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SAN ·MARTINO. 
GOEBBElS, 

minl'ster prcpngundy Hitle
ra udać s: \! lUa do Genewy 
na sesje Ulti Narodów. 
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został obecnie dyktatorem 
Kuby, po bezowocnych wy 
sitkach rządu zaprowadze-

nia ładu i porządku, 

ces o zabójstwo ś.p. Holówki 
rozpoczął się w dniu w'czorajszym. w 'Samborze.-Na 

ławie . oskarżo.oy .cb zasiada.ją trzy osoby 
Sambor, 19 września. 

R.ozprawa przeciwko BunUowl, Mo 
tyce i Baranowskiemu, oskarfonym o. 
udział w morderstwie ·na osobie ś. ' p. 
Tadeusza Holówki ro~poczęla się dziś 
o godz. 9.15. 

Już przed rozpoczęciem rozprawy 
salę sądu okręgowego w Samborze wy 

oraz oskarzonego Baranowskiego - odczytal listę przysięgłych .. poczem na cźy ,ywać akt oskarżenia. . . 
Kreutehauer. stąpiło losowanie 12-u sędziów przysię Po odczytaniu akt.u oskarzenIa pr~e 

'W imieniu powództwa cywilnego wy \!,!ych oraz ze względu na zapowiada- wodniczący przystąpił do sprawdzanIa 
stępuje adw. Szurle]. . I, jąCf. się na dłuższy czas rozprawę 2-ch I generalij, poczem zarządził ~rzerwę. 

Przeciwko zgłoszonemu powództwu l s~dziów zapasowych. Po przerwie rozpoczęta Się rozpra-
protestu nie złożono. Przewodniczący Następnie przewodniczący począł od waJ 

~~~--------------------~~~==== 
.Uii6 

pelnila liczna pub-liczność. lWI 1 K P"I d k- tk - Sł ,-
~~Ł~o~~ff~s~~F~V~ri:!.f!ilffZ: ~:; .I.arsza B ' ł SU S ł SPD a Się ze a InBm 
sy N~rałi~~~~ej'obronc6w zasiadło 6-ciu ni' gr~nicy polsko-sowieckiej? ~.-, Rewelacje pism a~gielsk~ch 
~'~~yOkJ~Ós~!~~:s~~c:rś::J!j,dZ~al~ nie -znalazły VI Warszawie potwierdzenia . 
mec. R.ogucki, Kmicikiewicz. Kreuten- Warszawa, 19 września. \ P i,łs.udski miał podczals OlS ta tnlej wizyty' odbycia oS'obistei ro·zmowy ze Sblinem. 
auer oraz Szuchewicz. (E) Do Warszawy nadeszła dzisiaj z mmń'stra Becka w Zaleszczykach omó- I W dal,g,zym cią~u dZłe!1lifiLk angielski 

Na 10 minut przed rozpoczęcłem Londynu wirudomość o sensacyjnem do- wić szczegóły swej rozmowy ze Stali- \ mformuje, że rozmowa Marszałka Pił
rozprawy wprowadzono na salę obrad niesi.enJi.u dzienniJka londyńskiego "Daily I nem, przycz,em ustalono, że spotkanie to s'udlSkiego ze St'ClJ1i.nem obracać się bę
trzech oskarżonych w otoczeniu silnej Herald", który w numerze wczorajszym t będzie zachowane w zupełnej tajemni.., dZlie dokoia znanych planów agresyw
eskorty strazy więzienneJ. prZyn,Osl depeszę o zamierzOnem jakoby i ey. Maa-szałkowi Piłsudskiemu towarzy-I nych Niemiec w stosunku do polski i 

O godz. 9.15 przewodniczący, wice spotkaniu Marszałka Piłsudskiego ze I szyć miało do Orynina tylko kilku ofice- I ZSSR. ujawnionych w memoriale Hugen. 
prezes Wondrausch otworzyl rozpra- StaJ~em na granicy paIsko.sowieckie; w I rów. • . berga. 
wę. . . iniejscowości Oi'ynin, poloione; w pobrt.:./ ' HDaitly Herald" p'odai~ dalej. że Mą.T- Informacje 3woie .,DańI1y Her,ald" za,o-

W trybunale zasiadaJą sędziowie Ku zn KiUn~eńca PódolsJtlego, w, oClleglości szałek Piłsudski wybrał Za leszczyki jako pcatru;e w dutych "OZffi1arów foto.gT,ałje 
czerai Kuprowski oraz sędzia zapaso- iedne; gOdziny drogi, samochodem od Za I mi,eiosce sweig<> ~oczynku ' , głównie ze I' T\hrsz,ał.ka PHsudski:ego i Stalina. 
wy Chrząszczewski. 'Fotel llrokurator- łełtczyk. , względu na iIch bh~ko~ćoci grańflCY so- W Warszawie oczywiście o spotkaniu 
ski zajął prokuratur Mitraszewski. "Da.vly Her.a'ld" don()s1, że Masrszałek I wi,edciei, właśn,i'e z uwagi na ' możliwo,ść ~'" ·Oryninie nic nie wiadomo. 

~~:;5~~~Et:{1\{.tii ~re~niowi@[ln~ 'tlrtun W O~Olie~ln[~ntrininJm 
Mor'der'ca zawisł na pod Berlipem.- Hitlerowcy przygotowują sle do prOCB!U \V Lipsku.-

szubienicy Dziś ,wyrok londyński \V sprawie podpalania RBi~h~tagu . 
Żółkiew, 19 września. 

(PA T) Pan Prezydent Rzeczypospo
litej nie skorzystał z prawa łaski w sto
sunku do skazan~o wczoraj na śmierć 
w I\ulikowie wyrokiem sądu doraźne-
2:0 Piotra Zułtanieckiego. który skaza
ny został za zamordOwanie Elźbiety 
Stelmaszek. Wyrok wykonany został 
przed południem. 

135 śmiertelnych ofiar 
huraganu w Meksyku 

Meksyk. 19 września· 
(PAT) Skutkiem ost8tnieg-o huraga-

. Londyn, 19 września. ,będą stali w OpOzycji do nowego regi-
(Pat) - "nmes" zamieszcza dzisiaj l me'u · w Niemczech. 

budzący grozę opis życia: w obożie kon- I Opublikowanie tego op"isu wywołało 
cenŁracyjnym w Oranienburgu pod Ber- I zrozumiałe wzburzenie. ' 
liJn e.m. I · 

Bicie i znęcanie się nad więźniami I Berlin, 19 września. 
jest zjawiskiem codziennetn. Dziennik W gmachu trybunału Rzeszy w Lip-
p?'iaje również naz1Viska tych~ którzy, : sku czynione są nadal przygotowania 
!Ile mOgąc wytrzymać katuszy w tym ' do rozprawy w procesie o pod'Palenie 
obozie, popełnili samobójstwo. I Reichstagu. Prezydent trybunału za-

Ci, którzy są zwalniani, muszą podpi. rządzil, że karty wstępud'la publiczno
sywać swe oświadczenia: pierwsze, że! ści ważne będą tylko na jeden dzień. 
~arunki życia w obozie były dobre, i dru' Publiczność poddawana bedzile ścisłej 
gle, w którem przyrzekają, że na przy-I kontroli osobistej w poszukiwaniu 
szłOść będą dobrymi obywatelami i nie , broni. Przynoszenie ze sobą aparatów 

fotograficznych zostało zabronione. 
ZdjęCia mogą robić tylko upowazmem 
przez Trybunał fotografowi,e. 

Zakończ.enie pierwszego okresu ro'.l
-pra wy w Lipsku oczekiwane jest mię
dzy 5 a 9 grudnia rb., poczem rozpra
wa przeniesiona zosłanie do gmachu 
Reichstagu w Berlinie. Oskarżonym i 
obwni'e oddani maja być do dyspozycji 
podczas rozprawy tłumac'ze holenderski 
i bułgarski. Do słuchania roz,prawy do
puszczonych ma być również 'kilku 
przedstawicieli (1hcvr!1 )wllsulatów. 

Londyn, 19 września. 

nu, który przesledł nad Meksylkiem PROCES I ZI\B' JSTWD ' CHUDZIKA zjzinęło 135 osób. a trzy tysiące pozba- O · S. p. 
wianyoh zostało dachu nad głową. 

(pat) - Komisja prawników, która 
przeprowadziła śledztwo w s'Prawie pod
p.alenia Reichstlligu, opra,cuie w ciągu 
dnia dzDsliei.s,z'ego wn~oski końcowe, któ
re jutro podam,e będą do wiadomości pu 
bHc~nej. Władze czynią nadludzkie wysiłki 

w celu przyjścia z pomoca ofiarom klę
ski. 

Wielki pożar 
w Haliłaxłe 

Haliiax, 19 września. 
Z niewyjaśnionei dotychczas przy

czyn y wybuchł w porcie tutejszym po
żar. który wyrządził szkody, obliczane 
H1 60 tys. funtów szterlinr.:ów. Pastwą 
p!omieni padła wielka ilość mąki I In
n:vc11 towarów. 

Wprawdzie domysły są różne, spo
Sanok, 19 września. l przez Stankiewicza. Był ~ kilkakrot- dziewać się jednak należy, że komisja 

(PAT) Wczorajszy i dzisiejszy dzień nie Odraczany. Oskarżony Jajko wzdra- uzna niewinnoŚĆ przynajmniej Torglera i 
w procesie o zabójstwo ś. p. Jana Chu- 'gać się mial prt.ed dokonaniem tego bułgara DymitrOWa. 
dzika wypełniły wyjaśnienia oskarż,o- czynu. Stankiewicz straszył Jajkę,że - .. ----______ I! .... -!!!l~mI!. 

. ':0 zeznali oskaraenj 

nych lajki i StiłJJ1Ikiewicza. .,wyleci z posady", jeżeli nle dQkona 0000' chió'czyków 
Zeznania Jajki nie wniosły , do ~ra- zamachu na Owoca. 

wy naogól nic nowego. Os:ka,rżony u- Stankiewicz w swokh zezna·niach zgineło 
trzymuje, że nie chciał umyślNie zacbić dzisiejszych 7anrbeczył kategorycznie, Szanghat, 19 września. (PAT.). 
Owoca ani też zr.anić go. a Chudzik jakoby miar namawiać Jajkę do zabój- ~ 
padł ofiarą przYpadkowo i nieumyśltJie. stwa Owoca i twierdził, że teg'o rzeko- Według spóźnionych wiadomości ze 
Zamachu dokonał p.od presją ze strony mo ży,czYI sobie starosta i komisarz źródeł chińskich w czasie od 23 do 31 
Stankiewkza, który miał mówić. że Drewińs-ki. Nahaje dał mu w tvm celu, sierpnia na przestrzeni 100 mil w ::10-
działa rze!komo w imieniu starosty i ko- ahy Jaiko zastrzelił mu Ja'strzębia. Ter- linie rzeki Min pomiędzy Sung - Tan i 

ol misarza BredzińSikie2'o. Według zez.nań minu 'zabójstwa nie wyznaczał i wOjzóle Mou - Czou zanotowano szereg wstrzą 

S d I. d l Jajki, Stankiewicz miał go namawiać o zabójstwie Owoca nie było mowY. sów podziemnych, które wyrządziły 
p a e ~ o a ra do wykonania 'Lamachu już od stycmia. Natomiast mówi! z Jajko o unieszkodli- bardzo poważne szkody. Skutkiem trzę 

Warszawa. 19 wrz,eś,nta. W tym celu dawał mu swój śłużbo- wieniu Owoca. Stankiewicz twierdził stenia ziemi zginęło 5000 chińczyków. 
Dzisiai w obrotach prywatnych na wv rewolwer, a później miał mu PO- dalej. że nie groził Jajce i nie straszvt jJednO miasteczko uległo całkowitemu 

/'ynku ,~'ałutowym płacono za dolara I życzyć 20 złotych na kupno dubeItów- go, jak również nlcze20 mu nie obiecy- zniszczeniu. Ziemia pochłonęła tam -
tł. P.85. źadanO zł. 5.90. Bank pOlskJ ki oraz dał mu dwa naboje i śrut. Ter- wał w na2:rode za dokonanie zamachu. 1000 ofiar. Zburzone również zostało 
(zcif lI. 5.80· Tendencja wy~zekujaca min zamachu miał być wyznaczony Ro~rawa trwa.. ~, miasto Taking. 



REDAKCJA 

dla całeJ 
MAŁOPOLSKl 

Kraków, 
ul. Pijarska 4 
Tel. Nr. 171-60 

{; dmlnlstracJa 
dla całej ~~:ra 

MAŁOPOLSKI 
Mrak6w, 

ul. Pijarska 4 
Tel. Nr. 165-()(I 

REDAKCJA przyJmuJe lnteresantów od U-t ~rzed połudnIem t Od 6-1 wieczorem. ADMINISTRACJA (dział sprzedaty pisma) od 9 raDO - w pOludnie I od 4-1 wieczorem - (dział 
Inlleratowy) od 9 rano - t 1V poluanie I od 4-7 wieczorem . 

AIlRES TEU!GRAflCZNYI .. Express Ilustrowany", Krakćw. KONtO P. K. O. Oddziału krakowskiego, Kraków 411-700 

PostulaŁy inwalidów 
krakowskich 

Znam.e rOllporządzenLe mlni&tN. slklll1"bu w 
~,pr:lJw 1e nillda'Wam~a koncesyj na deta.1Ii1c.z;ną sprze
cLaż wy!'c,b6w tytollJ~()oW)"Ch bel': jakichkolwiek 
gr>anicrcń, ni.e p.rz,eshnie imtere6'ować s.zerokich 
rzOO! mwa,lidów kraik.owlSlkioeh i napełniać irch 
tr.o~ką (I da,Ls.z;e 1000y ich eg.zystencji. Wyra.zem 
lych nie.pc,kOljów są znane rerolucje, uehwad.on~ 
nJ. zebra-n~u PC)\Ir1llJtOlwergo Koła Zwlązik.u InwaQ.i
clów Wojennych R. P. w KraJkOiwie, () których 
onegda.j Ipcllkrótce pi-sahlśmy. 

W memorjale, wystO!oOOW&n)'lln do min .• ku
bu mWilIlid,l':i woje1liIli, kooce&~oonatl1}=e, pr.QIWa
dzący sannoilStne skle,py tyt.o.ruOlW'e w kolumna.ch 
reilda.mowych w Kr,aJk,orwle, 6~wiJeIr.d.llail\, te ." re, 
jenie krakowskim nie zachochi uzasadniona po
trzeba kreowania bez ograniczeń pu.ukt6w 5pnc· 
daży wyrob6w tytoniowych, gdyż punkt6w tych 
posiada relou krakowski dostlrtecznę UoŚ~. Two
rzenie nwych punkt6w sprzedaży Uloże apowo
dOtWać zmniejs~enLe 6ię kornsum'Pc.ii, gdy! utrudnJi 
należytą kontrolę, ułatwiafęc w ten sposób upra. 
winnic sprzedaży wyrob6w tytoniowych nl.le
galnego pochodzenia t. zw. ,,szwarc6wek", oczy
wi~cie, przez e>sobnik6w z poza k6ł inwalidzkich, 
ktarry w swobe>dnem nabywaniu koncesyj będę 
mieli tylko osobisty interes, a nie dobro pati
StW2, 

Inwalidzi krakowscy z trwog" przyjęli wia
domość o wiadomem rozporządzeniu nun. skar
bu, j8lko ltoodz~cem w dolychcz.a/!lorwy b)"t mwruli
d6w, ich rodzin o()f'alZ wdów i silerot. 

Można więc 'miało z)"Wlć na.d~Leięl te głos 
;nwe-lidów krakowskich nie pneminłł b~z echa 
u kompetentnych czynnik6w, kt6re niew~plhY'ie 
we.z.mą ła;s.kaJWie 'l'ood swe, UW&gę ten niea:!iPri..e. 
ozoony fa,kt, że i:n/W1a1Lid.zi, kt6rry na (I·btauu Oj
('>:yz.ny złoi.yli najwięk.sz4 ofiarę i w wypełnia
nl.t swych codziennych obowl4Zk6w nie noo
mins:ą, co są winni państwu i tern srume1l1, jak i 
pr.Tez śW~B!dolllJooŚĆ, że. ejlzy"te.n.cja ich i ieh ro
'!z;n o"iera się na deta.1icZ1IleJj !iprz.e.daży Wyro
hów ty t.o.ni OiWych, - daią gwarancję lolldllel 
srrt~daiy wyrobów tytomowych. 

RltPERTUAR TEATRÓW'. 

