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a oiensywa na Seville
będzie rozpoczęta przez wojska rządowe i oddziały sowieckie

zne- Gib r a l t a r . Ostatniej no-
icy zauważono w Gilbraltarze 
ïwielu czfonków szlachty rodo- 

hiszpańskiej oraz ofice
rów, po większej części w to
warzystwie swych rodzin, sym 
patyzujących z ruchem pow
stańczym. Osoby te w liczbie 
jokoło trzystu, przeważnie z Se
willi, zostały umieszczone w 
Melach.
, Nie w yjaśnili oni swego na
giego wyjazdu z Sewilli, lecz

— jak  można przypuszczać — 
wyjazd ten pozostaje w związ
ku z poważnymi wypadkami, 
jak ie przygotowywane są w 
okręgu sewilskim.

Jak słychać, rządowe woj
ska hiszpańskie, wspomagane 
przez liczne oddziały sowiec
kie, mają rozpocząć wielką o- 
fensywę przeciwko Sewilli.

MADRYT. Rada Obrony Ma 
drytu komunikuje, że na roz
maitych odcinkach frontu ma-

Serii traktatów przyjaźni
BUKARESZT. Z powodu u- 

Lpędowych wiadomości z Bia- 
fOgrodu, zapowiadających bli

sk ie  zawarcie paktu przyjaźni 
3l>łgarsko - jugosłowiańskiej, 
£0|a rządowe rumuńskie wska 
'ttją, iż Bułgaria chciałaby na

tychmiast zawrzeć podobne 
pakty z Rumunią i Grecją, 
przed tym jednak odbędą się 
zapewne rokowania w spra
wie wzajemnego traktowania 
mniejszości narodowych: buł
garskiej w Rumunii i rumuń
skiej w Bułgarii.

Nadużycia metropolity Besarabii
CZERNIOWCE N askutek

'tzytjS£“rz/idzenia Ministerstwa Wy 
ecmLp1̂  w ’"Bukareszcie kwestura 

licji w Kiszyniowie nałoży-

E sekwestr na pryw atny raa- 
êk zawieszonego w czyn- 

sciach prawosławnego me- 
:i kat1 Г°^°^*У Besarabii, Guria.

Sekwester ten ma na celu 
zabezpieczenie" prelensji ko
ścioła rumuńskiego z tytułu 
nadużyć, pope tai o<ny eh przez 
metropolitę, wymoezących kwo 
tę 11 milionów lei. Postano
wienie Ministerstwa wywoła
ło duże wrażenie.

wyyd»
Zro*
czyi* 
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igodz' SZANGHAJ. Według wia-i liczbie i komunistów. Jest rze 
prop^°niości z dobrych źródeł, w czą możliwą, że Nankin bę

dzie zmuszony pójść ma drogę 
represji.

Gubernator; wojskowy pro
w incji Konan, sąsiadującej z 
prowincją Szan-Si, przeniósł 
kwaterę główną do miejsco
wości Loyamg, położonej na 
lin ii kolejowej Lunghi - Sian-

Garnizon Sian-Fu buntuje sie
Nankin wyśle ekspedycją karną

na t^ojskach Czang - Sue - Liam- 
eję, faa i Hang - Fu - Czena, sta- 

jjjjotiowamych w Sian - Fu, 
zauważyć wzrastają- 

Wzburzenie.
“rzewódcy ruchawki doma- 

się utworzenia rządu 
' ^Polnego frontu, obejmują-
^ go  Wszystkie partie, a w te j Fu

dryękiego nie było poważ
niejszych openacyj.

W prowincji G uadalajara 
wojska rządowe posuwały się 
dalej naprzód. W okolicy Ta- 
racena wzięto ok. 40 jeńców.

Przy posuwaniu się w pro- 
w 'ncji Burgos wojska rządo
we zajęły wzgórza, panujące 
nad Espimosa de los Monteros.

W Andaluzji samoloty rzą
dowe bombardowały miasta 
Cordoba, Baena i .Villa dej 
Rio.

PARYŻ. Według ostatnich 
wiadomości, nadeszły ch z Ma
drytu, na tamtejszym froncie 
odbywała się w ciągu dnia 
wymiana strzałów arty lery j
skich. Kilka pocisków padło 
w centrum miasta.

Na odcinku Pozuelo miały 
miejsce utarczki bez większego 
jednak znaczenia.

Agencja Havasa donosi z 
Madrytu, że wczoraj o godz. 8 
rano trzy ciężkie powstańcze

P ła c im y  długi 
\ za g ra n ic zn e
Poseł R. P. w Hadze dr. W. 

Babiński złożył w  imieniu rzą 
du polskiego w Ministerstwie 
Spraw Zagraniozinych w Ha
dze czek w kwocie guldenów" 
holenderskich 24.700 tytułem 
raty  bieżącej długu reliefowe
go rządu polskiego wobeę 
rządu holenderskiego.

Negus p o je d zie  do 
P a le s ty n y

JEROZOLIMA. Prasa arab 
ska donosi, że do Palestyny 
przybyć ma Negus abisyński 
Haile Selassie z rodziną. Ne
gus spędzi w Jerozolimie świę 
ta Bożego Narodzenia starego 
stylu.

1.500 oficerów zostało rozstrzelanych?
Sensacje po śmierci dziennikarza w Madrycie

r do sS
МЦ 

a' u .-Ol 
borcrvrt 
duls^ 
miej?

Śmierć dziennika- 
л / rancuskiego, specjalnego

- Ç a *  Soir“ Louis 
* kl . ree> który zginął na po- 

• .  ̂ samolotu ambasady
' ' ailCuskiej w Madrycie, dała 

« i»  ty lk o  d o \
cie, 

wymiany„ , L r u,u nie tylko cio > 
i A p b m a  tycznych między

francuskim a
rozw ^- 'ncji’ ale także й-  mcy‘

a rządem 
do

owa
ta

Г;®Хг^сщ francuskim
ale także - o z y  eixtôw prasowych we Francji 

Vy-Zviiiii Przed kilku dniami ko- 
î S f J f e ^ y c z n a  „Humanité“ re- 

J? ^ukując- podobiznę telefo- 
к  ri>ramu pana de la Pree do 
rvtL tcji’ w którym korespon- 

*en w bardzo ostrej f° r" 
• с!чч>е Uskarża się na nie.zamie- 

111 . ,m:C2anie nadsyłanych przez 
‘e ,'пТогтасУ1’ wystąpiła .z
V erazemem, , zę redakcja

w

budek natury politycznej, nie i siadaniu dr. Hery, delegata 
chcąc publikować tych przy- Międzynarodowego Czerwone- 
chylnych dla frontu ludowego J go Krzyża, który był wraz z 
wiadomości. Ł | dziennikarzem francuskim

tym samym samolocie.
na

Obecnie z kolei prawicowe 
„Echo de Paris“ przytacza 
sensacyjną deklarację pewne-

fo hiszpańskiego lekarza, z 
tórej wynikało by, że de la 

Pree zginął na skutek z góry 
przygotowanego planu, mają
cego na celu niedopuszczenie 
do wywiezienia z Hiszpanii 
dokumentów fotograficznych, 
stwierdzających rozstrzelanie 
przez rząd frontu ludowego 
1.500 oficerów rezerwy na 
rozkaz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznycn.

Dziennik twierdzi, że foto-
a*b Soir“ czyniła to z po-1 grafie.te znajdowały się w po-

Niezależnie od tych trud 
nych do stwierdzenia wersyj i 
polemik, sprawa śmierci re
daktora de la Pree jest przed
miotem wymiany poglądów na 
drodze dyplomatycznej.

Ambasador hiszpański Ara- 
quistain w trakcie ostatniej 
w izyty, złożonej w sobotę pod
sekretarzowi stanu we francu
skim Ministerstwie Spraw Za
granicznych Yienot, wręczył 
mianowicie notę, w której rząd 
Walencji podaje w wątpli
wość fakt, że samolot ambasa
d y  francuskiej został zestrze
lony przez samolot rządowy.

samoloty rozpoczęły bombar-1 dry rządowych samolotów my- 
dowanie pozycyj wojsk rządo- śliwskich i * zaatakowały.. ape- 
wych na odcinku Pozuelo. raty. powstańcze, które po kil-

Po chwili nadleciały eska-jku  minutach walki, zawróciły.

Groźny pożar w Rybniku
W niedzielę w godzinach po

rannych wybuchł w fabryce 
skór „Salus“ w Rybniku groź
ny pożar.

Spalił się magazyn skór; ele
ktrownia wraz z magazynem 
ekstraktów. Pożar powstał* w 
elektrowni przy kompresorze 
napędzanym silnikiem ele-

Odpowiedź rządu hiszpańskiego
na ultimatum admirała niemieckiego

ktrycznym, najprawdopodob
niej na skutek krótkiego spię
cia. 1

W czasie gaszenia pożaru 
uległo  ̂poparzeniu 2 robotni
ków. Straty wyrządzone prze* 
pożar wynoszą około 1 milio
na złotych. Fabryka była u- 
bezpieczona.

LONDYN. Rząd W alencji 
ogłosił następujący komuni
kat: „Rząd hiszpański otrzy
mał • następującą radiówkę: 
Niemiecki admirał, dowodzą
cy na wodach hiszpańskich go
tów jest uwolnić statek „Ara
gon“ i zaprzestać dalszych re
presji o ilfe pasażer i ładunek 
statku ..Paloś” zostanie zwró
cony. Oczekuję odpowiedzi 
radiowej na pokładzie „Koe- 
nigsberg".

Rząd Reprubliki — brzmi 
dalej komunikat — rozpa
trzywszy sytuację postanowił 
nie ulec presji niemieckiego 
admirała.

W ykonywanie przez rząd 
swych słusznych praw jest 
czyimś odmiennym od aktu

agresji i wojny. Rząd n a W  
nie udzieli odpowiedzi na ra- 
diówke admirała niemieckie
go, która zredagowana był» 
w sposób niewłaściwy w sto
sunku do rządu państwa 
wrerenmego. . ~

W obliczu tych faktów po
gląd rządu Im/jpańiskiego, że 
niebezpieczeństwo zatarga 
wzrasta, w ydaje się znajdo
wać całkowite potwierdzenie. 
O ile powody tych sporów nie 
będą szybko usunięte, rząd 
obawia się, że skutki ich będą 
nie do naprawienia.

Wobec te j nowej sytuacji i. 
je j w yjątkow ej powagi rząd 
hiszpański zdecydował się u- 
czynić niezbędne kroki dyplo 
matyozne.

Ks. Windsor gubernatorem Kanady?
MONTREAL. Jedna z orga- 

nizacyj angielskich w Kana
dzie rzuciła hasło starania się 
o mianowanie księcia Windso
ru generalnym gubernatorem

Kanady.
Gdyby wniosek uzyskał po

parcie kilku organizacyj, to 
odpovi iodnia petycja będzie 
przesłana do Londynu.

Ojciec iw . czuje sie lepiej
GITTA DEL VATICANO. I skiego na zbliżający się  ̂К 

Agencja Stefani donosi, żelgres Eucharystyczny w' V  
stan zdrowia Ojca Świętego
był w dniu wczorajszymi zada  ̂
walający.

Papież przyjął kardynała 
Daugherthy — legata papie-

nilli i konferował z nim 
Następnie Ojciec Święty, 

rzyjął kardynała Borgongini 
uca i gubernatora Citta dci 

Yaticano, markiza Serafiniego.
g

5.000 Włochów przybyło do Kadyksu
GIBRALTAR. Według nie

potwierdzonych wiadomości, 
w ciągu ostatnich trzech dni 
wylądowało w Kadyksie oko

ło 5.000 Włochów, przybyłych
na włoskich okrętach wojen
nych.

Straszne katastrofy lotnicze
3 o f i c e r ó w  z a b it y c h

NOWY JORK. W ubiegły 
piątek, w czasie lotu z Wir
ginii do Alamba, zwalił się na 
ziemię samolot wojskowy z 
trzema oficerami na pokładzie. 
Zwęglone szczątki samolotu 
znaleziono w sobotę o 40 mil 
na wschód od Birmingham. 
Wszyscy, 3-ej oficerowie po-

- t r o j e  d z ie c i r a n n y c h
nieśli śmierć.

Tegoż dnia wojskowy sa
molot bombowy, w chwili po 
wyleceniu z lotniska objęty 
został płomieniami. Pilot ura
tował się przy pomocy spado
chronu. Płonący samolot spadł 
na jeden z pobliskich domów, 
raniac ciężko troje dzieci.

sie 60
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Bomby pękaia w madryckim Zoo
Rewelacyjny reportaż naocznego świadka

Szwedzki dziennikarz Mark 
Lennart napisał tragiczny re-

fortaż z.oblężonego Madrytu, 
tóry tym razem nie dotyczy 

ludzi, a zwierząt przebywają
cych w klatkach madryckiego 
ogrodu zoologicznego.

— Zwierzęta madryckiego o-

Sodu zoologicznego — pisze 
;iennikarz — niewolnicy stwo 

tzeń dwunożnych, które wza
jemnie się wyrzynaja, zostały 

liete w wir walki. Głódwciągnięte 
j  śmierć dz
nej z klatek pełza w^czerpanv
I śmierć dziesiątkują je . W jed

'Ci
i  znużony nosorożec Pepo. Od
iygodui wydziela mu się tylko 
połowę porcji, tak jak  wygło
dzonym dzieciom i kobietom 
Madrytu. Zbyt mało trawy ro
śnie w tej ęórśkiej okolicy, a 
o dowozie nie można w danej 
chwili marzyć.

C za n g -S u e -Lia n g
u ła s k a w io n y

NANK1N, — C zang-Sue- 
Liang został ułaskawiony 
pr^ez radę stanu. Dotychczas 
nie wiadomo jeszcze, czy po
wróci na stanowisko dowód
cy wojska w Sian-Fu.

W ten sposób umiera Pepo i 
rozpaczliwie spogląda na do
zorcę, który przynosi nieco pa 
szy przemarzłej od zimna. W 
sąsiedniej klatce głoduje słoń 
Tony. Również i on powoli u- 
miera. Smutny stoi w kącie 
swej klatki i czeka na zbliżają 
cą się śmierć.

Lwom, tygrysom i hienom po 
wodzi się o wiele lepiej. Przy 
nosi się im na pożarcie zabite 
konie i osły. Każdy nowy atak 
lotniczy przynosi im posiłek. 
Gdy gdziekolwiek padnie prze 
bite kulami zwierzę pociągo
we, tam udaje się ciężarowy 
samochód ogrodu zoologiczne
go i przywozi pokarm dla mię
sożernych wychowanków ogro 
du.

Czasami bomby pękaja nad 
ogrodem zoologicznym. Jedna 
z nich wybuchła w pobliżu ze 
bry. Zebra śmiertelnie się prze 
raziła i chciała uciec. Ale nie 
mogła wymknąć się z niewoli. 
Zaczęła więc biec wokół swej 
klatki. Biegła coraz szybciej, 
coraz rozpaczliwiej. W ciągu 
trzech dni biegała bez prze
rwy. Czwartego dnia zdechł 
z wyczerpania. Lwy pożarły ją

Pelikuu Don Diego byl przy

300 łodzi rybackich wśród lodów
АЫ RACHAŃ, — Na Mo- 

fzu Kaspijskim w ciągu ostat
nich dni grudnia panował 
gwałtowny huragan. Tempera 
lu ra  znacznie sie obniżyła.

Około 300 łodzi rybackich 
znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji w pobliżu wyspy Cze

czen. Na pomoc im podążyło 
k ilk a  parowców i łamacz lo
dów. Samoloty ustni 
see, w którym łodzie rybac
kie zostały zablokowane przez 
lody, grożące im zniszczeniem.

