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.* w. m-m 1 tam. atr. 6 tam. w te kie.
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aa. dla poezukujacycn pracy 10 gi.
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Lx termin druku i treso ogłoazet
admlnlatraeja nie odpowiada. P. FC O
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KSIĄŻĘ E D W A R D

Łódź piątek 18 grudnia 1936 r.

W I N D S O R PROKLAMACJA KRÓLA W SZKOCJI.

odpoczywa
w
zaciszu
Enzesfeldu.
Pani Simpson wyjechała z Marsylii do Egiptu?
WIEDEŃ, 18.12. — Książę Edward
Windsor korzysta ze spokoju, jaki zamko
wi Enzesfeld zapewnił rząd austriacki przez
zupełną izolację terenu i odpoczywa po
przejściach londyńskich.' Wszystkie wiado
mości o rzekomym przyjeździe pani Simp
son są sfabrykowanymi plotkami niektó
rych niesumiennych reporterów, którzy nie
mając dostępu do zamku usiłują fabryko
wać nowe sensacje.
Po południu b. król Edward grał w goi
ła aż do zapadnięcia zmroku.
Po kolacji-wyświetlono w jednej z sal
zamku amerykański film „Sequoia", które
mu książę Windsor przyglądał się z zain
teresowaniem.
Książę wyraził się w dniu wczorajszym
Wobec swego otoczenia, że.spokój panu
jący w zamku działa mu doskonale na ner
wy. Książę Windsor wybrał osobiście naj
skromniejszy .pokój w zamku na swoją sy
pialnię. Sąsiedni salon . umeblowany jest
w stylu Ludwika • XIV. Obok salonu znaj
duje sję biblioteka. Z'sypialni księcia roz
tacza się wspaniały widok na Las Wiedeń
ski.
Na polecenie księcia wynajęto dlań w

Oficjalne popiersie
k r ó l a Jerzego VI.

Kizbiihel (Tyrol) .willę Mac Cornac.-Willa „Antena" z Marsylii, po czym niezwłocznie
leży poza miejscowością i została przebu uda się do Luksoru.
dowana.
NAPIĘTNOWANE BAJKI.
WIEDEŃ, 18. 12. — W związku z liczny
mi pogłoskami o rzekomym zamiarze przy
bycia p. SimpŚon do Austrii, otoczenie ks.
Windsoru oficjalnie komunikuje, że pogło
ski te są zupełnie bezpodstawne. P. Simp
son nie ma najmniejszego zamiaru odwie
dzenia Austrii.
PODRÓŻ P. SIMPSON?
PARYŻ, 18.12. — Havas donosi z N o 
wego Jorku, iż jedno z wielkich wydaw
nictw amerykańskich zaproponowało księ
ciu Windsor za pośrednictwem lorda Bronlow milion dolarów za napisanie pamiętni
ków.
PARYŻ, 18.12. Havas donosi z Kairu,
że pani Simpson przybyć ma do Aleksan
drii w sobotę rano na pokładzie statku

Wszędzie grupa!
Zamknięcie szkól na Litwie.

RYGA, 18. 12. — Z Kowna donoszą: w
całej Litwie panuje epidemia grypy. Semi
narium duchowne i szkoły powszechne z
powodu masowych zachorowań są przewa
żnie zamknięte.

Dolar 5.28
Kurs oficjalny. Bank Polski kupował
dolary 5,28
funty
angielskie
26,00
franki szwajcarskie 121,40 (za 100), fran
ki francuskie 24,72, za liry włoskie płaco
no 24.60.

Szkocja jestt już obecnie ściśle związana z Anglią,, ale Szkoci widzą w królu ciągle
jeszcze swego udzielnego władcę. Toteż proklamacja nowego króla w Edlnburgu
odbyła się również według starego szkockiego ceremoniału i zgromadziła olbrzymie
I
•
rzesze mieszkańców dawnej stolicy.

Marszałek Czang • Hsue - LianoBaskowie

prosi o zawieszenie broni
LONDYN 18,12. Operacje wojsk nan
kińskich zmierzające do okrążenia Sian-Fu
skłoniły marsz. Czang-Sue-Lianga, obawia
jącego się żeby miasto nie zostało zbom
bardowane do wysłania depeszy do mini

stra wojny w Nankinie o przerwanie dzia
łań wojennych.
Do Nankinu ma przybyć w piątek" gen.
Czang-Sing-Yen celem rozpoczęcia roko
wań pokojowych.
^ *Ł;tim..*Jmm.«t

Aresztowanie burmistrza i kasjera
o

tyle

Mza udział w malwersacjach.

leniach, C

Gródek Jagielloński, 18. 12. — Na po
lecenie prokuratury funkcjonariusze l w o w 
skiego urzędu śledczego dokbnalisensacyjnych' aresztowań w'Gródku" Jagiellońskim
w związku z wynikami śledztwa w sprawić
tamtejszej panamy magistrackiej, ujawnio
nej po samobójczej śmierci urzędnika ma
gistratu, Rudolfa Mullera.
Aresztowani zostali: burmistrz Gródka
Jagiellońskiego Le Bouton, sekretarz ma

„• —

gistratu Ujejski i kasjer Wesołowski. .Are
sztowanych odstawiono tło więzienia śled
czego Brygidek we L w o w i e .
Jak w swoim czasie donosiliśmy, MOller-popełnił samobójstwo wraz z narzeczo
ną swego brata, Janiną Micykówną, w sa
mochodzie około Kulikowa. Sprzeniewierzo
na przezeń kwota wynosi kilkadziesiąt ty
sięcy złotych, przy czem w aferę mają być
wmieszani aresztowani.

Krwawe rozruchy w Lyonie.
Pochód przez miasto.
PARYŻ, 18. 12. — W Lyonie wydarzy
ły się rozruchy. Tłum demonstrował przed
lokalem, w którym odbywajo się zaiiiknięW Londynie sprzedają już oficjalnie za te zgromadzenie „Francuskiej Partii Ludo
wej"
pod przewodnictwem Doriota. Poli
twierdzone popiersie króla Jerzego VI.
cja interweniowała. Trzech policjantów oraz kilku demonstrantów odniosło rany. —
Odbiorn

mimo rozpaczliwych wysiłków

rannych,

Karetka pogotowia, odwożąca
zo
stała obrzucona kamieniami i, wedle zeznań
szofera, ostrzelana. Demonstranci zostali
rozproszeni przez gwardię lotną, lecz zebra
li się ponownie i przeszli pochodem przez
miasto śpiewając „międzynarodówkę".

SAN SEBASTIAN, 18,12. Radiostacja międzynarodową strefę w porcie barcelońpowstańcza donosi, że wojska powstańcze skim. Strefa ta miałaby objąć część portu,
zmusiły wczoraj rządowców do ucieczki na oddaloną od objektów wojskowych i była
szeregu odcinków. Wojska rządowe cofa by zaopatrzona w sygnalizację świetlną i
jąc się w kierunku Vadeperra Ijaen porzu flagi państw, kfóreby z niej korzystały, a
ciły 57- zabitych, 5 karabinów maszyno to celem zabezpieczenia przed atakami z
wych, samochód ciężarowy oraz znaczne powietrza. Strefa byłaby rodzajem wolnezapasy żywności i amunicji. Baskowie, po- . go portu, gdzie statki mogłyby zawijać bez
mimo wysiłków, które kosztowały ich 8 wszelkich opłat, przeładowywać i magazy
zabitych, nie zdołali przerwać frontu wojsk nować towary. Władze katalońskie oddają
narodowych.
,
ponadto do dyspozycji korpusu konsularne
go" odpowiedniej ilość sił zbrojnych, celem
„ N I K C Z E M N A KALUMNIA".
ochrony: strefy.,'Projekt ten. spotkał śię z
SALAMANKA 18,12.. Generał . Milian przychylnym przyjęciem korpusu konsulat
Astray przemawiając przed mikrofonem tu nego.
tejszej radiostacji, gorąco . zaprotestował
1500 FRANCUZÓW.
przeciwko oświadczeniu min. o Alvarez del
HENDAYE 18,12. Z Barcelony donoszą:
Vayon Radzie Ligi Narodów, w którym mi przybyło t u w dniu wczorajszym 1500 ocho
nister zarzucił powstańcom używanie ga tników z Francji..Ochotnicy są przeważnie
zów trujących. Generał domagał się, aby narodowości francuskiej lub belgijskiej^
Liga Narodów zażądała od Alvareza del
Vajo dowodu prawdy. Oświadczenie m i n i 
stra jest, zdaniem generała, „nikczemną ka
lumnią". Generał Milian Astray oświadczył
ze swej strony, że powstańcy mają dowo
dy, iż rząd madrycki usiłował fabrykować
P R O S Z K t OLA
gazy trujące.
D0ROSfeVO4]
ZNAKIEM FABRYCZNYM*]
MIĘDZYNARODOWA STREFA.
HENDAYE 18,12. Z Barcelony donoszą:
władze katalońskie zamierzają utworzyć

BOLACH
GŁOWY

zużywają

m i a i m u i i p r ą d u . J u t przy

ograniczniku

30 w a t t , zasilanie o d b i o r n i k a m o ż l i w e jest
przy jednoczesnym

Z więzienia na wyprawy złodziejskie. N
Ukarany strażnik*

o ś w i e t l e n i u pokoju

RADIO-REICHER
Łódź, ul. Piotrkowska

147.

PRAGA 18,12. Trybunał w Pilznie ska
zał na trzy lata więzienia b. strażnika w i ę 
ziennego, który wypuszczał na miasto po
wierzonych jego straży więźniów, a potem

- -

ss%

L O S

JXR.

1 3 0 , 0 7 7

padła wygrana SO tysięcy zl.

W A R S Z A W A , 18. 12. — W dzisiej 175403
dzielił się z nimi zdobyczą. Stał on się w
szym pierwszym ciągnieniu Loterii Klaso
5000 z} — 11228 183734 175032 '
ten sposób współuczestnikiem ponad 71 wej większe wygrane padły na następujące
2000 zł — 102086
kradzieży, 14 usiłowań zabójstwa i jedne numery:
1000 zł — 112590 134122 184844
go morderstwa.
« 500 zł — 8536 54808 65411 96623
50.000-zł-'—.130677
127696 130607 142772
20.000 zł — 144664 170789
10.000 zł —-10101 61515 75611 175026

Po uruchomieniu pierwszych polskich pouajów elektrycznych.
"~7'•rs23F

A

Skreślone pozycje w budżecie
na nowe awanse i etaty.

al*

A

W\
Br

Ą

•

Na zdjęciu widzimy pierwszą polską
wę, elektryczną.

Łódź,,18 grudnia. — W związku z ak
cją komisji międzyzwiązkowej pracowni
ków samorządowych o przywrócenie awan
sów i zatwierdzenje etatów, dowiadujemy
się, iż akcja ta nie ma żadnych szans po
wodzenia. Wobec bowiem opracowywania
preliminarza budżetowego na rok admini
stracyjny 1937'38 Zarząd Miejski w drodze
okólnika poleci} wszystkim wydziałom, u -

rzędom i przedsiębiorstwom skreślić kre
dyty, przewidziane na nowe stanowiska oraz na awanse pracowników.
'Kredyty personalne, w myśl tego okól
nika,winny być obliczone ściśle według sta
nu, istniejącego obecnie i to zarówno, jeśli
chodzi o liczbę pracowników, jak i posia
dane uposażenie.

Czy zostanie przywrócony dodatek szkolny
Ena,

lokomoty

na Kształcenie dzieci pracowników obu monopoli?
ŁÓDŹ, 18 grudnia.
Dzięki staraniom
Związków Zawodowych ZZZ w obu M o 
nopolach Państwowych został w stosunku
do wszystkich pracowników zniesiony z
dn. 1 grudnia rb. podatek specjalny.
Ponadto te same związki rozpoczęły
Remiza nowych elektrycznych lokomotyw warszawskiej Unii średnicowej. akcję w kieru.nku. przywrócenia pracowni

kom dodatku szkolnego na kształcenie
dzieci. Dodatek ten zniesiony został przed
trzema laty.
W wyniku tej akcji zostały na terenie
Monopolu Spirytusowego i Tytoniowego
przeprowadzone zebrania pracownjcze^^na
których uchwalono odpowiednie rezolucje.
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Nr
Klno-Teatr

Podwójny

Dziś premiera 1

program.

Podwójny

Pat i Patachon
Przejazd 2.
Poci. O 4

oraz

M I R

=

z

„Więźniowie*

Kino-Teatr

premiera!

^Film^sowieckiej produkcji pt.

Przyśpieszony pogrzeb obłąkanej.

r

RDRIR

Ostatni Poganin*9

Dziś)

K i n o - T e a t r ,

j a k o

program.

" Nocna wizyta na plenartli. Hi

Główna
Pocr. o

Podwójny

program

„MIŁOSC w CZOŁGU"

A Z

11 Listopada 16

oraz niebywała sensacja p.t.

f

,,CALK * . A$TO V TKA J%OWr £ tf 1bi&i.
v

Dzia poci. o 4

r

S I E R A D Z , 18. 12. — W tych dniach mi, tal; że musiano siją odrywać. Oględziny
nocą Michał Rusak z Wólki Dzierlińskiej policyjne nie wykazały nic nadzwyczajne
przybiegł do ks. proboszcza Charłupi M a  go, za wyjątkiem kilku odrapań. Po poro
lej, Pillicha, i oświadczył, że zmarła szwa- zumieniu się z władzami zezwolono na po
gierka jego, Marianna Kaczmarek, rzekomo chowanie zwłok,
chora umysłowo, i zaproponował, by zwło
Sprawa ta jednakże wywołała ogromne
ki natychmiast pochować na cmentarzu.
zainteresowanie wśród społeczeństwa, tym
Proboszczowi ta sprawa wydała się po bardziej, że zmarła, posiadając ziemię, ma
dejrzana, zawiadomił więc sołtysa i policję. jąc zamożnych braci, zmuszona b y l i cho
Gdy przyszło do obejrzenia zwłok, okazało dzić po uproszonym chlebie.
się, że wieko trumny jest zabite gwoździa

#

Tajemnica willi „Baruchówka"

Nieobliczalne wystąpienie r. Nilman
52

KUPUJESZ
ZDROWIE!