V-ty krajowy Zjazd DUSZPBstBrski Dziś przyiadą 
do Kr4ikowa 

rozpoczął się wczoraj w Krakowie uczestni«:y zjazdu lekarzy 
Kraków, 19 września. ks. KosiboWlicz .. Otwarcia ~jazdu d oko- SłO\fłi~ń5k!ch 

Wczoraj rozpoczęły się w Krakowie nał ks. metropohta dr. SapJeha, poczem, . , . 
obr3Jdy piątego k1rajowego zjazdu dusz· referaty wygłosili ks. prof. Mazurkie- I J(l'akow, 19 wrzeSIlla. 
pastel1slkiego w saLi niebieskiej Domu wicz z Poznania. ks. wlcedziekan Rydzy I DzIś. rano przybędą do K,rak?wa 
Katolickiego. z Zagnańska ks. Jart Rostworowicz z lI-cz,estlllcy czwarteg-o wszechslowlrń-

Obrady poprzedzoila uroczysta msza Kmkowa i k's. dziekan Prochowlli~k z skiego zjazdu lekarskiego, J.;tóry odbyt 
święta, .ldórą odprawił ks. prałat lianu'- Wadowjoe. sIę niedawno w Poz.nallliu. Rano przy-
szek w kaplicy semi'narium duchowne' Dziś nastąpi dalszy ciąg obrad_ będzie okoto 70 lekarzy jugosłowiań-
go, a okoHcznośdowe kazanie wygłosił skIch, a po połuld,piru 200 lekarzy cze-

skich. . 
PrzyjęQlem w:v'Ciecz.ki' jugosłowiań

skiej ilajmte się towa.rzystwo iu:gosło
wiańskie w ITrakowie z prezcsem próf. 
dr. Pranclszktem Walterem na czele. 

Ujęcie sprawców 
włanlanla 

Po sprzeczce z mężeL."1, młoda ł(obieta usiłowała się powioliJić 
Kraków. 19 września. I kliwie, a przytem sam uderzył się w 

Ponury dramat rozegrał się wczo-' lewą skrOIł. Wadowska tak wzięta 
raj około północy w domu przy ulicy l sobie tę awanturę do serca, że posta· 
Twardowskiego 86. nowiła odebrać sobie tycie. Wyszła Kraków. 19 września. 

Od dłuższego czasu mieszka tam i na podwórze i powiesila się na ierdzi, One~daj wieczorem dokonano wł!-
36-letni robotnik. Piotr Wadowski, ze służącej do trzepania Dościeli. mania cLo sklepu Saula BiJf~ld.a. przy ul. 
swą żoną, 32-letnią Michaliną. Poży- Domownicy wkrótce zauważyli znik ks. Józefa 18. Złodzieje skradli wyroby 
cie Wadowskich było początkowo do- nięcie Wadowskiej i \vybiegli na pod. tytuni,owe, wódki i czekolad" wartości 
bre, po pewnym czasie iednak zaczęło wórze. Znaleziono ją wisząca w sta- pon.a..d 1000 zł. Obecnie pollcla ulęJIt 
dochodzić do coraz .częstszych kłótni. nie nieprzytomnym. Odcięto ją od sprawców 19-1eŁniego Albilna BasŁer!l i 
Przyczyna niesnasek byt fakt, że Wa- sznura i wezwano pogotowie. Lekarz, 26-1etnf.e~o Józefa Szczcpal1ka :t Krysty· 
dowski wracał pijany do domu i awan- po zastosowaniu pierwszych zabieg6w nowa pod Krakowem. Częśc sktaazio· 
turo wał się. ratunkowych. przewiózł Wadowską nych towarów odebrano, 

Wczoraj wieczorem znów wrócił nieprzytomną do szpitala. Jcdnocześ-
do domu pijany. Jak zwylde, doszło lnie lekarz pogotowia opatrzył Wado w- Proces przy drzwiach 
do kłótni, która zamie.niła s.lę .w wielką! ski~go i pozostawił go opiece domo-l za mir n'fpł'1nb 
awanturę. Wadowskl PObIł zonę dot-! wel.i> ~ y .'i "-' 

O l" d ·k 'b k Krak6w, 19 wrzdnia. szust W ro I urze 01:1 :.n owego Przed. sądem ap.ela.cyjnym toczyła m u u się wczoraJ rozprawa pł'zy drzwiach Zl'tl11 
Tutr M. im. Słowackie~o - o ~~z. 2Q-ej-

"Eg:pska 'Pszenica" wyłud~~~ od niewiasty obI1gacje 
(' CYRK STA~IEWSKICH :- ,~}od%. 8.30 wleez·1 . " Kraków, 19 września. l~orawdzenta ich numerów. 

knięŁych przeciwko 31leŁniemu kotla
rzowi Wolfowi Jakubowiczowi, oskado 

.. ALraik.cy/:te pr:zedstawla1Ie • • . , K l' h' - K l' h' . d ' Do mleszkama OlgI u te owel przy u !C Dwa, me przeczuwaJąc po s~ę-
REPERTUAR KIN. ul. DólnychMłynów 6 przyoył jakiś nie- pu, dała mu większą ilość obligacji. Ru-

ADRIA: - ,.R(lmeo i Juleia" o.raz "Malef1ka·l. znany osobnik i przedstawiwszy się za komy urzędtni·k począł spisywać ich nu-
Mornlpamasse". .J·L B k G ci t K' k'" K l' h APOLLO: _ "Kr6leWlSlki k~chanek". urzę'U-DIllKa au u o~o ars;-va . raJo- mery a orzysta)ąc z meuwagl u 1<: o-

ATLANTIC: - "Ciernie miłośd", wego z.ażądał okazama obhgacy) pań- wei zbiegł z obligacjami. 
DOM tOŁNIERZA - Bebe i S-ka. iStwowe1 po,iyczki budowlanej, celem Za oszustem wszczęto poszukiwania. 
PROMlEN: - "lO pł'OC. dla mn.iIe" "FHp 

Flasp" w Legi! Cudz.ozie1lllSklej", 
SŁON"CE: - "Czemp". 
SZTUKA: - "Narz.eczona z W~d:nia"~ 
śWIT: - "Donovam.". 
UCIECHA: - "Ma,dame Butterf1~ 

Radjoprogram 
--0-

KRAKÓW. 
11.50 Program na dz. biet., 11.57-12.05 

~ygna! czasu, 12.05 Płyty. 12.25 Transm!sja. z 
Warszawy, 12.35 Płyty, 12.M Tranmlsla z War 
szawy. 15.00 Płyty. 15.45 Skrzynka 1'1<0., 11.00 
-19.05 Transmisla z Warszawy. 19.05 Odayt, 
19.20 Rnz.maitoŚcl, 19.35 Prostram na dz. nast .. 
19.40-21.00 Transmisja z Wars.zawy. 21.00 
Krak. wia{fomości bieżące, 21.10-23.00 Transm. 
z Warszawy. 

Bcha ilwantury W Domu Robotniczym 
Odroczenie procesu komunistycznego 
Kraków, 19 września. mu w doprowadzeniu jej do komisarjatu 

W dniu 5 marca l'. b. odbywało Si~! Na lawie oskarżonych zasiedli po· 
w Domu Robotniczym w Krakowie ze nadto lS-letni handlowiec Markus Lito
branie, na które przybylo kilku komu-j czewski, 27-letnia robotnica Giza Ind
nistów. berg, 25-letni handlowiec Abraham Iiir

W pewnej chwili zabrała głos znan:::. szteppel, 21-letni krawiec Beniamin Rot
i wielokrotnie karana komunistka Pob l sztein. 21-letni krawiec leek Iierszko
Wolfgang, która poczęła wzywać ze-, wiez, Z8-letni handlowiec Jakub Kiihn
branych do masowych wystąpień. Obes reich. 
uy. na sali posterunkowy policji chcial Jedynie sprawę Gizy Indberg wy!~-
dziewczynę aresztować. Wówczas \tVolf czono, por.icważ jest ona chora 
gang poczęła wzywać obecnych, by ja. Oskarżeni wyparli się winy, oświad-

nemU o te, że w dnIu 31 kwietnia ub . 
roku zwabił do swej pracowni 13-letnią 
Anielę Fr. i do:puścił się na niej ttwalLu. 

Sąd olkręgowy skazał Jakubowicz~ 
na rok więz.ie.nia, a sąd apelacyiny w 
składzi~ sa. Potemp1, Cie~lewskie~o i 
Gnrdul>s.kie~o uniewinnił !Zo. Oskarfał 
prok. dr. Gołąb. Bronił adw. dr. Dun· 
kelblum. 
A wantura W restaura

cJi w Wie)icz(te 
Krak6w, 19 września. 

W restauracji Hercga przy ul. Wie
lickiej, powstała wczoraj wielka awan
tura. Jeden z gości. 28-letni fryzjer 
Stanistaw Kucharski z Woli Duchac
ki ej, 7.Ostał pchnięty nożem w okolicę 
lędźwi. Ranny o własnych siłach zdo
tat wyjść z restauracji, poczem nr! uli
cy Salinarnej padł nieprzytomni'. We
zwane pogotowie odwiozlo go do szpi
tala. 

OTWARCIE NOWEOO SEZONU TEATRU obronili. Kilku mężczyzn rzuciło się na czając. że w zebraniu wog6le nie brali 
IM. J. SŁOWACKIEGO. policjanta, a Wolfgang zbiegła. Została udziału a tylko przypadkowo przecho- Z a m k n i ę c i e z i a z d u 

Nowy sezon Teatru miejskiego rozpocznie ona ujęta w Rynku Otównym, gdzie dzili przed Domem Robotniczym, gdzie 
dił~t~~; ~a~'a p~~~f:a~:~~~s~\~f~~e:~ei~*' kilku osobników usiłowało ponownie ją zostali zatrzymani. Po przesłuchaniu kil przed!tawlcieU słowiClńst<fch 
Słowackiego, który to dramat bYł pierwszym odbić. W rezultacie aresztowano kilka ku świadków sędzia Zalipski odroczyl kas O$zclędn~~ci 
dziełem S.ow3iC~iego, wystawionY'm \V Krako- os6b, które wczoraj wraz z Polą Wolf-' sprawę do 29 b. m. celem przesłuchania Kraków, 19 września, 
wie w dwa lata po śmierci ,poety. dl I' l' h 1 d t kC' W TO'li tytułowej wystą.pl dw. Ju,)Jusz gang zasia tY na łaWIe os mrzonyc są· posz {Q owanego pos erun owego WI- Wczoraj z.akończony zosŁał w Krako-
Osterwa. du kręgowego. ka i naczelnika brygady politycznej wy w.le pierwszy z.jazd słowiańskich kas 

NOCNY DYWR APTEK. 
"Apteka :pod Złotym S/oniem" - uJ, Grodz

ka 22. "Apteka pod Jagie1!ą" - Plac Matel'kl 3, 
"Apteka Nowowiejska" (j)I'ZY P",rlm Krakow
skim), "Apteka pod Trzema Gwiazdami" - ul. 
RiIlkowioka 12. ..Apteka Sternbaclt" - ul. Dle
tla 36. 

W Podgórzu - .. Allteka pod Koroną.'· -
Rynek 9. 

Wolfgang oskarżona jest o nawoły- działu śledczego kom. Olearczyka. Os- oszczędności, który sŁał się żywiołową 
wanie do masowych wystąpień, a co karżat prok. dr. Szypuła. Bronili adwo- manifestacją zbUzenta na pdu !lnanf;o
zatem idzie do czynu, zagrażającego kaci Pleszowski, Kobane, Margulies i wo-~ospodarczem między państw1:ł. mi slo 
bezpieczeństwu publicznemu. oraz o Mi.intzer. wiański,emi. 
usiłowanie udaremnienia posterunkowe- W ostatnim dniu goście zwiedzili u-

T k O O O~ bvtki xruasta, poczem o g. 5 po poł. w g O • 6ali Starego Teatru wygłoszono osŁatn!e 
• d· • ć ś l t C k referaty zjazdowe na temat walki z kry 

może Jeszcze po zlWla weny program w yr u zysem w pat1stwach słowiań~ldch, po-

,
.oo.C:tH •••••• He.............. SłaniewskIch czem zjaw zosŁał zam1m-ięŁy. Zagn;":cz 

KUPO rt KINOWY l' L zlś wiecozrem O godz. 8.30 odbę- Cyrku. Zapewniamy, że nikt nie. poża- ni goście zatrzymali 5ię częściowo w Kra 
upowatniaiacy każdego Czytelnika dl) dzl~ się ~rzedostatnie przedstawienie ruje kilkudziesięciu groszy, a zarazem kow~e a czę.ściowo wyjechali do innych 

i otrzymania biletu na pierwsze q1iejSce ~wletnego l atrakcyjnegO programu Cyr straconego czasu. okohc po.lski·ch. 
lub fotele do krakowskiego kina "SWIT" ku, który niestety, jutro w nocy już wy- ••• • •• IIIIII ..................... III ••••• II.II.IIIIIU'!II1.I!I!!I!lIl1'!rlli3iu.'.-;""U-ii!Ii 21 iiI Ii'f.Ul 
za. minimalna. opłata podatku od wldo- jetdża. I - - '.. a 
wisk.. Jeszcze tyłko 4.000 osób mote pOdzl. aane. ko no dZ~§~Oj! .. 

~ W~tnv tYlko w doIU 20 wm!nla 1933 r. I wiać program, jakiego w Krakowie do- = Ił IJ ID O N = 
t l1/~~ogi1~tl~yAJ~~~fs!~;~fl d~E::r~;:~ tyc~cza~ nie '."idzicl.i śmv . t~l~ . ~owicm: niniejsz'yupoważniakażde~o Czytelnika "Expressu lIustrowane(!(t'~ ~ 
~ Ilustrowanego" w Krakowie. przy ulicy m o ZC'c. WidOWnIa C

I
Y
t
l)<lI pom1lcsclC. d'ć = do otl'zymania jednego biletu bezpłatnego pr7.V 7.nk\lflnicdi'U~ieg'() hilplll r,; 

~ P" I' L 4 d I . d d 8 I wszyscy, {Ol'zy C leLI spę ZI 15 . ~ Po 
~ trr ~~CJ lI:odz: fZ-':l;n~le\~ 11~~z~CIC-i 3-godzinny czas beztroski i zapomnieć/ = do Cyrku 3TAMIEWSNICH n~ Blołl,~~h ~ 
~ t'oVi~la od ll:odZ. S-U-tej. O codziennych kłopotach , powinni dziś ~ \11 dniu 20 września 1933 r. na godz. S.30 wierz. ~ 
t,l)t!&(jJe~e0~~ ••• "'.8t)OIiłH"".. skorzystać z bezpłatnego wstępu do :~V'i.::;:r'lC~I!II •••••• lII.II.II ••••• II.IJ!JII •• illl!ll.II.l!iil:llQSIIGI ilili!:51i!iie!!liTlBIlHiJlfilIiIllBIIIlIIIIIIU!lIJ'!bJ 
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Córka b. wójta cygańskiego w areszcie 
lYIistrzyni kunsztu wróżbiarskiego oskarżona o kradzież. - BBzskutecznil 

infarwBncja "barona cygańskiego" \V komlsarjaci, policji 
Warszawa, 19 września. I wenjował w sprawie swej krewnej, 0- Snać policja ma inny pogląd na tę 

. (Cz.) W królev..:skim obozie cygań- świadczając m. in., że zaszła tu niewąt sprawę, gdyż podejrzaną o kradzież 
Skllll słyn~ych ~wleków powstało nie-: pliwie omyłka, gdyż Jest wykluczone, Ju!ję Kwiek osadziła w areszcie do dy-
mate zaml~szanJe. . I aby .kto~ z rodziny ~w!eków mógł do- spozycji władz sądowych. 