Rybacy są zaopatrywani w 
żywność przez samoloty.

zwyczajony do jedzenia w y
łącznie jednego gatunku ryb, 
których ostatnio nie można by 
lo dostarczyć. Don Diego nie 
mógł przyjmować innego po
karmu i w końcu zdechł z gło 
du.

Z jednej z klatek dolatywał 
piekielny hałas. Bomby pękały 
z hukiem, karabiny maszyno

we grechotały, granaty pękały, 
glos ludzki krzyczał: Ognia' 
Naprzód towarzysze!! i znów 
rozlegała się strzelanina. Był 
to atak? Felipe, dozorca, prze
cząco potrząsnął głową. Nie, to 
nie był atak. To jest papuga 
Anika. Anika liczyła 150 lat. 
Przebywała już w Madrycie 
wówczas gdy Napoleon tu wal

czył. Wówczas bvł rok 1S08 ; f 
dziś 1937. Tak dîugo żyła Al 
ka. Nauczyła się ona uaśladi 
wać hałas wojenny i codziei 
nie dawała krótkie przedstawi 
nie.

Zdolny ten ptak nie przeb] 
wa już na padole ziemskit 
Przedwczoraj wybuchł gran 
w pobliżu jej klatki. Szrnpn 
ugodził w nią. Felipe pochyl 
się nad nią i ostrożnie wzi 
ją  w dłoń. Anika spojrzała t 
n:ego i krzyknęła. „Naprzód 
Następnie poszła naprzód, U 
jak rozkazała: do kraju mat 
wych ptaków, gdzie czekał jl 
na nią pelikan Don Diego...

Za]J<
na (

Pięć m ilia rd ó w  d o la ró w
wydała Ameryka z  okazji świit

NOWY JORK. Minione 
święta Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku znakomicie 
ilustrowały poprawę sytuacji 
gospodarczej Stanów Zjedn.

Pojnimo że ceny detaliczne 
były na ogół bardzo wysokie, 
sprzedaż gwiazdkowa wzrosła 
o 10 procent w całym kraju w 
porównaniu z rokiem ubie
głym.

W Nowym Jorku, gdzie za
nik depresji najw yraźniej się 
objawił, zwyżka ta sięgała 33 
proc. Dla handlu am erykań
skiego był to najlepszy od 7-iu 
lat sezou gwiazdkowy.

Znamieuno było również 
wzmożenie frekwencji we 
wszystkich lokalach restura- 
cyjnych w dni świąteczne, a 
zwłaszcza w Sylwestra, mimo, 
że ceny były bardzo wysokie.

W pierwszorzędnych kilku 
dziesięciu lokalach restaura
cyjnych liczono po 15 dola
rów od osoby za wieczerzę 
oprócz wina, przy czym pano-

Gen. Franco o broni sowieckiej
Twierdzi, że nie przedstawia wartości

LIZBONA, — Najpoczytniej 
szy dziennik lizboński „Dario 
de Noticas“ zamieszcza w y
wiad z gen. Franco ewego 
współpracownika Armamdo 
Boaventura.

W wywiadzie tym gen. 
Franco stwierdaa m. in., że ma 
teriał wojenny sowiecki rze
czywiście nic przedstawia żad 
nej wartości.

Wojska generała skonfisko
wały cały ładunek sŁatku zdą
żającego z materiałem wojen
nym sowieckim do Walencji. 
Materiał ten został oddany do 
zbadania warsztatom wojsko
wym w Sevilli. Cały ładunek 
został zakwalifikowany jako 

»mele i zniszczony.
/ Tak samo w samolotach, jak

i w tankach sowieckich moto
ry  są pochodzenia zagranicz
nego, przeważnie am erykań
skiego lub angielskiego. Kon
strukcji rosyjskiej jest opance
rzenie. Względną wartość przed 
staw iają karabiny maszynowe.

Sowiety^ dostarczyły mini
malną ilość ochotnikow. Prze 
ważnie są to specjaliści w 
pev/nych działach. Ochotnicy 
rekrutowana są przeważnie 
we Francji i Czechosłowacji. 
Przeważają miedzy nimi Fran 
cuzi, po tym idą Czesi, a na
stępnie Niemcy, Włosi etc.

Najlepszy matériel wojen
ny i w najw iększych ilościach 
jest dostarczany prze? Fran
cję. W szczególności dotyczy 
to samolotów. Cały ten mate

riał wojenny zakupiono za 
wywiezione zapasy złota, zde
ponowanego w Banku Hisz
pańskim. Zapasy te sięgały 
przed 18 lipca pokaźnej sumy 
2 m iliardy 600 milionów fran 
ków złotych.

Gon. Franco bardzo krytycz 
nie osądza całą działalność by 
tego prezydenta Republiki Al
cala Zamora, zarzucając mu- 
iż przez swą słabość i poblaż- 
l.wość nie dopuścił do rządów 
silnej ręki.

Generał przyznaje, że od
siecz Toledo była z punktu wi
dzenia wojskowego \ ■ ówczes 
nej sytuacji błędem i trałegicz- 
nym, lecz trudno byłe nie po
pełnić tego błędu ze wzglę
dów sentymentalnych.

Zastrzeliła zabójcę córki!
Niecodzienny wypadek na sali sadowej

Mała sala Sądu Okręgowe
go (stan Kentucky) była wczo 
ra j terenem niecodziennego 
wstrząsającego dramatu miło
ści macierzyńskiej i nienawi
ści. Matka, której córkę zabi
to, postrzeliła mordercę w 
chwili, gdy stanął przed sę
dzią, aby odpowiadać za swój 
czyn

Zabójczynią jest n ie jaka pa 
ni Viola Wickline, matka 17

nią j
Ciekli

letniej Harvey Gabbard, któ 
rą w zeszłym roku zamordo
wał n ie jak i John Shepherd.

Pani Wickline była obecna 
na rozprawie sądowej. Od sa
mego początku swym zacho
waniem zdradzała silne wzbu
rzenie. W pewnęj chwili Shep 
herd podniósł się z ławy. oskar

żonych i z polecenia sądu miał 
opowiedzieć przebieg wypad
ków z tragicznego dnia.

Zaledwie zaczął odpowia
dać na pytania zadawane mu 
przez prokuratora, gdy pani 
Wickline wyciągnęła z toreb
ki rewolwer automatyczny, 
wycelowała go w mordercę i 
na oślep oddawała strzał za 
strzałem. Każdej detonacji to
warzyszył rozpaczliwy o- 
krzyk : „Sama najlep iej wy
mierzę sprawiedliwość!“

Dopiero, gdy Shepherd ru
nął na podłogę, zalewając się 
krwią, spostrzeżono, że rany 
odniósł również jeden z urzę
dników sądowych i jeden z 
adwokatów. Kule mściwej 
matki trafiły; również i  ich-

Wśród publiczności p o w ia 
ła nieopisana panika. Wszyscy 
rzucili się do drzwi, chcąc jak  
najszybciej opuścić salę roz
praw. Strach ten jednak był 
zupełnie płonny, pani Wiclć- 
line wystrzeliła bowiem w 
międzyczasie wszystkie nabo
je. Gdy pani Wickline to spo
strzegła odrzuciła rewolwer 
i zalewając się łzami, rzuciła 
się na podłogę i zaraz straci
ła przytomność.

Dwóch policjantów podbie
gło do niej i aresztowało ją , 
jak  i rej męża, który siedział 
opodal i w milczeniu przyglą
dał się tej strasznej scenie.

Shepher, którego odwiezio
no do szpitala, wkrótce wyzio
nął ducha-

wał przymus szampana. Stoli
ki na noc sylwestrową były 
zamówione co dö jednego na 
tydzień naprzód.

Doroczna gwiazdkowa skład 
ka „New York Timesa“ na 300 
najbiedniejszych rodzin nowo

{‘orskich, również nieomyłi 
larometr koniunktury, da 

przeszło 300 tys. dolarów i j 
szcze nie jest zamknięta.

Pisma obliczają, że zaku| 
detaliczne z okazji świąt w 
niosły w całym kraju  przesJ 
5 miliardów dolarów.

obia
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Pasażer wypadł z torped!
m e  o d n o szą c  g ro źn y c h  u s zk ü u ze ii

Jadący z Warszawy w stro
nę Katowic pociągiem lu x -  
torpedą pasażer M ajer Wan- 
drowie;: w w.eku około 70 lat, 
chcąc wejść oo toalety, przez 
pomyłkę otworzył drzwi wago 
uu i wypadł na lor kolejowy.

Po przybyciu pociągu do 
Częstochow, spostrzeżono nie 
obecność pasażera i  niezwłocz

nie na poszukiwanie zag-uj1 
nego wysłano parowóz, któ/ 
odnalazł go na odcinku m* 
dzy Rudnikami a m. Kłonif 
cam i.

Wandrowicz doznał stostf 
kowo niezbyt groźnych obi 
żeń i pr,zew:eziony został ( 

tala

czyi

zaL

t)ość 
ię do

chał

szpitala w Częstochowie,

Pływające lotniska na Oceanie

tęczy

przy£

posas

Przed kilku laty na ekranie 
można było ujrzeć fantastycz
ny obraz przyszłości. Pośrod
ku oceanu wznosiła się ogrom 
na budowîa ze' stali, pływ ają
ca wyspa* z lotniskami, z po
tężnymi maszynami i luksu
sową restaurację dla podróż
nych... „FP 1“ nazywał się te
ren, na którym rozgrywała się 
akcja filmowa, a widzowie z 
zachwytem przyglądali się 
proroczej w izji przyszłości. 
Już wówczas uiikt nie wątpił, 
że „FP 1“ nie długo pozosta
nie w sferze marzeń, że współ
czesna technika urzeczywist
ni tę fantazję.

Z początku musiano się za
dowolić skromniejszym “ rzą
dzeniem. Statek „Westfalen“, 
który stacjonował na połud
niowym Atlantyku między 
Afryką a Ameryką Południo
wą, byl przeznaczony na ba
zę tatniczą. Statek był tak u- 
rządzony, że pozwalał lotni
kom ląaować na jego pokła
dzie i startować z niego. Do
świadczenie, jak ie  nabyto^w 
tej dziedzinie, dodało bodźca 
technikom, ■ którzy zaczęli o- 
pracowywać plany przyszłych 
pływających lotnisk.

Plany tych wysp są w danej 
chwili już gotowe.

Z rozlicznych tych planów 
najbardziej godnymi uwagi 
są prace inżynierów angiel
skiego przedsiębiorstwa Bri
tish Dominions Industrie 
Constroctions. Być może, że 
za k ilka miesięcy przystąpi

się już do ich urzeczywistni 
nia. jpr zyl

Przyszłe pływające lotmis' ny ki 
będzie się wznosiło na 12 f Ipodo] 
tężnyoh bojach stalowych Jmi go 
których każda będzifUposiaij runki 
ła 90 metrów długości, 3' — 
metra szerokości i 5 metry * .. •— ; 
sokości. Boje będą znajdo V £rudr 
ly  się na 60 metrów pod f pa kt 
wierzchnią morza i posiadn ца ka 
72 stalowe filary , na który1 — 
będzie spoczywała wlaści* 
wyspa. Będzie ona posiadf 
ksztatt litery U. Każde z j 
ramion będzie liczyło 600 u1 
trćw długości i 75 metrów il 
rokości, oraz będzie się wzfl 
siło na 35 metrów nad P 
wierzebnię morza. Jedna cz< 
pływającego lotniska będi 
przeznaczona dla samolot^1 
druga dla hydroplanów.

Specjalne urządzenie będ! 
służyło do ułatwiania staf 
maszynom cięższego typu. 
których każda będzie moi 
wziąć na swój pokład ok(
50 pasażerów. Pośrodku w! . . 
py w kształcie litery U będ! j a jes 
urządzony komfortowy hol1 lein » 
hangary lotnicze, warsztat? 
stacja radiowa. Zatoka ut" 
rzoua między obu ramions 
w yîpy licząca 600 metrów f 
gości i 120 metrów szeroko} 
będzie wykorzystana j«' 
port lia  statków. Za pomfl 
12 potężnych śrub powiel1 
nycii j dwóch olbrzymich u< 
dzeń sterowych będzie mo*j 
obrócić stalową wyspę w <> 
wolnym kierunku wiatru.

Zastępczy obowiązek m iskom
Wobec szeregu zapytań w y

jaśn ia się, co następuje: od 
dnia 1 b. m. uzyskały moc obo 
w iązująca przepisy dekretu 
Prez. Rzplitej, które znoweli
zowały ustawę o obowiązku 
powszechnym wojskowym, 
wprowadzając t. zw. zastęp
czy obowiązek wojskowy.

Zwolnieni od służby wojsko 
wej na skutek przeniesienia 
do rezerwy jako nadliczbowi
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po 25 roku życia oraz zaliC' 
ni do kategorii С i D, z 
iątk:em osób, które przesil1 
ty przed tym w wojsku poł  
5 miesięcy, obowiazani bf 
do bezpłatnego wykonywa11 za 
pracy dla celów obrony P* —• łs 
stwa. i ац^а

U chylający się od tego C' -  D 
wiązku będą podlegać kd D 
aresztu do 2 tygodni, bądź1 ^rzysz 
grzvwuy do 500 zL, żel
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I r o u / a f e r s ^ i
—- Dokąd pan pędzi, panie 

^ajczyk?
— Spieszę się do narzeczonej 

tta obiad.
— Czekaj pan chwilkę! Na 

tzeczona nie zając, nie uciek- 
aie.
. — Nie mogę się spóźnić.
— Narzeczona się obrazi?
7 - Nie! Ale zeżre sama cały

obiad. Ona ma koński apetyt.
■ Ładny ananas.

» 7". Ananas?... Jak i ananas! 
jeżeli chodzi o porównanie z 
owocami to ona jest najwyżej 
\visuia !

Dlaczego wiśnia?
, TT Dlatego że „wiśnia“ jest 

zbliżone do „świnią“. Wystar- 
С2У tylko przestawić dwie lite
ry.

— Wiec po 
czyi?

*— Musiałem. Doktór mi ka
zał

— Zaręczyć się?
Nie. Zmienić kuchnię. 

fJość już restauracji! Potrzebu 
IÇ domowe obiady na maśle.
, Ale pan się przecież ko

cha! w Cytrynównie.
— Owszem.
■— By!a bardzo przystojna.
— Owszem.
■— Więc dlaczego pan się za 

fęczyl z inną?
Bo ta jest o parę tysięcy 

Przystojniejsza.
— A Cytrynówna nie miała

co pan się zarę-

Groźba strajku bankowców!
Związki zawodowe pracow

ników bankowych powiado
miły Ministerstwo Opieki Spc 
lecznej o prowadzonej obec
nie akcji, która ma na celu za
warcie umów zbiorowych we 
wszystkich instytucjach ban
kowych.

Jak wiadomo d la  poparcia 
tej akc ji miał miejsce w sto

licy  w  ostatnich dniach grud
nia dwugodzinny stra jk  de
monstracyjny.

Obecnie organizacje ban
kowców zapowiedziały, iż w 
razie odmowy zawarcie umów 
zbiorowych przez pracodaw
ców, dojść może do strajku
nie tylko w stolicy, a le i  w  ca
łym kraju .

Zwiększony plan inwestycyjny
w  z w ią z k u  z  p o ż y c z k ą  fra n c u s k ą

Rządowy plan inwestycyjny 
związkuuległ zmianom w związKu z 

otrzymaniem pożyczki francus 
kiej. Obecny plan ten jest osia 
tocznie ustalany i w najbliż
szym czasie zostanie przedłożo 
ny Izbom Ustawodawczym dla 
załatwienia.