na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej,

miody wykolefenicc gangsterem. <•

ŁÓDŹ dnia 18 grudnia. Miasto nasze po zakładów „Hirszberg i Birnbaum.
Ż Ą D A J Ą C
TVLKO
uszone zostało sensacyjnym wyczynem ban
B. Budzyner, prokurent firmy „Z. Jaro
ŁÓDŹ, 18 grudnia. Wczoraj - w godzi
przez przewodniczącego, czy też spokojniej
„OLLA"
Jyckim, zakrojonym na miarę podobnych ciński" (Targowa 28-30) został w środ£
nach wieczornych odbyło się pierwsze po szych radnych. Przemówienia radnych so
zamachów ,,gangsterów" i „kidnapperów" po godz. 19-ej, po wyjściu z biura, w pod
siedzenie nowoobranej Rady Miejskiej.
cjalistycznych, w których ci ostatni stwier
amerykańskich.
stępny sposób zwabiony do taksówki przez
Posiedzeniu temu towarzyszyło ogro dzali, iż są jedynymi reprezentantami ro
osobnika, udającego jego kolegę, un i wersy
mne zainteresowanie. Galerie wypełnione botniczymi, radni narodowcy przerywali oW środę w godzinach wieczornych por
teckiego Jaszuńskiego, a będącego w rze
(to ostatniego miejsca. Radni zajęli miejsca krzykaml protestującymi. Pierwszy powa
wany został w tajemniczych okoliczno
w ten sposób, że w pierwszym rzędzie sie żniejszy incydent wybuchł między radnymi
czywistości Karolem Buchholtzem, techni
ściach 25-letni Binen Budzyner (6 Sierpnia
4 o - L I T N N e o {t W
w iI A D I Z I N I I
M C H O W I .
dzi od lewej strony dwóch bundowców, je Wajcmanem (Żyd. Blok. Zjedn.) a Miłokiem włókienniczym zamieszkałym przy ul
f»i*YK.
5 M O W O C Z F < N I « U *ZA,DZONVTH
l
ł ) ,syn przemysłowca łódzkiego, prezesa
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den reprezentant niemieckich socjalistów, chem i Szwajdlerem Janem (obaj Obóz Na
Dygasińskiego 6. Szoferem taksówki zao
jpólki Akc. „Z. Jarociński" i akcjonariusza
trzech socjalistów, jeden żyd I pięciu na rodowy).
patrzonej numerem bocznym 273 był Bełrodowców.
czyński (Składowa 3 0 ) . Auto w czasie za
Drugi Incydent został wywołany dekla
Loże prasowe wypełnione po brzegi. racją r. Mllmana (Bund) w sprawie zajść
machu miało numer zaklejony.
Wszyscy wyżsi urzędnicy na swoich miej na uniwersytetach.
Zwabionego do taksówki B. Budzynera
scach.
Odczytanie deklaracji tej spotkało się z
ogłuszyli paru uderzeniami
zakneblowali
O godz. 19 min. 10 posiedzenie otwo gwałtowną reakcją Obozu Narodowego,
mu usta i zawiązali oczy, po czym wywie
rzył prezydent Godlewski, obok którego za który nie pozwolił na jej dokończenie.
źli go z Łodzi do Andrespola (gm. Oałkóstołem prezydialnym zasiadł przedstawiciel
Przewodniczący stwierdził, iź deklara
wek) gdzie ukryli go w willi „Baruchów
W tych dniach Zarząd Miejski in. Pabianic ne beda
a pod zastaw wekslowy przy i
2p
n
Urzędu Wojewódzkiego nacz. Jellinek oraz cji przyjąć nie może,
gdyż zawiera ona wypłacił już wszystkim zwolnionym z robót czycielflcn. Szczegółowych informacyj udziela ka" stanowiącej własność rodziców Henowiceprezydenci Kozłowski i Pączek.
treść polityczną nic nie mającą wspólnego publicznych bezrobotnym w liczbie 1140 osób sekretariat zrzeszenia i w . lana 1
cha Barucha (Traugutta 11). W porwaniu
Po zagajeniu posiedzenia r. Kowalski z obradami Rady Miejskiej i ogłasza posie uchwaloną przez Rade Miejską jednorazową
WIZYTACJA W STRAŻY.
uczestniczył również Stefan Olszewski, i l u
odprawę
zlnlową
w
ogólnej
wysokości
13.500
W
tych
dniach
przyjechał
do
Pabianic
In
Kazimierz (Obóz Narodowy) odczytuje de dzenie za zakończone.
złotych. Sezonowcy przy wypłacie podzieleni spektor Związku Straży Pożarnych Rzeczypo sarz, zamieszkały na Radogoszczu przy ul.
klarację
w sprawie Gdańska.
W czasie.obrad wpłynęły jeszcze wnio dostali na kilka kategoryj, zależnie od wiel spolitej Polskiej z Warszawy p. Milewski w Zielonej 25.
V / deklaracji tej Obóz Narodowy stwier ski Obozu Narodowego w sprawie urucho kości posiadanych rodzin i Btosownle do te towarzystwie inspektora wojewódzkiego stra
Porwawszy i ukrywszy B. Budzynera,
go otrzymali odprawę w Kranie, od 9 do-19 ży ogniowej p. Kuli. Powiadomiona o przy
dza, lż wszelkie dążenia w kierunku przy
mienia
kilku kuchen .
łączenia Odańska do Niemiec spotkają się dla bezrobotnych na krańcach miasta 1 wzłotych. Jak wiadomo, uchwała Rady Miej jeździe wizytatorów straż zarządziła pró domorośli gangsterzy zwrócili się do jego
z ostrą i należytą reakcją całego Narodu sprawie udzielenia odprawy tym robotni skiej mówi p wypłaceniu bezrobotnym Je bny alarm. Po upływie 3 minut Pabianicka ojca z żądaniem okupu w kwocie 500 t y l .
szcze drugiej raty w sumie 13.500 złotych, Straż Ogniowa stawiła sie w komplet!*' na
Eolskiego.
kom sezonowym, którzy nie będą otrzymy na który to wydatek komisja budżetowa Za miejsce zbiórki. Zn sprawność wizytatorzy złotych, przesyłając ponad to list pisany
do matki własnoręcznie przez porwanego.
Następnie Rada powzięła na wniosek wać ustawowych zasiłków. Wnioski te j a  rządu szuka w budżecie miasta pokrycia. wyrazili straży pochwałę.
Powiadomione b porwaniu władze śled
frakcji PPS 1 Klasowych Związków Zawo ko niezgłoszone w trybie przewidywanym Jak ta sprawa zostanie załatwiona i czy woZAPALIŁY SIE SADZE W KOMINIE.
W dniu Wczorajszym w domu przy ulicy cze wszczęły energiczne dochodzenie i, po
dowych uchwały: ustalającą ilość wicepre regulaminem nie zostały poddane pod ob gólc będzie załatwiona na korzyść sezonowców — okaże najbliższa przyszłość.
Pułaskiego 3 zapaliły się sadze w przewodzie siłkując się podsłuchem telefonicznym, do
zydentów na trzech i wysokość uposażeń, rady.
KREDYTY DLA DETALICZNEGO
kominowym. Wydobywający się z otworów
które w ogólnych sumach przedstawiają
Wrażenia ogólne z pierwszego posie
KUPIECTWA.
kominowych 1 pleców gęsty dym wypełnił prowadziły do pochwycenia Karola Buch
się jak następuje: dla prezydenta zł. 2072, dzenia są różnorakie.
holtza oraz Stefana Olszewskiego.
Jak komunikuje nam zarząd Zrzeszenia sień, korytarze i klatkę schodową domu.
dla wiceprezydentów po 1230 zł. dla ławni
W każdym razie zasadnicza różnica Kupców I Przemysłowców Chrześcijan w Pa
Zaalarmowana straż ogniowa po upływie
Ci, w ogniu krzyżowych pytań, zeznali
uzyskało dla zaledwie kilku minut przybyła na miejsce 1
ków po zł. 23 za posiedzenie.
zdań między dwiema największymi frakcja bianicach, stowarzyszenie
resztę
szczegółów, dotyczących porwani".
swych członków kredyty w Panku Związku
Oba te wnioski uchwalone zostały gło- mi PPS i Klasowymi Z w i ą z k a m i a Obozem Spółek Zarobkowych Oddział w Łodzi, przy ogień zalała wodą.
Policja natychmiast wyjechała autami do
NARESZCIE DZIECI SA DOŻYWIANE
isami socjalistów, „Bundu" i żydów prze Narodowym, oraz prowokujące zachowa czyni kredyt nie może być mniejszy od zło
Andrespola, gdzie uwolniła porwanego Bu
NALEŻYCIE.
j e m głosom Obozu Narodowego.
nie się niektórych radnych żydowskich ka tych 100, a większy od zł. 1.000 przy 2-ej kat.
dzynera i aresztowała pozostałych człon
Dzięki
usilnym
staraniom
Zarządu
Miejskie
W czasie dyskusji nad tymi wnioskami że przypuszczać, i e Łódź będzie świadkiem handlowej. Pożyczka spłacana będzie w 4 go akcje dożywiania dziatwy szkół powszech ków bandy Belczyńskiego 1 Barucha.
kilka razy dochodziło do incydentów, któ niejednego obfitującego w incydenty po ratach półrocznych w wysokości 1/4 kredytu nych udało się doprowadzić do pomyślnego
Wszyscy zatem gangsterzy są pod klu
z tym jednak, że spłata jednej raty nie mo
re jednak były w porę likwidowane, czy lo siedzenia Rady Miejskiej.
że być mniejsza od zł. 100. Kredyty udzlela- stanu. Obecnie wszystkie dzieci niezamo czem, śledztwo ustali stopień winy każde
żnych rodziców, zakwalifikowane do akcji do
go z nich.
1
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- 1 . -Ki. m i i czasopismu, zatadał kategorycznie zwrotu
jtńca, syna zamożnych rodziców, spowino
co
2
dzień.
W.
len
sposób
pal
wa waconego blisko z rodziną Budzynerów.
kolonii dla Niemiec, grożąc, i e w przeciwnym razie
Łódi, 18 grudnia. — N i a l . Piotrkowskiej, n i Lekarz pogotowia miejskiego przewiózł go do fzpl- Niemcy pozostaną, nadal ogniskiem niepokoju w znalazła należyte rozwiązanie.
Stryj Henocha Barucha żonaty jest z jedną
JAKIE WINNY BYĆ UBEZPIECZENIA
| wprost domu nr 11, wpadło pod tramwaj 35-lrtnli tala zapasowego. Peraonalii nieznajomego nie udało Europie,
SPOŁECZNE?
Lucji Misinkiewirft, zamieszkała przy ul Południo ale ustali-, wobec tego, iż jest on nieprzytomny,
(—) Sytuacja w Chinach nie zastała Jeeacse w y
z sióstr porwanego Binema Budzynera. Ba
W niedzielę, dnia 20 bm. w sali Uniwersy ruch więc był w rodzinie tej uwalany za
wej 47. Nieszczęśliwa doznała silnego uderzenia W
— W lakładarb „Widzewskiej Manufaktury" dziś jatalona. Czang-Kal-Szek Jest jesieza internowany
potylice oraz ogólnego potłuczenia. W stanie bardzo rano paa tranamiayjny pochwycił rękę robotnika )•'< w Sian.Fn. Wojska nanklńskie powoli otaczają, Siea- tetu Robotniczego przy ulicy Traugutta 8 p.
•iężkim przewieziono ja karetka pogotowia do s/pi- zefa Millnsklego, lat 20, zamieszkałego prty ul. Po Fu, Na czele rządowej ekspedycji karnej slangi gen. Cichowicz z Warszawy wygłosi odczyt n. t. bliskiego krewnego i doskonale znał tryb
..Idea ubezpieczeń społecznych".
życia Budzynera.
Orientował się poza
ala iw. Józi fa.
granicznej 31. Milinski doznał skomplikowanego po* Hoing-Czln.
CO NAS PO PRACY ROZWESELI.
(—) Has I m r n , który dotyrhrzii walczył i woj
Dotychczas nie natalono, czy był to przypadek, łamania prawego przedramienia, zdołał jednak tira.
tym doskonale w możliwościach finanso
Kino Oświatowe, ul. Gdańska, „Dziewczę wych Budzynefów oraz wiedział, te mat
skami włoskimi, zlozyl bron.
tować alf od śmierci.
/y tez aamach aamobójczy,
Hiszpanii
(—) P. Marian Jankowski zottał mianowany wi z obłoków", z udziałem słowika
— Obok domu nr 5 przy u l . Piotrkowskiej r a .
Ofiarę wypadku umieszczono w szpitalu Ubezpie
ka porwanego, jako nadzwyczaj nerwowa,
Jose Mojika.
•
cewojewoda -, białostockim.
•libt nieznany mężczyzna w wieko około lat 50. czała! Społecznej.
Nowości, ul. Kościuszki — „Kochany ło da się steroryzować w nieobecności męża
(—) Bada Ministrów zaakceptował, projekt ustawy e Izbach Lekarsko - Dentystycznych. Poza buz" z Anny Ondra w roli tytułowej.
przebywającego za granicą.
tym Rada uchwaliła projekt ustawy o przedsiębior
Szybka akcja policji, stanowiąca swe
stwach świadczenia niektórych nalug, tj. przedsięgo rodzaju rekord sprawności, doprowadzi
bioratwach: 1) ochrony mienia, 2) detektywów pry
watnych, 3) świadczenia usług w sprawach paszpor
ła do błyskawicznego pochwycenia bandy
Stan pogody w Łoazl.
ŁÓDŹ, 18.12 —
Zakrzewska i Libi- i zasnęli o świecie bożym zapomniawszy. towych i wizowych, 4) pośrednictwa w zawleranin
ŁÓDŹ, 18. 12. — Dziś o godz. 9-ej rano porywaczy.
małanństw, 5) pośrednictwa w zakresie urządzania
izewski poznali się przed rokiem i odtąd
Przykre jednak było przebudzenie po przedsięwzięć rozrywkowych. Projektowana ustawa temperatura wynosiła 4 stopnie powyżej ze
Staną oni wszyscy przed sądem za por
yidywali się dość często. Oświadczył jej że tak czarownej zabawie, bo oto okazało się, uzależnia
prowadzenie wymienionych przedfię- ra, w ciągu nocy ubiegłej minimalna ciepło wanie, szantaż i groźbę zabójstwa.
est kawalerem i, że się z nią ożeni.
że Libiszewskiemu skradziono portfel z 68 biorstw od pozwolenia władzy administracyjnej dru. ta wynosiła plus 2 stopnie.
Ciśnienie barometryczne wzrosło do 755ONDULACJA trwała łparatem elektrycz
glej Instancji.
Uważała się już za szczęśliwą narzeczo zł. i zapalniczkę.
(—) Najbliższe posiedzenie plenarne Sejmu ro milimetrów, zapowiadając poprawę pogody.
|ią, aż razu pewnego zniknął jej z oczu.
Nie było
również w mieszkaniu Za
' Wiatry południowe i południowo-wscho nym i parowym. Ceny gwiazdkowe. , M .
siało zwołane na wtorek 22 bm.
Postanowiła go odszukać i wtedy do- krzewskiej.
Kiedy wyszła nikt nie wie
Łęcki, Zgierska 32, tel. 239-11.
(—) Sprawa kasacyjna Piotra Grzes&oi*kicgo w dnie.
viedziała się, że jest jut żonaty. Zaczęła dział.
Sadzie Kasacyjnym została odroeaona na druga p o 
nu robić wymówki.
On gwałtownie ją
Liblszewskl zrozpaczony z powodu tej łowę atyrania.
(—) Sad Okręgowy w Łodzi skarał wczoraj za
nzepraszał, błagał o przebaczenie, a uzy- straty, zaskarżył obie partnerki wesołej
działalność komunistyczna: Stefana Misiue/ki na
.kawszy. postanowił je uroczyście uczcić. ucztv do sądu.
S lat, Libe Hollzównc i Jutc/a Paasinl na 4 lata, JnUmówili się wieczorem u jej przyjaciół
Janinę Ogińską sąd od winy uwolnił, ska Szylinga na 3 lata więzienia.
:i Ogińskiej. Przyszli o oznaczonej porze natomiast Natalię Zakrzewski
której
(—) Dzia rozpoczęła aię w ramach „Policja dla
ŁÓDŹ, 18.12. Maria Kern, pielęgniar sem piec się zepsuł w lej mleszakaniu
: bratem I zabawa trwała aż miło przez kil podczas rewizji policja znalazła zapalnicz bezrobotnych" zbiórka odzieży i wszelkich datków
ka,
mieszkała dwa lata u p. Kępińskich, ja trzeba go było wystawić.
na
ulicach
1
po
domach.
;a godzin.
kę Libiszewskiego, karaną już przedtem,
ka sublokatorka. Płaciła regularnie komor
— Przyszła zima a ja bez pieca.
Do
Po tym obaj kompletnie już pijani po- skazano na 6 miesięcy więzienia.
W DNIU 7 listopada br. około godz. 7-ej ne, lokator zaś płacił za jej światło i wodę. 4-ej po południu leżałam w łóżku, bo Się
, cładli się jeden na łóżku, drugi na kozetce
Oskarżona zapowiedziała apelację.
Tymczasem p. Kern straciła posadę i bałam wstać tak było zimno. Nie mogłam
wiecz. przy ul. Podmiejskiej 16, zostałam
Dr med.
/
wytrzymać i musiałam podać
pobita przez dwóch mężczyzn i kobietę, nie mogła płacić już za mieszkanie. Zale w końcu
l a MteftC ogloszeft
głości
ciągle
rosły.
Część
ich
uregulowała
sprawę
do
sądu"
— zeznaje przed sadem.
wtedy przechodził policjant i mężczyzna
redakcja nie o d p o w i a d a
W końcu
rozmyśliła się jednak i na
proszeni są o podanie swego adresu do sprzedawszy meble, ale sytuacja nie wiele
powrócił
sie, polepszyła.
dzień przed rozprawą dzwoniła do Kępiń
„Echa", Żwirki 2 pod „H. H."
Położnictwo t choroby
kobece
Gdy upłynęło kilka miesięcy, a ona mi skiego ( w międzyczasie wyprowadziła się
Bałuck Rynek 3
5 ZŁ. TRWAŁA ondulacja piękne fale i gru mo to nie miała posady, została pewnego od niego) żeby się porozumiał z jej adwo
Choroby w e n e y c z n e mocz ople: o w a
telef.
148
80
be loczki z gwarancją. Wykonuje zakład dnia bez światła i wody. Wszczęła awan katem, bo ona chce sprawę umorzyć.
irakórne
przyjmuje od 4—7 wlecz.
turę.
Ten się jednak nie zgodził.
fryzjerski, Główna 33.
i-go S i e r p n i a 2.
T e l e f o n 118-33
Nie pomogły tłumaczenia p. Kępińskie
Sąd stanął na stanowisku, że postępo
przyjmuje o d 9—12 i 3 — 9
wiec"
Dr med.
UNIEWAŻNIAM weksel dany panu Julia go, że przecież trzymając ją darmo w mie wanie p. K. było słuszne i od kary go uwol
w niedziele i ś w i ę t a o d 9 — 1 2 . w p o Ł
nowi Kinasowi, zam. Kątna 24, płatny 20 szkaniu, nie może
jeszcze płacić za nią nił.
światła i wody.
grudnia 1936 r. Z. Nyga.
P. Kern była stanowczo zbyt wymagają
położnictwo i choroby kobiece
Wymówił
jej
mieszkanie.
cą
sublokatorka
i za to też musi teraz po
pac
cbor. seksualnych w e n e r y c z n y c h
Piotrkowska 9 9 ,
Uciszyła się na jakiś czas, ale tymcza- kryć koszty sądowe.
i skórnych (włosów)
tel. 2 1 3 - 6 6 .
A n d r z e j a
2 tel. 132-28.