Stało SIę to naskutek zaaresztowa-I pUŚCIĆ SIę czynu, kolidującego z kOdek-1 Z żalem przyjął tę wiadomość ,ba--
nla przez policję słynącej z nie zwykłej i sem karnym. ron cygański".... ' 
urody i kunsztu wró~iarskiego J~jil~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kv.:ie~, dorod~ej córki. byłego. wójta cy , R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A 
gans)nego, Dmry KWleka. PIękna cy_ ! 
ganka ukazała się w ostatnich dniach MINISTERSTWO SKARBU 
na ulicy ChŁodnej. Wszedłszy do "Ba- Podaję do publicz:nej wiadomości, że do przyjmowania subskrypcji 6 proc. 
ru dla wszystkich" przy ul. ChłodneJ, Pożyczki Narodowej upoważnione są na stępujące instytude oraz przedsiębior
krewniaczka królewska wróżyła goś- stwa bankowe wra.z ze wszystki,emi swemi oddziałami: 
elom i personelowi z rąk, oczu i kart. BANK POLSKI 
Wreszcie wróżbiarka, będąca w towa- BA~K GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
rzysfwie swej kamratkI, wyszła. PANSTWOWY BANK ROLNY 

Po ich wyjściu jedna z pracownic, POCZTOW A KASA OSZCZĘDNOSCI 
l(aroIina Długoszpwna, ZAuważyła, że WSZYSTKIE KOMUNALNE KASY OSZCZĘDNOSCI 
z bufetu zginęła fej w cudowny sposób Akcyjny Brunk BipoteGliny - Lwów. Dom Brun.lkowy Zjednoczonych Bankow-
torebka .z gotówką. Bank Angielsko - PolSIki - Warszawa ców 

Pode1rzenie padło rJa Jedną z cyga- Ba:nk Cu!krownictwa - Poznań Antoni Pawlikowski i S-ka-Warszawa. 
ne~. Wczoraj ~nów oble. ukazały się na I Bank Dyskontowy - Warszawa. Dom Bankowy Wincenty Wolań'Ski -
uh:y Chłodnej. ZauWlłzyła Je Długo- Bamk francuslko - Polski - Warszawa. Warszawa. 
szowna j jedną z nich, która była w Bank tlanq.lowy - Warszawa. Dom Bankowy O. Griiss - Lwów. 
barze, oddała w ręce policji. Była to Bank 'Komercjalny - Kraków. Dom Bankowy A. Bolzer - Kra'ków. 
właśnie Julja Kwlek, córka Diury. Banlk KratochwilI i Pewaczyński-Po- Dom Bankowy Waclaw Kle,pczyński -

Na wieść o Jej aresztowaniu zjawil ooań. Warszawa. 
się. w policii w otoczeniu licznej świty Bank Amerytkański w Polsce - War.- Dom Bankowy Józef Skowronek 'i S-ka 
naJllrodziwszy z cyganów polskich, szawa. Warszawa. 
znany z pięknych wąsów "baron cy- Polski Bank Komunalny - Warszawa. Dom Bankowy Natan Morgenstern -
gański", Mateusz Kwiek, który inter- Bank Spółek Niemieckich - Łódź. Warszawa. 

Pols,ki Akc. Bank Komercyjny - War- Kantor Wymiany Julian AdelbeTg-
W lOS Y I S K Ó R Ę G l O W Y J szawa. Warszawa. 

pielęgnuje się zapobiegawczo przeciw Bank KWilec,ki .. Potoc~i i S-lka-Poznań Kantor Wymiany Blubental i Czerwiński 
łupieżowi i wypadaniu włosów najko. Bank POlmansklego ZIemstwa Kred. - Kantor Warszawa. 
rzystniej Dra. Lustra Shompoonem, po- . Poznań. Wymiany J. Dzierżalnowski -
nieważ odpowiada wszelkim wymogom Bank Towarzystw Spółdzlelczych - Kantor Wymi<>ny Warszawa. 
higjeny i estetyki oraz dostosowany jest 1 'I I . Warszawa. .... S. B. Gelbfisz-
odrębnie do jasnych i ciemnych włosów. Bank Za~hodm - Warszawa. Warszawa. 
Rumiankowy Shampon Dra. Lustra po- Bank ZWH\zku Spółek Zarobkowych - Kantor Wymiany Ludwik Kobryner -
jaśnia blond włosy. Poznań. Warszawa . 

H Powszechny Bank Kredytowy - War- Kantor Wymiany JuUan Lalll~er -War-

Zbrodnia na zabawie 
pod Rzeszowem 

szawa. I szawa. 
Powszechny Ban'k Zwią'lIkowy - War- Kantor Wymiany Thieme. Greulich i 

szawa. ScigalsJd - Warszawa· 
Sląski Zaklad Kredytowy - Bielsko Kantor Wymiany W. Pelc - \Vars'zawa 

-Rzesz6w, 19 wrze.4nill. I n/SI. Kantor Wymiany A. i M. Skowronek..:... 
;. Związelk młod.mety w Nowe:; Wsi, p. Powszechny Bank Depozytowy -War- I 1 , Wa~~zawa.. 

rzeszO''WIski. urządził zabawę taneczn~, szawa. Kantar Wymiany L. Tanrownik -W-af'-
kt,6ra z,gromadziła młodzież z okoliczc. Komunalnv Bank Kredytowy --'- Poznań I I I szawa. 
wsi. Pod.czas 'zabawy, 'PO'W'5Łała sprzecz- Łódzki Bank DepozytoWY - Łódź. Kantor Wymian~ Jakób Wolanow -
ka t;niędzy p~obkami ze ws:i Trze:bO'wi,c- Centralna Kasa Sp6te

'
k Rolniczych. ' Warszawa. 

ko 1 Z.aczeml~. - Sprz,ecz.ka prz,eszła I Bank Sp6łdziekzy .. Spolem" 'z agr. odp. Kantor Wymiany Henryk Totenberg -
wkrótce w bÓJ.kę, w trak'Clle które.} Ta-. . WaJrszawa. 
deutSz Genj'e'k z Z'aJczemda, strzelił do Dom Bankowy D. M. Szere'Szowskl - Kruntor Wymiany Sand er j Weiss
J6zefa Kloca z pistoletu. raniąc go w Warszawa. Warszawa. 
czoł? tak ciężko, iż Kloc wkr6tce potem Dom Bankowy Henryk Akst - War- Kantor Wymiany A· Wegmeister-
wyzlonął ducha. szawa· Warszawa. 

Prócz tego, ciętko MMy został rów- ORAZ KASY WSZYSTKICH URZĘDÓ W SKARBOWYCH. 
nicż Józ.e{ Ścisło z TrZ'eborwicka. Wobec liczni'e napływających zgło szeń wszystkie wyżej wymieni()l!1e pla-
. ZaJbójca G en;i.ek , pO' wypadku, zgłO'sił i cówki subskrypcyjne up.oważnione są do przyjmowania deklaracyj s ub sk ryp

~lę sam na !posterunek polioe.j1 w Zaczer- cyjnych przed urzędowym termi.n.em otwarcia subskrypcji. 
niu, pokaZ':ljąc rękę, przebitą sztyletem. (-) STEP AN STARZYŃSKI 
Ranę tę ml,ał mu za.,dać zrubity prze:z me K' G l . , 
go KI.oc. . Warszawa, dnia 14 września 1933 r- omlsarz enera ny 

DalsZle dochodzema. prowa.dzi 1>OSte-! pożyc:r.ki NarOdoweJ. 
run,ek polioji w Jasdonce. 

Uprzedził kata 
i popełnił samobójstwo. 

Berlin, 19 września. 
Z Lubeki donotlzą, że mbołnik, ska

zany na śmierć za zabójstwo narodowe
go socj~1isty, popełnił w celi więziennej 
samobÓjstwo przez powi,e.szende. 

Skazanie studentów 
za udział w demonstracJi uliczne} 

Warszawa, 19 wrześma. 
(~f) Za udział w niedzielnej demon

stracJl akademidkiej na Krakowskiem 
Przedmieściu sąd starościński skaza! 
studenta Rajkowskiego na 100 zl. grzyw 
~y z z~mianą na dwa tygodnie aresztu 
I techUlków Młoczkowskleg-o, Piotrow
skiego j Kowalskiego na karę po jednym 
micsit'lcu aresztu. 

na~a~ na ~~m~n~anta ~~~t~runKU ~olinin~~o 
Policja na tropie tajemniczych zbrodniarzy 

Tarn6w, 19 września. l ziemię, z~ hrun,dyoi, sZ')'1bko ~~u~ąe! 
Wczoraj, późnym wieczorem, patro-\ prz,epłynęh n.a drugą stronę rzeki l z:n:lk1i 

lował we wsi Janowke pod Tarn.o.wem, w okolicznych las<ach. 
Ignacy Fabia, komendant. ta~t~~ego I <?dgł~s strz.ał~w ~.aIJ'8.I~owyoh wy
posterunku p. p. W pewn,eq ChWlh u~rzał walblł mle,szkań<:ów wl'os,ki, którzy po.
czółno, ocLb~jajC\lCe od brzel~u Dunajca, w śpLeszyli z pomocą ~alnlt1emU 'PO,H~janto· 
którem . zna~dow.ało się kUku olSobIllikÓw. wi, poc.zem odwieźli g!' do s~pittala. po
Ponieważ przeprawa nocą przez wezbra wszechn,ego w Tarn,owre. Przyst8;p1!ono 
ną, wskutek ostatnich deszczów rzekę, nie.zwłoczme dozabi~lgu chirul.'lgkznego, 
wyd.ała się komen,d,antowi podejrz.a.ną, Stan rann~o jest Po.W~YI n1<e budzi 
wezwał osobników do zatrzymania się. jednak OIbaw o jego. tycie. 
W odpowiedzi, pOSypały się strzały ka- Władze bezpieczeństwa wdrotvłv na 
rabinowe w stronę policjanta. Dwie kule tychmiCLst pościg za r.biegłymi .zb.rOctnia
ugodziły go w nogę, a Jedna w rękę. Bro rzami i są już na ich tropie. 
c.ząc krwią, upadł prrodownik FaJbia na 

............ ·.·BM.i ...... BIE"~ 

Bóie reUmaiVGzne 
w stawach I mięśniach, 
heuralgję I bóle głowy l 
powodzeniem uśmierzają 
I usuwal~ tabletki Togal. 
Togal wstrzymLlje nagro
madzanie się kwasu mo
czowego, zwalczaJqc w 
ten sposób w zarodku te 
niedomagania. Togal nla 
wywiera ubocznego szko
dliwego działania . Do na

tiycla we wszystkich aptekach. Nr. Rag. 136". 
sMWA Ej'. MWiW&Mk"*?'N 3 = 

iW&&N9&_ 

Tabela wygranych 
loterjl pańs'twowej. 

Wczoraj w ll-ym dniu ciągq1ienia 
V-ej klasy loterji państwowej główne 
wygram. padły na następujące numery: 

Zł. 50.000 - 52888 
Zł. 15.000 - 14573, 84841 
Zł. 10·000 - 7229 62314. 
Zł. 5.000 - 60463 132698 139953. 
ZI. 2.000 - 5174 44092 45004 45024 

60301 77197 87281 89214 91926 97138 
98342 120728 133708 144623 152609. 

Po 1.000 zł. - 3'114 5151 27455 36057 
44978 46063 55344 55478 59720 67205 
75525 72216 73286 76592 79119 80253 
87227 89621 93989 95974 97435 100499 
103639 103798 106227 112259 127101 
126987 127377 129372 133781 136838 
143606 144447 150336 154253. 

Następnie wylosowano ponilisze 
numery: 

Zł. 100.000 na nr. 139669 
Zł. 15.000 - 77821 133332 
lI. 10·000 - 67785 82366. 
ZI. 5.000 - 9613 13285 48657 91962 
Zł. 2.000 - 72H3 9675 16957 24926 

25626 27574 34988 35710 46707 S::~;76 
57546 78258 90660 98490 102597 109211 
111879 116981 139016 150540 154915. 

Zł. 1.000 - 854 5180 6538 9577 9954 
9826 850 13375 17359 17849 27063 29812 
32102 33636 33884 34730 34940 34975 
35936 37011 38357 42627 43190 49538 
. 52135 65473 73312 71340 74274 80872 
81728 83453 94768 106155 115689 116558 
121155 133418 152807. 

W dz'iesiątytm dnilu ciag!1jienia pi'ątej 
klasy 27 -ei polskiej loterji państwowej 
sia.W'kipadly na następujĄce numex:y::\ 

14 36 154 223' 58 .83 95 43l 505 16 :rr 1552 
922 41 1012 126 223 358 64 400 14 56 81 92 
582 905 2132 -244 94 338 78 88 468 89 S98 819 
6.~ 3092 123 29 326 411 647 88 74 937 62 4046 
53 58 110 272 88 439 633 65 717 59 83 876 5031 
74 132 61 2i9 379 415 24 61 537 45 74 921 6113 
39 42 270 4~9 554 750 97 964 87 96 702Y ~8 58 
1f6 2(1i' 3ul 14 490 537 706 37 923 30m ~f'07 
35 67 122 232 51i f3 405 11 56 665 70 III) 7~2 
9111 41 209 t4 349 406 718 809 948 
1044.3 605 52 725 f'.i6 45 8{) 919 68 1112~ Q8 ??9 
69 98 30ll 16 35 576 6!'i6 90 733 46 75 97 ~.31 77 
12023 72 91 346 577 841 908 13220 580 625 1i2 
743 6l ~09 98 ~~6 14299 427 750 15003 102 2JO 
452 549 MS 51 730 87 16051 67 95 252 .ł18 62 
6 U 50 86! 17 J II 80 244 79 400 644 111053 96 
100 ;H8 5R" 676 e30 .?l 905 81 85 19066 156 275 
3J6 39 581 6~~ J6 60 716 932 20053 69 22Y 364 
410 fEsl 6~4 855 913 21119 200 59 60 64 .?OO 514 
220 l2 282 85 li8 353 7Q 98 430 554 609 728 969 
23129 46 55 61 fi7 74 89 368 499 575 603 .. 4 49 
74 916 46 2420.1 9 ~9 ' 90 618 742 49 876 252111 
61 354 1'05 16 682 724 32 42 49 830 915 26216 
54 476 96 818 Z7032 93 195 541 90 636 64 842 
910 18 61 28126 209 444 888 93 948 58 67 
29065 78 319 67 482 512 601 815 52 30203 ·343 

(Ciąg dalszy n.a str. 7-ej). 

• Ulła"w 

Manifestacja komuni
styczna, w Lilie. 

Paryż, 19 wrze ś11Ii1a. 
Zywioły komunistyczne zorganizo

wały w Lilie manifestację. podczas któ 
rej deputowany Denain złożył spra
wozdanie poselskie. 

Okoto 60 manifestantów udało się 
przed giełdę pracy, gdzie wygłolizono 
szereg przemówień. 

Nawiązując do obecnego strajku fli
saków, uchwalono rezolucję. wzywają
cą do kontynuowania strajku aż do mo
mentu, w którym postulaty flisaków 
zostaną w pełni uwzględnione. 

Odznaki dla biorących 
u"ział w pożyczce 

Znany komunista 

Krwawe strejki I zaburzenia . u~~:~~eR~~ł: 
paralltuj21 kampanłt: na rzecz Odbudowy narodowe) 1 w Ameryce Moskwa, 19 wrz,c'śnia. 

Warszawa. 19 września. 
Każdy obywatel otrzyma po sub

skrypcji obligacH pożyczki narodowef 
odznakę mosię żną. wyobrażająca orla 
poJski cg-o· Nielależnie od tego mennica 
na(lst wqwa orzygotowuje ogranicznnq 
ilość złoconych odznak, które będą 
przyznane tym z pośród obywateli. któ
rzy przyczynili się najwydatniej do po
wodzenia subskrypcji p'oŻycliki naro
dowej. 

New Jork, 19 września. denta Roosevelta. (t) Zn,any komunista niemiecki Mlliks 
Kampanja na rzecz odbudowy na- W Brockton (stan Massachusette) Helz ubo'llął w<:zorai w pobHżu miasta 

rodowej natrafia na przeszkody w po- strajkUje 7,000 robotników przemysłu 'GOIrkii, podcz1łJS przejażdżki łodZlią moto
staci strajków i rozruchów. obuwianego, a w filadelfji grozi strajk rową. Helz odgrywał wielką rolę wśród 

Organizacje robotnicze wysuwają 7,000 szoferów wozów ciężarowych. komunistów niemieckich i w 1919 roku 
zastrzeżenia wobec niektórych posta- W rejonie górniczym w Pensyfwa- stał na czele bardzo liczn<Cj grupy uzbro 
nowień kodeksu pracy dla przemysłu uji doszło do krwawych zaburzeń. w lonych komunistów, którzy opanowali 
węglowego, co grozi wznowieniem kon wyniku których kilka osób odniosło ra- kilkanaście miast w Bawarji. o,gł,osił si~ 
f1iktu w tej gałęzi przemysiu i opóźnie- ny. Kilk" budynkó.:w usitowano wysa- on na terenie tych _ miast nawet dykta-
niem podpisania kodeksu przez prezy- dzić w powi8trze. torem. 