Jak  już donosiliśmy, będzie

on znacznie obszerniejszy ani
żeli poprzednio przewidywano 
i zostanie przeprowadzony bez 
uciekania się do pożyczki we
wnętrznej, jak  to pierwotnie 
przewidywano.

Odpowiedni projekt wpłynie 
do Sejmu zapewnie już w przy 
szłym tygodniu-

Echa blokady Uniwersytetu I. P.
300 s tu d e n tó w  w  s ta n ie  o s k a rże n ia
Na mocy decyzja

tinisl 
12 p

Posagu?
— Ojciec nie chciał dać.
— Dlaczego?
‘ Sknera! Stary kutwa! Na

/przykład on miał piękny ścień
|Oy kalendarz. Mnie się bardzo
Podobał. To on przyrzekł, że

• i  w Posagu, ale pod wa>siai> rimkiem...
*• ““ JJ°d jakim  warunkiem?
-ГУ * . ■ *- Zęby ślub się odbył 31
xlov grudnia. Rozumie pan? Żeby
ad f ®a kalendarzu była tylko jed
iads kartka.
lory - I dlatego pan z nią ze
iści* rwał ?

ь Г Я °  m â êm robić? Po comi 
z J kalendarz z. jedną kartką?

30 11 „ T  pziewczyna pewno ‘cier-w ś» Piała ?
' j Zt Owszem. Ale zerwałem 7.
ad p ,1£l bardzo poetycznie,
i cz< ■ W jak i sposób?
będ* Nasza cala miłość była po
lot» tyczna. Ja je j ciągle pisałem

wiersze. «
bętl1 »Kocham cię luba, daj mi 
staf 'Wego dziuba.“
■pu. Albo:
шо< ^Chciałbym być podłogą 
okc ź/,eby być pod twoją nogą“.

! тя • zawsze zachwycało, że 
£ ! 1p taki poeta. 1 zerwa-

s,m,iZ też wierszem. Przy- 
■taif ii ес11ещ do niej i powiedzia-

4em :
«Aniele mój! 

iję szczęścia zdrój,
У P°™yślę. żem twój!

j«! 9 rety! Twój!“.
omtf й ° ona mi się chciała rzucić
' ,et' r>US5yj ę z radości- Ale ja  ją  
[1 ц( »todnu powstrzymałem.
no? ~~ Przepraszam, tyś mnie źle
w i Rozumiała. Ja  ci prześlę ten
u. .ersz na piśmie.

nazajutrz przesłałem:
[*  p Uiele mój!

r 'K  szczęścia zdrój!
1I1C dy pomyślę, żem twój,
2 1' !  « c i .  A fuj ! (w tym miej-
;s!4; trzeba splunąć).
P g  _Ĵ e^ycznie zerwałem, co?

t hoT .z nowej narzeczonej 
w£ _zadowolony? Przystoj

yzja rektoratu 
Uniwersytetu Józefa Piłsud 
skiego, przy zapisach ponow 
nych studentów rozpoczęto do 
ręczanie decyzyj o wszczęciu 
postępowania dyscyplinarne 
go przeciwko tym akademi
kom, którzy bra li udział w 
istopadowej blokadzie zabu 

dowaû unhversyteckich i gma 
chu Audytorium Maximum.

Sekretariat uczelni jest w po 
siadaniu lis ty  dostarczonej 
arzez władze policyjne, a  spo
rządzonej w czasie legitymo
wania studentów po likw ida
c ji blokady.

Przy zgłaszaniu się kaindy- 
datów figurujących na tej 
liście, równocześnie ze stem
plowaniem legitym acji, dorę
czana jest im decyzja o posta 
wieniu w  stan oskarżenia dy
scyplinarnego.

Dochodzenie dyscyplinarne 
obejmuje przeszło 300 osób, 
w tym 70 studentek. Przesłu
chiwanie obwinionych roz

pocznie się w przyszłym ty 
godniu, przy czym audytor uni 
wersy tecki, mgr. Niwiński 
przyjmować będzie w yjaśn ie
nia od 20 osób dziennie.

Wszczęcie postępowania dy 
scyplinarnego stało się możli
we dopiero po ponownych 
zapisach, gdyż do te j chwili 
wszyscy oskarżeni nie byli 
studentami Uniwersytetu J. P.

Papież Pius XI, którego stan zdrowia budzi mepoJcoj fo 
ł ym  śm iec ie  katolickim.

Manifestacyjne posiedzenie Sejmu
dla podkreślenia przyjaźni polsko'francuskiej

Wczoraj w Sejmie panował 
zupełny spokój. Dziś o U 
przed południem odbędzie się

RIenarne posiedzenie Sejmu, 
a porządku dziennym znaj

duje się jedynie sprawozdanie 
sejmowej komisji skarbowej 
»«tawie pożyczkowej, 
p  Sprawozdawcą . komisji-jest

Niemcy dostarcza nam maszyn
na rach u n ek n ale żności tra n z y to w y c h

Jak  wiadomo, Niemcy dłuż
ne są Polsce poważne sumy za 
tranzyt kolejow.y przez Po-

naleznosci w go

morze. Rokowania w sprawie 
wpłaty gotówkowej nie dały 
żadnego rezultatu, gdyż Nieni 
cy, wskazując na swoją sytu
ację finansową, odmawiali 
spłaty tych nal< 
towce.

Obecnie po długich konfe
rencjach uzgodniono zasady 
uzyskania tych należności w 
immej formie. Wobec tego, że 
szereg maszyn musimy spro 
wadzać z Niemiec i  płacić za 
nie gotówką, obecnie na mocy 
specjalnej umowy PKP ja k

. - — ,  .  ̂ .^ j ^ iv jn a ?
^Huw’a-le ,Wiem. Nie zdążyłem

placzego?
ûr7  Dl^tego, że kiedy bym nie
sze ̂ .SZl ’ to ona i e- Ja si? spie- 

2eby dla mnie też coś zosta. L

J K A J P f O
«.30 Kolęd». 6.35 Gimnastyka. 6.50 , 

szybkich tem pach" (p lyty j. 7.25 „Parę 
fo rm acji". 7.30 „Św iąteczne n astro je "  
koncert. 8.00-11.57 Ptzei-wa. 11.57 Sygnał 
czasu. 12.50 „Skrzynka ro ln .cza" . 13.00—15.00 
Przerwa. 15.00 W iadom ołci gosp odarcze .
15.15 M uzyka le k k a . 16.00 „Stohca i je j 
sp raw y" . 16.10 „Z ycie kulturalne stoHcy".
16.15 „Skrzynka P. K. O." 16.30 Koncert.
17.10 ,Dnl po w szedn ie  p ań stw a Kowalskich" 
— p o w ie ść  m ów iona. 17.25 M uzyka. 17.50 
„G dzie m o je  o ku la ry"  — m onolog Józefa 
C zyśc ick iego . 18.00 P ogadanka ak tualna.
18.10 „Sport w  G nieźnie” — p o gaad n ka .
18.20 Koncert reiktamowy. 1 8 . Program na 
jutro . 18.50 P ogad anka ak tua ina . 1У.ОО Dys
kutujm y: „O g ran ice  odt>ronzowywan.a".
19.20 Polska K apela Ludowa. 1?.5S—20.00 
Przerw a.

20.00 „Dumki Ï tańce p o lsk ie "  — koncert. 
21.45 Srfcic Literacki Karola Irzykow skiego : 
„zegla.-z  po morzu ciem ności" . 22.00 . j a r -  
tów  moc w ie lk a  za р о Г  rub elka"  — aud y
c ja  m uzyczna. 22.45—23.30 Muzyka taneczna 
z dancingu  Cafe-Club w  W arszaw ie.

ło i nie mam czasu patrzeć.
— A po jedzeniu?
— Ona się kładzie spać... No 

dowidzenia panu. Pan mnie 
trzyma i trzyma, a ona, już 
pewno zeżarla całe pierwsze 
danie.

Na&>leon Sądek.

inne przedsiębiorstwa pań
stwowe będą owe maszyny 
względnie instalacje, sprowa
dzać na konto owych zamro
żonych należności, których su 
ma dochodzi do 90 milionów 
złotych.

Firm y prywatne będą mo
gły za specjalnym zezwole
niem m iędzyniinisterjalnej ko 
m isji również sprowadzać pew 
ne maszyny w ramach owej 
umowy.

pos. Holyński. Nie ulega naj 
mniejszej wątpliwości, że pro
jekt tej ustawy zostanie uch' 
Iony w Sejmie jednomyślnie, 
podobnie jak  to miało miejsce 
w komisji oraz izbach francus
kich.

Przez jednomyślne uchwa
lenie projektu ustawy, upoważ 
niającej ministra Skarbu do za 
ciągnięcia pożyczki długoter
minowej we frankach francus 
kich, Sejm da wyraz swoim u- 
czuciom wobec Francji.

W kołach politycznych roze
szły się pogłoski, że na 
stacyjne posiedzenie

p rz y b ę d z ie  am b asad o r F r a n c i  
Noel, n ie k tó rz y  p rzyp u szcza«  
ją, że  z a b ie rz e  d z iś  głos m in . 
Spraw Zagr. Beck, który złoż$ 
Izb ie  s z e re g  W y ja śn ie ń .

Po uchwaleniu tego projet» 
tu ustawy przez Sejm zostania 
on odesłany do Senatu, który: 
zapewnie jeszcze w ciągu bier 
żącego tygodnia sprawę tę za
łatwi ostatecznie. ;

Po uchwaleniu, przez оЫе 
izby, wobec tego, że Francj* 

n roze- ustawę podobną już ratyfiko- 
manife I wala, wpłynie do kraju pierw* 
Sejmu I sza tramsza gotówkowa.

Zabójstwo harcerza
Ec h a  p a m ię tn ych  d e m o n s tra c yj

Echem pamiętnych di 
jak ie  odbyły si

demonstra
cy j, jak ie  odbyły się w róż
nych okolicach kraju w dniu 
15 sierpnia, obwołanym przez

Anglia wzmocni obronę
na w odach h is zp a ń s k ic h

LONDYN, — Okręt wojen- się oficjalnie do rządu gen.
Franco z protestem przeciwny gen. Franco zaatakował 

dn. 1 stycznia ang elsiki statek 
handlowy „Black H ill“ nieda
leko San Sebastiano, dając w 
jego kierunku 30 strzałów. 
Żaden z pocisków jednak nie 
trafił î  „Black H ill“ zdołał 
uniknąć grożącego mu niebez
pieczeństwa, zwiększając swą 
szybkość.

Rząd b ry ty jsk i polecił swe 
mu ambasadorowi, rezydują
cemu w Hendaye, by zwrócił

ko nieprawnemu ostrzeliwa
niu angielskiego statku han
dlowego przez patrolujące wy 
brzeże okręty wojenne pow
stańcze,

Prawdopodobnie admirali
cja brytyjska wzmocni swą 
flotę u północnych wybrzeży 
hiszpańskich w celu zapewnie 
nia obrony angielskich stat
ków handlowych i pasażer
skich

Łodzią podwodna do bieguna
LOiNDïN, — Wczoraj wie 

czorem przybył do Sounthamp 
ton znany podróżnik i badacz 
strefy polarnej sir Humbert 
AVilkins, który zamierza w  
l.pcu 1938 r. odbyć podróż w 
specjalnie w  tym celu zbudo
wanej łodzi podwodnej ze 
Spitzbergu do morza Behrin- 
ga poprzez Biegun Północny. 

Ekspedycja., według Ж 1кш

sa, będzie trwała około 2 mie
sięcy, a koszty j e j  wyniosą 
35.000 funt. szterl.

Łódź podwodna jest zbudo
wana w len sposób, aż będzie 
mogła pozostawać pod wodą 
przez czats dłuższy, w pew
nych wypadkach w razie ko
nieczności, okres pogrążenia 
łodzi będzie mógł trwać do 5 
d n i, *

Stronnicńwo Ludowe za święt 
to organizacyjne, była sprawami 
którą rozpoznawał wczoraj 
Sąd Okręgowy w Warszawie* 

Kiedy ludowcy wracali ze 
zgromadzenia w Radzymini<% 
rzuciło się na nich kilku czło® 
ków grupy młodych Sbrounio« 
iwa Narodowego. Jednego* 
którego posądzano o eprzyi*. 
nie socjalistom, pobito nadef 
dotikliwie. , .

Napastnicy, wracając <1(1 
miasteczika spotfkali po drodze 
młodzieńca, ubranego w strój 
harcerski. Strój ten odbiegał 
od stroju, używanego w Zwiąat 
ku Harcerstwa Polskiego.

Napastnicy przyjęli wię& 
źe sp ойкал y skaut należy d<f 
organizacji żydowskiej i po
bili go w straszliwy sposób.

Poliitym okazał się mieszka* 
niec Radzymina Zieliński, któ 
ry był harcer2»m i nosił mun  ̂
dar skauta rumuńskiego. Zie
liński munduru tego używa!, 
ponieważ bawił w Rumunii i 
został tam przez swych dru
hów - harcerzy obdarowany 
mundurem na pamiątkę. Zie
liński po przewiezieniu do 
szpitala zmarł.

Do odpowiedzialności w. 
crwawych ekscesach pocią
gnięto do odpowiedzialności 

czfoników £rapy młodych.



TADEUSZ RYŚ

I I E N  Z A P Ł A T
STRZfJSRJf}Cfl РОШ1Е0С O BOHflTERSTUJIE, -

m i b O S C I  Î P O Ś W I Ę C E N I U  - ''■ ''" ''-e r .
Miody bojowiec Tadeusz O rliński, zwany Sokołem, z 

rozkazu wydziału bojowego zastrzeUl w Otwocku komisa
rza żandarm erii. U ciekając przed pościgiem, wpadł do w il-

Ï pułkownika żandarm erii, Iwanowa. Tu ukryła bojowca 
atiena. córka pułkownika. M atka T a tia ry  była Polką i 

zm arła przed dwoma la ty . Tatiana zakochała sic w bojow
ca  i wraz z nim uciekła z domu ojca.

Sokół pracował w fabryce papierosów Polakiew icza. 
M iędzy robotnicami te j fab ryk i była młoda i ładna Jad w i
ga Izdebska, która sk ryc ie  kochała się w O rlińskim . M aj
ster Kazim ierczak zwabił do sieb ie Jadw igę i usiłował ją  
zniewolić. D ziewczyna jedn ak  staw iła mu opór, ucieklu, 
lecz w czasie szamotania sie z nim wypadła j e j  odezwa, 
którą otrzym ała od Sokola. Kazim ierczak. chcąc « ię  zemścić 
na dziewczynie, udał się do ochrany i Jadw iga  Izdebska zo
stali. aresztowana.

Podczas jc a a c j z rozmów Tadeusz wyznał Tani, że 
przygotowuje zamuch na pułkownika Iwanowa. Tania po 
ntuższej walce wewnętrznej uie mogła się jednak oprzeć te
mu, aby nic zawiadomić ojca. Wysłała więc anonimowy 
list do pułkownika, donosząc o zamachu, ja k i icwolucjoniści 
szyku ją  na niego. W chwil) gdy pułkownik otrzymał list. 
aresztowano w pobliżu w illi w Otwocku jak iegoś bojowca 
X rewolwerem , fiy ł nim  Tadeusz.

Po urcaziuttiuuu lu u eu u u , postanowiła T aiiia  pod 
wpływem wyrzutów sum ienia dokonać sam a własnoręcz
n ie  zamachu. Pewnego dżdżystego dn ia wsiadła do doroż
k i i kazał' sie zawieźć do ratusza.