ZYCIE PABIANIC

Sezonowe/ otrzymali odprawę zimowa
w granicach od O do 19 zł.

ZDRADLIWY PAS TRANSMISYJNY.
KRONIKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

i t

ł k n

1

Twardy sen w cudzym mieszkaniu.

4 stopnic ciepła.

Żałosny koniec uczty.

Nie mogła wytrzymać
Pretensje sublokatorki.

u

S.

G A W I Ń S K I

H.

KLACZKOWA

|Dr. med. Henryk Ziomkowski

Dr

K L I N G E R

przyjmują od a - 11 i od 6 — 8 wiecz.

Dr med.

NiB%riaż$Ki
ość.chor. wenerycznych, s k ó i Ł ycb i eskaaaloycb

i N D R Z E J \

5 .

telefon 159-40

orzyimuje od 8—11 rano
w niedz. i święta

ad 5—9 wiecz
• > ~ C pp.
l

p r z y m j . c o d z . o d 10—12 t o d 5—8 p o p o ł

rzychodn a Wenerologkzna
l e c z e n i e chor. w e n e r y c z n y c h
i skórnych

ZAWADZKA 1 , telef. 122-73
c z y n n a o d 8 r. d o
Dla

9

dla

A

Psów

lek. wet. M. A. Reicha

Odsortsltat

Zakład Zooiogicznjj

117- a

(róg Zamenhofa ) tel. 175-77.

O. F O L K 1*1 I M A

P o r a d a 3 z ł . 5 ZŁOTYCH trwała ondulacja w dyplomo
wanym zakładzie Wólczańska 167.
poczekalnia.

wiecz.

pań oddzielna

G W I A Z D K Ę

Ł ó d ź , A n d r z e j a 7 ( p r z y P i o t r k o w s k i e j ) t e l . 124 76
p

Dr med.

1ARHOWICZOWA
choroby skórne 1 weneryczne
M o n i u s z k i

2

teł . 1 6 6 - 3 5

Oodz. przyjęć 8—9 4—7 po poł.
T

LEKARZ-DE

S.

WATNICKA

iii Kaoift
(Róg-

TY3TA

rawske
igo 65, tej. 17.-

Lubelskiej), tront 1 piętro,

p/zyjmyje od g. 9 do 1 w p o ł . i Qd 3- '

ZAGINĄŁ piesek, ratlerek brązowy. Odpro
wadzić za wynagrodzeniem Abramcwskiego 38, m. 47.
TRWAŁA ondulacja 5 zł. 100 proc. gwa
rancji aparatami: elektrycznym, powietrz
nym i pajpwym. J. Pjjdleśny, Nawrot 543. i

psy

o 1e c a t

s'am»kie i angorokie k o t k i , k a n a r k i krajowe
i harceńskie, m a ł p k i , p a p u c i i papużki, p t a s z k i 1 r y b k i egzo
tyczne. Duży wybór klatek dla k a n a r k ó w i p a p a i e k , g o ł ę b i e
r a s o w e , p i e r n i k i S j i r a t t z a dla psów, karmniki dla o g r o d o w e g o
ptactwa i t. p.
F a c h o w o z e s t a w i o n a mieszankę lako pokarm dla
k a n a r k ó w i p a p u ż e k . W y p y c h a n i e wszelkiego r o d z a j u p t a c t w a i t. p .
F A C H O W A OBSŁUGA.
CENY
MSKIŁ
rasowe,

Str. 3

,, E C H O "

Nr. 351

Czy tutaj palił
D O M Y

Rewia czołgów na śniegu.

żony?

Z B R O D N I .

M A K A B R Y C Z N E

W S P O M N I E N I A .

rzeć to miejsce
niesamowitych zbrodni.
„Czy to rzeczywiście tutaj znaleziono ko
W starej ślepej uliczce paryskiej, w Im
ści?" zapytują właściciela restauracji. „ A
passe Ronsiii, w piętnastej dzielnicy, znaj
w tym piecu palił swoje żony?" zapytują
duje się mały domek, napół zakryty konara
inni. A potem zasiadają do stołu i zjadają
"ii samotnego drzewa. Rzadko kiedy zabłą
z apetytem smaczne potrawy.
ta się jakiś obcy człowiek w tę okolicę. W
Dom na skwerze La Bryere nr 3 w po
Parterze tego domu pewien nauczyciel mu
bliżu ulicy Pigalle wygląda bardzo spokój
>'!<i udziela lekcyj gry na fortepianie, na
nie. Wewnątrz wisi tabliczka: „Mieszkanie
piętrze mieszka pewien nieznany młody
do wynajęcia!" Nowoczesny komfort, cie
P°cta i pisze wiersze, których nikt nie drupła woda, łazienka, centralne ogrzewanie.
*"J - Na tym samym piętrze, pewnego dnia
Mieszkanie to zajmowała literatka
Hera
* r. 1910 znaleziono zwłoki zamordowane
Mirtel, a właściwie pani Bessarabo ( b o
t° rzeźbiarza Adolfa Steinheila, w parterze
tak się naprawdę nazywała i pisała artyku
^Pa jego teściowej, pani Japy. Aresztowa
ły i książki o matriarchacie. Pewnego dnia
"o żonę zamordowanego rzeźbiarza, ale uzamordowała w łazience swego męża, po
*olniono ją po sensacyjnym procesie. Dzićwiartowała jego zwłoki, włożyła potem
•'aj nikt nie mówi więcej o niewyjaśnionej
pokrajane kawałki
do kufra i udała się z
zbrodni.
nim w towarzystwie
córki na Dworzec
Na ulicy Aubry le Boucher, pod nr 4, o Wschodni, ażeby nadać kufer pod sfingo
kilka kroków od bulwaru Sebastopolskiego wanym adresem. W kilka dni później are
Wajduje się między salonem fryzjerskim z sztowano obie kobiety. Pani Bessarabo do
pompatycznym szyldem
„ A r t 'et beaute"
(Sztuka i piękność) a skromną księgarnią
"•aly hotelik. W tym hoteliku, zabił pewne
8° wieczora w r. 1913 anarchista Liabeuf
Policjanta i usiłował zabić 6 innych, którzy
chcieli go aresztować. Uzbroił się on w skó
rżane paski, zakończone stalowymi gwoź
dziami. Walka trwała godzinę i policjanci
odnieśli straszne rany. Wkońcu zdołano obezwładnić Liabeufa,— który stracony zo*tał w kilka miesięcy potem gilotyną. Miesz
kańcy tego domu wspominają do dziś ze
Zgrozą tę straszną walkę.

Paryż, w grudniu.

2

e

stała 20 lat ciężkiego więzienia, jej córka
(z pierwszego małżeństwa) Paula Jacąues
została uwolniona.
Ulica Madagaskar leży w środku dziel
nicy ubogich, nr 12 arrondissement. W do
mach mieszkają robotnicy i podurzędnicy.
W jednym z tych skromnych mieszkań 17
letnia Violetta Nozieres dala swojemu ojcu
dwie paczki, białego proszku,
mówiąc:
„ W s y p to, ojcze, do wody,
to dał mi le
karz. To ci z pewnością pomoże!" Ojciec
po kilku dniach umarł. Violettę Nozieres aresztowano. Dzisiaj mieszka w mieszkaniu Fragment z rewii jednostek austriackiej broni pancernej, która odbyta się w W i e 
dniu na świeżym śniegu.
rodziny Nozieres pewna przekupka, han
dlująca jarzynami. Nie pamięta ona już, co
tutaj zaszło przed 2 laty.
Balzac pisał raz: „Ulice i domy Paryża
to są jak żywi ludzie. Są takie, w których
człowiek czuje się w złym towarzystwie i
nie może w nich mieszkać i takie, w któ
rych czuje się dobrze".
Na koIqnii pod Kurytybą (Brazylia), w
Kościołów takich w polskich parafiach
W . Z.
której mieszka 250 rodzin Polaków, w y  jest wiele. Są one dowodem, że w Brazylii
kończono wspaniały kościół murowany, w o ile gospodarka jest dobra a chodzi o
stylu gotyckim. Kościół powstał z dobro sprawę dobrą, można wszystko zrpbić bez
wolnych składek ofiarnych parafian.. Pro uciekania się o pomoc pieniężną do Polski,
boszcz, kś. Wiślińskł cieszy się wielkim gdzie wielu jest bezrobotnych i biednych
poważaniem i szacunkiem wśród swoich pa ludzi. Uroczystego poświęcenia kościoła
rafian i całą duszą i sercem służy im porno dokonał arcybiskup kurytybski ks. Attico
cą, opieką i radą.
Euzebio da Rocha.

Emigranci polscy •
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budują kościoły na obczyźnie.

Wiry na Dalekim Wschodzie.

teczka !• pnriaciiłki

W Gambais, na drodze
do Houdanu,
toi ładna restauracja, nosząca poetycką
'•azwę „ A u grillon du feyer"
(Świerszcz
za kominem), otoczona rozkosznym ogro
dem, ściana lokalu jest wyłożona czarno
białymi kafelkami, stoły są nakryte biały
mi obrusami, potrawy
smaczne i tanie,
trunki należycie chłodzone. Atmosfera re
stauracji jest przyjemna. Ale przed kilku
laty znany donżuan nazwiskiem
Landru
Przyprowadzał tutaj swoje
przyjaciółki,
depcząc im czułe słówka do ucha, a ta sa
lta kuchnia, w której sporządza się dzisiaj
rtaczne potrawy, służyła ostatniemu Sino
brodemu jako krematorium. Jeszcze dzisiaj
Wędrują ciekawi pielgrzymi, ażeby obej

Wiarołomna
żona ofiarąnek,szatańskiego
planu.
W.Raciborzu na Śląsku Opolskim do
30-Ietni Jan Groeske. Saganowa umó

J

szło db strasznej zbrodni.
W rannych godzinach lokatorzy domu
nr 5 przy ul. Węglowej spostrzegli kłęby
dymu, wydobywającego się z mieszkania
rodziny Sagaaów, o czym powiadomili na
tychmiast póffćję, przypuszczając, że cho
dzi o nieszczęśliwy wypadek. Po wyważe
niu drzwi, zauważono w łóżku nieżyjącego
już 61-letniego Sagana, który zatruł się
Lrazem, żona jego, Matylda dawała jedynie
słabe oznaki życia i niebawem zmarła.
Śledztwo w tej tajemniczej sprawie w y
kazało niezwykłą zbrodnię. Okazało się
bowiem, że Saganowa, która była o 20 lat
i nlłodsza od swego małżonka, żyła z nim
niezgodzie i wkoncn,,

S|

Chińskie wojska w swoich charakterystycznych nakryciach głowy 1 watowanych mun
durach.

P I E N I Ą D Z i SERCE
Powieść

STRESZCZENIE.
I li Adam Gorzeńiiki zrzekł *ie pretensji do mi
lionowego spadku po ojru na rzecz nielubianej ma
cochy i postanowił „MII, jako inżynier, zapracować
"a życie.

— No, więc moźebyś wytłumaczył
swój postępek bodaj mnie bo jeżeli świat
nazwiecie idiotą chociaż ja jedna będę mo
gła cię bronić. Ja! Rodzona siostra twego
ojca! Ja chcę, żebyś mi wytłumaczył przy
czyny takiego postępku!
Adam Górzyński milczał, jakby namyś
łając się, co ma odpowiedzieć osobie, któ
rej nie mógł i nie zamierzał lekceważyć.
Aż wreszcie rąbnął krótko:
— Nie mogę.... Tak postanowiłem, tak
musi być, a co powie świat — to mnie
nie obchodzi, jak zresztą nigdy mnie nie
obchodziło. A wytłumaczyć się nie mogę
nikomu.

wipółczema

— Ciociu — przerwał szybko Górzyń
ski. — Daję cioci słowo honoru, źe tp nie
jest brak zaufania....
Starsza pani pokiwała głową.
— Mój kochany! Zawszem była Junina z twego postępowania, więc m;gę ci
powiedzieć tylko to, r«m i Adeli zresztą
mówiła: dziwię ci się, ale nie potępiani, bo
wiem, źe to, co zrobił.ś zrobił:s z jakichś
szlachetnych pobudek.
— Czy ja wiem...? — tr. u':"ął C f l rzyński, czego już hrabina nie dosłyszała.
— A gdzież ty się wybierasz? Bo w i
dzę, że się pakujesz?
— Jadę.... objąć posadę — wykręcił
się Górzyński.

— Ależ....' skądże znowu! Bedę praco
Hrabina Grotkowska Dodniosła głowę. wał...

— Jeżeli wpadnę w tarapaty, to będą
takie tarapaty, wktórych nie nadweręża
się nazwiska — pomyślał z uśmieehem,
wspominając ostarue słowa, ciotki.

• * •
W tej właśnie chwili woźny wszedł
do gabinetu dyrektora Lotariusa:
— Pan Sobek.... — zameldował, w y 
trzeszczając oczy ze strachu.
— Proś!
— Witam kochanego pana, proszę sta
dać, zapalić papieroska — zasypał przy
byłego potokiem słów, jakby chciał go oszołomić serdecznością przyjęcia.
Bo tak i było rzeczywiście.
Wojciech Sobek jeszcze trzy lata temu
był komisarzem policji śledczej, ale dla
niewiadomych nikomu względów służbę
opuścił i założył sobie prywatne biuro wy
wiadowcze. To znaczy, dostarczał materia
łu takim, co się chcieli rozwieść, albo ta
kim, co sobie wzajem pożyczali pienią,
dze. Innych funkcyj nie wykonywał zdol
ny kandydat na Sherlocka Holmesa, bc da
wni koledzy z policji wyręczali go w tym
aż nadto sprawnie. Niemniej jednak zyskał
sobie opinię i renomę ta>ą, że prowadził
wywiady dla wszystkich banków w War
szawie.
— Kochany panie Wojciechu — zagaił
wreszcie dyrektor Lotarius. — Prosiłem pa

-

W zbrodni tej miał pomagać jej kocha

— T a ! ta! ta! Będziesz pracował! — na do siebie, choć sprawa jest tak ważna,
przerwała z uśmiechem starsza pani. — Je że j a powinienem iść do pana...
steś młody, masz prawo Być szaławiłą,
— Wolne żarty, panie dyrektorze... —
jak wszyscy Górzyńscy za młodu. Chodzi uśmiechnął się detektyw.
mi tylko o to, żebyś nie nadwerężył na
— Ja nie żartuję — przerwał poważnie
zwiska, jeśli wpadniesz w jakieś tarapaty. Lotarius. — Chodzi mi o ratowanie ban
Lepiej od razu daj mi znać. No', dowidze ku. Sprawa przedstawia się następująco:
nia, bo pół dnia czasu zajął mi już tendziś przed godziną zjawił się tu młody Go
twój postępek..
rzyński, syn hrabiego Stefana i oświad

Gdy już umilkł dudniący głos ciotki i
ucichły jej człapiące kroki, Górzyński spój
— Ha! To ci mogę przyrzec, ale... nie rzał na walizki, uśmiechnął się i wzrok
mogę ci darować, że straciłeś dla mnie jego wybiegł przez okno na dachy domów
i dalej.... w przestrzeń..
zaufanie.