'* 

w holelacih pustki ••• 
• •• Frekwencja gości spadła o 80 proc.-Ludzie unikają pierwszo-

Piąte przez dZieSiąte rzędnych hoteli. - Walka z nieuczciwą konkurencją 
Marysia Jest piastunką. Marysia opielluje" Jak pr~pe~ją w dzisiej'szych _cza-, tej "pr~tej. przyc~ny, że wS,zystkie inŁe-

się dwuletnią Kicią. s?-ch przed~lęhl>Q1iS~~a ho,telow~?... Ją.k re.sy djltbh W.Z1ęli. .., 
Przed wyjściem na miasto matka Kici po- SIę POWOdZ1 właścIclelam hoteli?... A podatk1 trzeba płacIć ... 1 to Jest . • k· N" . 

wlada; . Odpowiedź na to pytanie je~t zgąry jl:vłaśnie . , . •• • Artyści uCle iJJą Zlemlec 
- Niech Marysia uważa na dziecko i niech p.rzesądzo~a. ~aZdy z łatwośc1ą ~o'że dr~ga trosk~ ,":łasClcleli hoteli: 

Marysia zagrzeje mleko przed nakarmieniem... SIę .dom~§~eć, ze ~ch hotelo~ ZW1ąza-1 ~OdatJkl płacą.OO1. n~etylk{). od .pOkOI za- Hitlero~cy ni.e chc~ u~.nat 
Po godzlnie matka wraca. ny Jest sciśle. z ogolną sytu.~cJą gospo- Jętych, .le;z. rowDl~,z od ,nleza)ętych, co .,gwlazd filmowych , 
- Czy Marysia nakarmiła Kicię?,. darczą w kraJu, •• " . stanoWI.cl.ęzar o WIlele Wlę~zy. ~o tego (lu) Niemcy zabrali się obecnii'e do 
- Tak,.. krY~rs !Dustał Si' ~ęc z . konle~znOśC1 d?cho'!.zl Jeszcze , podatek mleJS.k1, zagra , uporządkowania dziedziny filmowej w 
- I zagrzała przedtem mleko?_ odblC D.lekorzystnie 1 na te, gałęzI pHe- D1cą n,lepr~tykowany. . . . myśl haseł, propagowany;ch prz,ez H1tle-
- Nie, proszę pani. zapc.mniałem, ale za to . mys,łu.. .. . , Na.lgo:ze~ poWOdzi SIlę właś;l,clelom ar. W wytwómiach ni'emieckLch pOW6ta-

tagrzałam potem Kicię,.. Jakle. są boląc~~l włascI,c~eJ,1 hoteh?.. . plerwszor~ę~ych ~oteli, lo z tego powodu 
:. N.a co stę uskarza.Ją?.. Przooewszyst- gdyż, hote.le ta~e, lako. me co droższe, wielkie poruszenie. 

Godzina druga w nocy. Pani RGzalja budzi kLem na .. wogole 'o.dstr~zlll!ą gaŚCI. Pona.dt~ hote- Minister propagandy, GoehbeIs, ~dał 
męża: spadek frekwenCji goŚci. l,a~z~ ~sikarża1ą SIę na konkureDiOJ.ę ,wła: ostatnio zarządzenie, 

- Gutuś, nie mogę spać... Frekwenqa ta spadł.a conaimnie,j o 30 SCICl.eh różn'Y'ch pokątnych h.otehkow 1 zmniejszające artystom ich pensje o 50 
- To nie śpiJ.. procent. , umeblowanych pOkoi, prOcent. 
_ .. A Gutuś, ~y sprawisz mi teraz nowe Jest to zupełnie zrozumiałe vi okre- którzy dają tańsze noclegi, gdyż nie pła- Pon(łJdto zarządzooie to zll10lsi istniejącą 

pallo?.. sie, gdy wyja~dy przyjemnościowe z bra- cą tSJk wy.sokich podatków. wszędzIe hierarchję z,asług a.rtys'tycznyoh 
- Tak_ ku pieniędzy są coraz rZSJdsze, a "mtere- Ten. Niemiecki m.inititer propa;ga.ndy Z;(łJbroruł 
- A kapelusz? sownie" również nikt już nie wyjeżdża z drukowania tłus>Łym drukiem w ogł.os.ze-

... . h' af' h __ . ..!_,1_ " . .1 __ .3.t!1 - Też.,. cm -r.m ..... - nlac 1 na ,liSZa,c nlUW~ ,;gW.hllWU llIl-

- O, Jak się cieszę_ N · b ł k lei III mowych" . Nie wolno rówcież pattn.1Jjać 
- Nie masz się czego cieszy ć._ I e , ywa a ,o a ZJ a..... . miI1czeniem artystów, odg;rywaj~cych w 
- Dlaczego?" _ filmie mniejszą rolę. Wszyscy mulSZą być 

- Bo Ja mówię przez sen~ traktowaru jednak,owo. 
# ",,,. Hrma n.a.6l~a, biorąc - pod uwagę ciężki kryzys ekQilllomi.cmy i ogólny brak g,OItówki, !?'osła- W związku Z tem za1"zlł!d~eJlIiem, in-

_'" n.owHa w celu ~areklamowania na6lzych doskonałych, ;Ir'abów wśród naj6~erszzch wars.tw t . l' .. t t . . ak Kasia lest ba,rdzo dobrą słu!ącą tylko ma ~ h d' b erwenryowa l u mtruS ra rz'eJ nllU,z,n 0-slpołec.zeństwa, wysłać pełne komplety pierwsz.()r~ęQnyc towarów po ce,naJC ,o,tą me y- 1 •• .3~ 
fedną wadę: - lubi przeglądać się w lustrze. wałych, Myt mitsi artyści niemieccy, ecz a..,.,.uenoj,a ta 
Całcmi dniami gapi się w lusterko I nic nie robL tył1ro za zł. ' 16.70 g~. nie osiągnęła pożądanego rerulbaJbu. 

- Moja Kasiu tak dalej być nie może. - fi ... Wedle krążących wieści, najlepsi ar-
tłumaczy Jej pani. :.... Czy Kasia wIdzi żeby'; ja wysyłamy: 3 metry materiału wełnianego w naj modniejsze wzory. pełnei, podwójnej szerokości tyści niemieccy zrezygnowali z pracy fil -
kiedyś zaglądała do lustra?", ' (140 cm.) na meskie, ubra~ie, 4 metry materiału na sukni~ damską. ' l koszulę męską trykotową ~OWej i mają zamiar przenieść się zagra 

B I I t b I z satynowem wykonczemem, l parę kalesonów. 1 koszulę damską, l pare reform damski,ch na I D.1cę -
- o pan to n epo rze ne - odpow ada gumie we wszelkich kolorach i rozmiarach, 1 parę skarpetek deseniowych, l pasek elegancki • 

Kasia. - Pani I tak widzi mnie przez cały zamszowy do spodni z ładną niklową klamrą, 3 chusteczki z ładnym kolorowym szlaki~ i l ___ ZlIiigi= __ .'lIli!l*II-1I114 ________ _ 
dzień, a ja muszę zajrzeć do lustra, żeby ludzką' krawat jedwabny z wzorami ostatniei mody. 1 en sam komplet w lepszym gatulllku kosztUje 20 POSZUKUJĘ ładnego, ciepłego. umelbGowMliego 
twarz zObaczyć.. z!. 70 gr. pokoiu z nieJcrępują,cem wejściem nledrogo i w 

. ** 36 m tr. --- ty l li o za 19 zł. mieście, EW1CIIltuallnie z utl1Zyman'ilel11. Tył~o 
* do'kladne oferty z IJ)Odamiem CeIIIY składać w 

, Pewna firma podała ogłoszenie do pism, że a mianOWICie: 12 mtr. plótna b:ale;!0 firmy J. K. Poznańskiego. w doskonałym gatunku Reda,kcii "EJGprOOS'll TIustr." SIIlIb. "Tani pokój" , 
"oszukuje pracowitego praktykanta. Zgłasza sIę I 6. mtr zeHr~ na m}~kie koszule dzien,ne !ub ~ht~llięce, 6 m.tT. flaneli bie.Jiżnianei na bieliznę wszel POTRZEBA pomocnika stolarskLegIO, Kr,ak6w, 
pewien , Jegomość. Dyrektor bada kwalifikacje. l kiego rodzajU w roznokolorowe paski mH~kklej 1 puszystej, oraz 12 mtr. ręCZnikowego lub 12 D~ilki Madali:ńs~dego l L Stolarnia. 

_ A 1 bl ć7 . rec~ników waflowych z frendzl~mi. . '" "UlU 

czy pan u pracowa .... Towary wysyłamy za zahćzemem poocztowem poo otrzyma.niu hstoownelfo zam6wten~a. DZIENNIK USTAW R. P. lromp1et od 11'. 1918 
- Nie ... - odpowiada kandydat... PłaJCi się przy odbi.o,rze towaru na poczcie. llipralW11Y. oraa: łóżeczko dzl.edme sprtzooam. 
- Doskonale ... Przyjmujemy pana ... Jesi pan Bez wszelkiego ryzyka! Kraków, Rlac MM'iacki 2. m. 6. 22 

.,łerwszym człowiekiem który mówi prawdę_ . .. .. k . . et h 
' W ra.'Z~e gdyby SIę towa.!' nIe podobał, przyjmUjemy ta. owy zpowrotem, a pIenIą ze natyc - ŻAROWKI naltaniel zakupisz w Nnnle .. Ar~ 

! 
mi"lIst zW!1acamy. ' por". KrakÓw, Jagiellot'lska 9. Telefon 107-87. 

UNIEWAZNIAM zgubioną ks ląż ec:lJk e Kasy Zamówienia prosimy adresować: 

Chorych, Kraik:0w, KaToLczClJk ;mgteniusz . . __ , F.~!~a ~6,~,z~o ~._~h~lsk~", ,!,,~a~lina, Łódź, Piotrkowska 59. ~~~LJ!~~. PO~~Xs:~nl~~Jf~r~-\d~~ów 
UNIEW AtNlAM ~ zgOOio.na . kslążeczokę Kasy . pod .. Zaraz". . " 

ChorYlCh.'Kra,ków. PictruSlZkaJ~ób. jJ _. ~ lNSTALACY:jNY,. -,ą.J;4'Z.;. ? QP.OIioWY wate:rf~l:l~OCHAN\" OJCZE PrZyjedź natychmiast dQ do
UNIEWAZNIAM dQIWM osolbisty na Th3izwi~o naiŁa,nilej w fi)'1)J:]ie "ArtelJ}Or", ~ra'jl!aw, Jagie!- 1I1U. Jestenn cic:żko ohory. Za'szła zmiana w 
Sła,nis!aw Buozyń'sld w Kra1kQwie. JQńSika 9, te'le~on 107-87. · . domu. Mieszikamy w Częstochowie. Twój ko-==========. =.::=== ---- -- - - ._~ chany syn Pe1dman. 
UNIEW AŻNIAM z,guJbiony kwit 00 6 Slk.nzyń 10 zł. dziennie zarobić. mogą Panie. zbieraiace . . .. 
Państwowego MonOiJ)Qllu Spi'l'ytu5owego - Ra- prenumeraty. Zgłoszema: Kraków. Krowooer- LAMPY I ARMATURY naltameJ w firmie .;Ar
chela Ersem, Bme,sko . ska 7, m. 1. łepor", Kraków, ul. Jagiellońska 9. Tel. 107"87. -

wie z'tllPełnli-e wdkojna... ~rzeci'eż ter,az .DrurdJZla, by kocha.li się j,ak c: tl 16)) z:ająć stlę moją sprawą - byłabYlm pra- prredanilot,etI1 Wh 6IpOru - za,leżało mi 

Renner począł się dcm1}'1ślać: hrac;ia... Nies'bety, po kilLku dnńach dlO-
- Czy panli ma na myśli Mister wledz~R·la!lTI sdę, że brat wym6wi~ dJom 

Sensacyjna powieść współczesna. Napisał Jan Bilewlcl. Iksa? ... ' memu 'UJkochrun.emu. 
. . . - ., - Talk - właśnie jego mam na my- - Potem zaczęły S'ię LiJs,ty ... Czy ni'e 

Wczoraj .z domu, w którym mles~kal 0?nI6wI pomocy. Cz~kam d1Z1bS w śli. Ten człoWlielk: potratrrby dOkonać tak? ... 
przemysłOWiec -. oszust. około godzl~Y. Clą~U całc~o popołudnIa. rzeczy nawet nłemożli'ryCh: . - , Tak Sa,ma do ni0~o natpi:sałam 
szóstej. p0I?'0łudmu, a, WIęC gd~ było JUZ .. . Re~ ~ alde~,. I ~.T eżeli o to chodm, - począł Ren- plerws'za. Sa,ma wyznawałam mu swą 
zupełme cle1!1no - w~sze~l J.a~lś sta- l W ltscl'e wY'c~u:vało Się ~lePdkol'" ner, szczerze tvbaWlilOny tą sytua'cją mi" miło,ść, która obudziła s,ię we mnie i. do
rzec. WyWIadowcy me wldzlelt tego I Renner czuł Zlbyt WIele sympatJ'i' dl{) ,,]6" mo łez dziewczyny - jeżeli o to chodzi magał.a się wyp0'W!1edz,i".. P.i5ał,(łJm mu 
człowieka wchodzącego do domu -. to- j dnej z czterech" jaJk nazywał spisek __ to chęt nile pani sł'11Jżę pornocą n:i'ewąt-1 szc,zer:ze - ro, co czuie i co m'Y\Śli w ta
też jeden z nich zamierzał go wyleglty- cZlterech niewiast przeciwko sobie - by oliiwie równie SkJtl~eczną co Mister I1ksa: ki'ch chwila oh mł,odJa d.z:iJeWlCZ'ylI1,a. PiIs,a
:no:v~ć. Nim jednak wywiad?wcy. zdą- mIał na. to wezwaI1ii'e n~e stawi,ć s'ię n·ie" Plroszę mi za'11lfać, że potrafię ulcZlYlnić : łam d;UiJo li:~tów. Czrus,ami dwa d~:"·111!e. 
zyh SIę zdecydować --:. uty~aJący I zg~r zwłoczru~. . zUlpełruie to samo, 00 ten Re:niaJny wła' Un m:l pra:wJ.e wcale me odJpov.iadał. Po
błOny. starzec. - zb~lzył ~I.ę do. skrajU Zastał Renę Walden zatopioną we mywacz. Ale, aby m6c działać. mUlszę co mi były ie~o ,odpowiedzi? Byłam w 
chodmka. W tej samej chWIl! podjechała łzach... przedewszystkiem wredJz:ieć o co chodzi. tym okresie, w którym się kooha ~,amą 
taksówk~ i ~tarzec wsi~dl do w?zu, k~ó- . -Niec..."t mi pa'n daruje .... Nie mogę MUlSi pani przestać sZtl10chać i rozpaczać, m-iło,ść! ... Dzi,ś wi,etI1 ws,zySlt,ko, D~~ś 1)rze 
r~ .0ddalIł SIę w szybkIm tempIe. UCI~- ', Silę . ~o!1Jować, -:- łkat~ . dZllewczY'l1a ... i wz:iąć się dl{) s-pokojiIleg-o wyłożenia 11JIi hotał.~ jll;Ż w.szystko. Tylko, że dziś r.a-
klmerem był Rysz,ard Walden - wywla TaJkte s1JrasZlne nl1eszczęSCle ... Skąd mo- ca1ej SIJ)'rawy. lIl'O mQlje listy 2Jostały 5krClJcLZlio!lle ... 
dowcy przekonali się o tern po kilku mi- głam choćby na chwillę przYPulŚdć, że Rena uspokoila się wmszde. Poczę- Renner nlte !lQZlUmiał: 
nutach, gdy zwrócili się do mieszkania tylch ~i,stów niema ... - Rena ruj'e mogła la opow'i'ada,ć. Było jej bardzo nieswa- - J ,akto pan~ Hsty? .. Przecież te li-
oskarżonego. p~lej mówi'ć... O<?r.~ie.lz.y pocz~łJU c~~r jo. Chwiilami przeryWała same i Zlnów sty wstały prze.z 'Parnią wysł alIl e , w jaki 

Cały dom był pusty. Na podłodze le- 'lnem spływać po. Jej r~zowY'ch,.metk.ntę- ołaJkała.... ,,~'Po~ób m1ały zatem "\v1rI6dć do wysyła-
żały części garderoby zbiega... t:v:c~ pudrem ani szmtnlką, T?O!IC~kach ... ! - MIał,MIl wtedy. ,o~le:nn,aŚCl.e. laL '''lc~,)? .. 

