~.rl• tyl.k.o oczy, zaczc;ł.a w~~·~. Tad~ ~eb
K4- W głoW1e· młodego lek.arza ZJ'llWiJo 1ię podCJ•r2alllle. ł.e

to nie jest córka {>ułkowoi:ka. te to ja.ku rewolncjon.iatU. .
Jrtór11 Iwanow uw1ódl Po9tanowił IWl!łyab.mi„t poro~
się z Hal~ która jechała. ,..a.ko jego maa wraa a Di.In do Petersl>111r~ l wanow 11611\pi im przedział w lfwoim w.agonie
i!peejaluiym. żandarmi u<ł41i się z Andrzejem. br ~ieU
jego rzear. Gdy lw6DOW ujrzał Halę. poznał i• oCf raza..

dam.iem. ~„. Pnecier& nic me wiedział o aa'
dzie T&D:il
Andrr.ej miadl przy oknie i słowa nie wymó-

Hala pi6rWNa prz.erwała miJczeo·i e:
- ~ ł.e 1yi'wlcj&;. "' jakiej jesteśmy me
nadaje się zupełni o do kłótni i dąsów·- Skoro nazwałaś mmie idiotą dlatego, te nie
wiedząc kim jest NlllJ1A, p?Śpieszyłem z pomoC4.
Hala nie stracił.a zimnej krwi. ~apa.ła 9ię nie wie~ czy wolno mi w ogóle w twej obecności,
od razu o co chodzi pułkowiiikowi, i chQlC uprze- j.aik.o idiocie, cośko.liwiek powiedzieć.cl&ić ~go &łowa, powiedziała:
- Ho, ho, hol Pan mąiż ohra:z.iA 9ię 1 pragnie
- T a.k.. painie pulkow.ni&u. miał.am zaszczyt w salQllCe\ imtkownik.a lws1J1owa uczyin.ić mi scepoznać. pana w nader przykrych okolkmo'ci.c h
nę malżeńsltłl- Cofam. Jędrusiu. moje słowa, nie
w W• ·1"'5Za wie.jest.a idiotł\f an.i du·rniem, jesteś najlru\arziejsi .ym
- Ta:k, pamiętam. w oobrmie...
najukoahańMym mężem ~ słonoem. Ale woi
Hala 7-ldob}·ł.a się na uśmiech i odrzekła:
tego, r.echciej mi powiedzieć. w jaiki sposób
- Tak, panie pułkowniku. w ochranie- Przr bec
7.dołamy teraz wybrnąć z tej przykrej sytuacji?
f*łkawo z.nalaz.łwm się w miesz.ka11iiu Dulskiego
- Przede WSZ}'15tlkiim powiedz w.i, k.1m jest mol>odczas rewizji, a·resz.tO'Wa•no mnie, sprowadzono ja pa.cjen~ka ••• Mam w·ra.żenie, że to rewoh1cjoniCło pana pułkoW'Jl.iJr.a i tego samego dałia Z01Stadam stika, lctórą lwa:now 1J'Wiódll. Zn.a Tadell6za, Jadwi11W0Lniona.••
gę, Dulskiegd... Krzyczy na niego w gorą,czce, że
- Ach, talk! - przwomniał sO'bie l"\fllaow jest katem. że ucieknie. Trze.ha więc jej przy tej
takie ornytki zxlarz.ają się. P81llJla Ha.lina Krakow· okazji dopomóc, by uciekła...
ska. prawda? Pani chyba niedawno W'f$zła za- Nie zaprzątaj sobie głowy łosiem tej dziew·
JD.4Ż?
to rodzona córka pubkowni1ka.. która przy czy<ny:
- Jestem d<W4 tygodn~e po ilru.bie•••
nruszych szeregów tylkó dlatego, że przydo
- Ta k, pa.m.ięt.am, w paini sprawie telefonowa- była
·
spotkała się i pollllala Ta.deUi>z.a., no i popadkowo
1l0 do mnie z. k&nicelnrii general-gu.ber m.atora..• że
.•. Tadeusz ponoć ją rÓWlllież kochał,
go
kochała
łeż t>0 raz d·rugi spotykMDy się W tak nieszc?.AłŚfi·
rozkochał
to zwykle mążczyźni,
jak
potem,
a
wycil i niemiłych dla pa.ni okolicznośdaeh ...
się
<lowiE'd.ziała
Tania
..
igę
Jadw
pokochalł
i
się
- Poe.taraan y się za to, ~'C pul.kowniku naochra·
do
pobiegła
niego,
dr'l
urazę
Czując
tym.
o
raz
po
i. wdziękiem odr.zekła I lala prawić trze.ci spot kamy się w milszych o.kolicznościach .•• ny i wyda.la go.„