— Gdzie?
Hrabina Grotkowska wpatrzyła się u — To.... w okolicach Łodzi. Ciocia nic
Ważnie w bratanka. Wydał się jej w tej
chwili tak podobny do tego „kochanego zna...
— Cóż to za posada?
despoty" świętej pamięci brata, że machnę
— Trudnoby mi było wytłumaczyć
ła ręką.
— Przysłała mnie tu Adela, żebym cię Taka inżynierska robota....
— Aha! Więc będziesz pracował w
prosiła o zgodę, a
»
swoim
fachu?
— Droga ciociu, nie mówmy o tym
— No.... oczywiście.
Więcej, bo to ponad moje siły. Jeżeli cio
Hrabina Grotkowska zamyśliła się.
cia tak łaskawa, owszem może ciocia wy
— Ha! — rzekła wreszcie.
Niech
świadczyć i mnie wielką przysługę: niech
ciocia wpłynie na panią Górzyńską, żeby ci Bóg- pomaga, mój chłopcze. A jak bę
nie wycofywała tego kapitału w całości i dziesz w potrzebie, tu pamiętaj, źe do sta
odzazu z banku. Poczciwy Lotarius był rej ciotki, jak w dym...
Zrozpaczony, źe to rozbije mu bank.

r

postanowiła go zamordować.

wiła się z nim, że po zaśnięciu męża otwo
rzy przewód gazowy i w ten sposób zgla
dzi niewygodnego jej małżonka; sama uda
wać miała chęć samobójstwa, umówiwszy
się, że Groeske przyjdzie rano i uwolni ją.
Kochanek jednak stchórzył i w oznaczonym
czasie nie przybył wskutek czego Sagano
wa poniosła śmierć.
Cała sprawa wyszła na jaw dzięki przy
padkowi. W dniu strasznej tragedii Groes
ke napisał karteczkę do swej kochanki, do
nosząc, że nie może przybyć do niej w oznaczonym czasie.
Groeske przyznał się następnie, i ż na
mawiał Saganowa do popełnienia zbrodni,
za co sąd skazał go na 12 lat więzienia i
utratę praw obywatelskich na 10 lat.

ką rolę i
żadną. Jak się dowiem to się
będziemy liczyć. Dowidzenia!
t

ROZDZIAŁ D.
Lando zatrzymało się.
Górzyński był już pewien, że jadący
tym starożytnym pojazdem starszy pan ma
zamiar podwieźć go. Ale, nie spiesząc się
bynajmniej szedł dalej. W pewnej chwili
starszy pan zagadnął grubym głosem:

czył mi, źe zrzeka się praw spadku. Pan
— A możeby pan wolał ze mną, niż
zna tę sprawę niewątpliwie z gazet. Otóż,
tak
piechotą?
moim zdaniem, i to jest zdanie wszystkich
Górzyński podziękował i wsiadł.
chyba zdrowo myślących ludzi, syn ma
Ruszyli.
prawo dziedziczyć po ojcu nawet wteo"y,
—
Dokądże pan tak spieszy, jeżeli wol
kiedy ojciec, kierowany nie wiadomo jaki
no
zapytać?
— zagadnął właściciel poja
mi względami
zdu, któremu widocznie nudzTlo się jechać
— Rozumiem, rozumiem. Niech się
w milczeniu. — Bo widzę, źe pan nietu
pan streszcza...
tejszy.
— Chodzi mi o to, żeby się pan do
— Proszę bardzo — odparł Adam uwiedział, dlaczego młody Górzyński zrzekł
przejmie. — Niech pan jednak nie weźmie
się praw do spadku. Jeżeli dzięki pańskim
tego za impertynencję, ale jedyny kieru
informacjom, ja będę mógł utrzymać kapita
nek mojej drogi, to przed siebie.
ły Górzyńskich nadal—daję dwadzieścia ty
— No, tak! Wiadomo, że nikt nie idzie
sięcy na stół — plus koszty, jakie pan po
za siebie, ale — jakiż to cel piękny, dla
niesie. Zgoda?
którego warto człapać po błocie w takie
— Zrobię, cg się da — odparł po na
roztopy?
myśle Sobek. — Ale muszę panu zazna
— Szukam pracy....
czyć, że to nie jest sprawa dla mnie.
— Pracy? Na wsi? Na przednówku?
— Dlaczego? Właśnie dla pana! Do — zdziwił się stary szlagon. — Czemuż
tychczas wywiązywał się pan z podobnych nie w mieście? Chyba nie szuka pan zaję
spraw doskonale.
cia fizycznego?
— Trudno mi odpowiedzieć na tyle
— Ale tym razem mam do czynienia
pytań od razu — uśmiechnął się Górzyń
z tą cholerną arystokracją, .do której sam
ski. — Istotnie może się to panu wydać
nie.wejdę, bo z moją gębą, mógłbym t y l 
dziwne, ale tak jest. Szukam pracy, wszy
ko być arystokratą, ale nie mogę być
stko jedno jakiej, nie w mieście, a na wsi.
gościem arystokratów. Ale.... nie odma
Dlatego na przednówku, bo mi tak wypa
wiam. Jeszcze dziś siądę i pomyślę, co się
dło,
j .- •
w tym kryje ?
— Hmf — zasępił się starsry pan i da
— Panie Wojciechu! — zawołał z en lej jechali już w milczeniu.
tuzjazmem Lotarius. — Ile panu będzie
Ziemia wyzierała już z pod śniegów
potrzeba na pierwsze wydatki?
wyjątkowo tego roku obfitych i późnych,
drogi były rozmiękłe, a w powietrzu czuć
Detektyw pogardliwie machnął ręką.
było wiosną. Dzień cały wskazywał na to,
— Mam gdzieś pańskie pieniądze. To źe zima, jak mówią na wsi. „skręciła
D. c. n.
jest sprawa, w której pieniądze grają wie! kark"
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W tych dniach odbyło się wa'ne zgrortiadzenie wojewódzkiego zrzeszenia Zw.
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Wojewódzkie
zrzeszenie posiada 10 oddziałów'i prowa
dzi m. i. „Dom Pracy Dobrowolnej", ..Pry
watną 1-roczną Szkołę
Przysposobienia
Kupieckiego",
„Dom Matki i Dziecka",
7 świetlic dla bezrobotnych, 2 przedszko
la, 5 ś-wietlic przedszkolnych, w okresie
zaś wakacyjnym — 3 półkolonie dla 1146
dzieci. N o w y zarząd stanowią: pp. prze
wodnicząca — Zofia Dziekońska, wiceprze
wodniczące — Helena Baryszowa i Maria
Statlen - Jędrzejewiczowa, sekretarka —
Zofia Kociszewska, skarbniczka - - Irena
Dachertowa; członkinie zarządu: M. Aleksandrowiczowa, J . Czarkowskn, M. Kicrnlkowa, O. Lisowska, St. Rutkowska, H .
Siwicka.

*

*•

W dniu 19 bm. Muzeum Techniki I Prze
mysłu otwiera salę imienia protektora mu
zeum Prezydenta R. P. prof. I . Mościckie
go. Muzeum zamierza w ten sposób uczcić
20-lecie założenia Chemicznego Instytutu
Badawczego. W sali tej zgromadzone zo
staną dokumenty, ilustrujące prace nauko
wo - techniczne prof. Mościckiego z cza
sów Jego pobytu w Szwajcarii, gdzie był
asystentem na uniwersytecie Frybufskim,
z okresu jego pobytu we Lwowie oraz pra
cy w Warszawie na terenie Chemicznego
Instytutu Badawczego. Uroczystość otwar
Cia tej interesującej sali zaszczycić ma swo
ją obecnością Prezydent Mościcki.

*

«

*

W listopadzie umieszczono w rodzinach
zastfpeiycn na rachunek Wydziału Opieki
Społecznej 8 dziewczynki I 17 c!i|opców.
Poza tym oddano do rodzin rzemieślniczych
na wyszkolenie fachowe trzech chłopców.

*

**

Księgarnia wydawnicza Mi.hała Arcta
obchodzi w roku bieżącym 100-lecic swe
go istnienia. Firma powstała w roku 1836
w Lublinie, w r. 1887 została przeniesiona
do Warszawy. N a czele firmy stali kolejno:
Stanisław Arct, bratanek jego — Michał
Arct, Zygmunt Arct 1 obecnie Stanisław
Arct, brat Zygmunta. W ciągu 100-!ecia
swej działalności firma M . Arct wydała ob
szerny eykl „Książek dla wszystkich", sze
reg słowników językoznawczych oraz kil
ka obszernych wydawnictw, pjświęconych
historii sztuki.

*

**

W związku z fSO-letnim jubileuszem ist
nienia wodociągów w Warszawie, wszyscy
pracownicy tego przedsiębiorstwa, którzy
pracują ponad 10 lat, otrzymali specjalne
gratyfikacje. Osobom, pracującym ponad
10 lat, wypłacono 25 procent, ponad 15
lat — M proc., ponad 20 lat — 75 proe.,
i wreszcie ponad 25 lat — 100 proc. miesięewyeh poborów.

Złodziefsiti

eksportowa

;

J. WOOD
Niespodzianka.
Pan Livinstone wrócił z miasta i nie
śmiało zapukał do żony. Spełnił co do j o 
ty liczne jej polecenia i chciał zdać sprawę
z tego, jak się z nich wywiązał.
Wszedł na palcach do „sanktuarium",
gdzie królowała znakomita powieściopisar
ka, której miał zaszczyt być małżonkiem.
Pani Livtnstone siedziała za biurkiem
we wspaniałym swym gabinecie. Przed nią
piętrzyły się stosy książek, czasopism i ry
sunków. Była pogrążona w głębokim za
myśleniu nad, wyjątkowo powikłaną sytua
cją swych bohaterów. Oparła czoło na rę
ce j zniecierpliwionym ruchem
wskazała
mężowi krzesło.
Usiadł zrezygnowany na brzeżku kana
py, gotów bez szemrania czekać choćby do
wieczora.
Rozumiał przecież, że żona jego, powo
?ana do wyższych celów,
inne ma prawa,
niż zwykłe śmiertelniczki i uważał za zu
pełnie naturalne, że i on i cały dom są nie
podzielnie na jej usługi.
— A więc, Ryszardzie? — ozwał się
po dłuższym czasie niski głos o władczym
brzmieniu.
, Pan Liyenstone ocknął się z zadumy, w

D r a m a t n a sławie.
niebezpieczna ślizgawik:a.

Z Brzeżan donoszą:
Na stawie brzeżańskim w okolicy Gaiku
ślizgały się Tymońską Anna, lat 10, córka
Jana, Kowalska Anna, lal 9 i jej siostra O l 
ga, lat 6 i pół wszystkie i Gaika. W pew
nym momencie pod Anną Tymońską i Ko
walską załamał się lód i obie wpadły do
wody. Olga Kowalska pośpieszyła na ratu
nek tonącym i również znalazła się pod lo
dem.
Przechodząca w krytycznym momen
cie obok tego miejsca
niejaka Parańska
Hawrylo usiłowała ratować dzieci, ale
i
pod nią załamał się lód. Wszystkim toną

Ofiara egoistycznego narzeczonego. • * '
Z Sambora donoszą
Niecodzieiią tragedię duszy kobiecej,
która powodowana litością do kochającego
ją nad życie narzeczonego, dopuściła się
ciężkiego przestępstwa— odsłonił niezwy
kle ciekawy proces, który toczył się w wy
dziale karnym Samborskiego sądu okręgo
wego. Na ławie oskarżonych zasiadła 23-!e
tnia absolwentka seminarium nauczyciel
skiego w Sanoku Helena Kubrakiewiczów
na, która jako kierowniczka agencji poczto
wej w podsamborskim Kalinowie, działa
jąc na szkodę interesu publicznego i prze-

Teatru Miejskiego — ae studia na wystawie
22.45—23.00 Muzyka i płyt

6.30
6.35
650
7.15
7.25
8.00
8.10
11.30

SOBOTA, 19 G R U D N I A .
Rusiyn.
Pieśń poranna
Gimnastyka
Muzyka a płyt
Dziennik poranny
Programy lokalno
Audycja dla szkól
Przerwa
Audycja dla szkól

11.57 Sygnał czasu i hejnał a Krakowa
12.03 Koncert zespołu Pawia Rynasa
12.40 Dziennik południowy
12.50 Programy lokalne
13.00—13.30 Przerwa dla Krakowa
13.00—14.30 Prierwa dla Warszawy, Lwowa Lo
dzi
14.00—14.30 r. /, m v . i d l * Katow|e, Poznania, To
runia i Wilna
14.30 Słuchowisko dla dzieci pt, „Gwiuzdko Marlinii"
— u Lwowa
, ,
16.00 Wiadomości gospodarce*
15.15 Programy lokalne
16.lt Koncert orkiestry A. I d i i h . i h i
Z \rakowa
17.00 Koncert soliMow
17.50 Przegląd wydr.-wnirtw
18.00 Pogadanka aktualna
18.10 Wiadomości sportowe
18.20 Programy lokalne
18.50 Pogadunka aktualna
19.00 Audycja dlu Pniaków za granica
19.30 Koncert rozrywkowy — z Wilna
wice i
nadają audycje lokalne)
2030 Nowości literackie
19.50 Programy lokalna
.'O. t i Dziennik wieczorny '
19.55 Karol Maria Weber — pogadanka
20.55 Pogadanka aktualna
20.05 Przerwa
20.10 ..u „ I m strzelec" — opera K. M . Webera — 21,00 Muzyka taneczna malej orkiestry . It.
21.30 Audycja muzyczna — aa Lwowa
akt 11 i I I I — "ansmiij.i a Lipska
W przerwie o g. 20.55: Dziennik wiaeznrny 22.00 „Wesoła syrena"
22.30 !• „ i , i • 11 fortepianowy
i Pogadanka aktualna
22.00 .. V i złotym ganku" — obracek i powieści 23.00 Programy lokalne
23.30—0.30 Program lokalny dla Lodzi
Deotymy pt. „Panienka z okienka"
22.15 Recital fortepianowy
ŁÓDt,
lak Raszyn, oraz:
22.45—23.30 Programy lokalne dla W wy i Lwowa
7.25 Pare Informacyj
7.30 Program na dzlł
ŁÓDt,
juk Ranyn,
or*$t
7.35 Muzyka e płyt — z Warszawy
13.00 Godzinu tańców — płyty
12.50 Muzyka z ptyt
14.57 Łódzkie wiadomości giełdowe
15.15 Koncert reklamowy
15.16 Koncert reklamowy
J5.40 Polki, oberki, mazurki — płyty
15.40 Jak spędzić święto?
15.55 O wszystkim po troszku
15.45 Kobiece imiona w piosence — płyty
17,15 Koncert Tow. Śpiew. im. Moniuszki z towa 16.00 Polki, oberki, muzurki (d. c.) — płyty
18.20 „Profile łódzkich poetów" — ze studia na wy
rzyszeniem orkiestry — ze studia na wystawie
stawie (audycja literacka)
13.06 Poradnik sportowy lokalny
23.00 Muzyka tuncczna z płyt — z Warszawy
111.10 D. c. koncertu < I n n u im. Moniuszki
19.40 Fragment
teatralny w wykonaniu
artystów 23.30—0.30 Koncert życzeń