Renner, d'oW'iedz1awszy si-ę o tym C~ężjklre spazmy wstrząsał~ !eJ CIałem... Był~ to ~ rok ,Po śm~erCI OI}ca. MÓJ brat Ren.a uŚI?i,e<;hnęła sń.ę ~orzko . 
wcale pomys.łowym fidu RY'szarda WaJl Renner próbował z nieJ wydobyć komeczme chClał, bym wys,z,ł.a ZJamąż. - Soosob lest barcrw prosty: ple-
dena, przez !kJróilką chw,illę żałował, że · ch06by j~dino sł~o. PO?ieszał ją i u- NaŁur.aln:i,e, że wstY'd mi o tem ?y;ło s,ły- n~~dze. Te~ człowiek kaza·ł ??hie z.apła
J]~e będZlie brat :u:dZłiałl\lJ w sellisacyjnynn I sPCYk~Jał J~k umIał. Zr?bl' wszy'Stko, ~o, szeć ..... Był~am. bardro młoda 1 ,1eBZJcze ;1C za "me 1, to dflogo, z;a'Płac lc . SP, r-~j,Ol
procesie. że w każctYlIl1 razie proces hę< będzme w .~ego m~ey, . ]'est cały ~o Jej I bal'.d,ZIł,e~ ~,zl.e:l!IllJ1,a. Teraz roz:umLem, co ,~m ~l!k~ kOIS,zbo:vn,osCl, Po,życzyła.m tro 
dzile OOIlożooy. Pozatem faJkt. że Ry- d}'lsPOZY'CJ1l - tyIko mech przestame pła za grę z.Mmc10wał w~he~, rP",me br:a.t. - e,lę p~ennęd,zy,. ktore do ~2"S l'es<:~ze spła 
sza1rd Wal,den wolaJ ilu1łaczlkę i ulkirywa- ikać... . P~,czął. u naJS by~ać »akllS ~łody l d~ść cam, ; v.ryk~pił,am te .hsty. ~~em: że 
nie silę ;prZeldl o1dem władz Thtż proces są" - Ale czy ~an będz~e m6id da~ ra'l ~'lIle SIę prezentu1ący człOWIek .... Zajął człOWIek k.tory :VZ~UdZlł w~ mrue pl'erw 
doWlY - bYlI dla Rerunera całlde.m oho-' cJy te:nu złoczyncy?... Jest tY'liko Jeden SIę mną· Brat zaIpraszał go, zo,s:,awlał n·as ,s~ e czyste 1 wZnJosie ucZ'Uoa _ był na-
jęttny. czlowl'elk, . któlryby ~u mód s.t'rosta~...samych ... -:- Recr:!~ wstchnęła O1ęzko ... - słanym przez ~a'ta Zibil'ep:. M.ój brat l'i- ~ 

, Po d'WlUlCh d,n,I<l!ch oIkazało s1ę, że TYlliko 011 Jeden będZIe mÓRł mi przYJść Te,ra~ ~o~ler:o. W~,dtZę Lo wszystko, czego -.:<.ył na to, że )e~?,. maCh!lI1J.acje z test;a: 
wlaśnli'e wraz z- 'll'oieczlką Waldena z pomocą:... . dawn~e<J .me w~~Z:lałc;m.~ .. r.~m.ten -- ~alf . me~,te.m !ll0~ą wYJ~c , prędzeJ. c.zy 'P.óź~le') 
czelk:a Renmera nowa, TIliewą.tń,l 'iwie naj- Renne.r. by,ł z~mh'YIROW<l!ny: .;Vysoc1ci, - nuał w~dac doswladczellll'e w Ina law, l ~la~ego Ju.~ był. Się um~wl'ł z 
c~ekawsza i tylko pozornie nai'nriebez" --Kt~z to ~anm: 'P1'oszę pam, moze ja Lych sprawaoh.... . , .. ;ym. c~ł,o~e~~em: ~!'ał Il1l11~ w sobIe rQoZ 

pi'eczniejsza przY(goda. g'o potrafll'ę · .zastąpI'Ć? :" - Zakochała, s~ę w IliLm pa!Il1, pr,awda? , !{oc~ac, illl,;lis'I?Y Się 'Pobrac -- brat ;vy_ 
Ust dR , W 'Id " 'I I' t D dni~ Rena me odpOWIadała. Po ohwUi Ren.a o'Ptlśclła głowę: '')łił!cdby ml wowczas wszystko, QlśwIad-'dl eny a t eTIb ł

a ~I ,~~, .. znów przez łzy i łlka.nia poczęła: - Tak byłam mło,d:a, ni'edo,śwl,ClJdczo czają,c, że dntgi te''3tament sie znalazł _ 
przysze! ranną pocz ą y . ro l. _ Żeby pan wudział ja:k on się wtedy na. RaM wie dz i,ał , czem mnńe wziąć. Nie -,, potem mój mąż miał mu dać większą 

DrogJi Panire ! zachował. Jalk dał radę Ik~iJkJu UZbrOjO-, }>rzebie r,ał w środk.a:ch, a miał ich cały C'zęść mego majątiku, wbie w:dąć mniej-
Bardz,dbym pragnęła zobaczyć nym ludziom. choć sam by1 bez broni... arsenał... Potem zM1waŻ'y'łam, że stosun- ~zą i w ten SlpooS,ób rzecz byłahy z,ała

się z Panem. Sprawa jest dla mnie Z<l!chwy,cona bvram tym człowiekiem. I k~ mię.d·zy Ralifema moim bratem na41e Łwi'ollla już bez p,o,gwakenia kodeksu 
nrezwylk1e ważna i bardzo smutna. Jestem. nvm nadal zachwycona. To I s·i,e: ~z:io;h:ły. Wvcz~ła?1' ż,e si~ o coś po-l ;{arne~o .. - . . 
Jestem przekonana, że mi Pan 'nIe prawdZIWY bohater... Gdyby zechCiał rozmh. Starałam S1ę dowled~leć co było i (t):'b::~· C" -:~ ;'ltro). 



SENSACYJNA POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA 
. Napisał JERZY BAK, 

STRESZCZENIE POCZA TKU POWIESCI. 

Józef Chudzik by! bellrobotnym. Od 
dwuch godzin siedział bezczynnie przed 
dworcem kolejowym, gdy nagle podbiegł 
doń jego ukochany synek, Jaś, który poka
za! mu znaleziony przed dworcem kwit 
bagażowy. 

Na podstawie tego kwitu ojciec i syn od
bierają walizkę, w której ku wielkiemu 
swemu pruraże11iu znajdują między gazeta
mi i szmatami odrąbaną rękę mężczyzny 
oraz worec:z,ek z pieniędzmi i kosztownoś
ciami. 

W chwi~i, ~y Chudzik otwierał walizkę, 
kteś zapukał do drzwi. Szybko wsunął wa
lizkę pod !óż,ko i w tej chwili do pokoju 
wszedł pol i<: i ant, a za nim Jakiś pan z tecz
ką oraz dozorca. Owym panem by! nient 
Ołuński, który przyszedł mu oznajmić, że 
według przedśmiertnych zeznań !fiejakiej 
Klementyny Wiórczyńskiej, zamieszkałej 
przy ul. SląskieJ 12. jest on Jedynym i właś
ciwym synem hrabiego o nieznanem razwi
sku, albowiem Wiórczyńska zmarła przed 
wypowiedzeniem tego nazwiska. 

Od sąsiadek Wiórczyńskiej Chudzik do
wiedział się, że ongiś służyła ona jako pia
stunh u pewnej hrabiny, a ostatnio prowa
dzi/a tajemniczy żywot. Odwiedzała ią pew
na elegancka dMI1a o niezwykłej urodzie, 
którą wszyscy nJzywali .. Księżniczką Cy
gańską" i która przyjeżdża cytrynową limu
zyną. Chu<lzLk ujrzał ją pewn-ego razu na 
ulky i uczyni/a ona na nim niezwykłe wra
żeni-e. 

Jeszcze tego samego dnia Chudzik po
stanowi! pozbyć się nieszczęsnej walizy za 
miaslem, lecz przeszkod;l:iła mu w tem pew_ 
na chłopka. Wobec tego rzucił walizkę do 
stawu. Następnego dnla dowiaduje się z 
gazet, że policja oprócz w ali'Lk i w ~tawie 
odnalazła drugą taką samą walizkę, zawIe
rającą drugą ręke bestjalsko zamordowanej 
ofiary. 

Oprócz owel chłopki widział Chudzika z 
walizką zawodowy rzelimieszek. Włady
sław Pakuła, który grozi Jasiowi, że odda 
go wraz z ojcem pod sąd. jeżeli nie wystara 
się o 100 złotych dla niego. Jaś dobiera so
bie do pomocy swego kolegę, siłacza Ft!lka, 
I razem sz,piegują Pakulę. Za miastem do
chodzi do walki między Pakułą a iedllvm ż 
jego karmratów, przyczem Pakula pchnię
ciem noża 7.abija swego rywala. Ja~. wi-

c tJząc io, ma go teraz w reku i nie obawia 

się już denuncjacii z jego strony. I wywołał ogólną sensację, wiedziano I Na. ~tole .sędliows'kim leż~ty .jakieś 
Narzeczoną Chudzika jest służąca adwo- bowiem, że Chudzik nie miał pieniędzy paczkI I papIery, a obok na ZJeITII doQ

kata OIowniewskiego. mieszkające~o w tym na opłacenie tak świetnego obrońcy i I wody rzeczowe -. trzy .1edn.akowe wa
sa~y~ do~~. zgrab.na, młoda dZIewczyna, I że Glowniewski samorzutnie zaofiaro- lizy ... Pa'trząc na me. Chudzlk pomyślał kto reI na rmlę StefCIa. ł . ż l ' 

OIowniewski zainteresował się lose1t1 wał swe us ugl. . z a em. ... ., 
Chudzika, a gdy Jaś opowiedział mu w Ponieważ Glowlniewski był śWlet- - Ktoby WIedZIał. ze odbleraJ,\c !e 
wiel,kiej tajemnicy o odk~yciu ?okon.a?~m w nym !kryminologiem i niejednokrotnie waltbke. na dw?rcu, zaprowadzę SIebIe 
walIzce, adwokat OIowmewskl z me.vlado- wyróżnił sip J'ako doskonały mówca są- na łaWIe oskarzonych?. mych przyczyn oadl zemdlony na podłogę... v " • • Ch d 'k '. . 'ł U 

Krąg zagadek wokól tajemniczych wali- dowy W sprawach najbardZIej sensacyJ- . u, Zl Jeszcz~ laz spojrza na p -
zek zacieśnial sie coraz baTdziej. nych, przeto i tym ra:zem proces, w b!lcznos~ .. Pr~ez .PI~rwsze !a:wy prze-

Policja wyznaczyla tysiąc złotych na~ru- którym miał wystąpić, wy woł a·ł po- CIskał SIę ]a'~IŚ mskl, ~arbatv ]egomoś~, 
dy ~a ;vykrycie okrut~eg~ mordercy ... MI~o wSlechne zainteresowamde. RObglądał SIę .bacz.me na wszystkIe 
;Vyslłkow nIe ~Id.a!o SIę. Jednak ustaltc klm Zadawano sobie dównie pytanie, 00 strony i Chudzl'koW1 zdawało SIę, te 
lest morderc~ .1 Jeg.o oftara.. skłoniło Glowniewskiego do podjęcia raz nawet uśmiechnął się do niegQ. 

Jaś. obawla)ąc SIę w d~lsz~m CIągu zd(a- b h ... Chud· I'ka? Ale nie byto czasu na zastanawianie dy ze strony Pakuły, szpIeguJe 1'(0 w nocy. O rony onoru I zycla z. .. . " . . 
Okazało się. że Pakuła przeprowadza jakieś Czyżby uczynił to tyllko na prośbę SIę, gdyż w tej chWIli. komplet Sę~ZIOW
konszachty. z Drzyia~ielem K~ięŻllicz.ki, Ka_ swej służącei, która nie przestanęła ski ~szedł na salę I przewodmczą,cy 
rolem ~awldzklm. ktory poleclI mu, aby ~a- kochać Chudzika i jego zrozpaCZO'!1eg-o ośwladczył: 
~enu~clowal Chud~lka, .Iecz Pa~ula. obawla~ k ? _ Otwieram ro'lprawę przeciwko 
ląc SIę zemsty JaSIa, me chce SIę podjąć tel SYlT\l a..., .. CI d'k . 
misji. Wobec tego Zawidzki zwraca sie do A tymczasem obronca odbywał dłu- 32-letmemu JózefOWI .lU Zl OWI, 0-
Księżniczki .. prze~ ~tó~ą nieje<len .mężczyzna gie rOzmOWY W więzieniu 'be swYm ska~żo~emu ~ skryto~óJcze zamordo
?deb~ał sobIe J~z zY~le, aby. naWIązała zna- klijentem. Po każdej takiej rozmowi,e w::1me I poćwlartoWarrl'le zwłok 53-let-
1~n:OSĆ z Cl!?zlklcm I sklomła go ?o ~pel- h d 'ł b d' . pr garbl'ony I' za- niego hrabiego Kazimierza Burskiego ... mela samobOIstwa ... Dlac7.ego ZawldzK.m ZI wyc o Zl ar zIeJ zy .. . d . ? 
leży na śmierci Chudzika i kim on jest w!aś- troskany, jakgdyby sprawa przedsta- Czy oskarZlOllY przyznaje SIę ~ WI'!1Y ", 
eiwie - niewiadomo . wiata się d1a oskarżoneg-o coraz go- Salę sądową 'laleg-a tak WIelka CI-

Księżniczka. chcąc wzhudzlć zazdrość w rzej sza że slychać było bicie serc. 
Zawidzkim .. stara si~ usidlić C!1Ubd.zld·ka,. któ- Wreszcie nadsledł dzień roz-prawy :..- Nie ... - rozległ się cichy głos ry przez mą zapomma o sweIle Mej na- , . . _ k . 
rzeczonej, sądu doraznego ... Oskarzone?'o prZYWle- OS arzone~o. 

Pewn,ego drtia J)Owrac.ai<lcego .od Ksi~f- ziono w zamkniętej karetce. Trzech PlO- Przewodniczący prz,ewertowal pl~: 
niczki (hudzika areszttl]ą dwal wywla- licjantów ze spuszczonemi opaskami i kę papierów, szepnął coś do asesorów 1 

d~VcU'rz~dz i e ~ledczym Chudzik dmviaduie pr~odownik ~i1nowało go, gdy w.ycho- zwrócił się do ,,:<?źneg-o: 
się ku swemu wielkiemu przerażeniu od dZlł z karetkI na podwórlU sądowem. - WprowadzIĆ śWlad'ka And'l'zeJa 
nadkomisarza Rełzy, że jest posądzony o Wprowadzono gO do sieni. a stamtąd Lena! 
z~mord<?wanie h.rabiego ,~azimierza Burs-. tylnemi schodami na drugie piętro do Za barj:rą zaS'lemrało r~z.kołysarrle 
klcg,o. Jego rzekomego Olca... zakmtowanego POlKOjU przeznaczonego morze głow ... Wszyscy wlepIlI w.zrok 

ChlK\7~1(~y bf~t ~~:l~~~~n:aprawde ... Więc dla oskarżonych.' w drzwi prowadzące do p<YkQju świad-
on się nazywał Burski?.. Mój ojciec?. Ja Chudzik usiadł na ławie i pogrążył ków. 
go nie zabiłem!. .. wolal Chudzik, aż wre- twarz w dloniach. Jakże się zmienił w - Pan Andrzej Len! - powtórzył 
szcie wy~zerpanv padl na krzesło CI'ąfTU tych ki,lku d'ni' Twarz bardziei woźny otwierając drzwi. - A lednak mamy dO'Wody na to. że . .. . ... '. , . I J _ 
pan go zamordowal i że to są je~o zwloki... jeSZCZe zeszczuplała j pobladła. oczy Z la ~y P?dmósł. sle starszy ego-
Zresztą - nadkomisarz nacisnął dzwonC'k bardziej wsunęły się wglab czoła, a na mość o Inteligentnej, ogurza'łej .twar.zy. 
- n.lechaj to rozstrlygnie sąd, .. Ja swoje skroniach ukazały się fl)i1erwsze s~b- Nosił jasnv ~amitur w 'kra~kę I wyso
zrorbllem.... . d I" t któ t flyste pasemka włosów ... Nic dziwne- kie, do kolan buty. Stanął przed sądem zwracal:\c SIę o po lejan a. ry s a-. . " . ' kI '1' . k 
nął na NOglI dedal: go, Ue Chudzlk przecIerPlal w Cląg-U I S 0111 . SIę OlS O. r':-.:1[4'1 

- Zabrać go i skllć w bidąny.~ tYCh kilku dni, a więcej Jesz.cze w cia.- - Pan Andrzej Len? .. - zał>YJaL 
~nl ty-ch Ikdll'ku straszliwych nocy, gdy przewodniczący, 

Rozdział dziesiąty 
strach przed śmiercią odganiał sen z - Tak jest... 
oczu a tęsknota do Jasia odbierała mu - Czem się pan dotyehczas za;rno-, ł? 