Andrzej byl poc.hłon.ięty opowiadaniem Hali.
Była rada. że &Z'CU(Śliwie W)„hrnęła z tej opreCremu mi o tym dotychczas nic nie opowiaAndrzeja.
~i. w którą wplątada ją nierozwaga
wezywobec
daliście?
chwali
pierwszej
w
go
gott>wa
Była
- Bo nie m8lllly zwyczaj'U <>ipowiadania niesek.ich z.ru.gać ... Miesiąc cały po&więcila na sikorzeczy. A że teraz okazja, to ci mópotrrebnycli
ie
rewol1UcjoniŚ<!
lenie go, pouczała, iJe nie wolno
.
wję...
nara·żać siebie dla jtuki.ś pobocz.nych celów, że po- Biedo.a dziewezynat - szepnął Andrzej.
wiiini-en stale i wciąż pamiętać o swym bel.IJ>ieczeń·
wy._
zaraz
oka2lji
- jeszcze raz wi.dz.ę, Jędrtk.u - z urazą ,.,; gło·
stwie. A tu przy pienVlizej tyllk.o
jeS.t maitesie powi-edziala H.a~a - że z ciebie n.ie M
skoczyła jego nie.rozwaga._
i ą gę
głup
na-d
się
litujesz
ę;
rewolucj-0nist
n.a
ria.ł
pu.flkowsa.I.oolki
przedziad.e
w
1..a{'ęla miejsce
dzielnetakiego
poświęciła
miił~ci
&Wej
ni'k.a wanowa. Swoją drogą. też prz)~go<la! - Je- sią, co dla
dzie w sprawach partyjnych salonką pułkowni go bojowca.. ja·k Tadeu&z. ALe da·j.my temu s.p o·
kój. Powiedz lepiej, jak się teraz wy-do.stać z tej
ka Iwanowa•.. ·
Andrzej, przygnębiony z powodu gniewiu Hali, salonki. Zdaje się, że nie jed.ziem y do Petershurdawnej srtu.aoji w jakiej się z.nalazł oraz na sło ga po to, by ratować cór.kę Iwanowa.
Amirzej nie od.powie.dz.ial. Był z.upelnie p<>-wa •• prowokatork a", które~o nie rozumiał, w~.zedł
z powrotem do Ta.n.i, by Zbadać jej stan... W ap- chlonięty opowiadaniem o przeżyiciach Tani.
teczce kolejowej l'Jnalaz.ł kil.ka p.a.stylek bromu. Przypl!Szezał, że w świecie . rewolucj o.nisitów
Tani.a przyjęła brom i 2IlllęCZOID.a upływem krwi- wszp~tlko od.bywa się bardziej prosto, że nie ma
ta.kicli tragedii... Za1pomniaJ teraz o niebezpiec.zeń
szybk.o u&nęła.
- Niech teraz śpi, panie pułkowni!ku - 05p<>- &bwi.e, jakie mu zagraża i zapytaJ:
- A jak sądzisz., Halu, cz.y dobrze Tadeusz
koił Iwanowa - maje -się. że WSZ}"'l)tko zalaiwimy
w najlepszym porzą.dec1Jku .•. P,nwolę sooie wejść postąipił ?·- Zost&IW mm.ie, w spokoju z Tade~zem i tyna chw~lę do pt1zedziału, który pan pu!ik'O'W1D.ik
mi historiami, a powiedz lepiej. jaik stąd się wyzechcia·ł n.am ła.ska.,,rie ustąpić.- Nigdy nie zapomnę lego, co pan d.1a mnie kręcić?
- Po prostu. w Petemhurgu pożeg1I18my się
uezyniii - o<lezwal się Iwanow, a Wasyli6a zai Iwanowem, powiemy mu, że jedziemy do jakiemierzała całować ręce lekarza. Szczęsny odsunął
goś hotetu, pojedziemy do iirune.go, lllllienię fry·
&taruszkę, mówiąc:
zurę _i basta ..•
trre:ba!
nie
,
trzeba·
- Nie
Hala zgodriła •ię z projektem Andrzeja. Co
Wszedł do przedziału,. w kt6rym s'iedrlała Ha·
n.iedobri.e •. że Iwanow zna jej p_~aw<lziwe
prawda
&łów
la. Uspokoiła się nieco i żałowała &wycli
Niepotrzehn.i e obraziła Andrzeja, na.zywając g(t imię i nazwisko, adibowiem każe w War.sz.awie
wił.