Rutyn,

Liii

z towaru

Pierwszy zakup
indyków w powiecie
zadowolił zarówno firmę eksportową, któ
ra orzekła, źe towar wyhodowany przez na
szych rolników jest lepszy
aniżeli w in
nych powiatach województwa i co ważniej
sze, że rolnicy w liczbie 63 przekonali się
że przez własne Kółka Rolnicze można prze
prowadzić organizację
zbytu produktów
rolnych, których handel pozostawał dotych
czas w rękach drobnych lecz jakże drogich
dla rolnictwa pośredników.

której był pogrążony i zerwał się na równe
nogi.
— Auroro! — zawołał — wielki za
szczyt na nas spada, postałaś wybrana nie
mai jednogłośnie prezesów ą „Związku k o 
biet piszących".
— Wiedziałam, że moja kandydatura
usunie w cień wszystkie inne.
To wszak
jasne.
— Oczywiście, Auroro.
— .Mam już gotowy plan powieści, z
którą wypadnie mi wystąpić wobec nowej
godności. Zaćmi ona wszystko, co kiedy
kolwiek do tej pory u nas napisano. Akcja
toczyć się będzie w Maroku, Algerze i na
Saharze. Prosić cię zatem będę, mój drogi,
byś niezwłocznie wyruszył po niezbędne
mi materiały.
— Jakto zdumiał się oszołomiony mał
żonek.
— Pojmujesz chyba,
że muszę mieć
szczegółowe opisy obyczajów i zwyczajów
miejscowych. W podróży zwolniony bę
dziesz z obowiązującej cię tutaj jako mego
, męża rezerwy. Przeciwnie, musisz, RyszarI dzie, nie bacząc na wstręt, który cię napeł
niać będzie, dotrzeć do wszystkich spelu
nek i najbardziej podejrzanych
lokali.
Znam twoją obowiązkowość i spokojna je
stem, że dla mnie wywiążesz się z zada
nia.
— Dotąd zawsze robiłem, co mogłem.

p

— Nie mamy czasu do tracenia, gdyż
dziś w wywiadzie przez radio
zapowiem
już powieść. Dowiadywałam się o okręt.
Odpływa pojutrze. Jutro więc wyjeżdżasz.
Poleciłam pannie Luizie, by nabyła potrzeb
ną ci w afrykańskim klimacie garderobę.
— Będę gotów, Auroro.
Pani Livinstone zadzwoniła. Zjawił się
stąpający bez szmeru kamerdyner.
— Proszę, by panna Luiza zgłosiła się
dr* mnie, gdy tylko wróci.
Po czym skinieniem ręki dała znać mę
żowi, że audycja skończona.
Pozastawszy sama znakomita autorka
sięgnęła po pióro,
lecz natchnienie sta
nowczo ją opuściło. Siedziała nad niepoka
laną bielą papieru.
Raz po raz rzucała okiem na tykający
na kominku zegar, a oblicze jej pełne dla
bliźnich majestatu, wyrażało w tej chwili
najpospolitszą,
ani trochę nieopanowaną
irytację.
— Gdzie ta Luiza?
Istotnie Luiza przepadła. Minęło całych
trzy godzjny, odkąd wyszła.
Nagle wbrew panującej w domu pani
Livinstone nienaruszalnej etykiecie, drzwi
je; gabinetu otworzyły się gwałtownie
i
bez
zameldowania a nawet bez p u k a n i n
wbiegła młoda Francuzka.
Zanosiła się od
łkania i drżącą ręką
pokazywała otrzymaną wiadomość. Siostra

cym pośpieszyli z pomocą Wasyl Hudyk i
ojciec tonących Wasyl Kowalski. Wyrato
wali oni najpierw Tymońską Annę, a na
stępnie Kowalską Olgę. Kowalski dowie
dziawszy się, że pod lodem ject jeszcze je
go córka Anna stracił przytomność i był
by również utonął, gdyby nic natychmiasto
wa pomoc Chudyka i Efroima Orgiela. W
międzyczasie nadbiegła matka Kowalskich,
która weszła na slaw. I pod nią również
załamał się lód. W rezultacie i ją uratowa*
no. Utonęła tylko Olga Kowalska, której
zwłoki po pewnym czasie wydobyto.

Szloch na sali sądowe].

RADIO-KĄCIK*

zadowolona

• Z Białegostoku donoszą:
Na terenie powiatu został zorganizowa
ny zakup indyków w Małej Brzostowicy i
Jarmoliczach.
Indyki zakupywała firma eksportowa z
Białegostoku płacąc po 90 gr. za 1 kg ży
wej wagi.
Ta stosunkowo niezła cena pociągnęła
do miejsca zakupu drobnych rolników z kil
ku sąsiednich gmin, skąd zakupiono ogółem
około 6*00 sztuk indyków na kwotę około
2500 ił.

mm

Człowiek rozsądny nie zastanawia się dna,
głupia i — co najważniejsze, prze
wcale nad pospolitymi objawami życia, bywanie w pani towarzystwie jest t y l k j
gdyż k» i tak do niczego nie prowadzi. niepotrzebną stratą czasu. I w ogóle nic
Weźmy chociażby taką dziedzinę, jak fałsz lecę na panią, dajże mi więc pani święty
Ody zaczniemy się ,w nią wgłębiać, gdy spokój i poszukaj sobie na kit><> inneg)
będzjemy doelekać, analizować, dojdzie idioty.
my do wniosku, że w gruncie rzeczy wszy
Koledzy biurowi, zamiast pracować, la
stko jest fałszem i wszyscy są, mniej lub częliby się wyzywać na pojedynek, nikłby
więcej, ale jednak są — fałszywi.
bowiem do nikogo inaczej nie mówił, jak
— Pani dzisiaj ślicznie wygląda — mó tylko „per kretyn", „denuncjant", „ i d i o t a "
wi człowież uprzejmy do pierwszej lepszej „małpa zielona" i tp. Koleżanki biurowe
spotkanej znajomej, myśląc jednocześnie: dowiedziałyby się „wszyscy wiedzą", że
ten stary, paskudny, babsztyl zamieni się pali się ona czy inna do swego szefa, że
daje mu obiecujące oierty, które szef z
niedługo w sklep z kosmetykami, a mimo
to jest odrażający. Ale ponieważ jest czło pogardą odrzuca, że w ogóle powinna się
wiekiem uprzejmym mówi jakiś banalny raczej znajdować na Tramwajowej, niż w
komplement, byle tylko sprawić bliźniej „porządnym biurze".
przyjemność.
Żony zaczęłyby masowo popełniać sa
Ile razy żony pytają mężów:
mobójstwo. Aktorzy wzajemnieby się powystrzeliwall, właściciele konkurencyjnych
—• Kochasz mnie jeszcze?
— Nad życie — odpowiada' z emfazą sklepów wytruli, słowem w krótkim czasie
nifiż I jest fałszywy, jak co trzeci weksel świat zostalhy zdziesiątkowany. Życie sta
łódzki, gdyż właśnie myślał o pewnej śli łoby się coraz nieznośniejszc, słowem - •
cznej blondynce, z którą zamierza zdradzić jak to dobrze i przyjemnie, że is<n "je fałsz
na świecie.
żonę w najbliższą niedzielę.
Często wśród znajomych słyszy się -a
ORNAT.
ki dialog :
19-Ietni Franciszek Ornat z braku inne
.— Jesteś moim przyjacielem?
go zajęcia postanowił zająć się złodziej
— Ach jak możesz w ogóle o to py stwem,. Wyobrażał sobie — lekkomyślny
tać?
młodzieniec — że złodziejstwo, to lekka i
Takie pytania i odpowiedzi słyszy się przyjemna praca, a tynlczasem przekonał
bardzo często. Jeszcze częściej zapewnia się, że jak do każdego Innego fachu ,tak
jący i zapewniany robią wszystko, co w i do złodziejstwa niezbędne jest wyszkolę
ich mocy leży, aby „przyjacielowi" pod nie.
stawić nogę przy najbliższej okazji;
Naiwny Ornat wyszedł na ulicę Cegieł
Ale — nie należy się temu wszystkie nianą, by rozpocząć złodziejską karierę.
mu dziwić. Są to rzeczy zupełnie normal Upatrzył sobie zamożnie wyglądającego
ne, zupełnie ludzkie i kto wic, czy nic le Zbigniewa Taraśkiewlcza I w pewnym
piej, że jest tak właśnie. Tak, jak czło jak mu się zdawało: dogodnym momencie
wiek njc może żyć bez jedzenia, tak samo wsunął rękę do kieszeni jego palta. Taras
nic do pomyślenia jest normalne, spokoj kiewicz jednak poczuł od razu łapkę nie
ne życie bez pewnej dozy fałszu. Wyobra zgrabnego, przytrzymał najpierw ją, a na
źmy sobie, jakby świat wyglądał, gdyby stępnie całegq. Ornata i oddał go w ręce
nagle wszyscy ludzie zaczęli mówić samą policji.
tylko prawdę. Życie stałoby się nie do
Sąd Grodzki skazał Franciszka Ornata
zniesienia, wszyscy chodziliby stale zde na dwa miesiące aresztu.
nerwowani, wściekli, nastrojeni morderczo
i 11 • Jerzy Krzecki.
w stosunku do swych bliźnich.
Nawet w takich niewinnych sprawach,
jak kino, wyzbycie się fałszu dałoby fatal
ne rezultaty. Ot, spotyka jakaś dam* zna
jomego:
i
*|V .r
P I Ą T E K , 18 G R U D N I A
— Panie Władeczku, pójdzie pan dzi
15.00 Wiadomości gospodarce.
siaj ze mną do kina?
. 15.15 1'rogramy lokalna
I oto zamiast normalnej, fałszywej od f 16 lś Uozojowa a chorymi —
Lwatffc — $
rlf>,3fl 'Krnieert malej orkiestry
Itr' '
P
powiedzi:
— Bardzo chętnie, z prawdziwą przy 17.00 K r a j cygar i trzciny cukrowej — fclli-un zr
Lwowa
jemnością — Władcczek czy Kaziczek wa )7,l.-> Programy lokalne
li prosto z mostu:
17.50 W iudomośc i sportowe ogólne
•—•O, nie — moja miła. Nie wybiorę 17.56 Poradnik sportowy
się. Po pierwsze nie mam ochoty na kino, 10.06 Programy lokalne
10.30 Dialog Platona pt. „Tragedia Sokratesa" ,
po drugie szkoda mi pieniędzy, aby je wy 19.15 Z im- m i po kraju
dawać na panią, po trzecie jest pani nud- 19.49 Przegląd prusy rolniczej — a Wilna (Kato

Polskie indyki dla Anglików.
Firma

debiut,

.Radio — ofwarfu szlak
— na §zcr©M $wiai'\

jej, ukochana, najdroższa siostra śmiertel
nie zachorowała.
Drobne jej dzieci są na
łasce sąsiadek. Musi niezwłocznie, dziś je
szcze, jechać do Francji. Zakupy wszyst
kie załatwiła.
Pani Livinstone,
rzeczniczka najdalej
idfcych zasad humanitarnych, stanęła na
wysokości zadania, aczkolwiek brak panny
służącej, w dodatku w czasie nieobecności
męża był czymś w rodzaju katastrofy.
— Rozumiem cię i zwalniam. Spodzie
wam się, że śpieszyć się będziesz z powro
tem.
Luiza, pełna wdzięczności przypadła do
kolan swej pani.

* **

kraczając swą władzę, przywłaszczyła so
bie z kasy pocztowej kwotę 684 zł. i re
wolwer służbowy.
Zeznania oskarżonej
miały przebieg
wręcz dramatyczny. Do winy się nie poczU
wa i wśród nieustannego szlochu opowia-s
da dzieje swego nieszczęśliwego narzeczeń
stwa. Góralczyka, który był z zawodu kie
rownikiem budowlanym w Krakowie, a vi
Sanoku odbywał służbę wojskową— po
znała na dancingu. — Już wtedy oświad*
czył jej, że jeżeli nie zechce wyjść za nie*
go zamąż, to
strzeli sobie w leb.
Te groźby popełnienia samobójstwa w ra
zie niepowodzenia miłosnego, wypowia
dał Góralczyk, który był naturą dziwacz*
nie sentymentalną — ustawicznie. W i a d o 
mość o otrzymaniu upragnionej posady, o
którą starała się przez ośm miesięcy, przy '
jęła z nieopisaną radością. Radość tę jeddnak zamąciło oświadczenie narzeczonego,
że nie przeżyje rozłąki. Góralczyk przybył
do osk. na 1-dniowy urlop do Kalinowa.
Pobyt Góralczyka w Kalinowie był dla niej
jednym pasmem udręki.
Przez cały cza.
błagał ją o porzucenie posady i jakby dla
wywarcia swej presji,— przedłużał swój
pobyt. Po kilkakrotnym wprowadzeniu ją
w błąd co do swego wyjazdu przyszedł
wieczorom drugiego dnia na pocztę, napi
sał kilka słów pożegnalnych i w pewnej
chwili porwawszy leżący w kasie pocztow t ł rewolwer służbowy* pywiadzial „Chcę
byśmy jeszcze kilka dni pożyli a poniewa*;
jn nie nuim pieniędzy,— więc weź pienią
dze z kasy!".
Jak długo mogła opierała się tej suge
stii, ale w końcu,
kiedy Góralczyk sam
wziął pieniądze z kasy, uległa pod w p ł y 
wem litości do tego nieszczęśliwego czło
wieka i zgodziła się na wszystko. Uciekła
razem z nim w nocy z Kalinowa, skąd r o z '
poczęli eskapadę przez Lwów do Krakowa,
gdzie Góralczyk zastrzelił się w hotelu, a
Kubrakicwiczównę aresztowano. Zeznania
świadków odciążyły znacznie osk., t r y b u 
nał po uwzględnieniu okoliczności łago
dzących wymierzył jej karę 10 mics. w i ę 
zienia z zawieszeniem na dwa lata, oraz za
sądził na zwrot zabranych poczcie 648 zł.

Wtem wzrok jego zatrzymał się nal
zgrabnej sylwetce opartej o balustradę mło
dej kobiety/Widocznie źle znosiła podróż
morzem, gdyż dd tej pory nie opuszczała
kajuty. Widział ją po raz pierwszy, a jed
nak coś jakby znajomego uderzyło go W
jej postaci.
Zaciekawiony stanął przy niej. Młoda
osoba, jakby na to czekała, jednym ruchem
odwróciła się i rzuciła mu się na szyję.
Była to Luiza.
Bezgrzeszny, poprawny małżonek stra'
cił mowę i skamieniał.
— Kocham pana!
Od dawna o panu
marzę i śnię. Patrzeć nie mogłam na pan3
niewolę. Ten dostojny dom londyński i°
grobowiec, a żyje się przecież tylko raz!
Pan Livins<One powoli wracał do sie'
bie. Uśmiech, z początku nieśmiały, roz
promieniał stopniowo jego oblicze.
— Luizo! Po raz pierwszy patrzę H
ciebie. Tam nie przyszło mi to do głowyśliczna jesteś i rozkoszna! Ach, jakąż cu
downą miałaś myśl!

Ubrany w niepokalaną biel garnituru,
pan Livinstone przechadzał się nerwowym
krokiem po pokładzie, spoglądając co
chwila przez lornetkę na coraz to wyraź
niej już widoczny brzeg afrykański.
Morze było jedną gładką niezmierzoną
taflą szafiru. Mewy, towarzyszące okręto
wi, wdzięcznym lotem przecinały błękit nie
ba.
* **
Cisza niezmącona królowała dokoła,
Pani Livinstone prędzej śmierci sif
ale sercem pana Livinstone targał niepo
kój. Czy potrafi zadowolić żonę?
Jedzie spodziewała aniżeli depeszy:
„Auroro, już nie wrócę. Po materiaiy
sam jeden w świat nieznany, krańcowo od
pojedź
sama. Luizy też nie wyglądaj".
mienny. Doorawdy zbyt trudne ma przed
sobą zadanie.
* Tłum. KW.
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Przydzielenie boiska

Finał sprawy Kwiatkowski — Jutkowiah.