Stefka chodzila po lruchni jak luna
tycZlka. Wszys1lko jej 'l rąk wypadało. 
W głowie czuła wielki zamęt, a przed 
oczyma s'tawał jej cią~le te,n sam ob
raz: - Chudzik obok pięknej damy w 
eleg-anckim aucie ... Skąd do niego ta
ka dama? .. I 00 się sitalo odrazu w cią
gu tych ostatnich kilku dni?.. Miłowal 
ją, przychodził, obiecywał, że się oże
ni·.. Więc oklau1Ywal ją przez cały 
czas? .. Dlaczeg-o nie powiedział odrazu 
prawdy?, Ale Stefka nie mORła uwie
rzyć, aby tak eleg-anCkla dama odebrała 
mu Jóźka· .. A przecie sama widziała, 
jak Józiek wsiadł dQ jej auta, jak z nią 
razem odjecha.ł... Jak to zrozumieć, iak 
to pogodzić wszystko ze sobą?. 

Więc chodziła po kuchni jak luna
tyczka. Aż tu na~rIe otwarły się drzwi 
i wpada Jaś. 

- Ojca aresztowali! .. Ale tym ra
zem naprawdę! - zawołał już na pro
gu. 

'Stefka stanęła ja1k wryta. Talerz 
wypadł jej z ręJki i rozbił się na drobne 
części. 

- Co ty m6wisz? .. Za co g-o aresz
towali?· 

- Teraz już nap-ewno za te wCl1liz
ki.... Cała kamienica już o tern mówi... 
Ze nib .v ma być sąd doraźny i że ojca 
skala· .. na śmierć ... 

Malec z trudem wymówił te słowa. 
Stefka złapała się za ' głowę· Chodziła 
jak nieprzytomna po kuchni i powta
rza/a: 

- Mój Boże, mój Boże... co się z 
tym człowiekiem zrobilo ... 

Jaś stał w kącie zapłakany· Roz
pacz Stefki rozwiała jego ostatnie na
dzieje ... Więc ojciec ma zginąć na sz.u
bienicy?. Nie, on na to nie pozwolI ... 
Zrobi ' wszystko. co będzie w je~o mo
cy, aby dowieść, że ojciec jest nie
winny ... 

- Pójdziesz dio Pana mecenasa
poradziła wreszcie dziewczyna - Po-

poprostu zmys.ły .. , wa . " . . 
Nagle otwarły się drzwi i na progu - Bylem zana.dzaJącym mająt'!nem 

stanął przodownik. hrabi'eg-o Burs'kiego ... 
- Wyprowadlić! - rozkazał polic- - Czy pan złożył zameldQwa'!1ie w 

jantowi. policji o znik,nięciu hrlaJbJe.go Burskieo: 
wiesz mu jak jest. Przecie przyrzekł ci Chudzik pod/niósł się. Gdy przecho- go? 
pomoc ... Teraz jest w gabinecie ... Idź... dzil przez dług-ie, jasne korytarze, oglą- - Talk jest ... 

Jaś nie dal sobie teg-o dwa razy po- dali się za nim ludzie, SzepCZ3,'C ooś do - Proszę odpowiedzieć jak to by,-
wtarzać. Adwokat Glowniewski siedzi al b ł sie ie. 0._ 
przy swgym biurku, przeglądając j<łJkieś Wtem usłyszał 'La sobą gromki, ra- - Od trzech miesięcy przychodzłt 
akta. Ujrzawszy Jasia, zapytał odra:lu, dosny krzyk: do hrabiego pewien pan ... Widywałem 
blednąc: . ....:.. Tata!.. g-o C'z.ęsto W towarzystwie mego chle-

- CZy twój ojciec został areszto- Obejrzał się. Załkał g-łuchQ. Przytu- bodawcy. Długo między sobą konfero-
wany?... Iil do wychudłej piersi. syna - jedyna- wali .. , 

Jaś ltpoirzał zdziwiony na adwO'ka- ka, gładżU jego włosy, calował po twa- - Czy temat tych 1ronferencyj bY'ł 
ta i odparł: rzy- panu wiadomy?. 

- Talk ... To pan mecenas też już wie _ Synu mój najdroższy." Czy nie _ Owszem. hra:bia mówił mi ~oś-
o tern?. ... jesteś godny? .. Czy nie zimno ci?.. nie-coś o tem ... Podobno &w pan tWler-

lYlecenas Ołowmewskl SPUŚCIł gło- _ O, nie tato ... Tylko strasznie mi dził, iż Jest sy,nem pana hrabi.e~w ... 
wę I pr~esunal ręk,ę. PO cz?le. . tęskmo bel ciebie ... Ale nie martw się! I - A co hrabia o tern sadził?. 

- NIe... Domyshlem SIę tylko, WI- ł Odcią,gnęła go dłoń policjanta. I - Hrabia śmiał się z te~o· .. Twier-
dząc twą zapłakaną twarz. chtop~ze... - No, dosyć... Zaraz się rozpocz- dził, że to niemożliwe ... Uważał nawet 

- Pan mecenas przyrzekł mI swą nie rozprawa .. , tego pana za wariata .. . 
pomoc· .. Wtedy, gdy byłem u pana me- Jaś uwiesił się szyi ojca i z trudem - Kiedy hrabia Burski z~inął i w 
cenasa, okazało się, że Qjca mego przy- dał się rozłączyć. Stojąc na prog-u, Chu- jakich to si'ę stało okolicznościach?" 
trzyma.!! z~pełn.ie. z innego powodu .. , dZLk obejrzał się raz .ieS'~cze i dostrzegł _ Było to 7-go wrleśnia ... Ten pan 
Ale. 9zls wIem JUz. nape~o... Znowu Jasia, który odwrÓCIł SIę przed po~o- przyszedł jak zwy!kle w godzinach 
poliCja była w mIeszkamu,. wszrst~o jem ś~adików. i ~achnął ręką, jakgdy- przedpołudniowych... Długo spacero
przew:~clla do g-Óry nogamI ... MÓJ ble- by chCIał pOWIedzIeć: wali PO alejach parkowych ... Potem wi
dny oJcIec... . " - Do góry głowę!·, Musi być do- działem jak razem wyszli. Dokąd posz.li 

Adwdka<1: Głowrrl1e~skl me słuch~ł, brze!., nie wiem. Więcej już pama hrabiego 
.oda się, co doń .mówlOno .. Ręką pocle- Na sali było już rojno. Publiczność, nie widziałem ... Zdarz.ało się czasem. że 
raI ci~gle czoło, Jakg-?yby ~Ię nad ~zerl!ś wś~6d której.' jak na k~żdej sali. sądv: pan mój znikał na kilka d'!1i, bo musiał 
powaznem za,~tanawlat. Jas o?awlał ~Ię weJ, przewazała płeć PIękna, 'lajęła !UZ wyjechać w nagłej s-prawie doQ innego 
że. adwokat, jak wtedy, padme na zle- wszystkie miejsca. Woźni nikogo wię- miasta, nie mając nawet czasu powia
mIę zemd10ny... . cej nie wDuszczali. Chudzik przywitał domić mnie o tern. Sądziłem więc. że i 

Ale tym raze:n me. doszło do tego ... się przedewszystkiem z adwokatem tym razem musiał dokądś wyjechać, 
Mecenas qło~'t1lewskl . machnął tylik<? Gtowniewskim, k1tóry uścisnął mocno Nie przejmowałem się więc z,bytnio je_ 
lewą ręką I. me odrywaJąc pr~wej rękI jego dłoń i rz~kł: .., ~o nieobecl}1{)ścią. Ale gdy minęło kUka 
od przymkmętych oczu, rzekł. - Odwa~l. kochany pame·.. MWJ- dni i pan mój nie wracał, a w prasie w 

- Dobrze, dQbrze ... ldt już, idź... my nadzieję. że wS'lystko dobrze się dodatku pojawiły się owe sensacyjne 
Zajmę się tą spra~ą... skończy.... . wiadomości o upiornym mordercy i 

Od tej chwili adwokat zmienilł się Chudzik odpOWIedZIał mu bladym walizkach, wtedy niepokój wkradł się 
ogromnie ... Zaraz następnego dnia udal uś~iechem. Spojrzał na fa!uJ.ące za do mego serca i udałem się do policji ... 
się do prokuratury. barJ~rą morze głów, prze:v~~me pr~v: Pokazano mi fotografię zwłok, odnale-

O zwolnieniu ChudziJka nie mogło stroJony.ch w m~łe kapel.uslkl I berecl.kI. 'lionych w walizkach, ale choć brak 
być mowy. Sporządzano przeciwko nie- W drl!~lm rzędZIe łav: Ujrzał ~ladą, m~- tam głowy, mimo to poznałem ciało 
mu w trybie przyspieszonvm akt oskar- spokOJną twarz StefCI. WlepIł \V mn mego pana ... 
żenia i za pięć dni Chudbi1k miał stanąć nieruchomy, b!a~alny. wzrok. . 
przed sądem doraźnym. W.oczach. Jej zamIgotały łzy. Wan~1 (Dalszy ciąg .·ułro)" 

Wobec tego adwokat Glowniewski j poruszyły SIę, coś pOWIedZiała, ale I 
zgłosi! się jako jego obrońca, fakt ten Chudzrk tego nie dosłyszał. 



Me ŁJt!l!liLSS hA. M-

~!:i~~~i Mad "n z babony· w n lii 
~ z. P. z Dąb~ G6rDiczeł. - Amulety wbrew powszechnemu przekonaniu 

~=.unÓ&m6a~~'i ~~~ims!= nie chronią jednak od zła 
mw.e szanował. Mamy dziecko - syna". () 'D ł' _.1_.:L. ' k _t.:_ • .1 ___ ' L l .,. d t 
Mąż mój b-ył na dobrej posadzie. Lubll . , . oZ ~om~rtyzm ~ów sta: S'1ę mO'W!y opcy'wIąze 1.n'klrOWMUa ~1>e se.rca ma:.K. wn.a.n1>a [ WJ.8;rę w mo'c cu o 'Nórczą 
od czasu do czasu wypić, ale nie wiele, 1 nikt SIę. nie WStydZ1, gdy gO' posądUllJą z0?d-a.ku: pod ~tórym, zda.n:i.em lego: bę· umuletów? 
W parę lat po ślubie, z.mieaił się bardzo. o .to, te Jest ttlochę prz';'5ąOOy. D1a;czego dZie ~,alsz,czę~1irws,2)a, A mała kobietka SZlpita1le londyńskie przyjmują setki 
Miał kochankę i pił banłzo często, Nie- §1:Lc.zna, mała, słaba kobietka ma 6~ę ~- , chęiOl'e mu Wlerzy. .,. młO'dych i starych p,a,cj("ltek, noszących 
raz po 3 dni do domu nie wracał, Stracłł w~yć bez m~skoty. ~a, ~pa",:r PO, rme- I , J~ o~da:wna M,~1.ogoWlle C1es~yli uzdx,aw.iwjące amulety, Wię,v.szoJŚć Łych 
'edną l ad c:ku tQDi.e na utrz aa1e śCIe, skora najodwaZttU0JISI męzczym bez SIę me,lkl,e.ml wplYW,aml w lo.ndyńsklOh LaJl:i.zananów składa się z ih\iUiCh płytek 
!ue da~ł ię~ie ",~ Cie:rpię ~e ł swego~!Ji.zmanu nie obcą st>OIi'rzeć ś.mier i koladl tow,arzyslcichj allig.licy tY'tlko na- metailowych z suszonym kwj,atem pomi,~ 
nie wiem CO mam robić ... ' i ci w oczy? I .zawsze mwją pecha, iJek;oć zewnątrz są 6ceptt~m,i, W ~nu;tde rze- dzy ni~i lub też z muchy w bursztynie. 

Droga P.a.n.iI J'eżeli me kooba Pani , .z.a ,pomną zaJbr,a:ć ze sdbą swą s.rezęśhwą, czy zatś, 8~ to WlIelkle d:Zlec!, które Są też mne , p'la~~nowe ~b zł.olte, ,wysa. 
swego meża li zda'e sohie P. z te.go s ra- m~otkę. , .! wszystko biorą za dobr~ monetę. Dlate- dz~e b~lant~l I perłanu.v: ~ormle swa 
wę, te st<r,wciła ~ani wszelki .": na I Jam Moi~hso~ rulprzykład, Wlelokrot- go td horoskopy, staw~ane w lokalach styk'l, ~WLaZ?y SIj,omstyczne} 1 ~nych z~,a 
me~o, tak, że rośb i ł.rugodn,a erlSwa- ~ ny reko'I'IdZUlSta 1 7)dob~ Oc~~TlIU. wo- roz,~koW)"oh przez pro~oków a egz()· ków kabahstyczuych. NI,ektOTzy mają 
~a me odciosąPsJrot~u to niech !ę Paru. lał zrezygnować r,aczej z 'POIl"CJl odżyw· tyczme brZlIIrlą.c)"Oh nazw1s.kaoh, lub na· 'Przy solbl'e monety, przyTIlfl<szące rzeko. 
ule waha iść za gl~ swego serca, je- cz.' c.zeikOllady, ~1Lżel~ z kilku swych wet na uHc'y ,za klilka pens'ów, mają mo szcz~ście, z.ardzewiałe g,wo:M:zie lu~ 
ż!'l:i to serce się odezwie l ta:hzman'ów. Talk s,a.mo 6tr Malcom Carop o,gromne WZlę'Cle. i 7ęby ZWl,erzęce, w srelbme,J lub zło,te? 

Ka,?JdJy człowiek ma. ~aWlO do szczę- b~hl, n,j,ezwyci,ęzo~y. re(kor~st~ ,a1.1to.md- Nietylko kolbj~ty: ale i p,anowie &two oprawie. 