1

dokona6 rewizji 'W' mieszka.n.W jej rodziców ale trudno! I t8:k 1 U$i się ju.ż ukrywać, a wkrótce
wyjedzie za grani«.!ę.„
Tania, uspokojona po opaitMm1kn bromem, epata zupełnie spokojnie. Iwanow zapt'zą.tnięty nieszczę.kiem. jakie się wyda.r_zylo, siedział w kącie
pri.edzia.łu, spogłąda·fąc na bladą twarz swej cór
ki. W asylisa również 11mi1kła, a z jej oczu
ciurkiem ciekly łzy.
W poczuciu swego oibow.ią.7Jk.in „pain doktór Jakubi.a.k•• kił.ka.krotnie wchodzi~ do przedziału. by
zbadać pu.lB chorej, a głową dawał mak pułkow
nikowi., że wsz·yst'ko jesit w por.ządik1t1.
Gdy lwaoow w ślad za nim wyszedł n.a k";)rY'ta•rz, odezwał się d.ocktór „Jakubiak„:
- Panie pułkow111itku, ra·z na tysiąc pozostajłl
_lucłzie po ta•kiro WY1Jachk11 pr.zy życiiu. Jak widać,
wydarzył się obecnie cud._
Po kHku godzi nach pociąg stanął w Peter "hu.rgu. ,,Doktór Jakubia-k" . zawołał tragarza i kaz .ił
mu za.nieść swe walii.:ki do doroilki, .aJe Iwa.:::, w
u.przed ziii go:
- Nie, doktorze, nie puszczę pa.na, musi pan
zaim.ies2'kać u mej si051t·ry, razem z n.ami ...
Na nie .nie zdaly się z..aipewlllienia d<>kto·ra i je-.
go żo.n y, że zamówili j•u.ż dl.a siebie mie6zkanie
w ho-Le hu., że Lędą odwie<lzać chorą; psin.i N&sitia,
korpuleDJma, starsza wdowa, siostra pullkowni.ka
kazała zanieść walizki do ka·rety.
Hala i Andrzej hyli z.r<>z:paczen.i. Ja:k się tera.z
wyd.o:.taną ze siw)·mi rrecza.m.i z tego pa:łacyku?
Iwanow może tyru<:z.a.s.em &prawdzić. IUm jest Ja·
kub.iak, a wLe<ly wszysclw przepadło!
. Tani.ę przew 1ezioow n.a nosi.a.di w karecie do
mies.akania jej ciouk~ k.tór.a mie81Jkaiła DA prz.ed·
mi.eściu

Pe·Lei!lihurga.

Iwanow uiwezw.aJ znrukomiityc.h leka-rzy, którzy orzekli, że <lzię.ki szyhkiej p-0mocy, jakll Ta·
nia cH,r:z)1u1..a.}a, nie gro~i jej mebezpieczelli;.two.
Cu<le.lłl uratowano jej życie .., .
W iecz&r spędzili clo·k.tor~i:wo rą.zem. z mtllkow·
ni:ki.em i jego sios11rą w <lomu. Pulkow:nik był unę
czony, a Andrz.ej ba.I się wyjść. hy Czatieol pul·
ko\V'nik n1e zech·ciaJ sZ'Ulkać w jego wali.likach.
Mó;;łby maleźć tam rzeczy, które na pewno wzbu·
dzilyLy w n1m podejrzenie ..•
.T~ia spala. PułkO'w:nUk raczrł ~f.ici~ le>ka!za
i s1eh1e wodiką. AndrzeJ wymawiał 51ę, Jek mogł:
Następnego duua Hala poz.~wa w lói.k.u; uradzi.li, że u.pozo1·uje cho-ro.hę, by pi1nować waliz.
S.t.częs.ny u<lal się sam na mlasto, by odua.Jeźć par·
tyj.ne konurkl y. Również pwlkowni:k 1w auow, p<?
wizyć:ie Lekar.zy ud.ruł się sluilhowo na m.iuto. Miał
szereg spra•w do załatwieD1ia w mi'fl.i6.terstwie.
Uprzooził siostrę, że wróci późno wieczorem.
Gdy pu!kow.nilk. lwa.now w.rócił wie-c-DUrem do
dom~ przywitał.a go siostra nastwujt\cym i sło
wa.nu:

- Wa.syLi lwanowiez.. wiesz koeo gośc.idii6aty
w domu?
- K.<>go masz n.a myśli!
- No te.n do.któr ze sw4 ŻOIU\. 111Cie'kli, zabrali
swe wahzy, mnie nie było wtedy w domu, ~
wiiLi ton oto li.ściik. Masz. czytaj .•
Dalszy ciąg jutro.
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Socjologiczne dyrektywy ustroju
Że ustalenie pojęcia demokracji jest zagadnieniem nadzwyczalnie ważnym, to z perspektywy kilku tysięcy lat rozwoju i przemian ustrojowych ży
cia społecznego staje się najwyraźniej widoczne.
Jak daleko sięgnąć w przeszłość narodów, to zawsze praźródłem przewrotów i rewolucji była naturalna dążność narodu do wyzwolenia się z pod
jarzma dyktatury jednostki, czy
też kliki rządzącej, o ile jarzmo
to było równoznaczne z wyzyskiem gospodarczym i niesprawiedliwością społeczną.

nie rozumiejących swego dziejowego posłannictwa, przejawiające się w rządach nibyto
demokratycznych, parlamentarnych, w których jednak czynniki rządzące nierozumieją, że
najistotniejszym atrybutem ich
władzy jest sprawiedliwość społeczna.

To są fakty, które mają swoją żelazną wymowę i które czło
wiek musi uznać czy chce, czy

nie chce. To są prawa natury,
wśród których człowiek żyje i
obdarzony rozumem musi się
nimi pogodzić i do nich dostosować.