T an ia przybyła do gabinetu swego o jca , b y  dokonać na 
a im  zamachu, a le  pułkownik odebrał j e j  rewolwer i  zmu- 
•ił do tego, by udała się z aim do Otwocka. Po dirodze, 
jd y  jechała powozem zauw ażył j ą  doktór Dłuski.

Gdy Iwanow zmusił Tanię, by udała sirç z nùu do Otwoc
ka , a bojowcy podejrzew aJi j ą  o zdiradę, Tadeusz po uciecz
ce z gmachu sądu, ukrył się w domu m atki swego tow arzy
sza, Piaseckiego, straoonego przez Moskali.

P iasecka udała się do m ieszkania Tani na Grochowi«, a le 
tam  powiedziano j e j ,  że Tani* ju ż  nie m ieszka, w ubîc tego 
Tadeusz posłał j ą  z karteczką do doktora Dłuskiego. Tego 
dnia jeszcze z jaw ił się w m ieszkaniu P iaseck ie j juko w y 
słannik bojowców ko le jarz  Paw lak , który opowiedział mu 
«  zdradzie la n i. Tadeusz polecił natychm iast Paw lakowi zu- 
wiadomić kogoś z wybitnych bojowców, by p rzyb y li do niego 
*r pilnej sprawie.

Pewnego dn ia sprowadzono Jadzię do gmachu sądu 
tam  u jrzała na sa li sadow ej siostrę i K azim ierczaka. P rze. 
wodniczący sądu zaczął odczytyw ać ak t oskarżenia.

Jadz ia  nie przyznała się do winy.
Po Ka&ćmicrczaiku zeznawał pułkownik Iwanow, który 

cbciążył mocno oskarżoną, p rzyp^u jąc je j  szereg czyuów, 
zaprzeczając ternu, jakoby miał ją  bić. Jad z ia  zerwała się 
s  law y  i  krzyknęła: Katl OprawcaI

Głos Jadzi rozbrzmiewał po całej sali, oczy jej 
iskrzyły się. Nie odczuwała teraz żadnego strachu. 
Coraz głośniej krzyczy:

— Okrutnik! Kopałeś, biłeś bezbronną dziew
czynę, a teraz nie masz odwagi przyznać się! Tchó
rzu! Kilka godzin pod rząd kopaliście mąie wszys
cy, biliście, krew ze mnie ciekiul Katl Obyś na
reszcie poniósł karę za śmierć mojej matki i za mo
je cierpienia!

Iwanow stoi blady, a z oczu jego widać, że roz
szarpałby Izdebską gdyby nic to, że są teraz w są
dzie. Ü, jedna kulka wystarczyłaby dla niej — nic 
bałby się żadnej kary... Tylko że w sądzie nie w y
pada...

Przewodniczący, blady z powodu takiego znie
ważenia w sądzie szefa ochrany — zwraca się do 
żandarmów, którzy strzegą law y:

— Zamknąć jej buzię!
Żandarmi biją Jadzię pa plecach, łapią siłą je j 

'dłonie i sadzają ją  z powrotem. Jeden z nich od
zywa się półgłosem:

— Milcz, babo, bo cię powieszą!
Jadzia uspokoiła się: usiadła, a raczej opadła 

na ławę oskarżonych. Ciało jej dygoce ze wzbu
rzenia. Przewodniczący donośnym głosem oświad
cza:

— Za znieważenie w sądzie urzędnika państwo
wego postanowiłem ukarać oskarżoną pięciodnio
wym kar cc ш

Przesłuchanie świadków dobiega końca. Głos 
zabrał prokurator:

— Rozpalonym żelazem trzeba wypalić kramolę 
w prywislianskom kraju... (Tak nazywali Moskale 
Polskę). Bezlitośnie trzeba zdławić bunty tych 
buntowników, co uroili sobie, że potrafią zburzyć 
fundamenty potęgi naszego państwa!

— Niech lepiej wybiją sobie z głowy tę bzdur
ną myśl — a jeśli sami się jej nie wyrzekną, to mu
simy nahajkami naszych dońskich kozaków i szu
bienicami przekonać ich, że nic nie zdoła podważyć 
potęgi naszego mocarstwa... Nic nas nie powstrzy
ma! Będziemy działać bezlitośnie przeciwko każ
demu wywrotowcowi, co za obce pieniądze chce 
zburzyć spokój, ład i dobrobyt naszego państwa...

— Oto mamy na ławie oskarżonych młodą Pol
kę, zdrową i ładną dziewczynę — uśmiecha się pro
kurator. — Proszę wysokiego sądu, jeśli spojrzeć 
w je j błękitne oczy, je j rumiane lica, któż powie, 
ie ta dziewczyna mogła cośkolwiek zawinić, któż

będzie ją  podejrzewać o wywrotową robotę? W y
dać się może, iż na ławic oskarżonych zasiada mę
czennica. Ale pozory m ylą! Mamy przed sobą mor
derczynię, która przelała krew, co ma na sumie
niu śmierć nie jednego wiernego sługi Jego Cesar
skiej Mości, morderczynię, co ma na swym sumie
niu ciężkie pokaleczenie świadka Kazimierczaka!

— Wszyscy świadkowie jednogłośnie przy
znali, że oskarżona podburzała robotnice w fabryce, 
że organizowała zamachy, że słowami niejedno
krotnie ubliżała Jego Cesarskiej Mościł Te prze
winienia już wystarczają, by otrzymała najwyż
szy wymiar kary, przewidziany naszym ustawo
dawstwem...

— Nie wolno mieć litości dla tych młodych 
dziewcząt, co to roznoszą bomby dla naszych naj
wyższych urzędników, dla naszych generałów 
i oficerów. Słyszeliśmy wszyscy, co mówili tak 
godni w iary świadkowie, jak  pułkownik Iwanow 
i świadek Kazimierczak! Oto ta niewinnie wyglą
dająca dziewczyna uczyniła swoim zadaniem, ce
lem swego życia zniszczenie potęgi naszego mo- 
carstwa!

—- Wobec tego , i e  pan p rz ew odn iczą cy  un ie- 
możliwia mi obroną i wykazanie kłamstwa, zawar
te go  w e  w szystk ich  zeznaniach świadka Kazimier
czaka, uważam moją  ob ron ę za b ez ce lową  i zrze
kam siq je j .

— Nie, nie ścierpimy tego, nie pozwolimy by 
się ta zaraza dalej rozszerzała w naszym kraju... 
Wrzód trzeba wyciąć, tak jakeśmy w 1863 roku 
nie pozwolili na bunty. Te elementy, które zatru
w ają spokojne współżycie narodów naszego pań
stwa, które nakłaniają wciąż do buntu — te ele
menty muszą zginąć, i zginą wypalone rozżarzo
nym żelazem...

— Na szczęście, nie wszyscy Polacy są bun
townikami i wywrotowcami. Pełno jest wszędzie 
lojalnych obywateli naszego państwa, co to rozu
mieją, że zarazę trzeba tępić, że Orlińscy i Izdeb
skie — to są nasi i ich wrogowie... Tacy Polacy, 
jak  Kazimierczak, jak  pan dyrektor Maślak po
winni stać się wzorem dla całego społeczeństwa, 
które powinno nam dopomóc, by z korzeniami 
wyrwać tę zarazę!

— Domagam się dla oskarżonej Izdebskiej naj
wyższego wymiaru kary, na jak ą  zasłużyła! Niech 
odetchnie z ulgą cały kraj nadwiślański, w chwili, 
gdy Orlińscy, Izdebskie zawisną na szubienicy... 
Proszę o karę śmierci dla oskarżonej! Niech ka
rząca ręka dosięgnie tych, co przyczynili się do 
śmierci tylu osóbl Sen o Polsce, oderwauej od na
szego mocarstwa, zburzymy tylko wtedy, gdy 
Izdebskie i Orlińscy zawisną na szubienicy!

Jadzia słuchał« słów prokurator« z niezwykłą

uwagą, po prostu połykała każde jego słowo. Wj 
baluszyła oczy, twarz je j zbladła, starała się zr< 
zumieć niejasne dla niej słowa rosyjskie.

Ale sens przemówienia prokuratora żrozumii 
ła. Zrozumiała, żc żąda, by ją  powiesić, że doiun£ 
się dla oiej kary śmierci.

— Kara śmierci! — ta myśl uderzyła je j <j 
głowy.

Pragnęła coś krzyknąć, powiedzieć, że ł 
wszystko co prokurator mówi jest wierutnyl 
kłamstwem, ale głos je j uwiązl w gardle.

A tymczasem prokurator, zmęczony długil 
przemówieniem, otarł pot z czoła i usiadł z p« 
wrotem. Uśmiechał się do siebie na znak, żc jd 
ze swego przemówienia wielce zadowolony.

Z kolei głos zabrał obrońca Jadzi. Kilka eh«' 
stał, nic nic mogąc wymówić i spoglądując na zad 
woloną z siebie twarz prokuratora.

— Wysoki sądzie—  rozpoczął w końcu sV 
przemówienie. — Pan prokurator wprowadził d 
sądu szubienicę, ja  pragnę rzeczy mniej ino* 
efektownej: sprawiedliwości. Jeszcze żadt 
władca nie zdołał szubienicami zwyciężyć sprt 
wiedliwości. 1 czy to naprawdę pan piokuial» 
uważa, że szubienica jest takim skutecznym śrot 
kicini* Uważam, że ten, co posługuje się szubi' 
ni ca mi, spędza bezsenne noce i boi się własnej, 
cienia...

— Panowie sędziowie, spójrzmy w księgę ij 
cia oskarżonej Izdebskiej. Od dzieciństwu nędz* 
od trzynastu lat pracuje w fabryce, utrzymuj 
swymi nędznymi zarobkami matkę i siostrę, t tw  
ko kiędy radość zagląda do tej piwnicznej izby

— Pewnego dnia wpadła w oko majstrowi. У 
pozbawił tę dziewczynę wszystkiego, w zamian 
jej niezwykły dar — piękną, łagodną twarz. Ma 
ster Kazimierczak pożąda ją . Jest w tych spr< 
wach wielce doświadczony. Nie spotyka opof 
wśród dziewcząt: boją się utracić posadę, zrcsZl 
przekupuje je  łakociami, podarkami, obietnica* 
'małżeństwa, zapewnieniami o miłości. Mogę prz] 
toczyć k ilka bardzo charakterystycznych wyp«1: 
lców, jak  to Kazimierczak specjalizował t 
w uwodzeniu dziewcząt.

— Jadwiga Izdebska ceniła nade wszyst> 
swój honor kobiecy. Odrzuca niecne propozycj 
Kazimierczaka, odpycha go siłą gdy usiłuje i 
zniewolić...

— 1 tu rodzi się w Kazimierczaku chęć wyw*1 
cia zemsty...

Przewodniczący przerywa nagle przemowie# 
adwokata:

— Przypominam panu mecenasowi, co jc 
podkreśliłem nieraz, że nie pozwolę wprowadź* 
do sprawy pobocznych momentów, a więc sprn" 
intymnych stosunków oskarżonej i Kazimiero* ^ 
To nie należy zupełnie do naszej sprawy, ani koi1 
petcncji, rozstrzyganie miłosnych spraw naszyf 
świadków i oskarżonych.

— Ale z powodu zemsty Kazimierczaka osk» 
żona siedzi teraz na tej ławie, dla tej zemsty gr 
zi je j kara śmierci — wola wzburzony adwokat' 
muszę więc wykazać, jakim i pobudkami kici1 
wal się jedyny świadek oskarżenia, KazimiercZ* 
knując tę całą sprawę...

— To nieprawda — krótko odrzekł przevrO1 
niczący. — Słuchamy pana dalej, panie mecenat1

Obrońca zamilkł na chwilę. Trudno mu sło'1 
wymówić. Po chwili oświadcza donośnym f  
sein: .

— Wobec tego, że pan przewodniczący u®, 
możliwia mi obronę i wykazanie kłamstwa, za 
tego we wszystkich zeznaniach świadka Kazimy 
czaka, uważam moją obronę za bezcelową i ztb 
kam się je j. Pragnę tylko kilka słów powiedz" 
w odpowiedzi panu prokuratorowi: .

— Pan prokurator sądzi, że kraj prywiślań5' 
to jest Polska, łatwiej odetchnie, gdy Izdebs*1 
i Orlińscy zawisną na szubienicy. Tak, być 
Kazimierczaki i Maśłakowić łatwiej odetchną, * 
w żadnym wypadku nie Naród Polski. Nafl. 
Polski łatwiej odetchnie, z ulgą tylko wtech 
zamiast szubienicy i miast kata, rządzić 1 
w Polsce sprawiedliwość... i

— Za te słowa pociągam pana mecenasa do jj 
powiedzialności sądowej — oświadcza prokur» J

— A sąd postanowił ukarać pana grzywna 
sumę dwustu rubli — oświadcza przewodniej 
sądu. — Głos ma oskarżona dla swego oStato1 
słowa... ’ _ . j

Wzrok wszystkich skierował się ua Jadzią
Wstała blada iak kreda.

Dalszy ciaĄ juif*'
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Kalendarz dnia
WTOREK 

Telesfora p. m., E- 
dwarda. 

Słow iański: W1qś-
cibora.

Slynca wsch. 7.45, 
zuch. 15.38. 

Księżyca wsch. 
0.45, «ach. 10.45.

HISTORIA PODAJE:
1796. W ojska uustriack ie  w m ys! 

traktatu  trzeciego rozbioru 
Polski, po ustąpieniu Prusa
ków, za jm u ją  Kraków.

1655. Zmurl we Lwowie Jan Nepo- 
luucen Kuinii'iski, autor „Kra- 
kowiaków i Górali".

1875. Uroczyste otw arcie W ielk ie j 
Opery w Paryżu , zbudow. ko- 
szlem 4o milion, fr.

1918. Zajęcie W ilna przez bolszewi
ków

PRZYSŁOWIA:
Jeżeli pszczoła w styczn ia  
Z ula w y la tu je , 
łizuuuo rok pom yślny 
Nam obiecuje.

. KTO NIE WIE, ŻE: 
N ajwyższe w zniesienie na ziemi, 

to gora Mont Everest na 8.882 ш. 
WESOŁE DROBIAZGI:

— Co to jest kieszeń?
Próżny lokal, d la którego n a j

trudniej o lokatora.

PRZY przeziębieniu! - , ,
r , D V m c  i / a t a m p  •>*»

Zabójca teścia skazany na 10 lat
Po ogłoszeniu wyroku, wybuchła na sali awantura

następną butelkę. Szczęsny od 
mówił, a wówczas Smoderek

Wczoraj przed Sądem Okrę 
gowym w Warszawie stanął 
25-letni Stanisław Smoderek, 
oskarżony o zabójstwo teścia, 
Józefa Szczęsnego.

Tragiczne zajście miało 
miejsce w mieszkaniu Szczęs

nego, który wraz z zięciem po 
wróciwszy z pogrzebu sąsia
da, a serdecznego przyjaciela , 
urządził stypę.

Po wypiciu większej ilości 
wódki Smoderek zażpdał od te

zaczął przeszukiwać szafy w 
mieszkani u.

Jedna z szaf była ramknię- 
ta i Smoderek rozbił ją  nogą.

ścia, by posiał do sklepiku po Na to teść wezwał synów

Ocfęp twirescafw «fo tBomu

#»cr«ffcv o tia rę ą  Ęgw€słtm
Sprawca za swój czyn odpowiada przed sadem

Tłumaczenie snów
•«Peima Irka", W yleczy »I* Pani za iw o  i 

ГОоюЬу. W yjdzie Pani za mąź. W acław my- в 0 P®"i-
,  P* Hauo. Szatyn  l« itere»u je  t lq  Pani«. 
'■'Zykroii b ę d z .e  tpo w odo w ana przez ko
m eta . Ktoł wyzna PanJ * e k « t .