Towarzystwu
Nauczycieli Wychowania flzyczncgfi
Towarzystwo Nauczy.' u Wychowania k z powyższym prezydent miasta Mikołaj Go

Kulisy pracy

4

menaJs(?ra

,W Sądzie Okręgowym w Warszawl? od;':<'» sic sprawa, obfitująca w szereg niomenktkóre odsłaniały ulisy fabrycznych klubokserskich stolicy.
Ze skargą o zniesławienie przeciwko red.
Janowi Erdmanowi wysapił b. trener „SkoW Kwiatkowski. W redagowanym przez J.
''imana dodatku sportowym ukazał się s-ze
« aitykulów, atakujących ostro działalność
'-ntri Kwiatkowskiego.
Podstawę do artykułów dało aresztowa
nie boksera Jutkowiaka, syna emigrantów
Piskich, zamieszkałych we Francji, gdzie
,'uikowiak jako bokser zawodowy zyskał so
bie sławę pod pseudonimem „Pol-Jut".
;,

iP

1

Jutkowiak, sprowadzony przez Kwlatwiklcgc do Warszawy na „sparrlng-part^ ' a " dla bokserów „Skody", miew.kał u
Kwiatkowskiego, który wyzyskiwał w sposób
Btzwzglcdny biednego reemigranta.
Doprowadzony do ostateczności
lutko*iak zabrał Kwiatkowskiemu walizkę i unra
"le I uciekł.
l(,

N

Sicocly.

Na podstawie doniesienia zatrzymany zo
stał przez policję.
Wówczas to red. Erdman poruszył w swym
artykule niesłychane
metody Kwiatkow
skiego.
Na wczorajszej rozprawie zeznawał w cha
r«-kterzc świadka obrony komisarz policji,
Bula. Zeznał, że przesłuchiwał
|uikowia!;a
po aresztowaniu.
Zrobił on na komisarzu wrażeni? .doro
S P O R T W K I v, K U S Ł O W A C H BAWEŁNA.
słego dziecka". Bezradność życiowa boksera
Nototvmia z dnia 17 grudnia.
była uderzająca. Został on też uwolniony od
— Lekkoatletyczny międzypaństwowy mecz k o  [ strzostwo klasy A odbedaie sie w czasie Męt Boże
zarzutu kradzieży.
Nowy Jork: loco 12.75, styczeń 12.10, luty 12.15,
biecy Polska — Niemcy, ,, organizację którego P.Z. go Narodzenia kilka spotkań o mistrzostwo k l . !>
Wśróci świadków zeznawał również b\'y L.A. zwrócił się do Ł ó d z k i go Okręgowego Związku
— B. mistrz Polski wagi cieikiej, Erwin Stibbe, marzee 12.15—16
prezes warsz. OZB., prokurator Lcnlcwski Lekkoatletycznego, odbyt się ma 15 sierpnia.
Liverpool: loco 6.93, grudzień 6.69, styczeń 6.67,
nie zerwał »e sportem bokserskim. Caynny jest on
który stwierdził, że Kwiatkowski do swego
Co do męskiego meczu lekkoatletycznego z Niem obetnie jako trener drużyny pięściarskiej U liny. luty 6.68
klubu „Skoda", w werbunku posługując sie caml, którego termin wyznaczono na 21—22 sierpnia, Pięściarze Wimy poczynili pod jego opieka duie po
Egipska (Sakell,): loeo 10.19, styczeń 9.63, ma
posadami, ściązał tylko- renomowanych już PZLA pragnął urządzić ton mecz w Poznaniu, ale stępy.
rzec 9.83, maj 10.01
bekserów, a NIC zaprawiał młodzieży N A spor wobec trudoości uruchomienia stadionu miejskiego,
Brema: loco 14.90, styczeń 12.86, marzec 13.03,
— Łódzki Okręgowy Związek Bokserski posta
towrów.
sprawa ta jest bardz wątpliwa. Mecz będzie sie mu nowił uruchomić w Łodzi kurs sekundantów bok maj 13.19
Kwiatkowski znany z terenu Lodzi wsła siał odbyć w innym miejcie. P Z L A stara sie nadto serskich. Kurs odbędzie się pod kierownictwem re
wił się tym, że zabrał z Łodzi do „Skody" o uzyskanie odpowiednich funduszów na przepro ferenta zdrowia Ł O Z B dra Zausmera.
znakomitych bokserów Cyranka, Sewerynla- wadzenie zaprawy przed meczem, obejmującej tre
Papiery pańituiotca — pntwainie
moenlejitt.
— W Ciągu soboty i niedzieli 19 i 20 bm. odbę
ka i Pilarskiego.
ning w okręgach i obóz dla reprezentantów w leele dą aię w Łodzi dalsze zawody szermiercze o mistrzo
Dział papierów państwowych cechował nastrój
1

Waluty, dewizy i akcie

roku przyszłego.
— Ze względu na ocieplenie sie, nie można było
dotychczas rozpoczęć mistrzostw hokejowyrh okręgu
łódzkiego. Z tego t e l względu zarząd Ł O Z H I . po
*-A,-SŁAW»» -w-w -•». *-^W — •*~JT •
stanowił przesunąć początek mistrzostw na święta
Kapitan związkowy Polskiego Związku wiadomo, jest leszcze chory, Malchrzyckl nie Bożego Narodzenia, przy tryiu na ostatnim posie.
jest
v>
formie,
a
wreszcie
Kajnar
przez
dłuż
"°kscrskiego por. Łapiński ustalił już ŁKLAD
dzenitt rozlosowano kolejność rozgrywek.
''Prezentacji
Polski na mecz z Norwegią, któ szy czas pauzował.
r
W sobotę 26 bm. o g. 11 na lodowisku ŁKS-u
V się odbędzie dnia 7 stycznia r. p. w Po
odbędą slf „derby" lokalae, mecz najgroinirjszy.il
daniu. Skład ten przedstawia się nastepuJak sie dowiadujemy, Norwegia zażądała rywali i Ł K S — U T (sędzia p. Szerane), w niedziele
wco: Sobkowlak. Krzemiński, Polu*, Sipiń
ski. Pisarski, Szymura I Piłat. Uderza BRAK niespodziewanie podwyższenia warunków f i  27 bm. o g. 11 na torze przy ul. Wodnej U T — SK8
*« znanych zawodników
Chmielewskiego, nansowych o 1000 zł. Polski Związek zgo (sędzia p. Lange). Poza tym oprócz meczów o m i -

SKŁAD REPREZENTACJI P O L S K I
n a

m e e z as N o r w e g i ą ,
*

Majehrzyckiego 1 Kajnara. Ciimieiewski, JAK

U nas po pracy rozweseli?
Teatr Miejski. Skąpiec.
Teatr Polski Karier; Alfa Omegi.
Teatr Popularny (Ogrodowa 18). We"o!e.
Adria. I. Pat i Paiachon, jako więźniowie
"• Ostatni poganin.
Casino — Ucieczka ku szczęściu.
Corso. Kapitan Blood.
Europa. Rok 2,000
Grand-Kino. Poświęcenie.
Metro. I. Pat i Patachon, jako więźniowie
»• Ostatni poganin.
Miraż Miłość w czołgu.
Przedwiośnie — Cały Paryż śpiewa.
Palące — M ó j pan mąż.
Rakieta — Weź serce me.
Rioito. Oodzina pokusy.,
Zachęta — 1) F. P. 1 nie odpowiada.
2 ) Wszystko dla zwycięzcy.
WYSTAWY.
Wystawa Radiowa i studia Publicznego
łódzkiej Rozgłośni P. R., ulica Żeromskie
go 115, czynna od godz. 10-ej rano do
'O-ej wiecz.
Wystawa obrazów artysty malarza L a -

NI V I A

Fizycznego zwróciło się do Zarządu Miejskie dlewskl wyraził swą zgodę na przydzieleni..
w y k o n y go w Łodzi z prośbą o przydzielenie mu naTowarzystwu Nauczycieli Wychowania F i  ; s t a w n y n a j 
CELE wychowania fizycznego i sportu młodzie zycznego w Łodzi jednego boiska sportowe
lepiej d o 
ży szkół średnich m. Łodzi jednego boiska j go od stronv wschodniej w parku miejskim
sportowego w parku im. |. Piłsudskiego. W y - j im. J. Piłsudskiego na cele wychowania flzybroczynne
dział Plantacyj Miejskich wyraził zgodę na cznerjo i sportu na okres 3-letni, t. j.. od dnia
d
ziałanie
15
grudnia
1936
roku
do
dnia
15
grudnia
oddanie jednego boiska. Boisko to w roku
bieżącym zostało już częściowo oparkanione j 1939 roku, z tym, żc Towarzystwo odpcwlasłońca'
płotem sztachetowym, natomiast wiosną roku I da za wszelkie uszkodzenia na boisku i utrzy
,?MHa«aaBaBMaHBaaBaKsaa*»aj9aavaaa
przyszłego wykończone zostanie ogrodzenie mujc je w czystości własnym kosztem.
boiska na wirażach siatką druciana. W zwiąż
Zycie ekonomiczne

stwo drużynowe. W sobotę odbędzie się w 'okalu mocniejszy, przy średnich rozmiarach obrotów.
P K S - u przy u l . Żeromskiego 88 o g. 17.50 mcc*
Mocniejsze usposobienie dla listów xaitawnyćh.
PKS — Pocztowe P W ,
a w niedzielę w lokalu
Zainteresowanie prywatnymi papierami lokaryj.
„Tramwajarzy" przy ul. Piotrkowskiej 211 o g. 10
nymi było ograniczone, nestrńj panował mocniejszy.
Tramwajarze — Klub Pracowników Elektrowni.

•*

dził sic na wyasygnowanie dodatkowo .150
złotych. Żądanie Norwegii wywołane zostało
uoadtkowymi kosztami poniesionymi przez
Norwegów.

J U Ż 6-TY KANDYDAT.
Kalbarczyk kandydatem do WHNS.
Jest już szósty kandydat do Wielkiej H<n i r o w . j Nagrody Sportowej, a mianowicie
Jarus-z Kalbarczyk, łyżwiarz, przedstawień/
przez rcUkl Związek Łyżwiarski.
Kalbarczyk jest mistrzem I »e£jr«!zlstą
Po„;ki t raz naszym reprezentantem ollmpijsktmk.

POL OFICEROWIE
REZERWY —
BACZNOŚĆ.

Komi nda Kola Ogólnego Związku Porio f i . T ó w Rezerwy R. P. w Łodzi — podał,
do ogó'ncj wiadomości wszystkich człor ków
że w dniu 19 grudnia br. (sobota) o godz. 19
pnnkturlr.ie, wygłosi odczyt kpt. Kowalski,
w lr.ka'u Związku przy ul. Żwirki 8.
WYS1EPY LUDWIKA SOLSKIEGO
Z cwagi na osobę prelegenta i treść za
w Teatrze Miejskim.
gadnienia — obecność wszystkich członków
Zmienna tendencja dla akcy).
Dziś w piątek święto kulturalni:j Łodzi: obowiązke wa.
Rozmiary obrotów papierami
dywidendowymi
premiera kapitalnej komedii Molle;a ..Sl'ąbyły średnie, ogółem w oficjalnych transakcjach za
O D C Z Y T Y.M.C A
piec", której największym ewenementem są
notowano pięć gatunków akeyj.
V niedzielę, dnia 20 bm. o g. 17 prof. J . Bolewystępy mistrza Ludwika Solskiego.
Bank Polski 100.50, Cukier 28.2',. Lilpop 13.60,
„Skąpiec" powtórzony będzie w sobotę o chowaki wygłosi aktualny odetyt n. t. «,Obraedy re S
('TRON R
I R 25.25, S
T
A
R
A
C
H
O
W
C
IE 32.75
ligijne w rozwoju hiitorycznym". Odetyt odbędzie
godz. 8.30 wiecz.
GIEŁDA ZBOŻOWA.
W sobotę o godz. 4-ej po poł. „Zemsta". się w dużej sali gmachu Polskiej Y M C A . Wstęp
bezpłatny. Wejście od ul. Traugutta 3.

POPULARNY PORANEK W TEATRZE
MIEJSKIM
po cenach najniższych.
NIF. PRO? ZĘ PAŃSTWA. T O NIE U NAS,
W niedzielę o godz.. 12-ej w poł. odbędzie
A W ANGLII.
cię w Teatrze Miejskim popularny poranek
Pcw e:i związek tennlsowy postanowił o- dla naisierszych Sfer naszego miasta. Dana
stiliiin wprowadzić sport tennlsowy dla mło będ/.ie po raz 31-szy rewelacja Wernara „Lu
dzieży szkół powszechnych. Związek uchwali, dzie na krze" w premierowej obsadzie. '
s»- a R U I • ' I / U J E w ten sposób, że przy Związ
ku utworzona zostanie specjał, sekcja nauczy
il
Cieli I. . * M ' M I w szkole. Związek priydziela ?
iłcdide p. szczególnym sokołom Insrtktorów
tot.nlsa, cpłaccnych przez Związek. PonoćtO
f § av a rm a a aa* a a aa
Związek zamierza zorganizować doftaw" naj
aBBBBBI Łódi, A l . K o ś c i u s z k i
tańszych rakiet i piłek dla mlodzi.".y szkol
rej.
!

1

C i e k a w y

odcacyt.

ftUrtniem świetlicy Pracowników Z. Z.
W. K. i cheiblera i L. Grohmana oraz Robotn^zegr Instytutu Oświaty i Kultury im. St.
Ż'roi:isi ugo, wiceprezydent m. Łodzi Antoni
8
*enkl, ul. Piotrkowska 113, czynna cały Fączc!; w j głosi odczyt w dniu 18 om. w pią
tek n p> cz 6.30 wlecz, w sali Klu-u Pra-r>«*leń.
wi Ików ZZWK. Schelblera i L. On nfflłft)
p. t. , )<\v>at a Polska". ... , _ _ rt..ttm, «
m J

PAPIERY PROCENTOWE.
P o i . Inwestycyjna 1 em. aerie 82.50, 2 em, 65.00,
2 em. lerle 80.00, Stabilizacyjna 1927 r. 158.50 (z
wyłącteniem tranaay francuskiej), Dolarowa 62.38,
Ł . Z . Państwowego Banku Rolnego .1,1.23 i 91.00,
I Z . I Obi. K o m . Banku Gospodarstwa Krajowego
wszystkich emisyj 83.25, 94.00 I 81.00, Budowl. 9100.
Ziemskie w Waraaawie 5 a. 47.50, m. Warszawy
55.7S, m. Warszawy 1983 r. "3.38, Konwersyjna m .
Waraaawy 1926 r. 6 em. 59.75

t e l e f o n y
Pogotowie Miejskie 102-00.
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40
Ubezpieczalnia 197-65
Straż Pożarna tel. 8 .
Polskie
Towarzystwo
dla Hajadlu R a t a l n e g o
ap6twa t o«r. odp.

17,

t a l . 163-66

B B H

Miesiąc reklamowei sprzedaży radioodbiorników
R E W E L A C Y J N E CENYI „T E K A F 0 M" N I E B Y W A Ł E W A R U N K I !

P r z y j m u j e m y Pożyczkę. N a r o d o w ą W pełnej wartości
Polecamy poza t y m : E L E l i T R I T , K O S M O S , R A D I O U N I O N , P.Z.T.-ECHO, T R I O K O N G , 1 Inna a a bardzo
dogodnych warunkach.
RATY od zł. 10 miesięcznie.
P A T E F O N Y p o z ł . 10 m i e s i ę c z n i e .
Odwiedzania Mionu radlowago ala obowlązole iv kapną.