Ale natura nie jest macochą
Natomiast nigdy rewolucja
nie była dziełem ludu, którego
władza ustrojowa była sprawiedliwą i dbałą o zabezpieczenie
bytu materialnego ogółu swych
obywateli.
Jeśli tak było w istocie, to
już z tego zestawienia faktów
historycznych widać wyraźnie,
że pojęcia demokracji i dyktaNa skutek zarządzenia sę
tury nie są bynajmniej pojęcia dziego śledczego 2 rewiru,któ~
mi przeciwstawnymi.
Dalej faktem historycznym
jest również, że udała rewolucja przedsiębrana w imię haseł
demokratycznych, kończyła się Polskiego Zw. Jedności GQsp.
zawsze z konieczności dykta- przyjmuje si<f cod:iiennie w seturą.
kretariacie ul. Słowackiego 14
Już ze zestawienia tych fak- II p. wieczorem 9:ł 18 20 i
tów dziejowych wynika jasno, Redakcji „Dziennika PiotrkowŻe w życiu społeczeństw dzia- skiego" ul. Słowackiego 18 w
łają niewzruszone prawa, pewne godzinach przedpołudniowych.
naturalne współczynniki kształ
tując je w przesądzony z góry
sposób, niepozwalający bezwzględnie na wyłamywanie się
Czary „Amerykańska a·
jakiegokolwiek ustroju społecz wanntura".- Awantura wesoła
nego z ogólno-socjologicznych pełna życia i werwy - oto zaram narzuconych mu przez samą sadnicza cecha wspaniałego polnaturę.
skiego filmu, jaki wyświetla od
jednym z tych czynników wczoraj kino Czary. W roli głó
dziejowej konieczności, o tej wnej występuje dawno nie wisamej autorytatywnej sile nie dziany na ekranie najznakomitznoszącej sprzeciwu, . jaka rzą szy śpiewak filmowy Eugeniusz
dzi zjawiskami materialnymi w Bodo. Towarzyszą mu wesoły
przyrodzie, jest, nazwijmy go humorysta Sielański, zabawny
tak,
Znicz i utalentowana artystka
Cwiklińska oraz wiele innych
dyrektyw podporządkowania czołowych
artystów scen polspołecznego
skich i gwiazd ekranu.
Film „Amerykańska awantuZa jego to właśnie sprawę,
każdy przewrót społeczny, bez- ra" odznacza się wyraźnie od
względu na to w imię jakich dotychczasowych szablonowych
haseł byłby podejmany, kończy utworów filmewych. Tempo i
zawsze swój krótki żywot w akcja biegnie szybko i poszczepętli nowej dyktatury personal- gólne sceny obfitują w mnóstnej, która tym silniej zaciska wo zabawnych epizodów.
Zdjęcia fotograficzne i udź
się okół szyii oszalałego marzyciela „demokraty" im na- więkowienie techniczne zostały
micctniej zwalczał system dykta- w wysokim stopniu ulepszono
dzięki zastosowaniu najnowotury.
Drugi taki czynnik, nieodpar- cześniejszych aparatów. Tło filtej socjologicznej konieczności, mu jest ogromnie doskonale
którego żadne doktryny filozo- dostosowane do całości - co
ficzno-polityczne, ani wsteczny, dało znakomity efe.kt. Film jest
w zakresie postępu i kullury zewszech miar godny obejrzespołecznej,
przerost czynnika nia bo bawi, rozśmiesza i rozpierwszego, przejawiający się wesela.
w bezwzględnych personalnych
Nowości-„Skowroaek". Mar·
formach dyktatorkich, nie są w ta Eggerth-Kiepurowa w ostatstanie wyrugować z życia spo- nim czasie coraz częściej połeczeństw, nazwijmy
kazuje się na ekranie dając możność szerokim rzeszom kinod.yrelrtywcm
manów zapoznania się z jej
ewolucyj no- społecz~ym
znakomitą grą, jej wspaniałym
Jest on źródtem dążności de- głosem i wdzięczną postacią.
mokratycznych, dążności do u- Miła ta artystka ma .w sobie
stroju udoskonalonego życia niepospolite walory filmowe
społecznego opartego o etykę i wielki dar śpiewa~zy tworząc
ze swoim słynnym mężem niesprawiedliwość społeczną.
Pod jego to przemożnym bywałą parę naprawdę słyn
wpływem i działaniem kruszeją nych artystów świata.
Komedia muzyczna pod tyz czasem, na drodze postępu i
tułem
„Skowronek" posi.-da
ewolucyjnego doskonalenia się
ustroju społecznego, formy cho- wiele cz<lru i uroku jaki tylko
robliwego przerostu czynnika Marta Eggerlh stworzyć może
pierwszego, przejawiające się w w filmie świetnie skomponowaabsolutystycznych rząda c h wład nym i doskonale wyr.eżysero
ców, tyranów czy d~'ktatorów, wanym. Jej partnerzy dostoso ·
wali się do cuł o ści. Film len

społecznego

i karząc surowo za niefortunne
próby wyłamania się spole c zeń stwa z pod jej praw .j nakazów,
sama narzuca swemu d1.iecku,
jakim jest ludzkość, pot r zebę
ewolucyj.1ego postępowania ku
coraz to wyższej formie bytowania społecznego. Jak kochająca matka prowadzi ona cierpliwie swe srogo doświadczone
dzieci ku świetlanemu celowi
przyszłości w ramach ustroju
prawdziwie de~okratycznego,
którym jest silna, lecz bezwględnie sprawiedliwa władza państwowa.
A więc nie ma ustroju państwowego bez dyktatury, bez

Alera

silny ch rządów, bez silnej eg' zekulywy. A więc nie ma także
demokracji bez dyktatury. Cho
dzi tyll-:o o to, aby nie bylo
dyktatury bez demokracji, gdyż
taka dyktatura jest najniższą
formą ustrojową społeczeństwa,

i do niej prowadzi zawsze bez
ratunku każda EW OL UC JA.
Chodzi tylko o to, aby drogą
ewGlncji, drogą doskonalenia
istniejącego ustroju społecznego,
doprowadzić go do ideału, którym jest dyktatura sprawiedłi
wości społecznej, czyli w ten
sposób właściwie pojmowana
PRAWDZIWA DEMOKRACJA.