Wo^ola la n c c iita  'ЛИ. Rozrywka czoka 
• '»n .ą. Spełn ien ie  m arzeń. M am utia o- 
•fłyma p ien ięd ze .

..Słońcu". W yjdzie Pani za m ąt za uko- 
спо.юдо w p .zeo iqgu  najb l.ż(.zych 2 ch let. 
J*ozna Pani li/ liana. B londynka J o t !  Pani 
n ie tyc r llw « .

>• D. „Kolo**. Będzie zm iana m ateria lna  
J *  lep sze . Pociecha i  »ynów . Sprzeczka, z 
•"Jtczyzn«.

P. Saku.»kl. Na lltl Pański г dn. 26 llito- 
P»da ud'Z.elilem jui ocpow iec izi.
-  V  К,У*'0 i  So lca. Pani ro z itan ie  »ie  
d u l i  N'a  Pani jed n ak  m isia
bien e P<>C ° Chy’ b° ma ° n n'e s la l* USP0«>-
n é î i n n l î ? 1"  ” * M , ł ~ ) e U  P a n l  w l e r n V. P r I V- Let 2 Д  *ercom. Otrzyma Pani p ien iąd ze . 
teŁ   ̂ S ic z ą il iw y  dz ień : czwar-

Władysława M. stała póź
nym w.eczorem w sierpniu 
ub. roku przed domem przy 
ul. Okopowej w Warszawie. 
Nagle przed oczyma je j wyro
śli dwuj młodzi mężczyzui, 
którzy, aim niewiasta zdołała 
zorientować się, zaciąguęli ją  
siłą do pakamery na sąsiedniej 
budowie.

Tu dziewczynie związano 
usta chustką i każdy z napast- 

, ników dopuścił się na porwa- 
' nej gwałtu.

Nad runem, nim murarze 
przyszli do pracy, oszołomio
ną dziewczynę wypuszczono z 
ukrycia. Władysława M. po
dejrzewała, że gwałt na niej 
został zainspirowany przez

byłeąo narzeczonego z zemsty 
za oumowę poślubienia. Zde
sperowana nie meldowała o 
zbrodni.

Po tygodniu pogotowie przy 
wiozło ao szpitala młodą dzie
wczynę, która popełniła samo
bójstwo przez wypicie więk
szej ilości trucizny.

Desperatką okazała się Wła 
dysławu M. Znaleziono przy 
niej kartkę, w której jako

U lg ę  w  c i ę ż k i e j  d o L  
b e z ï ' o b o î u y c t i  
p rz y n ie s ie  k a id y  
g r o s z ,  z ł o ż o n y  n a  

K o n t o  F K O  N r .  70. 20-Э 
P o m o c  Z i m o w a .

Grasowała wśród chłopów
w y lą d o w a ł^ “  z a  k ra ta m i

LrZCB
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Niejednokrotnie w kroni

kach krym inalnych i sądo
wych figurowało nazwisko 
Marianny Gołaszewskiej, zna 
nej oszustki, która za teren 
swego działania obierała drob 
ue krauiiki i wozy chłopskie, 
przyjeżdżające na targ.
” Golaśzewika kupowała za- 

a w y czaj d ro bn y p r zedrn \ ot 
wartości paru złotych i dawa
ła banknot 20-zlotowy, żąda
jąc  reszty.

W ostatniej chwili oszustka 
tak manipulowała banknotem, 
że chowała go do kieszeni, a 
sprzedawcy dawała brudny 
zwitek papieru tegoż formatu 
co banknot.

Po otrzymaniu reszty Goła

№cv m aS& ß  u/oftancfzie,

i& m w ю е  е ж в в в ш д
(A. E.) — Kara lu cha  ro pań - ’ — Nie c h cą  t e j  bu le czn o ś c i !

*kini c l i l eb i e  znalazłem! Daj 
Pnn in szy  b o ch en ek !  — dom a-  
8ai s ię  pan  Nikodem Zacier.

t l e ,  h e !  — kpił piekarz  
Jo iro ińsk i. — W ly ln e  c z ę ś ć  

panu  da ć , a n  e  d ru g i  b o* 
c henek.

— Panie Jóżmiński!
—  Czego?

• L)aj pan in n y  chłeb , mó-
uö n>ię panu p o  dob ro c i .

a " 1., , A idź-że pan d o  ja sn e j
iro'f ch o l e r y !

l Jan Zacier usłuchał s i ę  i p o - 
edZ sZedł. t y lk o  że n ie  d o  ch o l e r y ,  

, t 0 do  komisariatu. 
a ó j  X
£ks i — Cóż pan pomie na swą

iÛ  — spy lal sędzia oskar
ą. i Zonegu piekarza.

^ i~~ ^ame 3ltdzio szanowny !—
', y  °dparł pan Józw ińsk i z miną
DÇ tnęczenn ka. — Tylko Bóg j e -

j den w ie, jak nas te  klejenci
!o J  mordują.
j a  > * en ę l i c e  maślanek , tam ten

DlaczegoY s i ę  p y tam .  
Przecież  lo d o b r e !  1 k rę con e  i 
zaw ijan e , m aczk iem  p o syp an e ,  
z kmink.em, k oprem  i inszą 
w y s y p k ą  p o  w ierz chu . Czego  
pan  g r ym a s i sz Ï A t en  fu r t  sw o  
j e :  Nie c h c ę !

Ta bulka m u  za blada, ta za 
cz er s tw a , ta p rzypa lona ,  a tam  
ta znow u  w  łapach  m u  nie 
trzeszczy.

No i juk n ie  zw a r iow a ć  z ta
ki em  y  k le j en lam y?

Zapomniały już, c h o r o b y ,  
jak  n iem ie ck ie  ta sz y  by li . Uj 
w cinało  w t e d y  b ra c tw o  w o j e n • 
n y  ch lib ek , aż s ię  kurzyło! 
Z pia chu , z żołędziamy, na sta  
гул-h drożdżach , na ja ja ch  
śm ie rdz ą cy ch ,  a smakowało.

Oj, d o b r e  ca sz y  b y l i !
A c o  s i ę  t y c z y  w z g l ę d em  t e 

g o  karalucha, no  to c o Y Kara
lu ch  n ie  trucizna, ż adn e j  krzy
w d y  cz łow iek ow i n ie  zrobi. 
Nie ch cia ł  g o  pan Zacier op -

przyczynę samobójstwa po
dawała zbrodnię, ja k ie j >. ę 
dopuścili na niej dw aj roz- 
btstwieni mężczyźni.

Desperatkę uratowano. Po
lic ja przesłuchała nieszczęśli
wą kobietę. Zeznała ona, że 
gwałtu dopuścili się na niej 
dwaj robotnicy budowlani, z 
których, jak  dosiyszała w cza 
sie krytycznej nocy, jeden 
miał na imię „Geniek“.

Na tej podstawie policja 
aresztowała Lugtuiusza Ziół
kowskiego, którego pociągnię
to do odpowiedzialności za 
zgwałcenie.

Wczoraj Żlółkowski odpo
wiadał przed Sądem Okręgo- 

Rozprawu z cwair n.<w y Ul.
:C| ciastyczn»- s z c z e g ó ł y  
była się p r z y  
m kniętych.

Uri

w -  °d*
drzwiach za-

wszyscy pospołu zaczęli bió 
podchmielonego Smoderka.

Gdy awantura п есо uciszy
ła się, Smoderek dobył noża .» 
uderzył nim teścia w szyję, co 
spowodowało niezwłoczną nie 
miał śm erć, skutkiem zupełne 
go upływu krwi.

Sąd Okręgowy skarał Smo- 
derka na 1C lat więzienia.

Wyrok ter. spowodował głoś 
aą awantury w sądz ę.

Zebrana na sali puhPczmość 
prreważńie rodzima zabitego i 
zabójcy, podzieliła się na dwp 
obozy, ale obydwa malkon* 
tentów.

Rodzina zabitego głośno pod 
nosiła żale, że wyrok jest zbyt 
łagodny, natomast rodzina 
zabójcy lamentowała nad su
rowością kary.

Między obozami doszło do 
ostrej wymiany słów. Awan
tura przybierała na sile, po
nieważ przyłączyli się doń iu- 
ui, oca.ekujący na sprawy.

Z ledwością udało się de- 
m onstruracł publiczność usu
nąć z lokalu sądu. Nie poło* 
żyło to kresu, ponieważ je 
szcze na u ln y  Miodowej mię
dzy wrogi: ., obozami docho
dziło do wyzwisk.

Wreszcie wyzwiskami przy
jęto obrońcę oskarżonego Smo 
-erka.

Kilku pol cłantów uspoko
iło namiętności.

H ijtu jo rn a  P cm i u ż yw a  urod tj к и л ей ощ

IW B ŻU K 0

© I L O T
P A R I S

W CZTERY OCZY

s°lanki ob i.żu je , o w em u  od  ch n ą ć ,  m ógł g o  w y rz u c i ć ,  a n ie 
kajzerek aż s i ę  od cisk i w  pa - szan ow n em u  sąd ow i  zaw ra ca ć
S/£zy porobili , a in szy zn ów  do  
°ba.rzanków w z d y ch a ,  

btoi laki pa la ia ch  zndum w-  
i p ow ia d a :

g ita rę .
Sąd skazał pana Jóźw iń sk ie -  

g o  na 20 z ło ty ch  g r z y w n y  z za
ćmioną na 4 dni aresztu.

szewska z towarem szybku 
ulatniała się. Ostatnio, a i za
pewnie po raz octami, próbo
wała szczęścia u pewnego wie 
śniaka, od którego chciała ua- 
być kurę wurtuści 5 złuiych.

Chłop, po w)daniu resziv, 
zorientował się, że zamiast 20 
złotówki ;doj»uil pupter, po
biegł za ulatniającą sję Goła
szewską i schwyta! ją . Oszuat 
ka wówczas oddala wieśniako 
w i 15 zł.

Chłop już miał powrócić do 
wozu, kiedy spostrzegł, że pie
niądze są fałszywe.

Pogonił po raz drugi za 
oszuseką. Ta próbowała wmó
wić, że są to te same pieniądze, 
które od sprzedawcy otrzy
mała tytułem reszty. W ykrę
ty na mc się nie zdały i Goła-1 i n t y m n e  r o z m c w t f  ik s a  z  C z y t e l n ik a m i  
szewką pociągnięto od odpo-j 
wiedzialności nie tylko za 
oszustwo ale i puszczanie w 
obieg fałszywych pieniędzy.

Wczoraj łącznie za obydwa 
przestępstwa skazano Goła- 
szewką na 3 lafa więzienia, a 
ponieważ oszustka, jak  się o- 
kazalo była jaż  15 razy kara
na za różne przes/tępsi i a, Sąd 
Okręgowy skazał ją  na zam
knięcie, po odbyciu kary wię
zienia, w zakładzie dla niepo-

rawnych przestępców. Go- 
aszewska prawdopodobnie 

więc już nigdy nie odbyska 
wolnoś-ei.

Tym samym wyrokiem ska
zano syna Gołaszewskiej, Cze
sława, na 8 miesięcy więzie
nia za opór policji. Będąc bo
wiem posądzony o udzielenie 
oomocy matce, pobił posterun
kowego, który odprowadzał 
go do komisariatu.

e

Skomplikowana miłość
I C harak ter j e j  je s t bardzo banal

ny i wcale nie je s t „nadkobietą”, ja .
P. 1. P. z GUZOWA pisze:

„Drogi Iiiistrzu !  ̂ . _
Ty, co się znasz na sztuce miłości kq bym chciał w n ie j widzieć, 

i j e j  tajem nicach, doradź mi i rez-1 O.oż, Kochany Panie Redaktorze, 
ja sn ij ta je in alcę  biednego kola mi- niech mi Pan da ja k iś  spocób, kto- 
îo îc i, w Klóiyin się obracam. | ry  byłby probiertem  w moim po- 

S am  nie wiem, w ja k i  sposób glqdzie na je j  ch arak ter i perspek- 
wpadiCni w bezdenną przepale oczu i tyw ę przyszłości, 
pew nej 20-lein iej b .cndyuki. Je s t)  Muszę zaznaczyć, że w związku z

hasajmy bezrobotnych 
sd z im n a  i głodu. 

(Шагу pieniężne 
&Ss2ada£ należy ns 

Konto FKO Nr. 70.2CC 
Pomoc Zimowa. 
Ofiary w naturze 
w miejscowym 
K o m i t e c i e .

d la  mnie n a jiiu u n ie jszq  i pierwez<| 
w życiu  znfciidką, k tórej nie mogę 
rozw iązać.

Kocuam ją , a jednocześnie w y 
do je mi się, że krz> wdzę tą miłości« 
i s ieb ie i ją .  Jestem  człowiekiem 
zrównoważonym, doskonale zn a ją 
cym św iat, jego  dxogi, a nawet nie
którym  innym nieznane ścieżki, n ie 
s ą  mi obce

Zresztą, n ie dziw i mnie to w cale, 
gdyż licząc 2? rok życ ia , p raw ie po. 
łowę poświęciłem studiom nad czło
w iekiem . I w tym  je s t cała przyczy 
na złego. A le muszę p rz e j'é  do rze
czy. Oto co mnie niepokoi:

M oja przyszła w yb ranka nie ma

przyszłym  naszym małżeństwem 
musiałbym w yłręeić j ą  z obecnej 
orb ity , g d y i is tn ie je  pomiędzy na
m i w ie lka różnica um ysiowa, a oba
wiam się, że w ytrącona z n ie j, bę
dzie s ię  czuła pokrzywdzona. Jnż 
»«:loz bcwiem megę zauw ażyć v  
■lej dążenie do teęo, co je s t  rozum
ne, co w ytw orne j subtelne.

Obawiam się więc, że może w niej 
po jck im ś czasie dokonać się reak- 
ejn  duchowa, w ywołana przez nie- 
r.Kęć do rzeczy codziercych , le^z 
ważkich.

Ponieważ Szanowny Pan Redak
tor niejeden problemat b Oralnie 
w yśw ie tli!, nfam Panu i błagam o

własnych zasad i, ja k  dotychczus Jego  cenną ł szybką radę, bo ko- 
zauważyłem , należy do łudzi, d la  cham nad życie i chciałbym się z
1 . 1 - ____1_ __ _ M łA  М ал S « b  n  П I  . Г Л  fi -а Й  !  n ł n n ! / » 1*n/ą ja k  najp rędzej ożenić'*ktorj'ch  na św iccie n ie ma nic dro*

Siego. Jest niedbała, a  wobec bar- 
zo poważnych n ieraz faktów i s y 

tu ac ji okazu je  rezygn ac ję , którą 
nazwałbym  wręcz tępotą.

T yle  o j e j  charakterze. J a k  jnż 
powiedziałem, kccham ją , a le  je d 
nocześnie w idzę tę sw oją miłość __  ^
niewspółm iernie idcaln ie jszą cd j e j  w ięc, że czyni chlubne staran ia pod- 

c ia d la  mnie. Obawiam się, że oiągnl

W yd aje  tn: się, że mo«rę najzupeł
n ie j uspokoić obawy Pańskie. Skore 
Pan tw ierdzi, że narzeczona Pań- 
sl r  u jaw n ia pragnienie zrozumie
n ia Pańskich zamiłowań, w idać

nczucia
miłość m oja może być sprofanowa
na przez specyficzny sposób „ko
chan ia“, ja k i posiada moja umiło- 
'-'-еда w ybranka , moja narzeczona.