ścia o He ocCzywdście to szczęście n1e lillowy oraz hC7ml1 J~O, DmettnnJ1,etj ryzyku rzenia przyłą.czyh Slę dO' "mooy na za- \V,szyGtlde amulety, zwlecane przy 
przYniesie sdtody imlym. Jest Pa4li je.sz. iący koledzy nie odważą się na ta,dną bcbooy", Mę,żczyź,ni noe.zą s~n~ty: '!f wlSzel~kich okazjac~ i przy katd0j do~JegH 
cze mła'oo (25 lrut) i iUIŻ przecierpiała Pa- l,az,dę bez maskoty.... których zamlast I?ono,gr~u, w~e~e ~OŚCI, zt;,~e są JUŻ odJdavma, DZ1'wne 
ni wi-e1e, będąc osiem lat po ślubie z' I dlatego w AngllJl panule haussa na znak lwa, raka hl? Ja.szc~,ki, .Ta~{1e sa- S.lę wyda<Je lednak, ż;, nagł,a haus<sa na .te 
człowleikoiem, który PaItlIi nie sza,llIUIje i zabobony. ~zec~ prosta, przemysł, mas- me. amulety zawl~sza s~ę d.z~eiClom na 8.rŁvkuły, bIerze swoI p:oczątek w gol'
me traktuie odpowiedJnio. N~cb się Pa- kotek rOZWI'Ja S'lę, ha.rdz.c ł'?ltl1yślme. - ::1:y1. Maleństwa me. zdlal~ sobIe spr,a,:wv nrch warsh~ach, ht.dno,ś-cI. Pr.z es ą4n e, la: 
ni ~tara usamodzielnić i nie być zależ- Zw~crl ten nastąpIł w C~W1lh, ~dy mo~a z ma'lli.czny~h Wł~ŚC1WOŚCl, tyoh ma,sko- d:les ~asYI?u1ą .lub1;1er6~ ~.óW[emaml 
ną od kĄprys6w męża który sam mało kobl'elca wyrugowała strOJe n,apol męskie teJ{, które fe maqą UchronIĆ od chor<JIby na 'fl.B.lJdrOizs.ze l na?OilJ'IgmallllleJsze ozd,o.. 
z.arrubia;ą.c, za OrIibka.mi 'swemi n~e' d~eli KoMeta pow~óciła .d,zi-ś do s,wych ~wi~~ : nie.szc,zęsda. ~oszą je, dlatego, ż~ ty- by, 1?rzeZllla,c.z~ni~ Ildó~~ ;est przyno· 
Silę z Pa1ni'ą, tylkO' z innemi kolhletam1. I cmych wł,a<ŚC}WOŚC1 1 mów Jest lękhwa 1 czą slobi'e t,e,go iCh rodZllce, ~OIŚh talk ~1;eUie S,ZC7f'.~C1,a 1 ahrome:t11e. przed ~z~l 

Wiem, jrok trudn,o ie.st dmiad otr.zy- i zabobonna. , , . )%l~boko WIerzą w cudowną S1~ę swych lum ~łe.m, Nlekt~:e salony 'Plę,kno<Ś~. ofu~ 
mać pracę, ni'e jest to jednak .rupełn.ie I ~ndYl1lkl ~łkoW1c~e w,:korzystał~ ma,ł~h amuletów" te wdą Slę n.awet rowuJą swym ~ljJe:nH{, " małe WlS~r~1 
wykJ.nczone. Mam nadzieję, że znajdzie kooqOOJkturę, L1C~bę ado:ato~ow p'lę~e) no~d ;ch O:S,101~ą, pÓJś.ć na głębo,ką wodę, srelbr~e ze ~n.al{lem ~aodil~U, zapewnil.,alą 
Pa.nija,kąś pracę biUrową, są,d:zą.c bo- pam. POWtaĆ mom;a, P? 1I10~Cl, bre101~ow, dnwląc S:lę., liŻ ponllmo to: tra.c~ ~~t ce WleCZf1ą. młodoś.ć 1 urodę .. W pOCZUCtu 
wiem ze stylu li.s>Łu PaalIi i w1'lro'bionym zaWl1eszo~ycl~ ~a Je,) p1erśclemu z,?dlal~u, pod nOlgaml, Trzy z ~ośrod dZll'esIęC1u pewnoścI,. ,aką d1aJ? wła;ś;1Cil~I~on; mały 
charakterze pisma, odebrała Pani wy_ Każdy wlelbl'clel uważa za swój mIły s?b, utonęły w ~dyl1.1~, podcz.a,s o6tat· a:nu}et, 'PIękne 'Pa.n~e, uŚiJniieohaJją SIę, dlum 
l{ształcenie wystarczające do objęcia pra I..... WWS&1lIDiiiIi&iIł& ~ meg? "weeken~, rruały nawet ?Od m~ l, dlate-~,o ~vłaśc}cle!le Slalonó~ plęlmo 
ey biurowej, - Mam nwz:ieję. że z.nwj--! ..._--.-.-_.:.....--- , kos-tl'un~em kąp1elowy~ sw~ mask~tki,-:- Śct me Il}11ą S1ę wcale, Myż uśmtech za
dzie Pmi pr:a.<:ę, ldór,a umotllwi Jej byt ukę, Nie, pWThnlO Sta,,;'iu, nie 1est z.ap6źn.o, l,! ,'P'o~1mo to, u~nęły -: ,a:k st~~~dzJł wsze up1ę,ksza krutdą kobietę ... 

o:lzi ] doz ol' how ć k P' ch .. t - z 11t"0ll1ijąunędU1ący lrom1lSa1"Z pohCJ1. I sam e ny, w 1 wyc a syna na i s oro ma anI szczere ęCI 1 wy rwa 1I!!!""'UIllIIII!"III!I.II!II.~I'i'~1I'I1;\!1I'Ifilq:qll't\'Op!\!'II!Il'I!!'"I"łI~lI!.ri1I 
dzielnc,~o człowieka, a ~adewszystko i ł~ć. S,łuszni,e ro~umtl,je Pani, ~e n,ie.1'ra. ,AIle ta iron.ja władz UI1ll;8J~ ie~zcCze II 11111111 III III III I III III III III II II IIl1illlll 11111 iii II II II II II i III III II fili 1111 111111111111 
wyzwob z pod władzv męza, tyrana, I cU1e S1ę z chęCią w zawodZIe, ktorego wIerzących w tym zaboiboll1.le 1 JeZem rak 

Panna Stasia Z, z Krakowa, - Dzię- 6'ię n-iEm,awidz1. Niech się Pan:i uczy kra- nie ,przyn,o~I sz,częścia, wypróbować na- , 
!';:u"ę za m:ły list i słowa uzn,a.II1lia, Na ni,c I wi.ecczyzny. Nie przY'PUS,7.lcz,a,m, żeby na- ]e'ży ,,<bLiźnięta", ! 
nie jest z:późno, pamno Stalsiu, gdy się' uka przys,zła Pan~ z troooośdą. Oba za- Pewna angielka, która otrzymała w 
ma z.aledwie 19 lat. Jest Pam szwaczką ' wody są przeci,eż bard,zo pokrewne, - dnlliu konHrmacji 'Pvel'ścień zocij.aka z 
, niecierpi swego zawodu, chciałaJby Pa- ~~Y'czę Pwni wOlbe,c tego pomyślnyr.::h wy- symbolem dwO'iacZlków, wydala na świa,t 
'II natomia,gt nwuczyć się krawiecczyz.ny l' ników pr,acy w nowym zawodzie, który cztery pary bliźniąt. Czyż moż,na się 1'0- 'qll!llIlllflllllllllllfllllllllll/!!iIHIIIIlI!lIIlIIi!lII!!IIIIlIllII!,l1l11!llIllllil '" 
i ibo~ s,ię Poo:i, że już jest zllipóźno na na· Panią tak bętt',dzo pociąga. tem dziwi~, że tyS'i~ce ludzi na:biera prze •••••••••• 1111"' ......... 11 ......... . 
'~<' .. 1 lt'f::"'-.J...."ry.,.,...~, ...... __ .... _""' .... ___ ... __ .... ,. ...... _____ = __ ..... ___ w_,~~ _____ ""'.&4""'= ... ____ "' ___ ...... _ ....... __ .... ___ ~;~'''''''''_''''' .. I&i ......... u''''''''' __ ....... ___ mm ___ ~~~ .... ~.ł 

cym Moskalewa malżonkom. Czy t I "Musicie zgodzić się, te TO, CO' 
W PRZEDEDNIU PROCESU GORGONOWEJ. obOje, pogodziwszy się, nie ukrywają MÓWIĘ, JEST MOŻLIWE, a o to TYL-

--~ za. prawdy przed sądem?! ! KO CHODZI. Tę możliwość obok ino; 

C · Ż b ' e .. Z tej trudnej sytuacji Plewako wy- nych zważcie z komnacie narad - a 
f'3y maz mo e nrz' D ~fi'ZV~ ZOOfD chodzi obronną ręką, tkając misterną/wówcZąS bodaj zechcecie ocalić od ka-
IJ '! Id II . g U J II ~ II nić psychologiczną. Potrafi on dowieść torgi jedno młode życie, rozsŁrzygai,ą,c 

h · g.. ? przysięgłym, że wszyscy troje - le- rzecz... z naiwiększem prawdopodo-zamac na Je . o zycie... karz, mąż i podsądna mówią prawdę, bleństwem. Toć od ludzkiego sądu mo-
Sprawa Teodozji Dmiłrjewej o usiłowanie otrucia meża I ale - PRAWDĘ SUBJEKTYWNA: żl1/a oczekiwać tylko prawdbpodobień-

.. Zaślepieni namiętnością widzieli i sly- stwa. Albowiem bezwarunkowa praw-
. Nowa zmi~na - piorun; t~ściowa I klem groźnym, acz Jedynym niebeZPic-,' szeli tylko to, co chcieli widzieć i sly- dę zna ~yl~o jede~ Bóg!" 

me wytrzymuje grozy połozema, wy- cznym. szeć. To me lest oklIwe - to jest mądre 
mie!za .sobie samej sprawiedliwość: . Przypa~rzmy s.ię taktyce obr.ony w l Reszta świadków nie. wie nic - i mocne. Tu prawdopodobieństwo wy. 
zabIja 81ę. teJ za wIteJ sprawIe poszlakowej. Bez- powtarza stowa, e'gzageruJe w dobrej powiadało się na rzecz oskarżonej. 

W przedśmiertnym Iiścieodwołuje wątpienia isŁaniala wielka pokusa po- wierze podejrzenia doktora - snuje nl- I umwinniono Ją słusznie: 
os!mr;~ernie względem Moskalem, Jako parcia pierwszego oświadczenia Kriku- ci kuchennych plotek. Mity uśmtech, A wiecie, czemu przyklaskuję temu 
złoślIwą potwa,rz: działała sama! i nowej, że "dział~ła w zmowie z teka- komplement podsłuchany wyrasta na werdyktowi, chociaż instynkt psycho-

Prokurator nic dowiel·za samobói- I rzem", aczkolwiek przed śmiercią o- romans, którego nie bylo. I logiczny - wbrew subtelnej psycho-
czyni - matce. Opiera podejrzenia 1 czyściła go z winy, biorąc jej ciężar Jeszcze pada na stó1 atut obrończy: log-ji obrońcy - szepcze mi. że Moska
swoje względem żony na świadkach- i szlachetnie tylko na siebie. Można by- "Czyżby sarnobójc~yl1lł skłamała w o- I lew nie skłamał I córka pomagafa mat-
domownikach. sąsiadach, gościach, a I to z patosem wykrzyknąć: "Oskarż,am statnim liście? WyznaJąc wlnte własUJą, 1 ce, matka slZła za wolą córki. 

glównie na zeznaniach lekarza i pacjen-I Moskalewa!... Sędziowie przysięgli, nie l czyżby grzech kłamstwa zabrtała do Oto dlate'go, że ten uniewinnIający 
ta I sądzi Dmitrjewę na ławie oskarżo- wierzcie świadkowi współ-truclclelowl, grobu?" wyrok nie sprawiał nic złego - spr!a .. 
nych" Pozostała mu jedną tylko wino- I broniącemu się przerzucenlem win.y na CudownIe zalatwla się ?lewako z wiał dobro. Nie krzyWdzil Moskalewa. 
wajczyni! córkę trucłcłelki.". Czyja ręka miała do- czeredą świadków, malujących pot y- ,obronionego przez Plewakę od zarzu-

I oto na przewodzie sądowym per- starczyć trucizny - trucizny w lekar- cie Dmitrjewych w barwach czarnych. ! tu potwarzy, a zarazem zap'3wniał 
spektywa zmienia się przeciwnie. Sąd stwie - jeżeli nJe ręka lekarza! Sły- "A któż prócz męża - woła ze SZLA-l szczęście i spokÓj posądzonym mal
i publiczność znajdują się pod wraże- szelłścle tu z ust służby. że lekarz CHETNYM patosem - wie lepiej, czY żonkom. 
niem efektowneJ nlesłJodzłankl, która "miał się bardzo do paru", że "prowa- żona jego była zbrodnlarkąvczy piesz- Jeśli mąż wIedz~al o zamachu .i prz-e
wyraża się w sporze dwuch glównych dził rozmowy z JeJ matką szeptem w czotliwa, i ofiarną towarzyszką życIa? baczył korzącej się we łzac.h żonie .
świadków przed kratkamI. zamkniętym pokoJu", te potem wy- Nie ufajcie ob$el'lWacJom obcego 01(8, dajmy pokÓj malżonkom: przebaczenIe 

Mąż z pianą na ustach broni żony- buchła "kłótnIa międzY nim a obiema wdzierającego się do cudzego gniazda! męża skulo ich łańcuchem największej 
bagatelizuje scysje z nią, oskarża si e- paniami". Miłość t pfes2C20ta unlfkaJą światła ł mi'tości. Bo Jakże czułą musi być żona, 
bie, że w rozdmżnieniu. w zamrocze- Ale taką drogą poszedłby żółtodziób świadków, - zna je i odczuwa tylko którel mą! wybaczył na!czarni~js:zą 
niu gorączld, pod wPływem lekarza, lub niewybredny w argumentacH adwo człowiek kochany, "'PośrM tajemnl- zbrodnię - zamach na jego życie!' 
który wmieszał się do Jego stosunków kat - przecież nIe mistrz obrony. Ple- cze! nocy, okrytej z~~łoną, którą prze- Przypomniicie sobie czarowny film: 
domowych niepotllzebnie, napisał Ja- wako: Zrozumiał on doskonale, że ta- nlka jeno Oko Boże! . . "O wschodzIe słońca"' osnuty na grę-
kieś głupstwa. Zarazem ręczy za to, że ką' obroną skompromltowal'by kl1jent- To są słowa, które muszą działaĆ boklej noweli Sudermana. 
Moskalew mówił mu tylko o przyzna- kę, zbudziłby nieufnośĆ sedzlów przy- na przysięgłych! Tam mąż targnął się na życie żo-
niu się teściowej. Zarzuca doktorowi 8ięgłych, Iwektywom, rzucanym na ny - ale z jakąż skruchą ją przebla-
fałszywy donos na jego żonę. szanowanego lekarza, taden mzsądrry Czy sądzicie, że pewfen Jestem, Ił gal - Jak wspanJałem było Jej prze-

Moskalew - łatwo wyobraziĆ so- sędzIa nie dałby wIary. . Dmltr}ewa nIe truła meta, te matka bez baczenie - Jak sllczęśliwi byli po niem 
bie, z jakiem oburzeniem - odpIera za- Odrzuca więc Plewako złą broń z feJ woli targnęła się na życie zięcia, że oboje! 
rzut niewdzięcznego pacjenta, które- ręki. Nie dyskredytuje Moskalewa . w samobójczyni nie 'Zabrala taJemnicy Czyż trzeba koniecznłe, łeby miecz 
mu ocalił życłe. Nie Jest, nie był nIgdy oczach przysięgłych, choc!at oboje IW»JeJ do rrobu. ~wlęcałąo słeble I sądu przeciął szczęścIe małżeńskie? 
potwarc::t! Dmitrjewowie zarzucają mu kłam,. spo- prjawdę, aby ocall~ córkę ,przed sądem Sąd zastępuje zemstę prywatną"-

Syttlac~j była tragiczna dla podsą- rządzenie złośliwych i falszywy:ch dD- ludzkIm - I tIIama ponIoSła pokutę za a tam, gdzie zanikł najJżejszy cień pO-
(-nAJ, Cofnięcie się męża fatwo było nos6w z amatorstwa. Nie! - z<lanłetnlobłe?! . . trzeby zemsty _ 
ttumaczyć opętaniem człowieka bez- Plewaki - Moskalew świadczy z gf~- Ba! sam Plewako odczuwa tę mo- Wojno Temidzie coś prześle-

wolnego nrzez zręczną i piękną mał-, bokiem przekonaniem o prawdzIe żliwoŚć. Jakte me.'drze--ostrotnle koń- pić, zwłaszcza, że oczy iej zasło-
żonke. którą h'ochał, która potrafiła go I swych stów. l czy przemówienie, niepewny, czy i sę- nięte są przepaską! 
przebłagać. Świadek Moskalew, sza- Ale jak w takim razie zmusi przy- dzi~wle nie maJą podobnych podejrzeń. L. BELMONT 

nowany lekarz, nłe przestał być śwład sięgłyc.h, żeby dali wiarę spotwarzają- Koń~ ~ 



Doroczny kO'nkurs uExpressu" 
't.enne noel'~dlJ dCa uł:l21estnilióf&J Zawodnicy Makkabł krakowskiej pobici na boisku 

Skandal na meczu p·iłkafskim 
Tabela ligowa I grupy, ukształtowa-; ta,belę i obserwować drużyny ligowe, Makkabi krakowska nie bierze ucbia- I tak: w· u1bie-głą S{)<Do-tę i niecimelę ~ba 

la się po ostatnich rozgrywkach już tak! zdobywane punkty obliczać, prtygoto- łu w rozgrywkach o puhar K.Z.O.F.N-u, wiła w Kielcach, gdzIe roze,grała ~ .+ll,?" 
dostatecznie, że w przybliżeniu można I wywać kandydatów - bo termin nadsy- wolne terminy wykorzystuje na wyjazdy wszym dniu zawody z re?rezent,aOJ~ Jci,e 
wyrobić sobie zdanie, kto ma największe I łatnia kuponów blis,ki. na prowincję. leckich klubów żydowskich, ZwyClęta
~z~e na zdobycie mis~zostwa. Rów-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t,c 7:0 ~l~. 
nież l' druria ri""'pa walcząc t Bramki uzv.skaH: S .... ira i Reder po 'Z. 
nie, wz.gl~~ł,ni:·~ s~adek z Lig~, ~?~~a!~ f pi łk2 no'n~ 1111 MUlnym S~PZU Sa,lomon, Lieberman i.t"'Fink po l-ej. 