L

^

Salon radtowy otwarty w nfedtlatę 40 grtidala od 1 — 6 popoł

Warizawa, 18. 12. — Urzędowa ceduła giełdy
zbożowo . towarowej w Wartiawle. Pszenica j e d n o ,
lita 25.75 — 26.25. zbierana 25.25 — 23.75, żyto
I stand. 19,50 — 19.75, mąka pszenna gat. I wyeinii.
42.50 — 43.50, mąka żytnia wyciąg. 28.75 — 29 75,
mąk* m o w a 22.75 — 23.75
PoanaA, 18. 12. — Urzędowa ceduła giełdy zbo.
żowa - towarowej w Poznaniu.
Ceny transakcyjne — nie notowane.
Ceny orientacyjne: żrto 19.25 — 10.50, psieniea
24.5A — 24.75, mąka żytnia wyciąg. 29 00 — 29.25,
mąka nsaenna wyciągowa 40.25 — 41.23

Jutro zjemy na obiad
Barszcz z fasolą, rybę smażoną z kartofel
kami, budyń grysikowy z sokiem malino
wym.
WINSZUJEMY.
jutro. Dariuszowi.
Wschód słońca 7,41
Zachód słońca 15,2'
Długość dnia 7,45
Ubyło dnia 8,45
Tydzień 5 1 .

,51

65 46001 193 539 808 20 47122 87 316 40 92 548
16085 314 414 52 537 " ' 1 0 0 5 75 366 834 960 36274 495 532 37398 457 549 38196
TRZECIE CIĄGNIENIE.
62 48035 42 117 124 54 71 311 575 600 84 49137 162041 84 171 214 481 524 799 845 165120 397 790 30777 215 57 605 708 880 919 27.
STAWKI.
267 465 549 613 74 954
80 231 336 600 5 931 68 164308 34 433 734
40076 653 709 91 41474 663 796 849 75
142
909
1095
2786
8423 639 752 910 3973 976
50018 19 185 8 283 98 320 6 408 13 587 801 947 50 165014 32 318 624 709 829 88 992 402609 96 738 824 43071 112 313 452 565
939 51045 436 522 42370 535 718 869 £3124 266 166069 80 514 62 948 51 167277 364 168192 675 70144101 29545085 319 493 722 46188 5243 S46 714 80 6994 7012 769 92 921 83B0 699 709
847 9467 691 718
388 402 .34 76 880 54041 185 89 258 68 469 658
W pierwszym dniu ciągnie Loterii Pań 735 883 55105 71 9.38 69 56074 686 905 95 57174 316 520 640 57 910 169358 463 607 72 7 4 1 386 571 47058 720 48164 365 469 49050 663
10405 11293 929 12322 69S 13124 628 14469 508
809 42 923 4 8
771 .
stwowej padły następujące nr. nr.
991 152254 16885 50« 620 17154 810 76 89 MS K 751
718 51 802 24 83 917 74 58140 413 38 90 742 823
50354 478 915 30 51322 461 594 52 55318097 160 61 440 19124 394 478
17167 385 473 822 924 78 17182 3 ' 901
36 58 71 901 78 59127 69 210 97 306 857 75
228 337 76 7 8 535 655 982 173230 326 82 53106 23 83 452 88 515 705 54617 7000 842
PIERWSZE CIĄGNIENIE.
20001 61 630 21166 546 23504 12 25038 2C3 26252
60221 69 547 655 942 7 8 96 61257 88 329
604 53 785 896 174085 242 304 402 13 7 1 1 958 55029 573 56503 57406 567 753 994 482 668 812 954 27129 206 21 301 57 941 28012 566
10,000 — 3970 189864
82 699 917 92 62003 226 308 587 648 55 814 7 3 37 62 9 1 978 80 175042 161 427 558 85558641 709 815 59245 424 604 990.
,
63240 381 4513 687 98 713 989 04060 303 93 430 176127 642 935 177088 167 384 491 752 839 6516 828 61463 714 24 62307 448 518 63066 763 992 29216 488 869 967
5,000 — 287 7415 68505 172016
31.181 464 8767 11502 788 805 999 32198
568 707 970 65314 602 13 837 66015 314 453 677
2,000 — 112565 95794 139473 157390 738 871 926 67495 658 826 952 68O40 101 13 70 906 178032 43 82 97 168 327 406 809 71 960 325 390 64749 965 65216 335 588 893 63440 265 365 796 33631 732 957 34022 430 962
67436 680 68191 367 566 814 75 69260 589
179023 44 392 437 89 566 93 583 9 5 1
35166 344 36535
37422
676 890 917 38205
152713 189889
.390 542 649 734 974 82 69093 236 339 593 630
181)041 163 259 621 181120 673 183061 604 95 728.
693 808 29062
757
874
1,000 — 18848 103191 106148 117958
70285
442
48
533
6614
79
71116
43
98
147 529 632 761 846 50 978 184013 227 530
40029 106 553 987 41060 855 92$ 47 42200
70064 120 86 576 849 71064 124 58 550 676
500 — 63840 72036 78183
67 624 78 9 9 739 55 35160 430 529 52 7 0 669 840 59 72569 73314 541 705 875 83 942 67 464 S31 48817 434 555 970 14017 411 65
90 762014 405 694 8.39 77 84 929 7.3012 167 321
400 — 3840 7204 19717 22807 26415 42 518 21 629 947 74103 18 20 415 48 705 808 39695 767 9 1 910 186119 200 746 1 8 7 0 7 ' 148 74073 951 750183 957 76211 596 608 23 842 565 884 948 73 45522 902 46022 76 441 4 1 707
77385 794 78037 5 7 164 239 369 669 751
946 47124 444 71 680 34 77 791 879 4S281
40040 67952 67557 79155 87212 92530 45 93 75002 89 386 402 37 87 553 986 99 76139 810 78 188015 36 292 335 74 465 82 535 730 943 79038 412 853 65.
853 912 189215 663 889
49323 951
3.36
750
9,32
77
89
77-363
587
875
78193
207
309
134764 145486 154220 158960 162155
80005
26
344
799
880
426
32
92
81119
190136 60 504 67 337 45 451 60 9 1 665
50003 04 33 156 239 424 523 S3
532 717 997 79099 169 369 74 647 918
238 45 861 914 82 890 667 83391 634 874
189074
51119 403 723 52774 983 95 53658 R72 77
80245 309 487 546 87 813 81207 460 755 87 842 53191346 71 494 530 53 912 192120 521 924 84056 57 272 484 629 85019 226 82 351
300 — 3777 4215 5479 33590 37045 870 926 82385 60.3 965 83209 454 774 84028 179 83 748 864 193197 310 94 496 184035 173
54008 267 487 683 55068 82 247 640 56701
418
5666
935
86306
95
856
83736
50
89
88
12 57444 58119 828 59434 819 977
47697 47495 53028 56176 60776 73356 216 344 530 699 919 73 85027 59 9il 339 525 39 243 320 603 708 802 953
190 538 642 89017 75 359 75 83 659 700.
60426 A22 61052 101 207 870 62069 75 £70
108925 116017 124909 124121
143172 86635 34 818 40 968 87119 210 352 408 751 903
90401
07
45
502
33
DRUGIE CIĄGNIENIE.
346 401 S70 793 6308* 483 957 64125 775 65213
88453 8928.3 ,3.3.3 571 741 94 826
91056 195 518 92225 572 93133 228 63
155279 166617 178089 182217 190206
79 579 66648 67611 68671 955 69281
90021 124 217 382 413 684 879 986 91039 530
25000 — 104195
755 94931 640 993 95 536 621 909 67 96437
250 — 1029 1100 3536 11436 14752 8.31 88 92053 61 119 203 16 441 554 850 97 991
70644 92 71201 32 349 60 721 908 73103
10,000 — 111951
525 28 717 833 976.18 98485 582 609 99292
301 61 649 93 74483 867 75035 527 699 989
18153 23058 26024 26137 35393 39134 9.3214 688 897 91.3 94 94097 299 518 957 95613
5,000 — 71206 138539
444.
76614 804 45 77077 774 919 78327 684
2,000 — 17193 57177
57238
115123
43534 44185 47009 48234 53789 54185 910 96078 195 579 925 97154 267 366 629 99.384
100097 423 946 81 102633 103009 73 158
420 612 21 882 946
80761 805 81393 449 579 96 782 94 82118
125461
180386
340 975 104060 496 573 105679 8636 944
56078 58961 63404 64623 68960 70849
100527 824 56 101226 52 36 600 56 713 16 3 0
1,000 — 2352 18878 67405 114454 121545 106064 700 977 107420 23 70 563 606 11136 41 299 494 705 62 803 83154 431 P13.19 18
71964 84037 89956 89225 924*7 92588 824 102152 603 720 833 103181 372 97 425 89153654 165930
S5S 85871 816 87612 88229 737 870 89074
702 971 108713 109084 136 364.
90117 221 476 91051 971 79 922(8 65
361
93107 94035 98046 99159 101716 107572 628 779 866 937 104353 434 511 105160 316 531
500 — 4726 16564 51686 55166
56382
110015
158
3332
409
111064
758
112235
111139 126866 129805
157579
162808 50 6.37 728 926 1060203 310 23 640 63 846 974 64647 70752 104028 108163 123057 127917 481 853 113422 863 010 114208 803 85 92560 875 93145 312 32 312 787 94029 2999 95821
107526 628 730 108132 304 422 530 82 05 657 775
96586 97439 752 78 98172 99116 977
163446 164876 170924 176064
178065 829 45 109053 132 412 35 44 565 77 80 648 760 139518 175120 177359 185369 186120 187417 11150 116261 333 1117276 118443 683 111999
102061 119 103294 782 934 104113 324 583
192153
264.
807
181673 189557
105283 107112 301 108453 890 109492 686
400
—
19307
39199
55918
65505
74684
120067
646
71
911
33
121390
786
912
110468 831 948 111214 306 7 22 628 50 741
110286
487 111141
112015
50 190
780
STAWKI.
889 112697 71.3 866 69 113059 97 257 94 343 449 104644 117389 124355 125416 134698 138945 122210899 702 881 123316 477 531 737 47113065 269 308 561 890 978 114647 15710 8K2
141726
156722
159303
160197
173209
179774
807
67
124234
83
670
80
755
125030
201
116225 458 117107 472 627 984 675
759
1.16 212 96 30.3 24 27 412 462 47 828 1029 516 72 845 909 114042 63 394 425 503 835 939
300 — 35328 36226 41512 65276 76708 24 78 305 126319 568 127149 462 128775 919 119169 618.
128 631 724 821 9*0 2225 51 62 98 467 546 755 115026 57 3,31 78 116121 31 66 406 117093 307
90263
190300
115482
116207
119679
126489
803 33 609 16.
*3 20338 491 534 726 28 969 4018 339 94 584 648 36 526 28 61 696 815 949 118073 444 119065 377
120194
1210E2
158 40 122367 93 123079
132409 133195 137541 166532 176664 186^40
130035 357 425 576 724 979 131027 481 87 718 124193 649 57 792 125393 596 875 954
(6 974 5170 479 567 603 13 813 61 31 41 78 244 99 663 816
250 — 6420 66735 7426
10647
17253 879 132.463 517 720 827 957 133024 32 38
**0 559 80 678 910 7004 174 25S 71 75 98 303 99 120193 365 452 f,3 607 76 750 71 956 121122 264
12*136 384 422 631 33
127126 514 919
128713
* 3 i 892 914 52 71 8027 483 624 9288 436 612 32 423 573 85 801 974 122096 126 236 53 304 496 1810O 27784 27944 28193 37531 38477 50944 520 518 134020 463 727 948 135085 648 781 129603 52.
W 80 1.38 16 1 214 452
505 76 794 856 123317 463 626 37 57 124057 121 54409 58741 59090 60426 66130 73160 73222 136333 630 801 137093 138030 67 426 93
130057 4 ' 0 131050 823 132472 734 133622
10?493
113875 692 13«430 679 .
11139 340 513 732 12014 42 261 320 412 557 72 263 863 68 125226 95 311 55 415 126024 91 83765 84000 87336 8974?
41 134329 939 135043 96 136 136490 138028 31
140387
473
806
91
141148
142016
55
885
*17 772 869 933 13009 34 110 265 86 420 517 43 100 84 302 456 548 654 867 127111 79 88 267 322 129602 131314 132673 135653 140861 142010
224 81 905 139048 407 51 936
}4 744 898 14148 78 446 538 712 59 15125 54 365 35 424 29 46 516 39 61 632 79 725 861 74 927141565 154064 157042 16541P 17182' 175079 985 143738 812 144025 225 847 51 145101
140223 336 487 141378 142024 273 143597
387 679 14600 924 147008 162 68 528 148780 674 144565 747 857 145064 523 674 752 902 23
178799 186612
''U 82 633 767 817 16217 53 340 451 544 17025 128285 486 129111 25 358 88 616 713 805
149093.
130158 205 339 428 685 9 : 3 131205 568 9,3
54 420 593 675 802 927 18014 219 25 560 965
116553 147368 148316
T8 S01 149S08
715 72
150211 452 151339 424 153144 311 403
640 878 132182 245 57 442 50 8 600 13J079 198
' 2 19609 799
150130 8 5 | 151767 159244 703 35 950
STAWKI.
54447
156196
757
157082
386
158130
159208
20006 326 45 418 790 865 908 44 2] 212 320 555 7.3 134051 69 76 208 19 2.3 416 656 135184
153353 620 151356 580 155776
831
998
22 519 852 1065 111 42 326 506 923 204 647 717 807 982 .
"87 637 703 829 990 22160 140 22 839 939 23222 245 513 16 88 610 "02 850 136094 196 247 55 375
156196 776 157085 235 99 301 933 158019 ?13
62
679
987
3179
246
330
492
65375
4363
16019 269 92 446 161226
410 162312 905 159777 923
*6 331 46 841 93 24.98 317 646 714 90 83 84 9 9 824 989 1.37192 244 509 746 969 138174 615
5067 210 456 861 961 6071 583 7145 222 409 163622 65 164191 633 708 165248 51 63 809
47 88 972 25506 969 80 26137 202 87 305 626 91 90,3 139201 ,341 447 613 734
160825 59 161010 47 229 756 844 1630fi3
513
804
8054
68
333
83C
9125
596
167095 168442 567 852 966 169220 494 528 164085 363 437 731 59 165183 418 73 166508
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Nieokiełznane wybuchy namiętności
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Budowa naiwiększej famy Swiaia.

SKRÓCIŁY NIEJEDNO ŻYCIE.

Troska

Uczony i słynny lekarz dr Ctibor Bezdek (praktykujący obecnie w Pradze Cze
skiej) wydał świeżo ciekawą książkę. „ Z a 
gadka choroby i śmierci", W !:siąźce tej
zostały omówione nowe drogi medycyny a
zwłaszcza dział psychoterapii, którą dr.
Bezdek nazywa „etykoterapią", czyli syste
mem leczenia przez moralność.
Stan zdrowia w olbrzymiej ilości w y 
padków, zwłaszcza jeżeli
chodzi o sy
stem nerwowy, zależy od naszego
stanu
psychicznego, od sposobu myślenia i odczu
wania. Przede wszystkim chodzi tu o kon
trolę wyobraźni. Dzieje lecznictwa opowia
dają o tysiącach ofiar, które zginęły przed

Oriafnla kreacja
L u d w i k a Solskiego.

zatruwa

wcześnie wskutek wadliwej wyobraźni. Lu
dzie tacy mniemali, że trapi ich choroba,
której wcale nie mieli.
Wielką siłą podtrzymującą zdrowie jest
pielęgnowanie wysokich ideałów i szlachet
nych uczuć, zachowanie wielkich myśli i
czystego serca.
Do jakiego stopnia zachodzi ścisły zwią
zek między naszym organizmem a rodza
jem naszych myśli, stwierdza to słynny f i 
lozof angielski prof. Elmer Gates, który la
boratoryjnie wykazał, że krew ludzi trapio
nych nadmiernymi troskami i zgryźliwością
pełna jest jadowitych materii
i zużytych tkanek komórkowych. To samo
stwierdził już przed laty Darwin, wykazu
jąc, że jednym z objawów stałej troski jest
utrata elastyczności mięśni twarzowych.
„ W a r g i — mówi o n — policzki i szczęka
dolna osuwają się własnym ciężarem ku do
łowi".
Oprócz nadmiernej troski, nieuzasadnio
i i y l ę k w szczególniejszy sposób osłabia sy
stem nerwowy i niszczy zdrowie. Dr H o l comb mówi, że człowiek opanowany przez
nadmierny lęk
staje się podobny do osaczonego zwierzę
cia, niepokojonego i szczutego od zarania
życia aż do grobu. A jest on nieszczęśliwą
ofiarą trwogi nie tyli:o własnej lecz także
trwogi cudzej, która mu się udziela". Nie
dawno temu w Nowym Jorku popełnił samo
bójstwo człowiek, który przez wróżbiarza
został ostrzeżony, aby wystrzegał się dni
13, 27 i 30 każdego miesiąca, gdyż dni te
są dla niego niebezpieczne.
Biedny czło
wiek tak się tym głupstwem przejął, że dla
uniknięcia owych niebezpieczeństw, zabił
się.