ęcia się do Pańskiego pozio- 
■ i  duchowego i umysłowego.

Trzeba um iejętn ie dawkować 
wznoszenie duchowe ukochanej ko
b iety  — oto w *zv«tka



.  zamach kasiarzy
na komendę Kół Pułkowych b. Legionów Polskich
ГГ7Т7 TI I T 4 _ 1 _ _Przy ul. Ludnej 10 w War

szawie w lokalu b. kasyna ga
zowni m iejskiej mieści się 
Komenda Kół Pułkowych b. 
Legionów Polskich. Władze 
bezpieczeństwa publicznego, 
drogą wywiadów i obserwa
c ji .otrzymały wiadomość, że 
ab. nocy ma być dokonany 
zamach kasiarzy na loka’ 
wspomnianej instytucji. Na 
miejscu w ciemnym lokalu 
ukryli się funkcjonariusze po 
Ecji śledczej i mundurowej, 
pod kierunkiem kierownika 
brygady kradzieżowej urzędu 
śle clczego, podkomis. Pluciń
skiego, oraz funkcjonariusze 
>13-go komis.

Około godz. 1-ej w nocy, 
ïrzech włamywaczów, no u- 
przednim wyrwaniu 3-desek, 
przy pomocy świdrów, w par
kan ie od strony w Al. 3-go 
M aja, dostało się na teren 
wspomnianej instytucji. Na
stępnie złocfzieje przeszli na 
werandę i na 1-e piętro, gdzie 
mieści sdę kancelaria Koła 
Piątaków, urządzając tam li
bację. O wejściu kasiarzy do
wiedziała się czuwająca w za
sadzce połięja, lecz w obawie 
przelewu krw i, nie wychodzi
ła z ukrycia.

Z polecenia kierownika bry

gady .wezwano oddział poli
c ji w pancerzach i hełmach. 
Wkrótce potem k ilku  uzbro
jonych od stóp do głów poli
cjantów, wesao do kancela
rii- Na widok policji, kasiarze 
zamierzali ratować się uciecz
ką ,Iecz widząc, że zostali osa
czeni, poddali się.

Podczas osobistej rewizji, 
znalez:ono przy 3-cn przeetęp 
each: rewolwery, łomy, świ
dry, wytrychy, sznury i t. p. 
Po dokonanej szczegółowej re 
wizji, jeden z przestępców, 
błyskawicznie skoczył w bok 
i ze zwinnością kota, wpadł na 
schody, a następnie na teren

ogrodu, k ieru jąc się w stronę 
Al. 3-go Maja. Jeden z poli-

po trzykrotnym o- 
-* ' ilk

cjantów, _ _J_____
strzeżeniu .wystrzelił kitka ra 
zy z rewolweru. Uciekający, 
widząc, że nie zdoła umknąć, 
zatrzymał się, pozwalając się 
aresztować.

Wszysifkich włamywaczów,

po założeniu im kajdanel 
na ręce, przewieziono samo 
chodem do urzędu śbde/ege 
Nazwiska ujętych, ze wzglęc! 
na toczące się śledztwo, n 
mogą być na razie ujawnić 
ne.

Podczas oględzin wczora 
rano, znaleziono przy parki 
nie oberwany sruzik od pal 
ta. Zaznaczyć należy, iż w 
wspomnianej instytucji nie m 
żadnej kasj ogniotrwałej 
przeto kasiarze srodze by si 
zawiedli. Znajduje się jedy 
nie kasetka stalowa z drobni 
kwotą

t
/

ś

Sensacyjna sprawa architekta czeskiego
którego przyjaciółka wywłaszczyła z majątku

nil
ne
W'

Z Pragi Czeskiej do Polski 
przybył przed kilkunastu laty 
inżynier - architekt, Józef Ru
liszek, obywatel czeski, celem 
wykonania pewnego zamówie
nia. Inż. R. udał się do Kryni
cy, gdzie zamieszkał u znajome 
go dr. med. Romana Stroka. Z 
chwilą przyjazdu Ruliszka, dr. 
Strok, będąc obłożnie chory, 
znajdował się w krytycznych 
warunkach materialnych, przy 
czym popadł w silną depresję, 
'nż. R., widząc faktyczny stan 
rzeczy, nie szczędził gotówki, 
dopomagając finansowo, aby 
ratować zdrowie chorego.

W tym czasie, pomiędzy żo
ną Stroka, PaulLną, a Rulisz- 
kiem wywiązała się wzajemna 
miłość. Strokowa, mając chore 
go męża, obdarzała uczuciem 
Czecha, zostając na oczach mę 
ża kochanką Rnliezka. Ten od 
wzajemniając się, obdarzał ją  
kosztownymi prezentami.

Miłość poprzez materializm 
spowodowała, że kobieta zapra 
gnęła zawładnąć majątkiem R. 
W tym celu S. namówiła Cze
cha, aby wybudował wiU-j w 
Krynicy, w której zamieszka
ją . W niedługim czasie, kosz
tem kilkudziesięciu tysięcy zło

tych, w illa została wybudowa
na. Teraz nastąpiły dla Rulisz 
ka trudności z zapisem liipo 
tecznym, gdyż, jako obywate. 
czeski, natrafiał na różne prze
szkody.

Strokowa wykorzystała to 
i do czasu, gdy Ruliszek nie 
przyjm ie obywatelstwa poi 
skeigo i osiedli się na stałe, za 
proponowała, aby w illę zapi
sał na nią. Wzamian za to, S. 
wystawiła umowę gwarancyj 
ną, iż jest tylko posiadaczką 
w illi ,a wyłącznym je j  właści
cielem — inż. Ruliszek, nato 
miast gdy R. przyjm ie obywa

walczy z samobójcami
Dzięki wsej energii uratowała 12000 desperatek

Władze japońskie z całą bez 
względnością zwalczają plagę 
samobójstw, która dziesiątku
je ludność kraju. Przed kilku 
laty wydano dekret, na mocy 
którego każda próba odebrania 
sobie życia mogła być surowo 
karana. Ale prawo to nie dało 
żadnych wyników. Ludzie w 
dalszym ciągu popełniali ma
sowo samobójstwa. Jednakże 
można zwalczyć tę plagę. Ale 
nie drogą surowych kar, a ty l
ko roztoczenia opieki ducho
wej i społecznej nad despera
tami. Pięcioletnia praca japoń 
skiej działaczki społecznej, któ 
rej nazwisko jest bardzo popu. 
larne we wszystkich war
stwach ludności, wykazała, że 
jest to jedyna słuszna droga.

Kobieta ta nazywa się Robu 
Jo. Przedwcześnie straciła mę
ża i musiała rozejrzeć się za 
jak im ś zajęciem, które by je j  
umożliwiło egzystencję. Trage, 
dia młodej służącej, która z 
błahej przyczyny popełniła sa

mobójstwo, skierowała życic 
Robu Jo na obecne tory.

Służąca ta była dość niezręcz 
na i tłukła naczynia. Pewnego 
dnia stłukła drogą porcelano
wą wazę i to doprowadziło je j

Eracodawczynię do tak wiel- 
iego gniewu, że poleciła je j  

zapłacić za wazę.
Dziewiczyna była tym żąda 

niom całkowicie złamana. Uda 
ła się do urzędu pocztowego 
w yjęła swe oszczędności i  wrę 
czyła je  swym pracodawcom. 
Następnie nałożyła swe n a j
lepsze kimono, udała się na 
brzeg morza i rzuciła się w 
morską toń.

Robu Jo była tak przejęta 
tym wypadlkiem, że postanowi 
ła wypowiedzieć walkę z pla 
gą samobójstw, przeznaczając 
na ten cel wszystkie swe osz
czędności. Swój pierwszy suk
ces, który od razu uczynił ją  
bardzo popularną, odniosła w 
Sume, uroczym przedmieściu 
Kobe. Melancholijny nastrój

jakim  napawała tam przyroda | ści Robu Jo, zaraz za- 
podrożnych, by l prawdopo- częly napływać na je j  adres 
dobnie główną przyczyną te- hojne ofiary ze wszystkich 
go, ze rokrocznie k ilkaset osób warstw ludności. Dzięki tym 
rzucało się pod kola pędzą-1 funduszom Robu Jo mogła roz 
cych pociągów. Gdy nawet po szerzyć zakres swej szlachet- 
iic ja  ustawiła tam specjalny uej działalności. Dziś są roz- 
posterunek, 179 osób w ciągu] rzucone po całej Japonii przy

tutki, w których nieszczęśli 
we kobiety otrzym ują przez 
dłuższy lub krótszy okres cza 
su posiłek i dach nad głową. 
Pani Robu jo  postarała się 
również o to, aby mieszkanki

roku odebrało sobie życie. Pa
ni Robu Jo ustawiła w rozlicz 
nych miejiscach toru duże . 
widoczne zdaleka tablice z ta
kim napisem: „Samobójcy,
czekajcie chwilę! Przed ode-. „ w , ш гащ «иы
braniem sobie życia, wstąpcie je j  przytutków znajdowały za 
do pani Robu Jo , a obok m iej jęc ie  od pierwszej chwili. Za
ścił się je j  dokładny adres.

ice te, które nocą były 
oświetllone, zrobiły swoje. Każ 
dego dnia mieszkanie pani Ro

sadniczym zadaniem tej szla
chetnej kobiety było znów o- 
budzić w nieszczęśliwych ko
bietach poczucie własnej god
ności a  dzięki temu przywró

ci. najuL-iiyicj uuwicazuiy ją ic ić  im nową chęć do życia, 
kobiety, których porzucili męl Je j metody pracy dały dosko- 
żowie, które posiadały njeślubjnałe wyniki. W ciągu 5 lat

bu Jo było wypełnione po brze l
Najliczniej odwietlzały ją  cić im nową£T1.

P
ne dzieci, lub młode dziew
częta, którymi pogardzano, po 
nieważ zboczyły z prawej dro 
»i. Dla tych wszystkich nie
szczęśliwych p. Robu Jo znaj
dy wała w pierwszej chwili sło 
wa pociechy, a następnie w y j
ście z na pozór beznadziejnej 
sytuacji.

Jak  tyliko opinia publiczna 
dowiedziała się o cłziałalno-

udało się je j  odwieść od samo 
bójstwa ponad 12000 osób.

telstwo polskie, Strokowa o 
trzyma połowę jego majątku 

W międzyczasie zmarł dt 
Strok. Dopiero teraz chc!w< 
kobieta postanowiła działać 
coraz prędzej przynaglała 
aby inż. lt. cały swój majątel 
zostawił przy niej i zajął si< 
formalną stroną. Ruliszek po 
czął s.ę orientować w sytuacj- 
i spodziewając się podstępi 
i kradzieży listów i umów z S. 
przed wyjazdem do Czech 
sfotografował je  wszystkie 
stanowiące dowody rzeczowe 
Będąc spokojny, inżynier wyj 
jechał.

Tymczasem kochanka nie
wygodne dla niej dowody, 
zniszczyła, lecz zawiodła si< 
srodze, gdy po powrocie Ru* 
liszka, ten okazał je j  kopie 
fotografii. Strokowa nie dale 
za wygraną i skradła kopie, 
paląc je  w piecu. Pozbawiony 
dowodów rzeczowych, które 
świadczyły o jego m ajątku M 
rękach niewdzięcznej kochan 
ki, inż. Ruliszek wystąpił na 
dragę sądową, załączając reszt 
ki niedopalonych fotografii, 
oskarżając S. o podstępne za* 
władnięcie jego majątkiem .

W rehabilitacji • Strokowa 
złożyła na Czecha 23 skarj 
zarzucając mu uprawianie к 
munizmu, szpiegostwa i t. p. 
Z wszystkich rozpraw, z bra
ku dowodów winy, sąd unie- 
wiimił inżyniera. Strokowa w 
dalszym ciągu, za pomocą osób 
wpływowych, starała się ko
chanka wywłaszczyć z m ająt
ku i wysiedlić z Polski, w dal
szym ciągu oskarżając R. o 
różne fałszerstwa.

Sensacyjna ta sprawa kefc 
chanków ciągnie się już 4 la
ta, w którą Czech włożył już 
16.000 zł. Sprawa ta nie może 
zejść z wokandy, gdyz Stro
kowa stawia coraz to nowych 
świadków.
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Siekierą rozpłatał głowę

Sara Churchil, córka znakomitego męża stanu angielskiego, 
Winstons, została zaangażowana na szereg występów w 
amerykańskich teatrach. Na zdjęciu widzimy młoda ak
torkę w towarzystwie swego męża, znanego aktora amery
kańskiego, Vie Clivera. Zdjęcie dokonane zostało w por

cie Southampton na okręcie.

, CZYTAJCIE 
i „ŻYCIE KOBIECE“

Cena 20 groszy

N a g ro d y  z a  w s k a 
za n ie  m o rd e rc ó w
JEROZOLIMA. Władze wy 

znaczyły 30.000 funtów st. na
grody za wskazanie spraw
ców morderstw, popełnionych 
w czasie rozruchów 1936 r. w 
Palestynie. Ogłoszono listę 70 
zamordowanych w tym okre
sie policjantów brytyjskich i 
żołnierzy, a także Żydów i A- 
rabów.

Na Targówku wynikła bój 
ka pomiędzy przyj arielam i: 
Teodorem Kwiatkowskim i 
Władysławem Nowickim. O- 
statni chwycił siekierę i zadał 
przeciwnikowi k ilka ciosów 
w głowę. Gdy Kwiatkowski 
upadł, sprawca porzucił na

rzędzie zbrodni i zbiegł. Le
karz Pogotowia stwierdził 3 
rany rąbane głowy i po udzie
leniu pomocy, przewiózł Kwiał 
kowskiego, w stanie b. cięż
kim do szpitala Przemieni» 
Pańskiego.

Kemis BlucBsu
ULM, — W niedzielę odbył 

się w Ulmie mecz piłkarski 
pomiędzy SSV Ulm a druży
ną mistrza Polski, Ruchem z 
Wielkich Hajduk. Mecz zakoń 
czyi się wynikiem  remiso
wym 1:1 (1:1). Ruch począt
kowo przeważał i у  20 min. 
Wiłimowski uzyskuje prowa
dzenie dla Ruchu. W 30 min. 
prawoskrzydłowy Ulmu w y
równywa.

Po przerwie Ruch ma w y
raźny przewagę techniczną,

ale napad nic ma szczęścia w 
strzałach.

Ślązacy mają wiele okazyj 
do zdobycia goli. Niestety pod 
Dramką strzelcy zawodzą i z 
k ilku  metrów chybiają.

W drużynie Ruchu wyróż
nili się Giemza i Górka.

Widzów 6000.
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E N S A C Y J N A  P O W I E Ś Ć  S Z P I E G O W S K A

Jam es wszedł do ęhbinetu Petersa i dyskretnie zasło
nił podrapaną i posiniaczoną twurz. Peters nie spojrzał na- 

na niego. Przejmował w toj chwili telefonicznie mc'du- 
®ek o zabójstwie agentów w Bogorodskoje i  wiadomość ta 
Wywarła na nim w ielkie wrażenie.

9 3 .

Pasma jasnych
włosów

. Oczy Petersa rozbłysły gniewem; twarz stała 
8lÇ ziemisto szara; mówił przez telefon głosem o- 
®trym jak  brzytwa.

— Natychmiast wyjeżdżam na miejsce wypad
ku — oświadczył. — Nie niszczyć śladów na pia
sku... Proszę o tym pnmiętuć! Przypuszczam, że 
mamy tu do czynienia raczej z mordem politycz
nym, niż kryminalnym... z nową bandą spiskow
ców...

Peters gwałtownie rzucił słuchawkę na widełki 
1 spojrzał ua Jamesa.