w Nev-Yorku na F.O.N.
Szlachetny i patrotyczny wyścig' Polonii za granicą, składa
jącej dowody s wego patriotyzmu i tros k i o d o bro państwa,
trwa nadal.
Jako przykład możnaby wziąć
dziennik polski ,,No wy Świat",
wychodzą cy na emigra cji w Newy orku, który od początku istnienia Funduszu Obrony Narodowej przeprowadza intensywną zbiórkę pieniężną wśród emigracji polskiej w New-Yorku, a zebrane kwoty przekazuje na F.O.N.
· Ostatni dar, w kwocie 375
dol., może służyć, jako przykład dla polonii zamieszkałej
w innych państwach świata i
zarazem jest dowodem, że. losy,
i potęga ich Matki-Polski nie
są im obojętne.
Składając nawet najdrobniejsze ofiary na dozbrojenie Armii
Polskiej, utrwalamy potęgq Polski i podciągamy ją, w myśl
zasad Naszego Wodza, Marszałka Rydza-Smigłego, wzwyż.

łapownicza

„kupowania" kart rzemieślniczych zatacza szerokie kręgi
.w

Zapisy na'Członków

Premiery wkinach

~Kupujcie

wyroby krajQwc

warto obt"jrzeć.
-

-

ry z niesłabnącą energią wspólnie z urzędem prokuratorskim
likwiduje szeroko zakrojoną
akcję „kupowania" kart rzemieślniczych za łapówki, został
osadzony w areszcie śledczym

szósty członek szajki, którym
jest pośrednik A buś Rozenzwaig,
zamieszkały w Piotrkowie przy
ul. Piłsudskiego 5a. Jest on synem pokątneg-o dyskontera we ksli i domowego „bankiera".
!'va fali radiowej
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Ili Kursy Kierowców Sam~cho~owlf.!! Ili
J•rzego Papinsk1ego
111

Piotrków Tryb., ul. Piastowska 1.

111

K~MPLETY1 ZA w9nowE,
f11
T E L M E N S K I E,
Ili D Z E NINDYWIDUALNE.
NAUKA SZYBKA, WSZECHSTRONNA, Ili

Ili
111

i

GRUNTOWNA. NOWOCZESNE POMOCE NAUKOWE.
Pocz~tek wykład6w 12 kwietnia r.b. Zapisy, informacje: Kancelaria
Kursów codziennie w godz. 17-18, lub telefon. 10-40 w gttdz. 8 - 10.
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Najbliższe imprezy
sportowe w Piotrkowie
Na najbliższą niedzielę 11
kwietnia br. zapowiedziane są
sportowe zawody piłkarskie,
których wyniki oczekiwane są
w kołach sportowych naszego
miasta z wielkim zainteresowaniem. Na budkach o godzinie
15.30 rozegrane zostanie spotkanie piłkarskie pomiędzy KS.
Concordią a RKS Lechią z Tomaszowa.
Przed południem o godzinie
11 miejscowa drużyna piłkar
ska „Ruch" rozegra zawody o
mistrzostwo kl. B. z klubem
Moszczenickim M. K. S.

Poczta lotnicza

W związku z zaprowadz.e niem
bezpośredniej polskiej linii lotniczej do Palestyny Ministerstwo Poczt i Telegrafów zarzą
dziło przyjmowanie do przewozu samolotami do Palestyny jako lotnicze listy do 10 gr. wagi i kartki pocztowe pojedyncze za taryfową opłatą pocztową przewidzianą dla listów do
20 gr wagi i kartek pocztowych w obrocie zagranicznym
t.j. 55 groszy od listu i 30 groszy od kartki pocztowej. Za
każde dalsze 5 gramów listów
oraz za kartki pocztowe z opła
coną odpowiedzią dopłata wynosi 10 gros-zy. Druki, próbki
towarów, papiery handlowe i
przesyłki mieszane za dopłatą
lotniczą w wysokości 25 groszy od każdych 25 gr. wagi.
Czasopisma nadawane przez
wydawców za dopłatą w wysokości 20 groszy od każdych
25 gramów wagi.

PRENUMERATA miesi((czna Dziennika Piotrkowskiego wynosi

Ja

Piotrkowie

Red ula
w Piotrkowie

W poniedziałek, dnia 12 kwietnia wystąpi w Piotrkowie w
sali im. Kilińskiego znakomity
teatr „Reduta", który wystawi
tym razem nową sztukę graną
z Jaraczem w teatrze Ateneum
w stolicy po 200 razy. Tytuł
tej sztuki brzmi:
„Ludzie na skrze"
Bilety wcześniej nabywać moż
na w znanej cukierni p. radcy
Piotra Borczyka przy ul. Sło
wackiego 10.

Ogród
owocowo-warzywny i pokój z kuchnią na froncie
· budka do sprzedawania
owoców do wynajęcia.
Wiadomość

u Stanisława
Gadzinowskiogo ul. Jerozolimska 1.

Obwieszczenie

Nr. Krn. 242/33

Komornik Sądu Grodzkiego w Piotrkowie, rewiru I-go zamieszkały w Piotrkowie, przy ul. Narutowicza 26 na zasadzie art. 602 K.P.C. obwieszcza, Że w
dniu 19 kwietnia 1937 r. od godz. 14-ej
odbędzie się licytacja publiczna ruchomości, ualeźą<'ych do Kazimierza Pułaskiego znajdujących się w jego pomieszczeniu w Lubiatowie, gminy Bo·
~usławice a
mianowicie: 5-ciu koni
(klacz), pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia i
kartofli, oszacowanych na łączną sumę
14.100 zł, które rnożaa oglądać w dniu
licytacji w miejscu sprzedaży w czasie
wyżej oznaczonym.
Komornik: Starzewski Józef

Kwiecień . miesiącem kultury

fizycznej
dla słuchaczy
radia
Polskie Radio prowadzi wie-

Duże ułatwienie

lostronną działalność sportm;\'.ą,

która ma na celu propagand«:e
kultury fizycznej wśród najszerszych warstw spoteczeństwa.
Radio nie tylko organizuje transmisje i reportaże sportowe,nie
tylko informuje o rezultatach
ważniejszych spotkań, ale również prowadzi akcj~ dydaktyczną w dziedzinie sportu za pośrednictwem
zorganizowanych
we wszystkich rozgłosniaoh poradni kultury fizycznej. Każdy
radiosłuchacz ma prawo zwrócić si~ do tych poradni z pytaniem dotyczącym sportu, a
otrzyma odpowiedź bądź w każdy piątek o godz. 18.00 przez
radio, bądź też listownie lub
telefonicznie. Po poradniku ogólno-polskim, nadawany jest
w każdej rozgłośni regionalnej
5-minutowy poradnik lokalny.
Sprawy sportu dla robotnic
i robotników przemysłu tekstyln~go omawiane są w 1i3-cił\
niedzielę miesiąca w Łodzi o
godz. 16.50 i w Katowicach dla
robotników przemysłu cittżkie•
go i górniczego w każdy poniedziałek o godz. 18.20.
Poza poradnictwem sportowym, radio prowadzi szeroką
akcj~ bezpośrednią w dziedzinie sportu, organizując dla radiosłuchaczy kursy, komplety i
wycieczki, oraz udostępniając
korzystanie z boisk i urządzeń
sportowych za zniżoną opłatą
i t. p. Akcja ta szczególne nasilenie osiągnęła w bieżącym
mi~siącu, gdyż w ciągu kwie·
tnia każdy radiosłuchacz może
zupełnie bezpłatnie pójść do
lekarza sportowego i korzystać
ze wszystkich urządzeń wycho·
wania fizycznego na terenie całego Państwa. J~st to' doskonała okazja do zaznajomienia się
z możliwościami uprawiania
sportów przez radiosłuchaczy.
Polskie Radio nadaje codziennie o godz. 18.50 w dni powszednie i o godz. 20.20 w niedziele w ramach lokalnych wiadomości sportowych program
wszystkich kursów, imprez it.p.,
z których radiosłuchacze mogą
korzystać bezpłatnie, lub też za
zniżoną opłatą.

CENY OGŁOSZEN: I-sza str. 1 wiersz mil. jednołamowy 80 gr, w tekście 60 gr,
3.00 z dostawł.\, kwartalnie z przesyłką zł 8
Ostatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyraz.
Redaktora i Wydawnictwo: Leopold Kuja-i.vski -------------_-D_r_u_k_a-rn_i_a_K-ra._i_a_w-a " Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkiewic~a 14.
zł