po Qstatmch rozgrywkach - obrac soble l I' 1& "6 U W 11 VI if.!1ł Drugie spotkanie z reprezentacją klu 
kaJ!1dydata do spadku. I d' ( . ł b d' "h te bów polskich, zakończyło się przy stanie 

T k' d . Olsza (Krak6w) - San eCJa 110 1 :0). I Sę.dzl,owa w o a 101 p . .I.'\.oc ane .• t 1: l, wielkim skandalem, albowiem pu-
. a, zd L ?tychcza,s~we. .roz~rywkl o j Emocjonujące od samego początku Krakowa, dobrze. . bUcm-ość na skutek wyrównującej bram-

'\veJścle Q. Lgl~ wyłO~lły lUZ mlę~~yg~u- I gry zawody zakończyły się nikłą wygra-j Pozate.m odbył się mect JUrt.ior6w ki ella Makkahi, ze strzału Hauptman,a, 
Pdo:w);'ch mLstl~?iOW" kto brzy ostatnIe) .me-, ną krakowskiego mistrza w stosunku I Ma,kka,bi i Gwiazdy z wyniJk~ 3:3. wtargnęła na boi'sko i pobiła dQtkliwie Zleli stoczy 'l ZI8.Clęte oJe o upragn10ne lON t h d h d-j···ł S I _______ IIIi_ ••••• _._ 
mlejsce w ex.ttaklasie. I : '. a. yc zawO- a.~ u 'OWIXlIIl1 a ~- I drużynę krakowską, których z trudem 

. . . . . decJa, ze w spotkamach towoltrzysku;h ; . ~ołała poHc.ja odwi,eźć do miasta. Sę-
. ~to zatem. z.a)mle trM m~~trzo~kl jest groźnym przeciwnikiem. OtwarCie parku sportowego d,ziował p. Wójcik, kandydat sędz~ows,ki 

Llgl na rok blezący? Kto będzIe mUSiał Ols t'l kł d . al popełnia"ąc nie'słychane błędy. 
opuścić Li.gę? Któremu z klubów A-kla- JzadWYs bąP1 akw ~._.a Zle kn.ołtmR - wojskowego przysposobienia '} 

h ś . hn" ... t nym. e'}'I11ą ram ę ulI1La uzys a e- Reprezentacja Kielc składała się z 
sowy'c u dla'L' ~~? Slę SZCZęSCl00 10 rzv- chowicz. pocztowego klubów: Sokoła, Strzelca i 4 pp. leg. 
ma awans o 19l.. Na specjalną wzmiankę z.asługują bra- W nIedz'i'elę odbyło się uroczyste _ §i.*MW#!!IJ!!Ml'łIlIM1i!lJiBjI!l\" 

l ~a tE trzy pY,~ama OcLpowl,ed.zą Czy- l da M~chalikowie, Rechowicz, Smago, otwarcie parku sportowego wo,jskowe,go 
te.mcy" xpres~ w n-a,szy~ doroczny~ Woj s i Andrel. - W drogim dniu pOilw- : przyspo,sobienia pocztowego w Krakowie \V ihnDlrznO "~llIudy 
wlelklm k<mkursle, . lIla. ldory . Re~akc,a n,ata Olsz.a Strzelecki K. S. w sto,sunku . Na u11Qlczystość tą przyjechał p. wLce- lM li ~ 4a1Ul 1l1li 
nasza prz~znacLa mezlkzoną llośc. ca~' 7:4 (5:1). Drożyna O1szy przedstawiała ' minister Drzewiecki oraz wiele wysokich bokserskie Wawelu 
nych nagr~d: . .. się z jak najlepszej strony. Mecz roze,gra ' olSobistości krakowskich. Na skutek odwolania zawodów bokser.skich 

O'btr.mlfileh Ii~ts'ylanh ta Od'PO~l~l. - ny zo.stał w fatalnych waronka'ch atmo-I W ramach tej pięknej uooczystQści, o mistrzoslwo Okr~gu Kraik. Wisła - Wawel, 

sw na) C1ZGZtYCtn'k .liJIlba,e -.' zaW1~~~my i· sferyc.znych, wśród deszczu. i bł{)tIIl.istego odlbyły s.ię z. aw.ody sportowe; których wy urtądzon·o n8.Jprędce za,wo,dy wewnętrzne !pO· 
. tarto zy e 11 OWI nara1J~e pOu,wJemy, terenu. niki "'oda)' emy poniże;. między urll%yną \\'awelu I-a i dru*yuą I-b. Za-
ze nagrody nasze st.anOW1Ć będą: ma- Łupem bramkowym podzielili się' Z.t'" d 'łk k' . dz W' k wo>dy te s'ta,ty na nilSlkim ~o:zu'onui'e. PO'S'ZICZ>e~Ó1nę 
ter;tł\ły M lubr
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uia,' bicd.lizna, Obuwie, kra- K{)W alski 2, Michalak I 2, Mi.chalak II: Przy:;~o~i!:~e arpo~~t~~~lę Klakó;'ł-.: WY~kiw~~~~ l~~I~~ę~u\V~I~k zrem~ował z Gold-

wa y, węg a q, t. Rechowicz i Fausek, - dla ~óspodarzy: W . k P Z k z.a.k'''. fingerem. W wadze klJguclei, Wnęk pokonał 
R' '. Ii h . d f' S 2 L b . k" GłM I Oi)S. rzys.p. a 0paJle, oncZY'1 na punkty !'lczurka RGwni('i w wadze kog!!-

OWOlez s~ereló ce.nnyc ~agro .0 l'a- owa , u oWliec 1 l. się zwycięstwem g06podarzy W stQS. 3:1 ciei l'adowski pr.,ddale SJę w drugiej rundzie 
ro.wały krako~Slkie fmny między mne· (2:1). _ SworzcniowsklEmu. Waga lekka przyniosła 
ml: Batat Flo1"}ańska 29. W. d S lIk · Zawody w siatkówkę 'Pan6w między ~el'sa.;;ję. oh) FUJJc('r bije Osoliń~klego w dr u-

Dom Sporto., wy, Sł.awkowska 14, Ma- ~a oma III p arSkl1l K.P.W. Płaszów, a P. P. Kra,ków, wylir,a- giej rundzie vrzez k.l'. W wlIdze średnie) Stu-
W P Sł k k ł U ł!J .!II dni(:ki zwrc:ęża r.iez.nRcznie na punkty Ple-

gazyn24 nJowWoŚCl S· letrkoń,a4w. tOWds a Do ł'eprezent.ac1i Polski (wojskowej), li kraJkow~anie w sto;s. 30:14 (15:6). niqi.ka, a w waUle dętkleJ, Górnemu zostaje 
rtr. , ' urm, zews a nr. l. . W siatkówce pań, Zw. Strzel. im. 1'\rez . przyznane ZWy(';t;:5twO na punkt~· nad Morawą. 

Przeciwlw Rumun1'i w Bukareszcie, wy- .t'" l ' k ć A więc uwa,gal - Studjować pilnie Mościckiej zwyciężył P. W. i W.F. Kra- który na~z~m wanicm powil1len byl uzys a 
zn,a,czeni zosta.li krakowscy piłkarze a to k ( 6) COJ1.ajmniej remis. P07:a:tem Chro.stlllk stoczył je<l-
Lasota z Cracovii i Jezierski z W'1sły, ja ów w.stos. 30:16 15: . lIorundowc ~,potkanie pokazowe z Jodłowskim 
ko {)d.bvwający słutbę wojskową. W koszykówce, Cracovia 1X>konała 'l którym zremisował Jodłowski okazał Się 

Czołowi lekkoatleci '.' P.P. i W.F. Kraków w stos. 18:3. równorzę'JnYI11 przeciwnikiem i nie ul~kl się 
** Nagrodę. prezesa inż. Gootwickiego, rCl!omowalle~o .ChroSlk~1. który wprawd;Jie ata-

powołanI do wojska Na mecz cracovii z Ruchem w Wie!- zdobył żeńs,ki o'ddział Z. S. im. prez. Mo- kowal z furnl Jednak spotkał się z tward3,n 

Czołowi lekkoatleci polscy Pław- ki{)h Hajdukach, wybierają się zwolenni· ŚciN-Ckagierio'dę Z.O.P.P. l' W.F ... -'ob;a ... '.ra_lf\ro~rcm. ~ ~ ~ • • ł 
Qzyk, Maszewski, Lopac,.ki Troją.nows;d 1 cy j.;:;j, udając się tam s.~.cja,Inym pocią- 1:' ... OJ y .... '" ł 
II i Twardowski tozp':lczyn'\ją bezPo'l gietn. Równ[eż do Lwowa, wyjeżdża covia ar Ille [ł~ o 
średnLo po meczu z węgrami służbę woj- specjalny pociąg z sympatykami Wisły, DrzNe' w~gl'erocdkiY. wręczał p. wicemirtister ••• 
skc."Wą. która udaje się na mecz z Pogonią. 
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Wskutek zamieszek politycznych na Kubie, w kraju tym rozpętała się zupeł
na anarchia. Na zdjęciu widzimy wielką demonstracje komunistyczną w Hava

. Podczas zainscenizowanego procesu podpalaczy Reichstasm w Londynie, przy
był również adwokat niemiecki dr. Sac,k (z monoklem w ok.u), obrońca z urzę
du oskarżonegO przywódcy komunisty czneg'O TOrglera, aby przysłuohiwać 

sie obradom międzynarOOo wej kOmisjl prawników, 

nie, stolicy Kuby. 

Komandor floty amet'YbnskieJ Cal'Penter wraz z towarzyszącemi mu 5 samo
lotami, ustanowił nowy rekord lotu b ez zatrzymania na trasie 1788 kilome
trów. Na zdjęciu widzimy załold wszystkich sześciu samolotów, które pobiły 

rekord. 
W czasie międzynarodowych zawodów lotniczych w Chicago Jeden z uczest

ników dOkazywał wspaniałych sztuk akrobatycznych w powietrzu. 

Codzienna nowelka "Expressu" Marek nie chciał o niei mówić. 
Czas mijał szybko. 

Tro' J-'kq4 W dwa lata l)ótniei MarK •. które-
• go przedsiębiorstwo w międzyczasie 

Marek i Roman byli przyjaciótmi nic nie rozumie? jeszcze bardziei się rozlosło, pobral się 
IDoli ński 

z lat młodzieńczych. Jednocześnie u- Marek widocznie doprawdy nic nie z Klementyną. 
kończyli gimnazjum i gdy zapisali się rozumiał, gdyż" w dalszym ciągu obda- Dziewczyna ta liczyła zaledwie 
na uni'.versytet, wynajęli wspóiny po- rzal Romana swemi względami i nigdy dziewiętnaście lat i była jeszcze przy
kój j<Clwalerski. Marek studjowaI che- mu nawet przez myśl nie przeszło, że stojniejśza, niż Agnieszka. 
mię. Rr;man zaś prawo. iego serdeczny przyjaciel mógłby stać - Marek ma dobry gust - mówili 

Przyjaciele nie byli do siebie podo- się rywalem. znajomi, uśmiechając się złośliwie. -
bni. Roman, wysoki, zgrabny, wyb!trd\! W ten sposób minęły dwa lata. Powinien jednak strzec się Romana. -
przyst,)jny mężczyzna, uchodził za nie Znajomi przyzwyczaili się do sto- Ody on powróci, znów mu zabierze żo-
bczpie..;mego uwodziciela. Marek zaś, sunków, panujących w domu Marka. nę.-
niepoz'Jrny i brzydkI, stronił od ku - Poprostu ten typowy trójkąt mal- I pewnego dnia Roman istotnie po-
lJiet żeński przestał ich interesować. wróci!. . 

Przez cały okrl.!s stu<;ljów pre. Nie I nagle gruchnęła sensacyjna wieść. - Kochana Klementyno - powie-
nie rozstawali się z sobą. f)opiero. gdy Agnieszka opuściła męża i wyjecha- dział Marek do żony. - Dziś w biurze 
ujru(l-::zyli uniwersytet, poczęli krJ-.!zyć ła w nieznanym kierunku. Oczywiście złożył mi wizytę mój najserdeczniej
innl'lm drogam.. dla wszystkich było jasne. że w tym szy przyjaciel, którego już od ·kilku lat 

l~1.ut:k zostal nac.ze:nym dy fektCl- tajemniczym konflikcie małżeńskim nie nie widziałem. 
rem wIt::h.ich przedsiębiorstw c!1emi- małą rolę odegrał Roman. Przecież - Jak się nazywa? Czy ja go 
cznych ojca, Roman zaś zajał si~ han- wszyscy znajomi już dawno wiedzieli, znam? - zainteresowała się Klemen-
dlem. że Marek w końcu musi dowiedzieć się tyna. 

Ody Marek miał 2i lat. ożenił sie prawdy. _ Prawdopodobnie nie. To jest Ro-
z młodziutką i bardzo urodziwą Agnie- W miesiąc później wyjechał Ro- man, mój przyjaciel z ławy szkolnej, 
SZkfi. man. Oficjalnie twierdzono. że w spra- który przed kilku laty wyjechał do Au-

RCJman sta: się codziennym gościem wach handlowych udał się do Austra- stralji. 
małżcnków . .Miał w tym okresie wiele Iii. Klementyna oczywiście o nim sry
wolnego') cz,asu, to też zabierał Agniesz- Ale któżby w to uwierzył? Nie ule- szafa. Ody jeszcze była panną i nie 
kę dn - teatrów lub kawiarni, gdy jego gało przecież żadnej wątpliwości, że znała Marka. wiedziała już o tym trój
przyjaciel był zajęty. jedzie do Agnieszki i w AustraHi. czy kącie małżeńskim i ucieczce kochan-

Wkrótce J'Uż wszyscy ieh znajomi w innej części świata. weźmie z nią kó 
śl b W. 

doskomJe zdawali sobie sprawę z te- U. _ Nie, nie znam go odpowiedziała 
go co sic dzieje w tym domu. Marek pozostał zupełnie sam. cicho. 

. _ Typowy trÓjkąt małżeński Wkrótce dowiedziano się, że udało 
mówiono. -- Młodziutka żona. brzyd- mu się uzyskać rozwód. Znajomi nie- Nie chciała bowiem poruszać tej 
ki wiecznie zapracowany mąż i przy- jednokrotnie próbowali dowiedzieć się sprawy. 

chane. Czyżby on już zupełnie zapom
niał o doznanych krzywdach? 

Roman w dalszym ciągu byt llar
dzo przy stojnym i wytwornym męż-
czyzną· 

Klementyna bala go się jednak. To 
wszystko bylo jakieś bardzo dziwne. 

Od tego dnia Roman stał się znów 
codzienym gościern Marka. I znowu zna 
JCJrni poczęli przebąkiwać o śwież() po
w <:tatym trójkącie. 

Pewnego wieczoru, gdy Mar~k pra
cowai w sweitI laboratorinm, KI ~ -ne 1-
łyna zHalazła sit,: sam na satr: z RJrna
nem. 

- Czy nan n,t.. jest ob·~~ni(' zwią
zany z żadną kobietą - spytała go. 

- Z żadną - odpowiedział jej z u
śmiechem. - Mam wrażenie, że już 
zostanę starym kawalerem. 

- Czyżby -- uśmiechnęła się ironi
cznie Klementyna. - A Agnieszka? _ .. 
Przecież wszyscy wiedzą o tern, · ~e 
pan ją uwiódł. 

- Ja ią uwiodłem? - roześmiał się 
głośno Roman. - A więc i pani wie
rzyła tym plotkom! Czy pani przypusz 
cza, że byłbym zdolny uwieść żonę me 
go najserdeczniejszego przyjaciela? -
Bytem tylko jei dobrym kolegą. Ale 
nieoczekiwanie zja wit się jakiś a
merykanin, który ją uwiódł i zabrał ze 
sobą. Traf chciał. że w czterv tvgO
dnie później musiałem wyjechać dn -\u
straW i stąd widocznie powstały te 
plotki. Ludzie. droga Klementyno. są 

bardzo złośliwi. wydaje im sie 7::\Ws?:e. 
że dobrze wiedzą , co się dzieje w domu 
ich sąsiada, a w rZf,czywistnści nigdy 
nie znają praWdy. 

Tłum. D. 
st~jny przyjaciel. · Jakie to dziwne , że od niego jakichś szczegór6w. dotyczą- Jakież ją nazajutrz ogarnęło zdu
ten Marek w dalszym ciągu obdarza cych Agnieszki, ale nic im się nie uda- mienie, ,gdy Marek wprowadził Rom:!-
Romana zaufaniem. Czy on doprawdy to wskórać. na do i~h domu, to p::.ecież b_y_to_ n_ie_s_t_y _______________ _ 
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