— A, to w y? Czy posiadacie jakieś nowiny? 
Jeśli tak, to szybko mi je  zakomunikujcie, ponie
waż bardzo sie śpieszę... Ale, ale kto was tak opo
rządził?...

— Drobnostka, p ijacy napadli na mnie — od
parł James. — Nie chciałem do nich strzelać i w 
konsekwencji tak sromotnie mnie podrapali. Me 
to jest w danej chwili nieważne. Posiadam bar
dzo doniosłe wiadomości, towarzyszu Peters... — 
James przybrał poważną minę.

— Mówcie szybko... pouieważ bardzo si>; śp;e- 
®Zę... W Bogorodskoje znaleziono dwóch zab ij ch 
towarzyszy... Kontrrewolucjoniści znów unoszą 
£lowę... Co macie mi do zakomunikowania?...

— Wczoraj wieczorem podsłuchałem bardzo 
Ważną rozmowę... Do Andersa przybył jak iś udo- 
dzieniec, z którym dyrektor baletu zamknął się w 
s"yn i gabinecie. Podsłuchałem prawie ze całą roz
mowę. Młodzieniec oświadczył Andersowi, że przy
gotował już pud pyroksyliuy... ^

Peters szeroko rozwarł oczy ze zdumienia: —
Co aż tak wielką ilość materiału wybuchowe- 

Ço? 1 — Peters nie śpieszył się już, nie prosił Jauicsa, 
by szybciej zakończył swój raport, her uważnie 
Przesłuchiwał się sprawoz taniu składanemu przez 
swego podwładnego, Skwarcewa.

A James opowiadał wstrząsającą historię: z 
►ozmowy prowadzonej przez Andersa z przybyłym 
młodzieńcem miał się rzekomo dowiedzieć, ze spi
skowcy utworzyli już nowy rząd, k firy  ma zagar
nąć władzę zaraz po wysadzeniu Opery w powie
trze. W skład nowego rządu mieli wejść Sawin- 
kow, generał kuticpow, Szulgtn i inni.

— Niezuajjmy uilodz.cmw — mówił w dal-

JÓZEF B1ALOSKÓRSKI

sz\m ciągu James tak zdenerwowanym głosem, 
że Petersowi wydawało się, iz byl głęboko przeję
ty swym rewelacyjnym odkrvc;em, — otrzymał od 
Andersa instrukcje dla agentów kontrrewolucyj
nych pracujących na terenie armii. Słyszałem jak  
Anders powiedział: „W danej chwili najważniejszą 
dla nas rzeczą jest szerzenie propagandy antybol- 
szewickiej w pułkach łotewskich, które najgorliwiej 
popierają nowych władców.“ Mam wrażenie, że 
Anders zajmuje czołowe stanowisko w ruchu kontr, 
rewolucyjnym. Sądzę, że obecnie należałoby już 
z nim skończyć. Jeszcze dziś, moim zdaniem, nale
żałoby zlikwidować tę całą bandę.

Peters stracił cierpliwość.
— Całą bandę? — wykrzyknął. — Gdzie ona 

jest i z kogo się ona składa? Posiadamy wiadomo
ści tylko o Andersie i Andriuszkinie. Dlaczego nie 
poleciliście wywiadowcom, stojącym przed gma
chem Opery, aby śledzili tego niebezpiecznego o- 
sobnika, który otrzymał instrukcje od Andersa? 
Na razie nie mamy w swym ręku żadnego z człon
ków bandy. Gdy nawet ujmiemy Andersa i An- 
driuszkina, to nie zdołamy jeszcze zlikwidować 
bandy kontrrewolucjonistów. Należy obecnie nie 
spuszczać ich z oka, śledzić dniem i nocą, stwier
dzić z kim się spotykają. Wy znajdujecie się cały 
dzień za kulisami Opery, nie możecie więc niczego 
stwierdzić. Nie, w ten sposób niczego nie uzyska
my.

James począł się usprawiedliwiać, ale jego argu
menty i wywody nie zdołały udobruchać Petersa. 
W końcu Peters przerwał mu w połowie zdania i 
rozkazał:

— Na razie będziecie, tak jak  poprzednio obser
wowali Andersa, grając rolę służącego za kulisa
mi Opery. Pozostałe załatwią inni nasi agenci; oni 
już wyłowią całą bandę.

Rzekłszy lo, Peters wstał, nałożył skórzaną kurt
kę i wsunął do kieszeni duży rewolwer. Wszystko to 
uczynił w całkowitym milczcniu, a James stał na 
uboczu i |od czasu do czasu obrzucał go spojrze
niem: Czy wiedział już on o wszystkim !* Czy u- 
myślnić gral na zwlokę, aby zaskoczyć Jamesa? 
Czy w pewnej chwili nie wyciągnie rewolweru i,

Шод т ш ш  lyüauü!
U żywaj Płyn С. К. (C ztery Korony I
niezbędny w każdym gospodarstwie 
domowym, do b ielen ia b ielizny, m y . 
f ia  podłóg, wanien, ub ikacji i t. p. 
Do nabycia we wszystkich składach 
aptecznych, drogeriach, perfume

riach i m ydlaruiach.

HISZPAŃSKA 
LEGIA CUDZOZIEMSKA

Z e  w s p o m n ie ń  b . s ie r ż a n t a  
L e g ii  C u d z o z i e m s k i e j  w  M a r o k u

34.
Zdaje mi się, że to dla was 

dość surowa kara — zajrzał 
öii szelmowsko w oczy. Zapro 
Wadzicie tych co wrócili do 
zdrowia i kilkunastu rekru
tów, czy słyszycie?

—Tak jest, panie kapitanie! 
•— wyprężyłem się i zasaluto
wałem.

Po wyjściu z gabinetu leka
rza, wstydziłem się udać na 
salę szpitalną. Kazałem przy- 
Jiieść moje rzeczy na podwó
rze i tu je  sipakowałem. 

Tymczasem sanitariusz zdą
żył już opowiedzieć innym 

sietżautonn o mojej „głucho
cie“ i ci zaczęli ze mnie kpić. 
Jeden z nich, niski Czech, zbli 
-ył się do mnie i rzeki:

— No, co kolego, już  sły- 
-ysz?

— Może sobie pójdziesz z 
Bogiem — odciąłem się—i nie 
będziesz wtykał nosa w nie
swoje sprawy.

— Od razu wiem żel Polak 
— w dalszym ciągu mi doku
czał — bo wy to jesteście zna
ni z waszej odwagi.

To mnie już do reszty rozło 
sciło. len  żóltodziub, który za 
ledwie wyszedł ze szkoły pod
oficerskiej, siedział w forcie i 
jeszcze nie widział na oczy 
Araba, śmiał mnie, staremu 
wojakowi docinać.

— Precz mi z oczu, ty czeski 
smarkaczu — ryknąłem. — Je 
śLi zaraz nie zamkn. esz buzi 
to ci ro,zprnję brzuch na spo
sób arabski.

Musiałem w tej chwili chy
ba bardzo groźnie wyglądać, 
bo Czech przeraził się nie na

żarty mej gróźb 
>dd

opiero gdy znalazł
szy słowa, odda

iy i nie 
lii się.

rzekl-
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pewnej odległości ode mnie 
nabrał znów odwagi i zaczął 
pokpiwać ze mnie.

Dowiedziałem się o tym od 
; :dnego Polaka, który zbliżył 
s;ę do mnie i zakomunikował 
o tym. Nie nam yślając się diu 
go, podbiegiem do Czecha i 
wyrżnąłem mu policzek. Ten 
rzucił się na mnie, no i doszło 
do walki na pięści. Byłem sil
niejszy od Czecha, a poza tym 
znalem się na boksie, prędko 
bym więc go wykończył. Ale 
na udglos walki wyskoczyli o- 
ficerowie i nas rozłączyli.

— Jaki byl powód bójki? — 
zapytał mnie jeden z nich.

— Ten wasz sierżant, co Ara 
ba jeszcze na oczy nie wi
dział, zbytnio się ze mnie ua- 
igiawał. N e pozwolę, aby ta
ki smarkacz jeździł mnie, sta
remu wojakowi, po nosie. Mu
siałem go więc odpowiednio 
ukarać.

Oficerowie spojrzeli na Cze 
cha i widząc że mu z nosa ciek 
nie cienki strumień krwi, za
pisali mnie do raportu.

Nasteonego dnia wyrusza

nie rzekłszy słowa, położy go trupem na miejscu?
Ale zaraz James doszedł do wniosku, że Peters 

nic miał o niczym pojęcia. Był zbyt wzburzony. 
Gdyby grał komedię, gdyby miał jakieś ukryte ce
le, nie byłby aż tak zdenerwowany.

Stojąc już w drzwiach, Peters odezwał się:
— Studiowaliście przecież medycynę, możecie 

mi się więc przydać, pojcdziecie ze mną... do Bogo
rodskoje.

James lekko zadrżał. Przez ułamek sekundy 
-dawało mu się, że w glosie Petersa zabrzmiała nu* 
ta ironii. Ale zaraz opanował się. „Na złodzieju 
czapka gore“ — uspokoił się.

Nie chciało mu się jednakże jechać do Bogorod
skoje. Na piasku pozostały przecież ślady jego 
stóp. Może Peters wiedział o wszystkim i to był 
tylko szatański fortel, za pomocą którego chciał go 
całkowicie zdemaskować? Nie mógł jednak odmó
wić swemu szefowi. Postarał się więc wykręcić 
z tej misji, znajdując z miejsca wymówkę.

— Towarzyszu Peters, — rzekł — wstydzę po
kazać się ludziom z tak pokanccrowaną twarzą...

— To drobiazg, sprawa jest zbyt poważna i nie 
można zwracać uwagi na takie głupstwa, no idzie* 
my...

Po pół godzinie w stronę Bogorodskoje pomknę
ło kilka aut pełnych agentów Cze-ki i żołnierzy 
czerwonej armii. Ponieważ jeszcze nie ustalano, 
jak i charakter posiadało to podwójne morderstwo 
— czy polityczny, czy krym inalny, — na miejsce 
wypadku udali się przedstawiciele wydziału po
litycznego Cze-ki, jak  i kryminalnego. Wśród tych 
ostatnich znajdował się również Meliński...

Peters osobiście prowadził dochodzenie. Dokła
dnie przeszukano całą willę. James kilka razy mu
siał badać każdy mebel i każdy kąt w pokoju, w 
którym nocą obradował z towarzyszami..., a nastę
pnie wraz z lekarzem zbadał zwłoki agenta zabi
tego w willi.

— Strzelono do niego w chwili, gdy leżał na zie
mi — zauważył James autorytatywnym tonem.

— Racja, — skinął głową lekarz. — Jak widzę 
towarzyszu, dobrze orientujecie się w medycynie.«

Peters, który stal w pobliżu, dodał:
— No widzicie Skwarcew, że miałem rację, 

twierdząc, że wasze wiadomości z dziedziny me* 
dycyuy bardzo się nam przydadzą.

Następnie zbadano zmasakrowane zwłoki na 
torze kolejowym. W pierwszej chwili lekarz przy
puszczał, że ma się tu do czynienia ze zwykłym 
wypadkiem. James był bardzo zadowolony z tej 
opinii i potwierdził:

— Słusznie, słusznie!... Nic nie wskazuje na to, 
że agent padł ofiarą morderstwa. Czy zabójca nie 
mógł zabić strzelając po prostu do swej ofiary z re
wolweru? W jakim  celu mial ją  rzucić pod kola 
pędzącego pociągu?

Ale gdy lekarz zaczął dokładniej badać po
szczególne części zmasakrowanego ciała, oświad
czył kategorycznym tonem:

— Nie, omyliłem się. To nie jest nieszczęśliwy 
wypadek. Agent padl ofiarą morderstwa. Mam do
wody, które wskazują, że agent prowadzi! zaciętą 
walkę z mordercą. Proszę spojrzeć na pęk wyrwa
nych włosów, które znajdują się w kurczowo za
ciśniętej pięści zabitego. To są jasne włosy... Tak— 
zabity stawiał rozpaczliwy opór... — stwierdził le
karz.

Peters wyciągnął z ręki zabitego pęk włosów, 
a następnie spojrzał na Jamesa.

James uczynił nadludzki wysiłek, aby opano 
wac się, aby nie zdradzić się jakimś gestem...

(Dalszy c ią g  jutro).

Ofi-lem do mojej kompanii 
cer wybrał 40 ludzi, którzy 
mieli udać się wraz ze mną i 
zakomunikował mi:

— Zabierzecie z sobą amuni 
cję, konserwy i wodę i ruszy
cie w okolice od Beni Buset.

; Tam wasza kompania wybu- 
( dowala już fort. Powierzam 
wam dowództwo nad tymi 40 
ludźmi.

Po paru minutach pożegna
łem fort i ruszyłem w drogę. 
W yruszyliśmy dość późno i 
nie było mowy o tym, abyśmy 
przed nocą doszli do fortu. Po 
za tym nie znalem dokładnie 
drogi i jak  się później okaza 
ło zeszedłem z właściwego kie 
runku, zbaczając zbyLnio na 
lewo.

Po kilkugodzinnym marszu 
zorientowałem się w tym. Ale 
niczym się nie zdradziłem, nie 
chciałem podważać u żołnie
rzy 9zacanku do mnie. Wlo
kłem ich więc za sobą, sam nie 
wiedząc dokąd. Gdy zapadł 
wieczór, poznałem jedną z 
okolicznycn gór i stwierdzi
łem, że znajdujemy się na le
wo otl fortu. W tym nrejscu 
kaza!em się zatrzymać. Cho-j 
dzenie po nocy po tych górach

rojących się od Arabów nie 
należało do przyjemności. Po
stanowiłem więc tu przenoco-« 
wać.

— Chłopcy — oświadczy
łem żołnierzom — musimy tu 
pozostać na noc, bo dziś do 
fortu nie dojdziemy. Ale nie 
wolno nam w nocy zmrużyć 
oka. Musimy mieć karabiny w 
pogotowiu i pilnęwać się, aby 
Arabowie nie wycięli nas w 
pień.

Niektórzy młodzi żołnie
rze, którzy jeszcze nie wąchali 
prochu, przerazili się nie na 
żarty tego ostrzeżenia i śmier
telnie zbledli.

— Nie jest znowu tak źle !— 
pocieszałem ich. — Musimy 
tylko mieć się na baczności, a 
wówczas Arabowie nic nam 
nie ztobią.

Arabowie jednak nie myślę 
li nas zaczepiać. Poza jednym 
śmiesznym incydentem nic nie 
zmęcilo ciszy nocnej.

W pewnej chwili jednemu 
z rekrutów, który sta) na wat 
cie, coś przeleciało około nóg. 
Ten się przeraził straszliwie, 
przybiegł do mnie i zasapa
nym głosem oświadczył: 

Oalszy ciąg jutr*.
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ш я ш т
Film nad filmy, cudowna operetka filmowa p. t.

B a r o n  c y g a ń s k i
Walka o dom ojczysty o honor i miłość. W rolach 
główn. najpiękniejszy cygan ADOLF WOHL BRUCK 

i cudowna cyganka HAUS1 KNOTECK

Nad program: „TYGODNIK AKTUALNOSCI,r~
Początek  o godz. 5 p.p.» w n iedz ie le  i św ia ta  o godz. 3 po poł.

KINO -TEATR

NOWOŚCI
w P io t rk o w ie

Nr.

Pierwszy raz w Piotrkowie jedno z największych 
arcydzieł naszej literatury St. Żeromskiego p. t.