Nestor sceny polskiej i dyrektor Teatru
Narodowego w Warszawie Ludwik Solski,
święci nowe triumfy na scenie teatru Miej
skiego w Łodzi, w genialnej kreacji --Fry
deryka Wlerkiego".

A jakże wyczerpuje organizm człowie
ka wybuch gniewu.
„Niejedno ciało jest
dziś chore, ponieważ wczoraj szalał w nim
ogień nienawiści"— mówi znany pedagpg.
O.S. Marden. Nieokiełznane wybuchy namię
tności skróciły niejedno życie. System ner
wowy jest jakby siecią przewodów, po któ
rych krążą nastroje, wrażenia— wszystko,
co związane z. odruchem myśli, uczucia i

Nic lak nie stabilizuje małżeństwa

Jak k i l k o r o dzieci.
Jak donosi agencja „NCVC News Service" reporter „Chicago Times" udał się
ostatnio do sześciu sędziów najwyższego
trybunału w tym mieście, zadając każdemu
z nich po kolei to samo pytanie:
„Czy
większa liczba dzieci
wpływa na liczbę
rozwodów i w jaki sposób?" Oto odpowie
dzi sędziów amerykańskich: Przy większej
ilości dzieci
zmniejszają się możliwości

rozwodowe... Nic tak nie stabilizuje mał
żeństwa jak kilkoro dzieci...
Należałoby
doradzać każdej młodej parze, by miała
dzieci... Dzieci są cementem, który spaja
małżeństwo... Duża rodzina, większa liczba
dzieci wpływają hamująco na ojca i matikę,
broniąc ich przed chęcią rozwiedzenia się.
Każde dziecko stanowi niejako asekurację
przed rozwodem...
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Powicie współczesna.
Przekład EUGENIUSZA

STRESZCZENIE.
John Sixsmith przybył do Tangeru, aby zbadać
przyczynę
tajemniczej śmierci swego przyjaciela,
kapitana Beazely Yorka. — Sixsmith spotkał w ho
telu niespodzianie piękna i młoda milionerkę, Magdalrng van W inkie, w której oddawna był żakochany.
Na tarasio poznał młodego medyka Tliornseta,
który znał zmarłego Yorka.
\ ( ieczorem poszedł z panna. Magdalena, do Ka
syna Międzynarodowego.

BAŁUCKIBKO

wzrokiem na diamenty był olbrzymi mu
rzyn, którego potworna twarz jak upiorne
widmo prześladowała Sixsmitha. Trzeci z
niewzruszoną powagą przyglądał się tej
scenie. Był to senor Albez.
19.

John Sixsmith rozważał. Przypuszcze
nie, źe „pan Yakun" nigdy nie wchodzi w
bliższą styczność ze swoimi ludźmi, zda
wało się, zostało teraz obalone — w każ
dym razie przeczyła temu obecność senora
Wystarczyło krótkiej chwili, ponieważ Albeza. W przyszłości będą musieli całą
zobaczył wszystko co chciał: wielką salę, swoją uwagę temu panu poświęcić. Jeśli
okrągłą i pustą, jeśli nie liczyć kamiennego się zabiorą mądrze do rzeczy, to Hiszpan
stołu, przy którym siedziało trzech ludzi, odegra rolę sieci, w którą złapią ostatecz
na środku marmurowego blatu leżała spo nie groźnego i nieuchwytnego herszta ban
ra kupka nieoszlifowanych kamieni drogo dy.
cennych. Nie poznał człowieka, mówJąceJohn miał wielką ochotę wedrzeć się
go po francusku, bo siedział tyłem do okna do pokoju i załatwić sprawę z tymi osobni
Irugim, patrzącym chciwym, rozpalonym kami, nie cofając się w razie konieczności

T u zauważył
podejrzanego Hiszpana, którego
stawki według szyfru dały słowo ThornseL. Następ
nego rana znaleziono Thornsetc zamordowanego.
•
• «

ProbsŁ

woli. A więc, dla utrzymania nerwów w po
rządku, trzeba terapii psychicznej, trzeba
odpowiedniej atmosfery myślowej.
Nie wystarczy, aby nerwy były mocne;
muszą być ponadto subtelne, a tę subtel
ność daje nerwom pokarm duchowy. Codzień konsumujemy pewną porcję chleba
lub innych pokarmów, które wywołują prze
mianę materii i odświeżają krew. Ale ner
wy człowieka potrzebują też pewnej por
cji wrażeń i przeżyć duchowych odświeża
jących.
Ten codzienny nastrój, ta kąpiel
nerwów, odbywa się albo w brudnej zatę
chłej wodzie, albo źródlanej i czystej. Albo
nerwy pokrywa osad i brud namięti.ości,
albo są one co dzień odświeżań.: i obmyte
przez wzniosłą myśl
i szlachetne uczucie.
W pobliżu Spokane w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto budowę olbrzymiej tamy,
która
rozmiarami przewyższa niedawno otwartą tamę Boulder na rzece Colorado.
Choroba jest nieodłączona od upadłej natu
ry człowieka. Ale inaczej wibruje i reaguje
na zewnętrzne wrażenia organizm człowie
ka Bożego a inaczej system nerwowy czło
wieka zmaterializowanego. Człowiek odda
ny Bogu w gniewie słusznym panuje nad
sobą; jego uniesienia nie są trujące, mają
Niebezpieczne wraki.
dynamikę oczyszczającą. Człowiek, owia
Na oceanie Atlantyckim, w odległości prawie że nie reprezentowane, statki paro
ny łaską Bożą z choroby wykuwa zdrowie
200 mil od Nowej Szkocji leży wyspa, o -we bowiem mają to do siebie, że albo idą
ducha.
znaczona na mapach morskich nazwą Sa odrazu na dno albo wytrzymują na powiert
bie Island.
chni tak długo, aż uszkodzenie będzie na
Nazwa ta nie mówi nic laikowi, „szczu prawione.
rowi lądowemu", ale wytrawnego żeglarza
Inaczej przedstawia się kwestia z ża«
przyprawia o dreszcz niepokoju.
glowcami: jedna gwałtowniejsza burza, zer
Sabie Island jest portem, do którego wanic masztu, złamanie steru, przechyle
INTELIGENTNY TURYSTA.
— Zazdroszczę ci tej podróży do Rzy przybijają, niesione jakąś niezbadaną bli nie statku na bok wskutek częściowego za
żej siłą, najprawdopodobniej przez prądy lania wodą, a już cała załoga zbiega co
mu. Będziesz mógł obejrzeć Kapitol.
•— Za pozwoleniem. Nie po to jadę do podwodne,
prędzej do łodzi ratunkowych w przeświad '
okręty -widma,
czeniu, iż okręt lada minuta
pójdzie na
W}och, aby oglądać kina.
statki bez załogi, błąkające się po morzach dno. A tymczasem żaglowiec, bez masztu,
C H L E B I PRACA.
i oceanach świata.
żagli i steru, błąka się jeszcze przez lata
— Powiada pan, że jest pan bezrobot
Dookoła tej wyspy butwieją, rdzewieją całe,
nym. Dobrze, będzie pan mógł korzystać gniją niezliczone okręty najróżnorodnicjstrasząc okręty „ i y w e " .
z pomocy zimowej.
śzych typów: jachty pasażerskie, barki ry
Pod
koniec
ubiegłego wieku z portu Sou
— Nie, panie, ja nie chcę zasiłku, ja backie, statki wielorybnicze, transportow
thampton
odpłynął
żaglowiec „ M a r i 
chcę pracy.
ce. Każdy z tych statków, cudem jakimś
— Nie bój się pan, zanim pan dostanie trzyma się na powierzchni zczerniały ze sta borough". W czasie gwałtownej burzy, któ
pomoc, to jeszcze się pan porządnie na rości, ze śladami uszkodzeń, pokryty wodo ra zniszczyła maszt i stery, zalewając wnft
trze okrętu, cała załoga wyginęła. Statek
pracuje.
rostami. Czasami taki statek, niezablokowa
zniknął. Wszyscy byli pewni, źe zatonął—
MNOŻENIE.
ny jeszcze na dobre przez inne wraki, od
— Czy nie mógłbyś pożyczyć mi 10 zło czepia się od wybrzeży wyspy i rozpoczy tym bardziej, iż nie oznajmiano nawet po
jawienia się wraka „Mariborough".
tych na 1 dzień?
na długą włóczęgę bez celu.
Tymczasem po upływie dwudziestu
— Niestety. Ale za to mogę ci poży
Sabie Island jest wyspą niezamieszka trzeci; lat „Mariborough",
a raczej jego
czyć 1 złoty na 10 dni.
łą, Skaliste, poszarpane jej brzegi są tak
wrak przybył do swego macierzystego pot!
SPEAKER.
niedostępne, iż wylądowanie jest tam pra tu w Southampton. Okazało się, -ż statek
wie niemożliwe. Wyspa, smagana wście utrzyma! się tak długo na powierzchni tyl
Speaker radiowy staje przed sądem.
— Ile pan ma dokładnie lat? — pyta sę kłymi uderzeniami fal,.maleje z roku na rok ko dlatego, że wiózł pod pokładem ładunek*
dzia.
stale bowiem jakaś część wybrzeża, jakiś drzewa.
Speaker wyjmuje zegarek.
większy odłam skalny, stacza się z łosko
Ponieważ takie wrak! stanowią duże
— Z udetzeniem gongu minie mi dokła tem w głębiny oceanu. Z czasem ta upior
niebezpieczeństwo dla żeglugi morskiej, u-.'i
dnie 22 lata, 2 miesiące, 2 tygodnie, 2 dni, na przystań rozbitych okrętów zniknie z
rządzą się na nie prawdziwe
polowania.
2 godziny, 2 minuty i 2 sekundy!
powierzchni, ale kadłuby wraków długo Każdy kapitan okrętu, dysponujący działa
jeszcze będą wskazywać,
gdzie znajduje mi z przyjemnością odżałowuje pewną licz
NIEPOROZUMIENIE.
się
Sabie
Island.
— Nie wiem, dlaczego ludzie narzeka
bę nabojów armatnich— bombardując ta
Na uwagę zasługuje, iż na wspomnia
ją na teściowe. Moja jest prawdziwym
ki statek tak długo, aż rozpadnie się on i
nym cmentarzysku okrętów parowce są
aniołem.
zniknie z powierzchni morza.
— Moja niestety jeszcze żyje!
oOo

MORSKIE STRASZYDŁA.

PODSŁUCHANE

orzed użyciem broni. Było ich dwóch prze
:iw trzem, ale moment zaskoczenia mógł
zrównać szanse ,a nawet je przechylić na
ich korzyść.

D. LAP1ES

• -»ktor naczelny: Franciszek

krew.

masa i trzeba nielada zręczności, by lu
dzie nie zaczęli się zbytnio nami intereso
wać. Prawda, senor Albez?

Ale co dalej? Jakie miał dowody, że to
ą przestępcy? Co zyskałby, gdyby im się
>owiodło?... Mógł przycisnąć ich do muu i powiedzieć: — „Słuchajcie, przyjacie
le?! Podejrzewamy mocno, że jeden z
was jest mordercą i łotrem spod ciemnej
gwiazdy, którego my między sobą nazywa
wy „panem Yakunem"..,
Nie, to nie miało najmniejszego sensu,
ponieważ odwlokłoby tylko rozwiązanie
zagadki. Gdyby mógł ujrzeć twarz czło
wieka prowadzącego pertraktacje handlo
we! Nie wątpił, że był to właśnie „pan
Yakun", którego tożsamość musieli stwier
dzić.
Zaryzykował i jeszcze raz zajrzał do
okna. Nic. Ten człowiek ani myślał się od
wrócić. Brał jeden po drugim kamienie i
obracając je w palcach, og'ądał uważnie.
— Twoje szczęście, Mussa Ben Razi
— powiedział do murzyna — że wasze ko
palnie diamentów dostarczają takiej boga
tej zdobyczy, bo macie diabelnie koszto
wne zachcianki. Może nasze ceny są rze
czywiście nieco za wysokie, ale musisz
przyznać, źe dajemy towar pierwszorzęd
ny
no i weź pod uwagę ilość! Dziesięć
transportów na rok! Przecież to jest cała

OdbHri

drukarni Wiadvsława
lf*

(iwirki

Stypołkowikiefo
ettWfMJ K

M
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gdzieś w okolicy Rifu, prawda? — wtrą
cił Yakun, zapalając papierosa. — Poje
dziecie prawdopodobnie przez Fonduk....

Jeśliby Hiszpan odpowiedział, to jego
— Tak — odpowiedział murzyn. Wido.
słowa zagłuszyłby hałaśliwy śmiech Y a - cznie pożałował odruchowej szczerości, bo
kuna. Sixsmithowi rzuciło się w oczy dzi zapytał podejrzliwie: — A dlaczego pan
wne zachowanie się senora Albeza: ani je o tym chce wiedzieć?....
den muskuł nie drgnął w jego twarzy. H i 
— Z ciekawości, mon ami — odparł
szpan siedział na swoim krześle i przez ca
uprzejmie Yakun. — Zapewniam cię, że
ły czas nie poruszył się nawet.
tylko z próżnej ciekawości.
Yakun zgarnął ze stołu drogocenne ka
Widocznie w powoli pracującym umy
mienie i wsypał je niedbale do kieszeni
śle murzyna zrodziło się podejrzenie, że
swojego ciemnogranatowego ubrania.
się wygadał niepotrzebnie. Zaczął się gnie
— To pokryje koszty trzech następ wać.
nych dostaw — oświadczył uprzejmie. —
— To pana nic nie obchodzi — mruk
Pierwszą otrzymasz jutro w nocy, drugą nął ze złością. — Ja płacę i już! A co póf
pojutrze, a trzecią na początku następnego niej robię, to nie powinno pana intereso
tygodnia. Dokładną datę podam później. wać. Jaką drogą i dokąd idę, to jest moja
Pierwszą partię możesz przyjąć w każdej rzecz
chwili po obejrzeniu, oczywiście. Dla wy
— Czekaj, czekaj! — przerwał łagod
gody naszych szanownych odbiorców za
nie
Yakun. — Zły humor! nieprzyzwoite
łożyliśmy rodzaj obozu.
zachowanie się zostawiaj zawsze w domu,
Znów parsknął ohydnym śmiechem.
jeśli mas? v'amiar tu przyjść. Poza tym fo
Mussa Ben Ruzi potrząsnął obrzydli bisz za cl"żo hałasu .przeszkadzasz sąsia
wą głową.
dom.
— Nie — odpowiedział — dziś nie
mogę. Karawana będzie na mnie czekała
dopiero jutro w nocy. Spędzę cały dzień
w El Deshra i dopiero wieczorem zabio
rę skrzynie.
— Twoi

ludzie

czekają

na

— Nie ufam panu — ciągnął podnieco
ny Mussa Ben Razi. — Muszę myśleć o so
bie i o swoich ludziach. A gdyby pan spró
bował....
D. c. n.

pewno

Za redakcję odpowiada Roman Furmańskl.
Za wydawnictwo odpowiada; Władysław Stypułkowaki.