Wierna rzekaшЩ
udział biorą: Baśka Orwid, M. Cybulski, K. Junosza- 
Stępowski, J. Andrzejewska, F. Brodniewicz, J. Wę

grzyn, J. Orwid, St. Sielański, J. Leszczyński

P oczątek  o godz. 5 p.p., w n ied z ie le  i św ięta  o godz. 3 po poł.

Trzy  bestie apoksliptyczne
Trzy bestie apokaliptyczne 

sprzysięgły się na bezrobotne
go: mróz, głód i rozpacz. Od 
mrozu można do czasu odgro
dzić się starymi gazetami wkła
danymi pod podszewkę lekkiej 
palciny. Głód można oszukać 
niedopałkami papierosów. Ale 
na rozpacz jest tylko jedno le
karstwo pomocna ręka bliźniego.

„Chcemy obudzić ofiarną myśl 
zbiorową, która wyrazi się w 
powszechnym czynie”, zapowia
da odezwa Obyw. Komitetu 
Pomocy Zimowej. A zatem ta 
myśl dotąd spała, była znie
czulona, bezwładna. Bez tej 
myśli ofiarnej, bez tego ofiar
nego czynu człowiek nie jest 
pełnym człowiekiem. Nie może 
stać się obywatelem, członkiem 
społeczeństwa. Jest ślimakiem, 
zasklepionym w swojej skoru
pie. O takich to sobkach mó
wił niegdyś Skarga, że „kur
czą Ojczyznę w domach swo
ich”.

Kto się kurczy, ten maleje. 
Kto redukuje swoją ekspansję 
do swego pieca i czterech ką 
tów, staje się drobnoustrojem

społecznym, amebą. Trzeba 
umieć wyjść za próg swego do
mu z kęsem chleba dla bliź
niego. Nie z tym okruchem, 
który i tak spadnie z naszego 
stołu, ale właśnie z tym przy
słowiowym kęsem, który odej
mujemy sobie od ust. Trzeba 
umieć dzielić się dobrem, jeśli 
nie chcemy, aby z nami dzie
lono się złem.

Powinniśmy sami zacząć ró
wnanie w górę od tych, którzy 
mają o tyle mniej od nas, jeże
li nie chcemy, aby od nas za
częto równanie w dół. Ten, co 
dźwiga, jest bogatszy w sumie
niu swoim, od tego co obala. 
Szale nie są równe. Każdy grosz, 
złożony na zimową pomoc dla 
bezrobotnych to nietylko da
tek na odczepne, to dobrowol
na składka na dociągnięcie do 
właściwego poziomu zachwia
nej równowagi społecznej.

Z owocu naszej ofiarnej my
śli, naszego zbiorowego czynu 
pożywać będą nie tylko bezro
botni. I my także, jeśli do niego 
dorośniemy.

Stefania Podhorska-Okołów

Nasze „pionki’9 a Bium
Czytelnicy nasi przypominają 

sobie zapewne kompromitujący 
artykuł jaki ukazał się w „Ro
botniku" podpisany przez urzę
dującego wiceprezydenta, któ
ry jasno i wyraźnie określił, że 
socjalistyczny Zarząd miejski 
m. Piotrkowa — to pionki pod 
komendą partii. Tak rozumie 
ją „polscy” socjaliści. A teraz 
odsyłamy do noworocznej mo
wy tow. Bluma, premiera Fran
cji, naszej sojuszniczki, która 
chwilowo znajduje się pod wło- 
darstwem „Frontu ludowego”.

Otóż Blum — socjalista fran
cuski inaczej zupełnie rozumie 
aniżeli „nasi towarzysze” swo
je posłannictwo. Z treści prze
mówienia Bluma wynika, że 
Francją nie rządzi rząd socja
listyczny ale rząd ściśle i to 
wyłącznie francuski. Blum wy
raźnie odżegnał się od między
narodówki a polscy partyjnicy 
twierdzą, że u nich interes par
tii przede wszystkim. To jest

Stary Rok i Nowy
Stary Rok przed Nowym n- 

stępując z warty „stój” — po
wiada — bracie, masz tu ładny- 
widok, jak króle stworzenia żrą 
się jak lamparty ku zgorszeniu 
bestii czworonożnych — Fi donc! 
Stój, napatrz się i Ty!

„Nowy na to: „Staryś, ale 
w ciemię bity! Cóż, króle stwo
rzenia — bestje do potęgi! Słu
szna więc, że sobie potęgują 
cięgi!

To trudno, noblesse oblige, 
bracie! Otrzyj łezkę, w tył zwrot, 
idź, wieczność woła Cię!”

W. Sz.

zasadnicza i jaskrawa różnica, 
której nam zapominać niewolno.

Dla socjalistów polskich ist
nieje partia — a dla francus
kich i niemieckich — ich oj
czyzna i dobro państwowe.

Przeniesienie
w kolejnictwie

W przededniu Nowego Roku 
został przeniesiony do służby 
kolejowej na stacji Piotrków p. 
Marian Gawroński, dotychcza
sowy adiunkt kolejowy na sta
cji w Koluszkach.

Pan Gawroński jest czynnym 
członkiem Koła O. Z. P. R. w 
Piotrkowie i w czasie 8-letniej 
służby państwowej na odpo
wiedzialnym stanowisku służbo
wym w Koluszkach cieszył się 
pełnym zaufaniem władz prze
łożonych i szczerą sympatią 
wśród kolegów pracowników 
Kolei Państwowych.

Strzelec—OrlĘ 11:1
W niedzielę, dnia 3 stycznia 

b. r. odbyło się rewanżowe spo
tkanie ping-pongowe między 
mistrzem m. Piotrkowa Strzel
cem a K. S. Orlę (Bugaj). Zwy
cięstwo odnieśli strzelcy po pię
knej grze w wysokim stosunku 
11:1. Wyniki poszczególnych 
partii są następujące:

Niedźwiecki (Strzelec)—Róz
ga (Orlę) 1:1, Kotowski I Strze
lec mistrz Piotrkowa — Kału- 
ziński 2:0 Kotowski II Strzelec
— Włodarczyk 2Ю Rybicki — 
Banaszczyk 2:0 Wieczorek — 
Łągwa 2:0|Skowroński — Kwa- 
piński 2:0. Gra na dobrym po
ziomie. St. Dr.

KINO-TEATR

» A S “
w Piotrkowie

Tel. 15-20

Największy aktor wszystkich czasów GARY COOPER 
w niezrównanej komedii tryskającej humorem л dowcipem p.t.

Pan z milionami
w pozost. roi. Jean ARTHUR George BANCROFT

Początek  seansów o g. 5,7,9 w n iedz ie lę  i św ięta  o 3,5,7,9. C eny m iejsc zwykłe

Cukiernia i Kawiarnia „Krakowianka”
PIOTRKÓW, Plac Kościuszki 7 tel. 12-74

POLECA codziennie świeże własnego wypieku: ciasta, 
strucle, makowce, bakalie, torty, pierniki, cukry 
i wszelkie wyroby wchodzące w zakres cukiernic
twa po cenach umiarkowanych.

•yrr.i '7*110 c m  ais S T

Wielka zabawa
chóru „Harfa”

Dziś, t. j. we wtorek 5 sty
cznia, w sali Kilińskiego o godz. 
8.30 wieczorem, T-wo Śpiewa
cze „Harfa” urządza jedyną w 
tym sezonie zabawę karnawa
łową, obfitującą w moc niespo
dzianek.

Zarząd Chóru zaangażował 
doskonały chrześcijański zespół 
muzyczny, klóry uprzyjemni 
chwile zabawowiczom — w smę
tnym pas-tanga, czy w innych 
szlofoksach i foxtrotach lub tań
cach wirowych.

Jak nam wiadomo, dla uroz
maicenia tej zabawy wystąpi 
znany już ze swych występów 
Chór „Harfa”, który w przer
wach tanecznych odśpiewa sze
reg doskonałych utworów świe
ckich. Sądzimy, że niewątpliwie 
szerokie sfery towarzyskie sko
rzystają z tej świetnej okazji w 
tym b. krótkim karnawale i wy
biorą się na tę dobrze zapo
wiadającą się zabawę Chóru 
„Harfa”, którzy odniosą miłe 
wrażenia, znając już zresztą 
głośne zabawy z poprzednich 
lat, urządzane przez to T-wo 
Śpiewacze, które zostawiło do
brą renomę.

Śpotykamy się dziś na zaba
wie „Harfy"! Wuka

Numer noworoczny
PA N I DOM U

Nowy Rok jest momentem,, 
kiedy najbardziej uderza nas 
szybkość mijania czasu, gdy 
snujemy refleksje na temat dni 
ubiegłych i wyciągamy wnioski. 
Art. M. Romanowej „Tempo 
życia a gospodarstwo domowe” 
w Nr. 1, 1937 r. dwutygodnika 
PANI DOMU zastanawia się 
nad związkiem coraz wzrasta
jącego tempa życia dzisiejsze
go z gospodarstwem domowym 
i dochodzi do wniosku, że tyl
ko przez prowadzenie racjonal
nej gospodarki w domu można 
uniknąć chaosu i zbytecznego 
pośpiechu. ’
Zagadnienie konieczności kształ
cenia kobiet w gospodarstwie 
domowym i konsekwencje bra
ku tej umiejętności przedstawia 
M. Siwicka z Paryża w żywo i
i barwnie napisanym art. „Umie
jętność gospodarowania i jej 
brak”.

Praktyczne • wskazówki dla 
gospodyń bardzo pożyteczne 
w okresie wzmożonego życia 
towarzyskiego, podaje Z. Czer
ny w art. „Gorące przekąski i 
przystawki z ciasta pólfrancus- 
kiego”.

Art. dr. J. Pągowskiej „Sen 
podstawą zdrowia” omawia zna
czenie snu i jego rolę* w regene
racji organizmu.

Art. „Wyjeżdżam! Co i jak 
zabrać z sobą?” opatrzony li
cznymi ilustracjami, mówi o 
właściwym sposobie pakowania, 
pozwalającym na przewożenie 
rzeczy w stanie nieuszkodzo-

Na fa l i  rad iow e j
Iwaszkiewicz o Chopinie 

VII wieczór z cyklu Pol. Radja
Rozmarzony, poetyczny Cho

pin posiadał jednak zdrowy, 
jędrny humor, trafny i bardzo 
inteligentny dowcip, który wzbu 
dził zachwyt wszystkich, począw 
szy od towarzyszy szkolnych, 
aż do najwytworniejszych sa
lonów paryskich. W listach Cho
pina roi się od bardzo trafnych 
spostrzeżeń, odnoszących się do 
różnych, ludzkich słabostek; czę 
stow kilku lapidarnych słowach

TM . . .  I I .  ............ . . I  I . T ' , -

Barbarzyńskie
p o l o w a n i e
Dnia 2 b. m. na posternuku 

P. P. w Bełchatowie zgłosił się 
Stelmaszczyk Antoni, zamiesz
kały w Bełchatowie i złożył si 
dła z drutu zastawione na po
lach majątku Bełchatów na zwie
rzynę przez Bodziaka Bolesła 
wa zam. we wsi Niwy Domie- 
chowskie, gm. Bełchatówek. Do
chodzenie w toku.

Ucieczka z aresztu
w Bełchatowie

W dniu 3 bm. o godz. 11.45 
zbiegł z aresztu miejskiego w 
Bełchatowie, w czasie wypusz
czania aresztantów do ustępu, 
więzień śledczy Sitkowski Śte 
fan, podejrzany o rozbój. Rzecz 
charakterystyczna, że ucieczki 
z aresztów bełchatowskich*zda- 
rzają się dość często.

Ostrożnie
z  o g n i e m

We wsi Łobudzice, gm. Buj
ny Szlacheckie w zagrodzie 
Wypycha Aleksandra wybuchł 
pożar od którego spaliła się sto
doła. Straty wynoszą 1.000 zł 
Przyczyna pożaru nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem.

Sporządzono 12 protokułów 
za przekroczenia administracyj
ne.

w Piotrkowie
MÓWIĄ ŻE... 

.. .część p racown ików  i kieri 
nilców j e d n e g o  z urzędów n 
b y ć  przen ies ien i niedługo.

nym i gotowych do dalszego 
użytku.

Felieton „Plotki z Anglii”, 
omawiający z humorem różne, 
nieznane ogółowi cechy codzien
nego życia w Anglii; „Mój mąż, 
władca i pan domu” — ilustro
wana humoreska; art. „O życiu 
uczuciowym dorastających”oraz 
wiadomości o normalizacji i no
wych wydawnictwach, podane 
przez Inst. Gosp. Dom. dopeł
niają treści interesującego nu
meru.

Pismo PANI DOMU jest do 
nabycia w większych księgar
niach, kioskach gazetowych 
oraz w Administracji — War- 
szawajj Nowy Świat 9.

oddaje Chopin doskonale с 
jąś sylwetkę, stwarzając z i 
świetną karykaturę. Karykat 
rysowane przez Chopina śv 
dczą o jego wielkim dowci
i bystrości obserwacji. Te v 
sności charakteru Chopina, 
pozór kontrastujące z jego v 
żliwym usposobieniem i che 
witą konstytucją fizyczną, С 
pełniają przecież doskonale 
łokształt postaci wielkiego k< 
pozytora. O nich to mówić 
dzie znakomity literat Jaros 
Iwaszkiewicz w VII wieczC 
z cyklu „Opowieść o Chopi«
— dnia 6 . 1. 1937 r. o godz’ 
21.00. W części muzycznej 1 
czoru wystąpi pianista Herl 
Sztompka, śpiewak Józef Kc: 
kiewicz i orkiestra symfonia 
Polskiego Radja pod dyrek 
G. Fitelberga, oraz profesor» 
Urstein.
Szopka OR—OTA dla dzii

W środę, dnia 6 styczniSi 
święta Trzech Króli o godzi’ 
15.45 wznowimy śliczną „Szj 
kę” Or—Ota cieszącą sję 
kim powodzeniem u dzieci 
dorosłych. Przesuną się zn 
przed mikrofonem postacie  ̂
na Twardowskiego, Ułana i b' 
gorzatki, Zyda i Chłopka, f 
skarza, Dziadka — odżyją 1 
wne, zapomniane piosenki 
dziarskie, to pełne sentymei1 
A więc uwaga dzieci: zapraS 
my was, wasze mamusie i t* 
siów na „Szopkę” w ś w i t  
Trzech Króli.

W świat bajki przeniesie * 
łych radiosłuchaczy audycja,^ 
rą nada Rozgłośnia Lwo^! 
dnia 9 stycznia o godz. l4 
Wszystkie dzieci znają zap* 
ne bajkę o Kopciuszku, ale 
razem posłyszą tę bajkę vv 
nej nieco postaci. Wszystko 
niej będzie lwowskie: niedô  
macocha, Kopciuszek, no >, 
czywiście... Szczepko i To 1̂ 
obrońcy nieszczęśliwych i f 
krzywdzonych.

• i
„Żartów moc wielka za pf

rubelka”
Oto tytuł audycji muzyc^ 

którą Poznań nada na fali of, 
no-polskiej we wtorek dn
o godz. 22.00. Audycję p1' 
gotowuje Stanisław Wasy^ 
ski. Na tle obyczajów lo, 
nych usłyszą radiosłucba‘ 
moc ciekawych dowcipów i 
skonałych żartów.

PRENUM ERATA miesięczna Dziennika Piotrkowskiego wynosi 
zł 3 00 z dostawą, kwartalnie 7 przesyłką zł

CENY OGŁOSZEŃ: 1-sza str. 1 wiersz mil. jednołamowy 80 gr, w tekście 60* 
Ostatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyraz. j

Redaktora i Wydawnictwo! Leopold Kujawski Drukarnia Krajowa”Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkiewicza


