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Mandżurii.

został

cesarzem

państwa.
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GORNIEU,

otrzymał nomlnaclę

na ge.
neralnego prokuratora Fran
cli, l>O dymlsll Pressarda.

rw1wJ r1ma mi 1~nJ rywala,
1r1J u. ;~ [lań~ i!i r.

Młody mężczyzna zabił

a

postrzelił znajomą,

następnie odebrał

sobie

życie

L~CU. 7 marca.
słe Jego nieobecności przyszło w od· ·NA.L Z KIESZENI REWOLWER I Z~w nocy, o g{)dz. 1,30 w wiedziny do Jego żony Helenv dwucb CZ;\L STRZELAĆ W KIERUNKU ZNA
.mł~zkanlu J>P. Lipińskich przy ul. Wól znajomych, Alojzy Karolewski i Kazi· JOMEGO I P. LIPIŃSKIEJ.
Kurpik
czanskleł 177 rozegrała sie krwawa mierz l(urpik.
'
·
tragedja młłosn
p Lłpi 'ski
fech ł
pad na ziemię matrwy. Kula przeszyła

O&'J

DZiś

wczoraj z

too!i.

Wlecz!rem~ cz!.

W czasie tej wizyty wynikła kłótnia pomiędzy Karolewskim a Kurpikiem
na tle miłosnem. OBYDWAJ KOCHA.
LI SIĘ W P. HELENIE LIPIŃSKIEJ I
NA TEM TLE DOCHODZIŁO MIĘDZY
NIMI CZĘSTO DO POWAŻNYCH

.
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wrc:ksza ilość kas
biletowych

mu serce.
ranna.

P.

Lipińska została

natychmiast pogotowie rafonliowe.

uratować.

P. Lipińska została ranną
t i k ł
h
dwa razy w twarz, koło us
o o uc a.
clężkoł Odwieziono ją do szpitala im. Mośclc·
kiego, Karolewski z raną postrzałową

Karolewski, widząc dwa osuwające głowy odwieziony

się na ziemię ciała. Bl YSKA WICZNIE szcza.

Sl(IEROW Al

SC'W!!~raf kłótnia przybrała powatny

REWOLWER

SKRO~ RÓWNIEŻ

Jak

się okazało, p. Kurpłka nie zdołano fuż

SOBIE

I

został do Radogo·

Tragedia ta wywołała kolosalne po.

W
I
STRZfLIL. iruisizeiniiei.iiiiiiiiiiimmiiiiiiiiii
charakter. I w pewnej chwili Karolew·
Sąsiedzi, zaalarmowani strzałami,
lódź, 7 marca.
'( lt) Jak się dowiadujemy. w zwjąz- ski, nie pąnuJąc nad sobą, WYCIĄG· wpadli do mieszkania. Zaalar~owano

na dworcach

łódzkich

8 polak6W ZWOlnlOnyCh

~Yz~~f~i;a{futĆ\~;i~:r~~ż~~ni:

z wit:zienia w Kownie

w.:~ic:;l~:!ic~~łi:~rk~ Rohotu
ro1nor1n~
u J b~n~11·1a[J·1ne
l\u u
p q.

lt

'ilr}D J bu1·1ntn•1!1l
WedługWCZ.OraJ
wla_domoś~~~~z:=~
z
I\ n " u Kowna
zwolmono z wlezienia

dworcach
~
panował s~ale wielk~ natłok 1 ścisk . i
Przyjmowanie robotników do pracy odbywa się
zdarza~y ~1e wypad.ki, gdy pasaterow1e
.
za pośrednictwem p U.P. •
soóźnih s1e na pociąg, me mogąc we
~laścfw::ym .c~a le dostać si do kasy
.Lód_t, 7 m~rca~ w tępny.::h, celem umożliwienia rozpol wykupić bilety.
(łt) Jak się dow1aduJemy, wydział I częcia robót sezonowych w przyszłym
W razie powiększenia ilości kas bi· wodociągów i kanalizacji przystępuje miesiącu.
Ietowych bolączka ta zostanie usunięta już w bieżącym tygodniu do robót
W związku z tern informują nas, że
·
zgłaszanie się robotników sezonowych
Dotychczas bowiem na

I

•

j

alBrę
Prokurator Pressard

Jilk luszo\Vano
.

Stil\V.AlSkl.ego

o;a

· zaniechał dochodzenia
. .
.
.
.
" p~'. 1. ma.rea. ldltJi diz.~eamilk •. 20 styc:mua 1933 r .. sę~lla

(Part) - 11Le Jour t~1. :iJt wy.kry- śledczy Audiibert naskutek skargi wme·
~Le aifery bonów. ba.jońskich oast~łolby siionej przez _Garaif.a;, .w :imieniu raidy nad
1eszcze w sityazn1u 1933 r., gdyby nie rOZ, zooo~~ Crediiit Mooticll.Pal ~·e Bay01nn.e, z.a
kaz wydany przez Pressarda. Jak twier~ rz~ śledztwo w sa>ra~e ootatte~, :zia·
m~ronyoh przez pewu,en tyigodntk pa

l

rysild. W Mlta;bch tyoh dawano do z.roiziumieoiia,
że bony baóońslkie m~ą być

'
Rewelacytna powieść kryminalna z życia świata podziemnego Londynu pióra N. Gill·
christa ukazala sie .w nr. 41

CD TYDZIE1.
POWIEŚĆ I
i jest do nabycia wszędzie.
Prócz powieści numer ten zawiera doskonałą nowelę, hu- ·
mor, rozmaitości i t. d. i tł dl

Cena numeru 30 gr„

t::w~~:·wł!k:: ?~~:

Moskwa. 7 marca

~~ią~Óg~stra~~w~d~wz:ciii~s~d~~;:i:re (t) Przybyłemu do Moskwy Dymiwfadze
niecelowe· Naskutek zarządzenia władz trowi. zaproponowały
.
.
b sowiecki"
d
przyjmo~anie r?botników .do pracy o?- prłYJkę.cie stanMowdiska. aD as~t
~~:
bywać się będzie wyłączme przez pan- wiec. ieg? w
~ rycie. . vmi r ~
stwowy urząd pośrednictwa pracy, któ I mówił te.J prośbie, albowiem ?r.a~me on
ry też w najbliższym czasie przygotuje zostać pierwszym przedstaw1c1elem dy
odpowiednie listy.
plomatycznym sowietów w Sofii.. Gdyw roku bieżącym roboty rozpoczną by stosunki dyplomatyczne z Sofią zosię bardzo wcześnie, najpóźniej do dnia stały nawiąz~ne, Dymitrow otrzymal15 kwietnia na wszystkich odcinkach. by to stanowisko.
·

·

fatszywe. - w. cztery dni p6ź111ej, sęcizia śledczy cof:nął wydane Już k<>misarz<>wi pOJkji p0lecen1e i złożył spraw,
ad acta. - Decyllja ta nastąpi.la nlllSk.utek ro~. wydanego przez prokurafo·
ra P.res&a.d"da.
Paryż, 7 muca.
(Part) _ „Joumal cLeis dei'bats" twier·
dzń., ze w ci~gu prtz.ysz.łego cygoidttria, .z.apaidną wa.żne decy~e w sprawie Nnikcjo
namijiuszy lUJb osób, zamiesz.an)l1Ch w aferę
& · kńeg 0
.awus.
'
Paryż, 7 mair-c:.a.
~edliug „Le. JOU!'", iWld'ede 150 talon.ów c.zekowyich, kitóryich doityiohouis nie

8 polaików, aresz:owanych po~c~ ostatnich antyipols:kich ·zaJść na Litv.:ie.
t:wolnienie nastąpiło, jak oficJalnłe
rJaśniają, w związllm z amnesifą,
z.głos.zoną z powodu święta 16 lutego.

Sądy

doraz'ne

Z Il I·es'I one

uc:hwalq radg minisirów
Warszawa. 7 marca.
W dniu wczorajszym odbyło się l?Osiedzenie rady ministrów. Miedzy wielu sprawami, które załatwiono na tern
posiedzeniu, rada ministrów oostano-

1

·de ministrów uskutecznione. Proceaura sądów doraźnych obowiązywała od
dnia 26 stycznia 1932 roku. i dotyczyła
zabójstwa, napadów rabunkowych i
spraw szpiegowskich.
.
wiła znieść sądy doraźne.
Obecnie sądy doraźne beda obowiąJak wiadomo, już przed kilku tygoal zywać tyLko do spraw szpiegowskich,
niami, minister sprawiedliwości Micha- zaś pozostałe przestępstwa podpadać
lowski zapowiedział zniesiene sądów będą pod kompetencje sadów zwvkłych
dorafoych, co obecne zostało orzez ra----

Poród na schódach
pogotowia

mi posiadaczami. Na tyoh wo.n.a.cli fiigu·
niQą rzekomo naizwdiskia szere~ WIE>łyiwo'H
7
wych osoibi.stośoi, kitóre poziosiłiawały w
. )
.
.d
Ll:b ~jr~.
bliskich sitosunlkaich ze StawiSkim
<ig Dziś .na ranem s u a mie s e·
go pogotowia ratunkowego zaalarmo·
Paryż, 7 marca.
-wana została jakiemiś krzykami, rozSędlzia §Lediczy w D.i!jioo, Z'Wl!'óc~ saę legającemi się na schodach, przed weido włiadtz o wyznaczenie 7 e'ksperlów, ściem do lokalu pogotowia. Gdy wyj·
~elem prz.eiprowadzeniia IlJO'W'yloh badań rzano na schody, spostrzeżono jakąś
lekairs1doh zwł<>ik sędz&e~o Priin·ce·a. - kobietę, wijąca. się w bólach porodoPomiędlzy e~eintama Tm•rujdować &ię hę· wych i nim zdołano pośpieszyć jej z
d<z.iie trzech ~eojaJ.~tów medycyiny ogól· pomocą. kobieta urodziła na schodach
neij, jeden radljotoig, tir,zej ehit>eroi ptl"Ze- d2jiecko.
prowadzą badania hisitoil<>gk12ne na preJak się okazało, była to bezdomna
pantach dtr. ·Kiuihna.
.
i beztobotna Zofia Kowalczyk. Była w
•,
Paryż, 7 tnall'ca.
poważnym stanie i czuła zbliżającą się
L- ' · Specialn-a kom~a senatu, obradująca chwilę rozwiązania, wobec czego poś·
naid 51p.rawą z.niiesiieni.a ianuniitetu pada· pieszyła do pogotowia, ale jaż na schomeaitamego b. min.iistra Serre, po1sfain.o- dach zasłabła.
wjła jednomyślnie przyjąć wniose.k refeUdzielono jej natychmiastowej porenta, wypowiadający się za wydaniem ; mocy i odwieziono do kliniki. Noworódep. Se.rre'a władzom sądowym,
dek powędrował do żłobka miejskiego.

(
I

Bankier paryski

zastrzelony przez kli)enta

·
Paryż, 7 marca.
(t) W jednym z prywatnych banków paryskich rozegrała sie wczoraj
krwawa tra"gedja. Do banku przybył

pewien klijent, domagając się wyplace
nia złożonych tam oszczędności. Doszło przytem do kłótni miedzy nim a
bankierem, w czasie której kliient dobył rewolweru i strzelit, kładąc bankiera trupem na miejscu. W OS?:ólnem zamieszaniu udało sie zabójcy zbiec.

Nowe

pokłady_ złota

· Londyn. 7 marca.
Z Johanesburga donoszą. że wy
kryto tarn niezwykle bogate poktady
ztota. · ciągną się one na przestrzeni 160
hekt;uów. W naibliższvm czasie rozpoczną się tam prace nad wydobyciem
(t)

złota.

..
Str. 2
- - - - - - - - - - - - · \934

L:Ifl~L~-, 1.m

H

Domy, wktórych straszy„.

Zjawa, która . pobrzękiwała łańcuchami żelaznemi. Ucisk zimnych palców na głowie
loft PoDJsfal niedturnt~rn i sptrutvsrn
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frolna !rru6una

honoru

Człowiek
nie

złamie

tycia tadneJ kobiecie

Pani Elżbieta K. w Katowicach. -

Zupełnie niesłusznie unika Pani szcze-

rej rozmowy z owym Panem. Wiele
jest rzeczy między Wami. które naletałoby l trzeba wyjaśnić. Zinterpelowa

ny poprostu co myśli o ·przyszłości, bę
dzie musiał odpowiedzieć jasno I wyraźnie, a wówczas Pani będzie równiet
wiedziała, jak się sprawy miedzy wami ułożą. Nie chciałabym Pani mart..
wić, ale z tego co mi Pani w swym liś·
cie pisze, odnoszę wrażenie. ze męt•
czyzna ów nie rtkatuie Pani zupełnie po
ważnie. Rozmowa Wasza wyjaśni to Pa
ni. Gdyby tak rzeczywiście bvło (czego
Pani z duszy i z serca nie tvczę) le·
piei, ażebyście się rozeszłł sie. Im szybciej zresztą - tern lepiej dla Pani, no
i ażeby lnłcfatywa rozelścla wYSZła od
Pani. Niemniej jednak być może, że sie
mylę, i że omyłka ta powstała wsJrutek mylnej interpretacj.i listu. W każ
dym razie jestem zwolenniczka szczerej rozmowy by uciekania sie do domyślnników i niedomówień. które wła
ściwie niczego nie wyjaśnlafą.

Istnieją pewne tajemnicze zjawiska, na metodysty, która byla inteligentną Judzi. Sygnały milkły natychmiast, gdy
które PO dziś dzień nle znalazły wyjaś· kobietą. słysząc tajemnicze gukania i jakaś nłepoządana dla ducha osoba
nienia. Nawet bardzo światli ludzie nie szmery, wezwała któregoś wieczoru wchodziła do pokoju. Razu pewnego,
potrafi<t wytłumaczyć, czemu niektóre owego ducha ażeby powiedzial w jakim gdy cala rodzina Foxów usiadła przy
domy są nawiedzane przez taJemńłcze wieku są jej dzieci. Po chwili niewidzial stole stukanie zdawało się wychodzić z
zfawy I duchy, niepokojące mieszkań~ na Istota wystukała dokładnie, ile lat ma wewnątrz stołu. W ten sposób udało się
ców powtarzającem się co pewien czas każde dziecko.
dalszych zapytań wy- stwierdzić szczególne właściwości mepukaniem w ścianę. O takich .,nawie· nikało. że owem tajemniczem zjawis- dJumistyczne u niektórych ludzi.
dzanych" domach wspominają nawet klem jest duch zmarłego Kramarza, któ·
W następstwie tego odbyły się pu·
najstarsze kroniki, sięgające wielu ty- ry został zamordowany podstępnie w bliczne wykłady o wymienionych fenosięcv lat.
tym domu, a ciało pochowano w piwni- menach. Zainteresowanie ową sprawą
Poniżej przytaczamy kilka znamien- cy. Zaczęto we wskazanem miejscu ko- zaczęło zataczać coraz to szersze kręgi.
nych wypadków, jakie zanotowane zo- pać, w rzeczywistości znaleziono kilka Przeprowadzono eksperymenty z tak
stały przez wiarygodnych świadków.
ludzkich kości. Sprawa wzbudziła kolo- zw. wirującemi stolikami i w ~rótklm
Oto, co pisze słynny pisarz rzymski, salne zainteresowanie w calem mieście czasie ruch spirytystyczny rozpowsze„
Plinjusz Cecyljusz Secundus, urodzony i tysiące ludzi przybywało do mieszka- chnłł się po całeł Europie ł Ameryce.
w, ,62 ro~u .PO Ghrystusie w Jiśc:;.ie do nia foxów, chcąc usłyszeć owe puPo dziś dzień znajdują się jeszcze w
swego· prżyjaciela:
kanie.'
·
różnych częściach świata domy, które
,,W Atenach, w dzielnicy Helotów,
Po upływie roku roQE.na metodys- straszą. I tak np_. uczony czeski PotocznajdoW,ał się stary, opu~zczony dom, tów przeprowadziła się do miasta Ro- nik donosi, że w hotelu „Bristol" w
Vf którym o północy słychać było chester. I tu w dalszym ciągu zaczęły 11Suschwicy od kilkudziesięciu lat coś
dźwięk żelastwa, a potem zjawiało 'się się powtarzać niesamowite zjawiska. straszy. Przyrodnik zaś Robert Wale Pani Stefa z Nowego Sącza. - Gdyt;y
widmo jakiegoś wychudzonego starca, Ponieważ owe sygnały bywały tylko \V Owens opowiada o pewnej posesji w nie róż.nica Waszego wi.eku. a może. bar
zakutego w kajdany. Okropna zjawa obecności dzieci, przypuszczano pler- hrabstwie Jlen nawiedzanej przez du- dziej jeszcze i to, te Jest Pani matką,
podziałała tak deprymująco na miesz- wotnie, '1.e to one na.51adują ducha 7 chy. Niesamowite wręcz rzeczy dzieją powiedziałabvm _ „Kochasz ldf za
kań ców domu, że wszyscy go opuścłli. Hydervill~. Po pewnym czasie stwier-- się w domu ogrodnika Me. Cardle'a w tdosem serca: drogą prawdy I mhości„.
Po pewnym czasie wprowadził się tam dzono jednak. że tajemnicze pukania nie Glasgow.
Droga Pani Jej instynkt, mote nie tyle
,lozof kaza.ł so~ie podać pr~ybory d~ pi- powtarza!:\ się w obecności wszystkich
kobiety He matki, wybrał Inna drogę.
zb.adać taJemmcę owego mesamow1tego
. Drogę znacznie trudniejszą. ale bardz~ef
widma.
„
•
•
•
4
zasługująca na szacunek - droKę oboOdy nadsze~t pierwszy wieczór. fiwiązko. Poniewat zdecydowała sie
lozof kazał sot,>1e podać przybory do pl'9
iuż Pani i zdecydowała zupełnie stusz~a~ta oraz świecę i pozostał sam w po·
.Jlożdo fifkura 6uło pegngm sum6ofem
nie i rozumnie, ntechte Pani siłą woli,
~ofu. O ~ó~n~cy ~~łys~at n~leT brz ęk . W Bostonie zmarł słynny fabrykant były cz.tery głośnie postacie walecznych rozproszy resztki Wątpliwości z serca
~il~z~fęc i;n~uc k;: 1
c 1 1 . poda· kart do gry, Snowlack, który w ciągu 30 rycerzy: Lancelot, Og~r, La Hire i Gal· I postara się zapomnieć. Nie wolno Pa
Wać k w m '.
ore, ~ .awa 0 się a- lait zarobił na· nich 200 milionów dola- lard.
ni zostawić małych dzieci ł pozbawić
nleznja ~jś ·inaht rY~Ic~elł ~osłdsz.nyt rów. Snowlack zostawił po sobie Inne karty zawierały ale.gorje wojen· Ich dobroczynnej opiekł matki. która
a i d ~h sic Ws \ 0 s 0 1 0 ą_zy o.prócz tp.iljonowej fortuny - interesują· ne. Kier, pik. karo, trefl i as - ozna<:za wydawszy Je na świat, przełotvła po·
fvm 1:n em. . ~sz I na &o
rzN I w ce stud.jum o „historii kart".
.
ły cmery główne tywioły wojny: od wa· nad nalświętszy obówtązek„ własne ~
jutrz :A~~encde z awa .zn nit a.
azah
Kt-0 wymyślił karty?
gę, broń, tywno~ć i pieniądz.
2olstyczne uczucie słabości. 'Jako koelo oros za w i~
1 #4ii~ w
·. .kwosłliit · wiele wezmł . Z Francr, ff'& "Y hrty
rował~ · bieta ~wiaaoma swotcłi · czvrtów winna
prtek ~ z~rząd f1Jias a, kt r:}
a· p ~~di~ N'dm.n:lt oph\ia, ~ wynall'1t ą io His!lpantit 1&z.ie wykluczono d.a.my. Panl wytrwać na stanowisku.
.
!~t opa w ęig m e scu, ~łę
tnp, ~ ~ł G\}ij;l~~ ~ie~ ~WY w lp78 ro· 1jako .isfoty... cyw~~~ Słą?, gra p~zenio•
. . ,
_
,
~nę:o. k d . . .
k.u przedłożył cesarzowi własne~o po- sła &ę do Włoch. W Ital11 opi1bhkowa·
Bezradny
M w Lowtczu Drogł
. o o u z z1wiemu ":'szystkich zna- mysłu grę w 32 karty.
no w 1811 roku ciekawa, interpretację Panie Jeżeli d~brz~ zrozumiał~m list
}e:JCln~ ~o ie!nYf!l czasie ludzki szkleSn.owfa.ck prostuie to mylne przypusz kart w broszurce p. ł. „Dzieje gry w kP..r . p • sk' ;.zględrtem ledneJ ·z kobiet ma
e, a uz o o zza~te rdzą kafdany. cz.enie 0 Chinach, ja.ko ojczyźnie kart.- ty grenadiera Riicardo". Rica!I'do Oskar· an 1'
obowl zkł obowi zkt
Szkielet pochowano 1 od tego czasu zJa. Znalazł bowiem w rejestrach dworskich żony było uprawl.an:ie Jl·r y w kościele. - 1Pan d~Óatnh
ł ~ •
3,
wa więcej się nie pofawlła".
króla Kawla VI, następ!llljącą notatkę z Pr~ed sądem woijskowym broruił: się on p;ze . t ryc wype nie~1em n 1e pow1Znakomity matematyk, filozof l le· 11489 roku: 1,Malarzowi J. Gdgonn.eur, za interesującą symboli'ką ka,r t:
nien s1ę wa~ać .taden ~z owlek ho~oru.
karz Cardanus, który iy1 w pierwsze) 1 wykona!llie trzech kom.ple.Łów kart różno
„Nie śmiałbym nigdy profanować 'wię Jest P.an przeci~t męzczyzna ~v.::iado
połowłe szesnastego wieku opowiada o 1barwnych, wypłacono 111.ależność dwudziic ! tego miejs<:a hazardem. Lecz karty mają mym .1uż swoich czynów i świadomy
następującem zdarzeniu. Pewnęgo razu stu dukaitów"„; Ten sam malarz Grigon· świętą treść: As przywod.ZJi mi na my41 tego. ze wskutek nieoględności I lekko·
wezw~o go do pałacu starego patry- neur, udookonaHł później swój „wynala- jedyneigo Boga i pierwszy dz:ień stworu myślnego postępowania nłektórvch męt
Cjusza Johanna Resta w Pawji, u które- zeik" i n.adat kartom symboliczne nazwy nia. Dwójka przypomina mi o drug1m czyzn wiele kobiet. stacza słe na dno
go młodszy syn nagle zachorował. które zachowały .s·ię do dziś dnfa.
dniu, gdy Bc>g etworzył niebo„. Trójka życia, na dno z ktoret?;o bardzo rzadko
, Pewnej nocy usłyszał w swym pokoju,
Czterej królowie reprezentowali 41 nasuwa myśl o trzech syn.ach Noego 1 o iest tylko powrotu. Zanim oostępowa„
który dzielil ze starszym bratem chore- wówczas isrbn1ie,jące monarcb1e. Cztery da trz,ech gruchach śmi-ert4?-lnych, które za niem swoiem z.tamie Pan żvcle młode]
. go, tajemnicze pukanie w §elanę. Zdzi· my reprezentowały pop:ularne w owych ciĄityty n,a.d nauym prao~cem Adame.m: dzlewczynie, powinien się nowaJ,nie
wion~· zapytał swego towarzysza 0 czasach kobiety: królową Marję, dziewi· o .z.mJ$łowości, cieke.wości i i.arozumia· nad tern zastanowić. czy sumienie Pl•
przyczynę. Ten z pobladłą twarzą od- cę Orleańską, naJd01bnĄ damę dworu, Iza łoścL„ Gdy SfPOialądiam na damę, myślę na tnłMle ten wletkt cłetar. którym sł'
powiedział. że to puka demon rodzinny, (bellę Barriiere oraiz sdostrę królewską- ó na szeij wsipólnej 1>ra·m&tce. Ewie.„
Pan dobro..volttłe obarcza. C2v miał·
k~óry odwiedza ich od dłufszego czasu. Rachelę. W fiigurach waletów, uosohione
by Pan spokóf w ~ycłu, wiedzac. że tła.
Cardanus nie mógł już zmruiyć oka.
. . ,•
Al
mat Pan komuś tycie f. że nie suetnił
Naraz poczuł na głowie ll~łsk zim· WW
swego obowiązku, który mógłby .ti:
nych palców, które powoli przesunęły
••• krzywdę złagodzić.
się po całej twarzy, aż zatrzymały sie
.:zuli nil: !fi.te no ŚOJie,;ie nie smfenfa
Stbrczykowt z Poinania nan~
n~ ustach: Uczony daremnie ~róbowat
(z) w starej, pożół.kłej ks1ążeczce, się w eleganckiej toałede i wysOOciej fry·
się uwolnić ze szpor;iów s~raszhwej zmo .p od tytułem „Listy z Wie-dnia", czytamy zurze w teatrze - za.ś w cią)!u dnia s-z.o wiem. że tle Pani czyni, unlkafac tory, ale _be~skutec~me. Ucisk stawał się co na.stępuje:
rują i kłócą się ze swymi lokaito.rami o warzystwa albowłem tylko w ten ~pn•
coraz s1lmejszy 1 jakiś niesamowity
,,Sz.ereg rocL;.,in znalazł spekulacyjny wy.r;OJkoi§ć komon:u!1,l!o"
s6b może Pant spotkać c!ło teka. kt6„
mróz rozszedł się po ~ale~ Jego ciel~. spos6b przysparzania sObie docbod6w~
Autp•r „Ust6w z W.tectnia" 1Poddaije da· ey nie będzie iwracał uwaal na Panł
Nazajutrz gdy opow1edz1ał domowm- Przez odnaimowanie pokoiów obcym lej ostrej krytyce pralnie włedetiskle:
t">Owlerzchność. a wuusiv tl'.o · wielki
k_om o swych n_ocnych przejściach, nikt wzg!. sMllotn)"m pMlom niety~ko zmniei·
„P~.a:tnie rówiniet nie dirują nam pow1>· ta ób kobiecej tkliwo~cl iakł Pani pO·
~I~ temu nie dz1wll, gdyt wszyscy byli ~za.ją wydatnie ciężar prZYJPaidającego na du do za.d?woleni.a. Wię.ku.ość z nich slada. Jeżeli sądzi Pani, ~e w~7.yscy
JUZ przyzwyczajeni do wlzy_t ducha.
nich czynsziu komomia.nego, lecz nawet pierze biebznę w chlorku, który z jeduef mężcryfoi w kobiecie szukaja tvlko
W błstorjł spirytyzmu zajmują · po· wyciągają .z tego procederu pewne zyski strony wybiela Ję, lecz równ<>cz~śnie nł· urody - to Jest Pani w biedzie. W n.
czesne miejsce słynne domy rodziny Cena ocmasjmowamego pokoju ustala . się szczy płótno do tego stOpDia, itt w kr6t· stach. które otrzymufa od wielu mę~·
fox, które dafy początek nowoczesne- przez podwojenie .wmy komornego, prr.y klim czaisi.e na;pięikiniejsze i n.rujd.eliika·tniej czyzn z różnydh Sltro kraju wszvscy
mu spirytyzmowi. Pierwsza z tych ka· paidaijącego u całe mieS:zikanie.
size k-061Z1Ule zamieniają się w szan-ały".
iednogfośnie biadają, że dzisieisze komienie znajdowała się w Hydersville w
Skłonność do tego procederu rozpoNie obeezło się r6wniei bez skryty· biety mają tytko ładne twarze. ale ZĄtO
Stanach Zjednoczonych. Pewnej nocy ws:zechniiła się w taiki.m stopniu, iż nawet kowMia szkolnictwa: „Uczeń uczy się wcale nie matą serca. A zatem. błędne
mieszkańcy owej posesji.usłyszeli puka- rOdziny, należące do lepszych sfer, ko· czytać, pi1sać i rachować„. Nie za.po.z.na~
Sf\dY obu stron są wynikiem nieporonie do bramy. Ody właściciel wyjrzał1 rzyetaiją.~ z projektowanej ?Odróży r::zy ją go na1>0Illiasrt z nie.libędnemi dziedzi· rumienia.
nikogo nie było. Powtórzyło się to wie· też podicz.a.s wywczasów letlltich, usiłują nami żyda praildycmego... Głównym
le razy i w żadnym wypadku nie udało zarobić na swych mieszkaniach. Dreszcz f.rz':'dm:iiotem n.auJkii w g.imna.zja.ch jest
mu slę dociec przyczyny. W parę ty- prze.szedłby prawd2'li.wego anglika, na sa .aclna„. Nudna metoda nasucziania tego le do myślenia. Bm:imi ooo iaik następujei
godni później najmłodsza córka gospo- mą. myśl o tern, iż mógłby wpuścić 01b- języka jest godna potępienia.„ Niezlic.~o , 1„ kan.daJli.czny system 9rote.kcyjny, sto•
darza p.rzebudziła się w nocy z krzy· cych ludzi do swych czterech ścian na ne fomnuł:ki, do utrwala.n:iia których zmu sowany nietylko przy obsadzaniu katedł'
kiem i opowiedziała, że jakaś lodowato- czas swej nieobecności.
szane są młodocirune umysły, sta111owią je Uftiwer6'Y'feckiich. lecz wszelkich innycK
zimna dłoń prześlizgr;tęla sie po /eJ twa· 'i
Z drugiej zaś strony, śmiesznie i ni.e· dynie ~będny bail.aJSt... Nieliczny odsetek stanowisk, mus~ iuż wreszcie wywołać
rzy.
właściwie wygląda, gdy wy&oko urodzo· , młodzieży wspomina z r.adością lata odpowiedinią reakcię"
1
P o pcwnvm cza<;ic cała rodzina prze ne damy, czy też takie, które to wysokie · sz:kolne"„.
Pod cytowanymi „Listami z Wid1ai1'
niosł a sie do innego' miasta i db owego urodzenie udają, - not0rvcznie 'uprawia
I wreszcie wzięto pod lupę fakultet czytamy da tę: 11rok 1844-tv". - Jak wi•
mie:wkani11 wnrovr1dziła sie rodzina ją taką lichwę mies1kaniową, ci::u:ną: z medyczny. Jedno ze zdań, zamieszczo· dać, przed dziewiE~ćdziesięciu laty nie
J1l ('~oclvstó w wraz 7. trojgiem dzieci. Żo- tego pokaźne zyski. Wieczorem , nh ·.ui~1 nych w ko11ct: odnośnego listu, daje wie· inaczej się działo na świecie, ni! dzisiaj„.
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Wesz.li znowu do jaJk,iegoś l<Jd<adu. Lucjan zbliżył się do Wa11py i rzekł:
j piej odirazu skończyć? .. Poco oz.ekać?„
- Przebierzesz się._„ .N ie pytaj o
Józef Chudzik był bezrobotnym. Pew· l Z dmgiego piętra na bruk.·. Za nisko? .. Odra:tu z.aipanowal inny humor. Nawet
n1'c Szybko
Wand~ uśmiechnęła się zlekka·
nego dnia, gdy siedział przed dworcem, je· I Mo~na zostać kailei1...ń Boże, Boże...
t
ł
ń~• ~~.·
i.~1
z ._ · 'l ·
· !n.<>. k 'ć Ot · l ·
l
N'
go ukochany synek Jaś, przyniósł mu zna- •
Wanda me w1edz1a. a cg_ to wszy~ • nowu uaw~ Y się na Swe Z<U\.ą~l\l,
ie ~a się ?SPó 01 , .Wicira Slę
fez'.<>ny kwit baga~wy. N.a podstawie tego
odpow1ame;
LuCJan
...
znaczyć
ma
ko
·
kmtu Chudzik odbi.era waliz.kę, w której przed mą nowy, memany sWlait.·. Pny- mięso, wódika...
dał na jej pytania„. Musiała się prze·
· - Nie, nile będę już t>ila„.
~jduje poćwiarlowace częścj zwłok ~ud.z- i c.zepiły się do niej obce, nieznane tro·
1
namawiał j brać„. Obatuchali ja w jedwabie... Z
Jeden kieliszek ... ,1ski·.·· Czuła, jaik oplatają jej ciailo, jak
ddo~aku·
dmahrCb~udzik
e.go
sa.mt
T~o.
..
kich
•
j e się, „e Jes synem
l ,\..-1-- N~,_. · • · d l L łń
·
„ ·
a Lego, g yż 1 o
.
.
trudem mogła się poruszać.·.
.
UCJ'(1n•
ll\.L ~z me z ~a
niemowlę ~amieni.ony zoetał w klinice me I \VlplJaJą Sl.ę .g ęuvl\v,„
- M~sz. weź to.„ - rzekł Jeszcze
- Zos.t aw, me chcę.„
może jednak n~ wydoetać JIKW'iska! wyrW\aĆ JeJ · Z tej potwome1 otchtam!·.
. - :ro ci dobrze robi„. Potiem mi po- Lucjan i wcisnął jej do reki zawiniątko
Jest zigubiona, zgubiona na wieki!..
. .
.
.
swego oica..
- Dokąd idziemy?„. - zapytał. a
.. Chcąc się P?a;być upi-o~e1 walizki, Ch1;1· 1 Zgrz-.ntnął klucz w 'Lamku· Otworzy- d.w;•kuJesz, zobaiezysz...
· ź · '1'
· • Za t
N'
z ·
L
W
•
J ·
.
dzik podrzuca li\• lecz m1mo to posądza1ą
.
te wy11>i.1.a. . . o n:ię~zy n~ Pl 1 na strwożona.
szedł ucan. a mm tam
go o zamo.?dowanie hrabiego Burs.kii.ego, ie- 1 ły się drzWI.
'
- Do tramwafu„.
umór. Wanda dz1w1ta Się, w jaJk1 sposób
.
go rzekomego ojca. Spra.wa opairła się sąd ci dwaj.
Niemi.ee .zamknął
zeszli na dół.
tyil e wódiki może się zmieścić w żołądZbltżyił się do niej.
i tylko dz~ęki pomocy ta.j~mniczego Ga,rb';lPt.acz? .. Co ci znowu clio gło- ~ ~· O alkoholu! ?POżytym. ""'. czasie I?- drzwi i znikł. S?:li w milcżeniu pustemi
:~a w~1b~~k Ch~J!~ zd::~di'~ł ~~. i':ś~~
r
cem jego jest hrabia Strzyga-Toporski, k:t6· wy strzeli.tło!.· Ubieraj się!.. Cz.as na ko· ~nadu, dawno JU~ zapomme:h. Teraz P~- ulicami.
Męczyły j~ zwoje towaru wokół
łaty~a zacz.ęfa się na ~0:"10. F~orek UPI: l
ry uwat.~ d~tychcza~ z:i- swego syna. K,a. lację.„
Nie odrywal,a rą,k od twairzy. Lucia· J~ się ~a. smutno. Kazik 1 LucJan tr1z.ęśb nóg. Nie wiedziała co robić . z zawiniątrola .zaw1id~k11ego, wii:l~ awaoturn~k~ i
. .
.
k
k'
t k Się z.e sm1echU·
· ·
.
hulta1a. Między Zaw1dzik1m a Chudz1k1em
Iem W Tę U.
..t
·f ,
k
od .
Ó
wywiązuje . się pełna tragi~znego n~ięcia na, Widać, malo frasował JęJ SIDU e .
Każdy z mężczyzn trzymał walizkę
s~ g zmę w_s azywa te~air, gury
walka o tytuł i fortunę hrabiowską, ZaWiidiz- Gaidał o czemś po cichu u swymi kamkiemu .pomaga w tei walce ie.~o ~ochanka ratami. Wszyscy tr.zej palili papierosy. opuścili lokal. Kazik . spro:wa~z!ł taik- w ręku. Walizka musiała ·być ciężka,
Jana Sołowerecka, zw~a. K.s1ętll;11C~ką Cy- Florek jak przez cały dzień, był smut- sów~ę. \Yainda. ob.aw1~la ~1ę, ze .znowu gdyż przystawali co . chwilę by odpo·
· '
K • ~k , . h • . . k' ł Iową odwiozą Ją do Ja;kJegos m1esz,kama By- · ć
gańską, słynącą ze swe1 ruepo.spohte1 urody.
•
czą .
. k' 1· k.
·1
N"
. l
Bardz.o wielu mężczyzn odebrało sobi~ ży- ·ny. a:z. usmiec a, Się 1 iwa g
1
~ Nie pójdę dalej! - zaoponowała
a tJrz.ezwa. ie wypi a am ie S:Z a·
cie lub złamało swą karierę.„ w fej mistar· Lucjan był z czeg'OŚ zadowqlony.
- Do teatru.„ - rzekł LucJan do nagle Wanda - Nie idziemy · do tramWanda ubierała się Powoli.
ne $~dla WI?adł równiet Chudzik, który z.a·
· t
·
w ·u T · ·' · · t
~ZIOfora.
? J zd 1
N
kóchał się ~ niej ą,o szaleństwa, poświęca·
aJ „. ' ramwaJ. J~S w !nneJ s rnme ...
Przyjecha;li w samą porę. Zdołali
o, gotowe „ a a.·.
jąc dla niej swą na.rzecz.o.ną - Stefcię.„
.
Wyszli na Ulli.cę. Lucj;m wziął ją pod 1 jeszc~e tyMko oddać o.kryJCia do garde- A my Jest~śll)y JUZ za m1aste.m„.
Ksężncz~ odtrąca go ieooaik od. sebie. .
- Zam1Iczl - wrzasnął Jej LucJan
Po wielu przyg~ach. Chud.zilk uzyskut-0 rękę. Powietll'ize byto czyste. $wi~cit ! b
nad uchem - Każę ci pQjść daleJ f.
· ro y.
.
w końcu tytuł hrabtowski, lecz tego same· k . .
· „d
kl i
_ Ni · ó'd
Teatr wys·tawiał tego dnia jakąś o.
.
.
go cl.ni.a znajdują go ma.rtwego w pokoju ho- · s1ęz~.
„ .. e P J ę.„. ie s .on ~z !11me 0
Smeg skTzyp1ail pod nogami. Kazik 1 peretkę z cilężkiemi, niemieckiemi dowtelowym,
przeJsc1a P.r:ez zieloną granicę,
cipami:
.
f'Iorek szli za nimf.
•:
Zatka~ J~J ~st~ ręką.
Wanda niewiele z tei:;o wszystkiego
- LUJtek, coś ty z.rob1l?„ - rapy·
Miinęło IS ta.t. Jaś po tajemn.icui śmi«o! _ojca został jedynym &padkobiercą ~el~ tata zduszonym głosem taik teby niikt . rozumiała, bawiła ją tyliko mimika akto- . - Jezeh p1śmesz jeszcze sł~wko, to
{ . Clę puszczę kaptem!„. Co zrobisz?„.
od ;k. L '
ó . k
nie słyszał·
k1e1 fortuny. Jest w dodatku przysto1ny
h
l
. ł j .
UCJan zasm1e
ł 1 r w 1 s oczne me Y1 l·
.
.
zdobył również tytuł inżyniera Na ma.ska·
y ęl .. po . p ecac .„
. I P!Ze0~e~
z Ciark'
rad~ie spotyka niespodziewanie. zawsze je&Z· . - Czego się. martwisz? .. :-- odpar ' wal się z tych szwabskich konceptów.
Podczas antraktu przeszli do palair- ;rozumiała, ze. musi teri'!-z z. mn:i dob:ze
me patrząc na mą. I przecie 1 ti;lk wetcze piękna. i kus~a.ca. Księżniczkę.
~YĆ ·„ Co. zrobi napra~dę. Jeśh. LucJan
ni.
Nie może. o _"liei zapo!llnie~.. ~1zY"POm·' mierny wkrótce ślub.„
....,.. Doskonała operetka . _ potwier· J~ porz~c1?„. Z qego zyć będzie?„. Co
_ Musimy wzdąć ślub zara·~„.
n!awszy_ s~b1e 1e?nak, ile udr_ęk1 znió~tl
się stame z mat~ą ?„. A na c;łodatek co
··
_ Zrobi się. Taik ci to humor po- d 'ł K . 'k
przez ma. Jego. oicte~. ~ostanow1ła zemśc:ć\
1
1
~~~n!i ~~~~ J~~akt~ epe~r:::ćdn~~ d~~ : psuło? .. Przez t~ beczałaś?„ WidJać z.a· zi Flo~~k ·w milczeniu palił papierosa. się stanie z je~ dzi~ckiem?„.
_ A jak się pani podoba? .. _ zapy- . ~zy ~akręc1ły się w jej oczach .. Sławi~duJe si_ę, że Ksi~żniczka_ po~iada P!z.ed-: raz, że. z ])'l'owincji ?OChodzisz.„. Jesteś
maJąc się na nogach grzęzła daleJ w
śm1er_tny h~t !ego 01ca. ~daie się do m~i poi· niedzisiejsza... PrzeJmu;iesz. się byle tal zwracaiąc się do Wandy
~niegu aż po kostki
· .
' . ·.
'
· · · lek
D 'ś b'
t
ów list, lecz ona wyznaie mu swą miłość ł
.
·
.- Niewiele .z tego wszystlk1ego ro- ·ienre się zycie
Zł
i oświadcza. że nie odda mu.. listu, dopók~· g U.P~ wei:n.„.
Noc była p1ękna. Srebrna kula ksie
zumiem.-. --- Odparła.
ko .• · lak łd:z1e .. ·. Bez wyboru.
on jeJ również nie wkocha.
Spojrzała w jego oczy. Były bardzo życa płynęła po niebie, niczem zacza·
·Slahe to było dla nie} pocieszenie,
. Jan odrzlłca stanov.:czo tę myśl, pamieale w każdym razie zapowiedź ślubu u- · smufrie: ~Gdyby śię nie bala Lucjana, rowana gondola.„ Wokół · panowałn i:;luta1ąc ~ z~ożone! 'Przysiędze.
·
I
·
d
S l'
·
eh
. ·
. .
l b
· J
.
N' będ z1ę
"' . · .
Ks1ężmczka, doprowadzona do roz,paczy ,
przyn,ar 1wszczę a y 'L mm mtymmeJS~ rozmo- . ~ cisza„. z 1 poprzez rogi, po a, m11e
!egó. obojętnością, wysyła do niego pażeg- sipoko1~a Ją meco.
1
nalny list f nikt nie wie co się z nią stało. mniej wstyidu. Jadźka byłaby Szcbęsh- i wę. Interesował ją ten milczący, z.a.my- Jah ląs.y„.
Po godzinnym marszu dotarli wrePodczas swego pobyt~ ~ Lon,dymie Jan wa, gdyby ten lllrzędnik chciał się z nią · śfonv chłopiec.
Rozległ się dzwonek Przeszli zno- szcie do skraju lasu.
spotkał dawne~o wzyiaciela .swego olea, · pobrać ... Ale' tamten - drań, psiakrew,
.
. .
.
· .
.
.
·
.
.
ukryWaja,cego się pod pseu<lommem „Gar- .
- W~lmeJ· .. - padł rozkaz LucJana
busek". Kim jest ów tfiemniczy Garbusek, me chc1al nawet słyszeć o ślubie ... I dla- wu na w1diow:mę- Ledwo Jednak weszh
Zwoln!li kro~u .. Lucjan szedł pierwI tego musiała tru.ć się jodyn~·„ .Bo ~diz.ie- pa s~_lę, gdy ktoś pociągną~ L?cJai:ia ~ap
.
aikt _nie wie.
, N1.e1:az w.v:ratował on. Już Chudzika z by poszła z meś,lubnem dzieckiem?„ tiowme za rękaw. Byt to Jakiś N1em1ec szy, za mm Kazik 1 Florek. Wanda szła
ostatnia.
ciężkie) ?~resft. ~an . prosi ~. aby przybyl Mah nru11'-zucitaby ją z mieszkania... l w czapce i ktrótlkim kożuszku
.
.
·
N'
·
" '~
do Polski 1 wyśw1ethl zagadkę trupa zna•le1 ~ miata JUŻ sit. Więc tak wy~lązionego w czterech walizkach.„
dała Jej posada ?„. Więc to miata być
Oarbusek przybywa do ~Iski, lecz nitct
jej wizyta u dyrektora?„.
mdziesiąty dziewiąty
Rozdział
•
nie wie w !akie~ ~rzebral'!!u.
N'
·
j · l
·
M śl' kł b'ł
Podczas odw1edzm dawnego domu, w I
ie
ę ! Y się W eJ g owie„.
l Y I
Ił
którym mieszbl; Jan nawia,zule przerwaną.
zdawała już sobie sprawy z tego co
...
znajomość z Falkiem, który byl towarzy-i
zmęczona,
Była
robi i dokąd idzie·
szem jego ~abaw dziecięcych., Jan miall'Uiel
Odciągnąf Lucjana na stronę i do- Nie przv_ wiązywała do nich wielkiego chciała tylko odpocząć' i pozbyć się
Pelka „osobistym s~kretarzem •.._Od pewn~- '
,
·
. .
·
k l j
.
go czasu prześladu1e Jana pewien tajemni-'
natrętnego c1ęzaru wokół nog.
wodził mu czegoś, gesty u u ąc zywo znaczenia.
czy żebrak którego Felek ma wyśledzić.
Mijali zaśnieżone ' pole. 1 Zbliżali się
Dopiero następnego dnia uprzytomSekreta~ką Jana w biurze jest również rękoma.
·
· ;.11cjan był również wzburzony i nila sobie słowa Florka i zrozumiała ich zwolna do lasu.
jego .towarzyszka z lat dav.:nych - Wanda
Nagle z poza drzew wychyliła sie
Potem treść„.
tapłmska,hlktóra. Janwkocdhaln1eszcze~ gidY bśyil starał się tamtego uspokoić.
• ·
·
· z k arabmem
·
b y ł o zap óźno„.
·
· l'l · Al e JUŻ
. \... Kaz1'k a. Rozmaw1a
l d o s1eu-1e
an a 1e ma :>m a1o c,
ym c opcem.
m:l
prze
syIwe tk a męzczvzny
się z hr.abia.. którego znała ie- wezwa
by spoufalić
zatrzyLucjan
ramię.
przez
wieszanym
mówi?
mało
tak
zawsze
pan
Czy
już
Przedstawienie
trójkę.
w
czemś
o
Ja-1
nieobecnośd
Podczas
szcze ż Poddasza.
Szczególnie, gdy mal się raptownie. Padł cichy, rozpac?;
- Przeważnie„.
na wydal?no Wandę z biura, a na jej miel- dawno się rozpoczęło, a oni jeszcze roz
A ponieważ liwy rozkaz·
mam trochę w czubie„.
mawiali·
sce przYJ1:to ~a!'Y(:hnę Przecławską.
:
.
.
Jan starał się odszukać Wandę, lecz ona
- PadnłJ!...
Wanda z Florkiem udała się na swe dbam o to, aby to „trochę" nigdy nie
wyprowadziła sle z dawnego mieszkania.
Cała czwórka legła pokotem na
znikało, więc„.
Jak się okozało, Wanda wraz ze s~ miejsce.
W tej cliwili ktoś f:O z tylu szarp- ~niegu.
- Czemu pan taki smutny? - ias~arą m~tka. i narz.e~zon~. Lucjanem, przezaw'n'„t·
szyb.ko ro17'na'kował
z okazji, te byli nąl. Obe1'rzał _ się. Za nim stał Lucjan. k L11T c:ia.n
mos!13: s:ę do ~atowic, gdzi: LucJa,n wynajął pytała . korzystaJ'"'c
1' ,L.,,,,
.
~r · . •
•
"
dla nich pok61 w e~gan<:k1m hotelu. Matka
1 ca
;płachtę
b1ał~
e~amtąd
ną.
~
.wy~·
o,
na
Był blady i zdenerwowany. Skinął
namawla Wandę, żeby wyszła zamd za sami.
folrek machnął ręką. Nie kwapił niego palcem. Florek wstał. Podszedł ły stę nlJ8, przykrył. I<aziik i Florek uczy·
Lucjana. którego uważa za przY'Z'W'<>ite&t>
do niego. Zamienili między sobą kilka llllilii to siaimo. Wand•zJe 'nie pozostało nic
się widać z odpowiedzią.
chłopea.
:n.ó~ć w fob ślad'Y ' Biała ....1 h
- Już taki 1'estem, prosz" pani... - slów. Potem Lucjan dał znak Wandzie, linne·'f><ło ' •ruk
Wa::ida po~ryiomu marzy Jeszoze 0 Janie,
l:'. ac
•
•
~. ,t' '"·
"
dawnym Ja:s1u.„ Lut:!an zasypuje fi' pre:z.en.żeby również · wyszła. Nie rozumiała co ta ~-e ro~1tla st-ę kolorem od śmegu , 1 sta
tarni. Pewnego dnia przybywa do niej wraz odparł, nie patrząc w jej stronę.
Czy pan daw.no zna Lucjana? „. to ma znaczyć, ale nie stawiała oporu. now~ła świe.tttt.ą kryj ów.kę. Ale było zim·
ze swymi dwoma kolegami - Kaztkievi 1
no, tapnieiący śnieg wlewał się zimną
Wyszła.
- Dd dwóch lat„.
flo~kic~ - pocz~ w~yscy we czwor:o
W westybulu rzekł do niej rozkazu-, strugą za kołni-erz· i w rękawy
- Pan jest, widać, inny„.
do B;:t<?mia, gdzie Lucjan miał s1e
si.ę
udaia.
.·
,
WYStarać dla me1 o posadę.
. Stira:ind!k . pograniiczny; ;W:olnym kro- Zdaje się pani... Jestem taki sam jącym to~em: .
1.:ucian UiPlia Wa~ i sprowadza f~ do
- Ubieraj s1e szybko... Nie mamy ln001 'PrZiemt•er.z.al wyZ111aczony odcinek.
jak oni.„
.
swe1 k~walerkl. .
I Wanda wsibr~ała oddeeh. ·,.Bał a się· .na. _
czasu„.
Zastanowiła ją ta odpowiedt.
P 11 kilku godzinach Wand1 roudi.1ła się.„
? - zap yt a ł a. w~t rę k ą ruszyć. Czuła • w'illgoć
d d
J d i
h
ć? C
Có. t
B:vla sama w wkoiu„. Przypom11łał3. fej
pod noga
omu
o
emy
z
e
ce
c
zy
...
znaczy
ma
o
z
przyJaJej
Jadźki,
historJa
tragkzna
. się
m1, na twarzy, na szyi. 1 .Wśrf>'d, lłO<inej ci,.
.
- Ta~···
pan przez to powiedzieć, te oni są źli?„
ciólki.„
Czekała juz tak- 51zy słychać było &krzyp butów stra-żn.Lka
Wvszh na uhcę.
Uśmiechnął sie blado„.
- Nie wł.em„. Mogę tylko mówić sówka. _Po_jechali znowu za miasto. Za· Z-blii,ża się do nich, cT.y si'ę oddaila ?„. mkt
Miała dziewczyna powodzen!Je.,. Jatrzymah się przed owym domem, w nie śm4ał podlniiieść głowy.„ A kroki stakiś urzędnik zabral ją dio rnS/tia'lllracJi na o sobie.„. Ja je.s tem zły„.
Na scenie jakaś chłopska para wy· któryll'! Wanda spędziła straszliwe po- ~a.ty się coraz bliiiisz,e„ . . C~ z.auważył
kcfaCJę a potem wciągnął ją do g~bine·
tu ... Dziewczyna potem chodlziła jaik wijała obertasa. Publicznośt ryczała ze połudme„. Weszh do tego samego po- 1oh?„„ Czy aiby prze§eieradło, którettl
koju„. Czekał tam już na nich Kazik 1b)'!Li przykryci, nie odstawało cd śnie·
struta„. W czwartym miesiącu napiła śmiechu.
- Pan to mówi chyba przez skrom- i ów Niemiec„. Na podłodze stały ja- tgu?„. Były to okroipne chwile ciągną~·9
się jodyny i tak Skończyła .. ·
· '
kieś walizki .. · Niemiec szwargotał pe 1 się w wiecZ111ość.„
ność„. - kontynuowała rozmowę.
Wanda widziała ją w kostnicy„.
Będzie pani szwabsku„. Pakował" szy.bko walizki.
- Nie. proszę pani..Wairgi miała nabrzmiaile i slne„. Czy
cią' g
ona taJk samo będzie musiała skończyć? miała możność przekonania się, że mó- napełnione jakiemiś przedmiotami_ i to..
.
•
warem.„
I
Boże! ... Taik ładnie zapowiadał się ten wię rację„.
. ., ,
Na tapczanie leżały masy jedwabiu.~ i
Wanda nie rozumiata tych słów.„
dzień! .. Gdzie Lucjan? .. Więc może le· 1
STRESZCZENIE POCUTl<.1.J POWrnSCL
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na szkode biednej dziatwy

Nadużycia

yski
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Cegiel niana N2 4,

1

Afera Kalmana i jego spólników zatacza coraz
szersze kręgi

I

Inowrocław, 7 marca,
Jak Juli wczoraj donoslildśmy, uiaw11Jiono w lnowtocławinl skandalkzne nadużycia na szkod~ naJi,bied nleJ•
szej ci.Iz.fatwy szikoly powszechnej Pam~
ny MarJi w hrnwrocławiu.
Naidru·życia popelndiane były pt'IZez
dW!U czloników zaTządiu Kola Rodz.iciel·
skJlego tejże szkoty - prezesa MaircDna
Kalmana i sekretarza Wiśniewsilde""'
1
6
"
których aresztowano i osadzono w wlę•
zieruiiu ś1edczem w Inowrocławkt Wobee druiz.gocących dowodów Ich wdiny,
OSlkareżnd do przestępstwa się przyrlltlali i w Y'll~U dochodzeń śledczych zostali

.

(Wek) -

1

rówruież WY1daleni Z pracy z Zakładów

Powagi

ooczema Zawodowego Pols1dego, gdZłfe

Zdekaudowana

WYOOSł 300 zł.

.&

ł

OSv •

Zgubiono
starą, ślubna

obrącz·ilę z~~ of ą

Jak to ałwlerdalll .,yblłnl lekarze, aq Ideał•
nym lrodklem clio uzdrowienia :.tołqdka,
u1uwalq obstrukc:l1t. •Ił łagodnym •rodklem
pneezyaz:cHtqeym, ułatwlałq funkcl1t orao·
nów łrawlenlo, wamacnlalq ortanlxm I po·

Znalazcy bedzie wypłacona pełna war
toAć zlata. Prosze o zglo5zenie s1e d<J
okienka do administracji „Republiki"
40-Z
i od 4-6pp.
w. godz. od... 10--12
.
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te

D-ra LAUl~A

,

staoow1sko. dlOpUISIZCzono os?bniflków o
tak bogatei przeszłośor krymrunal1nej.

__

HARCU O·ra LAUERA
vauwalq clerplenlo wqtrob11 nerek, kamieni

=

t~:r~fig:n~·~ r
:a&racdz~ereftg
gizJ:l
84 d jazd tr
m ki
Lak

~:~~~lr1~:.1 ~~;~~~~!,;~:;~:':,~~~:~

Sprzedał w aple~ach I tlrogerfach (łkl, aplec&ftfch.)

ręctnef roboty na drotacb I szydełko·

011

stwierdziły,·

ZIOtA Z GÓlł HARCU

..

tnłeJscowego
aobywatelstw a albrzymfe zał!niteresow
.ttalk Wat.1ue
·
d · t t b ~.· j
ll1 e 1 ? em a'tlu:LJIC ' ze na

:;

lekaraklego

Chory tołqdek fest gł6wnq pnyezyttQ per
watowania nolrozmaltuye h ehórób,-zanfe•
ayucsa krew I tworay dQ pr1emloft'
materii.

Kalman był równdeż preżesem. a Wiiś

.
.
Sprawa budzi1 wśród

łwlała

11$ cllorOb powstaje z powoda 1ntr1kCJI.

w tel =1 'UIOW!fY B11Y~tynne współudział
1!~t~~;~·
Ele~~~:~
Pr
..Cb
h
f
=
ie.r. nnyc
I
e
zesz

a erZe r Ówn

telefon 218·90.
chor. weneryczn e, moczopłciowe
I skórne
Przyjmuj od 11-1 1 ,; -9
W NIEDZIELE I SWIET A OO GO·
DZINV 9-l·ei.

Ostatnio przecl'Wko obu airesztowa·

nym prowadzone byfo dochQdzenie w
zwlązlru z ttadutyciam l na sZlkodę Zjed·

rnewsid skamn.ilkłem.
tutaj przez nk:h kwota

66
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ryskie.
bogatą i bul'IZ<liwą. Kal- ;;;;;;
na jest bardzo
w

był

ma:n wychowany

zakładzie

WY·

=

=

Ceo:v przpstępue.
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LIL I HI R s z MA I\
chowawczym w Szubinie, gdzte go U· 5
-Klllńsklelto 14. 2 nletro.
mieszczono na mocy wyroku sadowego · $
Dolazd tramwaJaml Nr. Nr. 4. 8 I 14. -=
za ro'żne przesfąnstwa natury kryminal· :;;
Tel 14-3· 21
~

popełndaine
nej,
wieku.
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TCATR „ROZMAITOSCI"
LÓDZKIE TEATRY POPULĄRNE
(Cegielniana 27).
18
'·
{Ogrodowa
DziA i dn1 następnych o godz. 8.45 wieez.
W dniu &i&ieis,zym o godz. 8.30 W'ieozorem
go kom.po.zyto·
w da.Iszym cl!IJtu dl!JOO b~<fzie operetka w 3-ch komedia muzyczna a.meryk4ńekbe
t, „No, oo, Nainette'•, w rety&erii
p.
Yemens.a
ra
'1'Sz.e%ęłtiiwel Marjana Domosławskiego,
~~.}·
aikitaclt .~dwairda K~Steo, ze·1ęct
.....1iew criia.
w retyee11J1
1podiróty

poraz ostatn i!

Dziś

-•
Z AB AWK A •

o
Alma Kar, Zula Pogo rzels ka, EUGE N3US Z 01
• BODO , Konr ad Tom, Jerzy Marr, Sielański

....„ ...„ ...„..a IA

wspaniałym

CENY MIEJSC: I seans 54 I 85 itr„
nast. III 85 gr„ II 1.09, I t.30.

Dził

,,TA BA R 'I N''

od godz. 5 pp.
do 9-ej wieczl

1

'

10 atrakcyj nych numero w.

I codzienn ie.

F I y EI'

Pełny program atrakcyin.v _

odd 1oranwa.

obsługą.

kons. 80 gr. z

0

.

OR. MED.

ruptury,

na

kręgosłupa

skt.zywl enle
I róine ke·

lectwa I

Za1on11ktaao I.
Jodz,

przyjęć

3-8, telefon Sl87•89

•k6rne
i wenerycz ne

WSKA 56
PIOTRKO
tel. 148-82
od I I pół - 4-, 6-0 wieot, w nie•
dziele I święta od 10-1

Ceny lecznico we.

ziamań K. eh.KOSTNA
SPEC. CHIRURG.JA
i zwichnięcia)

(Złamania kości

D·ra Sterling a 22
<N.·Targowa) tel, 174-42.

Soło\V 1 8

WP.
Na tem miejscu
D:vr. J, Rapa.p0rtowi spec. ortop. w Łodzi, ul. Wólczańska 10, za wstrzy.
którll clertti:1lałem od
manie meJ obustronne! przepukliny mos1.1ttoweJ, naumotllwiają
mi pracę,
wielu lat. O~wladczam, .te bandate Jego metody
•l 11recy1y!nle wrkona ne I festem tadowolony.
Henryk DylJon, ul. Zamenhofa 4.
t.6dt, dn. 26 kwietnia 1933 r.

D"'°

M"D.

'

„

::.:i::·:~i~~::::

=. ~OP.zg1ers a

KOBll!CE 1 AKUSZERJA

i et a od 10-1 DO po'ł
1.
I Ie I· 1tW
w n1ed ze
Ola l)ań octd.zlelna ~k3llnlt.
~.._,--...,;

e

___ - - - - DR MED

•

•

L BBRPIAn

k.

tel. 241-09.
Przti~4-8 w.
DR. MBD.

11'

,

I\ liUJ L llU
CHOROBY DZIECI

i)rzyJmule od 4-7-ei.

Tel.

.

?32·~5.

i>rzyfmuJe 7-8 wieczór.

Leczenie
krótki.emi falami

REYfllDłł, Tlł
• Zarzewak a 10

tel. ·139.39,

przy Stow. „Nosen Lechen".
AnallzJ1.-G ablnet dent31atycz ny.
Cen31 b. niskie.
----~----·-.--30-2
Dr.

H Kl B"Zkowa
Dr. med.

.

U

•

l choroby kobiece

w• BALICKA
,

ul. Piotrkow ska 200
ró1

Pu~tel

orz~~::1~' ::~:~:1:~:!::t~YFZ::1ed

przyJmuJ~ ~~!E„oo IG-IZ ;:v~7M: :s:v:r;.;u.WE
LeczNICO
CICfNY
..,
..,

Pomors ka Nr. 7
J I 7 84
te• 2 •

Gdafiska 37

AmbulatorJum
lekarzy.s pecjalist6 w

(-)
a
rg
·St• Bl be Il•miiiiiiłiliiliilillilii•••••••••••••••~ połołnictwo
Za~~~~· 10 t1 T'AuDR.BMWEN' HAusl I ugunr'lMl~J· unw'I Pofrko wska •••
D

CHOROBY WEWNCTRZNI!

l'łf>wo

wyrat:m0i:~~I(~~!~ !)()dziękowanie

wska 99,
Piotrko
te.t. 144-92.

1\1. Kopciowski

PLRC

30-letnla praktyk& I pełna ~arancja.
UWAOAł Od I wndnta 1933 r. przyJmule tylko 01oblścl1. Ubezple·
czonyclt w Kasie Cborycb m. Łodzi przylmuJe, Osobiste zjawienie się
chorych .lost koniecine, Ceny przystęprie.

POWRóCIL
WENERYCZNE I SI<óRNE.

Dr. M:tm.

Choroby stawów. kości. mięśni. nerwów. skóry, narządów wewnetrznych
kobiecych I t. d.
w 1tablnecle terapJI fltykalnel
Dr. POLAKA. Nawrot 7. Tel. lfi.f-21

W6lczad::i~~fi. 7\o,

-~ód(,

GABINET Y.

-

radJoweml

Spec. Ortop. J. RAPAPOR T ze Lwowa
(front. parter)
ul,

DOK.r 0RJ•czyk

przyjmuje od 5-9 wleci. -

Wieloletni asystent na Ośrodku

ortopedyczne
Specjalne lecznicze bandate
iumowe mojej metody usuwaja radykalnio najniebezpieczniejsze i naJzastarzalsze ruptury: u
tnetczyzn. kobiet 1 dzieci bez operacji.
NA SKRZYWil~NIEkręioslupa przeciw two·
rzeniu sle garbów i grutlicY kości le~nicze gor
sety ortopedyczne. Dla skrzywlollych nóg, płas
kich i bolących stóp, wkłady ort01>edyczne. i..;....a.&.L.~~..1.......1 Sztuczne nol{i I ręce. Na obnltenie żołądka i ki·
szek lecznicze banda!e brzuszne oraz s.pe~. ban·
T•k•t l ldlue
date na ruptury Powrotne Po operacji.
zaatudone
Zakład Ortopedycznys

Chorob~

CHOR.

M. JAC~Rq~-soN

Pomoc I skutek bez operacJl!!l
RUPTURY, Jakotet kalectwa nie
wolno zaniedbywać, gdyż skutki
dal tycia ludzkiego sa bardz-0
niebezpieczne. Rutitura stale się
wielka Jak głowa ludzka I s1>0·
wodować mote ~mlertelne PoWi·
kłania kiszek.

akuszerja I chorobJf kobiece

kabare t-danc ing

konsum~ja. 1 zł.

Ceny konkuren cyjne.

Tel. 1150-88, 1114•80.

Ceny mleJsc: I seans 54 I 85 gr„ nast.
III m. 54 gr„ II m. 85 gr., I m.-1.09.

Od jutra „Przy goda na Lido"

Nadproxram: Tnodnlk dtwlekowy P. A. T.

DArtCUt G

VARIETE -

Narutowicz a 20.

D

filmie produkcji pol·
sklei 1934 roku

we

którzy nie nabyli losu do l·ei· klasy,
by zaopatrzyli s1e w losy 2·ei kl. w
znanej kolekturze
1 n.
~-30 KURT WYTRZYC, Piotrkowska
C!ąinienie Już 14 marca.

H L U b I•(Z
D

r. m e d •

1

DROBNI'! <>itloszenla w „'Republi~e„
- naJlepszYltl I najtańszym ~rodkiem
I
stron.
ych
zetkn1ec1a
I
I
6
s Ppe c. cho r 6b '-6 rnyc h • wene· Kto chce: l) zainteresowan
•
,
znaleźć lokatora lub ;ub·
SpecJall,sta chorób wenerycznych
h
1
rycznych I moczopłciowych
1okatora. 2) znaleźć mieszkanie lub
skó rnyc h I moczop łc owyc
u
C i I I
choroby skórne, weneryczne
SKÓRNYCH WENE·
Cegie lniana t 5. SP.EC. CHOROB
PoJedyńczy P-OkóJ, 3) sprzedać nleru7
.1112
ana
n
e
eg
I moczopłciowe
RYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCH
14 1·32
149 07
chorność lub rzecz. 4) kuoić cośkol.
telefon
.
245-21
tel.
10
ska
Piotrkow
Tel. 213·18
- • · d _ rtAWRO T 32.
TELEP.
1
. .
g .s-~o 12-2, 5-8 w. wiek okazyjnie. 5) dostać posade. 6)
~d
Przy1mu.ie
8
4
o
·P~zy1mu1e ~ 8-:-11, .rano 1
wyszukać pracownika - niechaj pO•
medziele 1 święta od 9-11
w.
w1ecz., w medz 1 sw1eta od 9-1-eJ. Przylmufe od 8-10 rano I od 5-9 w. Frzyjm. od 8 rano do 1 pp. I 5-9
drobne ogłoszenie do „Republiki".
da
•
•
s
x.
_
I
pp.
10-1
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świeta
I
niedziele
w
W nledz. I śwleta od 0-12 w por.
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Dokąd póiść
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„Gwiazdor i k!l!loma.nkl".

TEATR POPULARNY (Ogrodowa nr. 18)1 o god~. 8,30: _ „s~częśliwej Podr6iy".

W dniu 1 kwietnia wygasa moratorjum mieszkanio we

TfATR „ROZMAITOŚCI''
„No, no, Nanette"

i 6 tysięcy osób znajdzie się na bruku

,,Pa.t>ryk.a•'.

ORAND·KINO - „Sztuka życia"
MUZA ~ „M.Hjoo na ulicy•'
ROXY - „Życie jest pięk,ne"
CAPITOL - „Zaulki życia'•
CORSO - .. ~1: i g:1n! ludzie'
CZARY - „Kinit·Konir;•'
„Jej Królewska Mość''.
PRZEDWIOŚNIE RAKIETA: -- „żoołl na je<liną n.o<:'',
SZTUKA: - ,,Pa.nn.a Jo&eUa - mo.ja ton.a".
ZACHĘTA1 - I. „Urwis z Hiszpa.n.ji". II. ,,D.&iw.
ny Dum• .•

PALACE - „Hrabina Monte Carlo"
METRO - „Zabawka"
ADRIA - „Zabawka"
OŚWIATOWY - „I. „Jego Ek~celeni:Ja Sub•
jekt'', IL „Pojednanie"
L P. S, - PARK SIENKIEWICZA. - Wyst.aiwa
drzeworytów p. n, „~wiety i Polska.".

Wyrok śmierci w Białymstoku
I,'

zateirało z komomem
i groziła im eksmisja, rozporządzeniem
Prezydenta. Rzeczypospolitej ogłoszone
zostało moratorium mieszkaniowe. W
myśl tego moratorium najbiedniejsi mie

CASJN01 -

I

chwala, by zwrócić się do czvnników pić, że przedsięweźmie jaknaibardzie1
ENERGICZNĄ AKCJĘ,
miarodajnych w Warszawie. zobrazo·
wać sytuację, jaka zapanować może w by zapobiec katastrofie i wviednać u
Łodzi w razie wygaśnięcia moratorjum czynników rządowych dalsze przedłu·
godnie dzielą nas bowiem od tei chwili, mieszkaniowego i prosić o przedłużenie żenie moratorium mieszkaniowego.
Niezależnie od tego materjały w tel
moratorium, Dziś Rady Mieiskiej nie·
gdy
wygaśnie moratorium mieszkaniowe ma. I dlatego opieka nad tymi nieszczę sprawie wysyłają w bieżącym tygodniu
i tysiące ludzi znajdzie sie naraz bez śliwcami, którymi grozi wvrzuczenie wszystkie organizacje zawodowe i zw.
dachu nad glową, bez własnego kąta, za trzy tygodnie na bruk. złożona zo- lokatorów i sublokatorów„
Sprawa jest bardzo pilna. Nie mona ulicy wraz z całym swvm dobyt· 1stała całkowicie na barki komisarza rzą
dowego m. lodzi p. inż. WoJewódzkie- żna dopuścić, aby dzieri naiuroczystkiem.
Sprawa jest tak poważna i zarazem go. P. komisarz Wojewódzki zdaje so· szego święta, pierwszy dzień świąt
tak bardzo paląca, że zawczasu należy · bie doskonale sprawę, jakie komplika- }Vielkiej Nocy, przyniósł z sobą kata•
ją omówić wszechstronnie, bv znaletć' cje może spowodować w żvciu miasta, strofę dla kliku tysięcy mleszkariców
jakieś środki zaradcze, wobec zbliżają. masowe eksmitowanie tak wielkich lodzi.
rzesz ludności. I dlatego nie należy wąt
cej się katastrofy.
- -- - - - ·
Przed dwoma laty, gdy nadeszła po - - --··~ ~ra zimowa, a setki mieszkańców. szcze- /,,, :'~-~~_;„ ·..•. ''; :..~: ·. '.: '' ł
gólnie małych mieszkań, na przedmieściach

(Cegielniana 27) -

KINA.

Jlaleiv •aDJtsasu ~apo6ie.: I.ei f:a'taslrofie

Lódt. 7 marca.
(i) Z największym niepokojem oczekują szerokie sfery mieszkańców Łodzi
dnia 1 kwietnia. Już zaledwie trzy ty-

wieczorem?

TEATRY• .
TEATR MIEJSKI: - o godz. MS wf.•ctonm
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w procesie bestjalskieg o mordercy. - Niwiński
zachowywał się zupełnie spokojnie

szkańcy, zajmujący

Białystok, 7. marca. wej, i odczytaniu ekepertyzy psychjatry
1 ,l 2-łzbowe ~teszk~nta.
Jak już wczor'aj donosiliśmy, przed cznej, która orzekła, iż oskarżony jest
nie mogh być eksm1towam. nawet w
wy~adku zalegania z k?mornem. "?/Y-1 sądem okręgowym w Białymstoku odby· osobnikiem psychopatycznym, zabrały
dame takiego zarządzenia bvlo komecz, ła się w trybie doraźnym rozprawa prze głos strony.
Na tem rozprawę wczorajszą przer·
ne. Kryzys wzmagał się, ludność robot-1 oiwko Janowi Niwińskiemu, mordercy
i przewodniczący zapowiedział og·
wano
I
będąNiwińskiej,
Anieli
swej,
nicza, zajmująca mate mieszkania nie bratowej
łoszenie wyroku dz.1siaj w itodzi.nach ran
zarabiała dostatecznie, a mhsta nie mia cej w 8-ym miesiącu ciąży.
Po przeiprowadzeniu roz.prawy &ądo· 1nych.
ły odpowiednich pomieszczeń. w któ-

I

W dni.u dzisiejszym odczytany z~ał
wyrok, skazujący oskarżonego Jana Ni·

wińskiego

NA KARĘ SMIERCI PRZEZ POWIE·
SZENIE.
Skazaniec przyjął wyrok spokojnie.
Obrońca jego odniósł się do Pana Pre
zydilnta Rzplitej z prośbą o łaskę .

~;€~~~~l~:~:::::?~ Tragiczne strzały ucznia szkoły górniczej
WM~:~firj~ó~~~j~~~!116 neJCo stan~. ~ ~ Panore przeJścia. yna inwalidy górniczego, który chciał złlobyć
· stan I przed . dem
· - WczoraJ oYIBS
. , wy kszta CBDIB.
I
1

I

•

10

~
ł
~... ... r~·
okres sześciu miesięcy.
ą
Ale na'dszedł dzień .1 k':"letnia 1933, a
studia.
przerwać
był
zmuszony
tecznie
Katowice, 7 marca.
sytuacja nie poprawiła się. I w dro~z~
Niwwykłe były koleje losu 25-let- Wszelkie upominania się o zwrot pie·
dekretu Prezydent~ RzeczypospoltteJ
przedłużono 1!1-o~atonum na dal~zy ok· niego Teodora Dyjasa, syna inwalidy ! niędzy były bezskutec.lne·
Z biegiem czasu zrodziła się u Dyja·
res sześciu mies1ę~y, do 1 patdz1ernlka. górniczego w Janowie·
Już od wczesnej młodości zradzał on sa taka nienawiść do Potyki, że P<>stano1-go patdzi.e rmka moratorium przeduże chęci do nauki. Dążenia te trudno wił zemścić się na człowieku, który u·
dłużono
bylo jednak uealizować, albowiem niemotllwił mu dokończenie studjóW·
mu
OSTATNI
I
PO~A~ TRZfCI
Zwabił on Potykę do lasu Kobierrodzice byii niezamożni. Jako 14-letni
.
do 1 kwietnia b. r.
Pr~ez dwa lata chroniono n~jmniej chłopiec rozpocząć musiał pracę na ko· skiego. Tam dobył rewolweru i oddał
zarabiających przed eksmisjami. Ale palni, by wyżywić siebie i pomóc rodzi· do Potyki cztery strzały, raniąc 20 clęt·
prze te dwa lata w tak znacznvm stop- nie. Po wielu latach pracy udało mu się ko w płuca i prawą nogę.
Na szczęście rany okazały s~ę nie·
niu wzrosły zaległości, że dziś iest rze- zaoszczędzić 4.000 zf, Wystarczyło to
JegQ zdaniem na to, by wstąpić do szko· 'tbyt groźne i Potyka po jakimś czasie
czą niemal wykluczoną,
BY ROBOTNICY MOGLI W J<J~ÓT· ly górniczej, Przez pierwsze trzy lata wrócił do zdrowia.
Dyjasa aresztowano I osadzono w
KIM CZASIE WSZYSTKIE SWE DLU studiów utrzymywał się z zaoszczę·
dzonych pieniędzy i może starczyłyby więzieniu prewencyjnem w Kaitowi·
Ol l(OMORNIANE UIŚCIĆ.
Właściciele domów nie chca dłużej mu one do końca nauki, gdyby pewne· ca<:h.
Dzi~ przed sądem okręgowym w
czekać. Twierdzą oni, że domv stano- go dnia ni~ po·mal właściciela warSlzta·
Katow1caah rozegrał się ep-ilog tego
a ponieważ na tu mechanicznego, Jana Potykę·
wią ich egzystencję
Potyka zwrócił się do Dyjasa, z proś· krwawego zajścia.
przedmieściach więk;zość domów skta.
Roz.prawie przewodniczył prezes
da się z mieszkań małych nie otrzymu- bą o pożyczenie mu 2.000 zł. za wyso·
kiem oprocentowaniem. Dyjas obliczył Arct. Oskarżał prok· Sliwiński. Miejsce
Ja.c od dwuch lat koniorn'e~o
sobie, że z procentów od oożyczonych na lawie oskarżonych zaJa.ł Teodor Dy·
nie mal z cze 0 ż ć
drugiej str~ny c~ uc~v.nić małą pieniędz.y b~dzie mógł łatwiej się utrzy· Jas· Oi;ęst? wybucha on .płaczem i przez

z

są

tyka pr.lysięgał mu. że będzie punktu·
alnie splacal raty pożyczki wraz z od·
setkami w wysokości 20 proc. rocznie.
Za późno, niestety, dQwiedzlał się, ie
Potyka Jest hulaką· Na rozprawie Dyjas
nie przyznał się do winy, oświadczając,
że nie miał zamiaru zamordować Poty·
ki, Zwabił go do lasu, by tam wymusić
na nim zwrot pożyczki, Po drodze jed·
nak doszło między nimi do kłótni i gdy
Dyjas domagał się natarczywie zwrotu
pożycz.ki, Potyka uderzył go tak silnie,
że wpadł do rowu. Wyprowadzony z
równowagi p0cząl strzelać.
Przesłuchany w charaikteue świad·
ka Potyka podtrzymywał swe zeznania,
że Dyjas strzelał do niego bez powodu.
Inni śwladko~le wystawłlł Dyjasowi
Jaknajtepsze swładectwo· Również dy·
rekcja Szkoly Górnicz.ej wyrażała się o
nim pochlebnie jalko o pracowitym i so·
lldnym cz.łowieku.
Sad po naradzie skazał Dyjasa na
dwa lata więzienia z zawieszeniem wy•

I

robotnicy? Dokąd podzłeią sie. gdy :~~l~o si~o~~a t:t~~b~~ycJ:~tr:Zc~!~: ~zy ?6°r~~a~fer~~~;~Y~~ył pieniądze ,kott~~lao~lo~t:~: la~ymku zwolniono
niejakiemu Kocurowi w wysoko~cl IMO Dvfasa natychmiast.
moratorium wygaśnie I w dniu 1 kwlet ności swe oddał Potyce.
Po dwuch miesiącach l(ocur
zlotych.
rozcza·
wielkie
jednak
i,;o
Spoókato
nła nabiorą mocy obówlązuJącef wszy.
stkle wyroki eksmłsyJne. które przez I rowanie. Potyka był nieregularnym zmarł l DyJas nie dostał swych Plenię•
LEKARZ-DENTYSTA
ten czas zostały wydane, a nie morły platnłkiem i nie płacił ani procentów, ani dzy. Potem pożyczył płenla,dze Potyce.
Po·
stosunków
nim
z
nawiązaniu
Przy
osta·
DyJas
pieniędzy.
rat pożvczonvch
byćWwykodn~tte? •
iiiilliiiiiiiimiiiiilliiililillillliiiiililiii·iil•lllilimlliiliiiiilllliii iilliiliiillil•llll••••••
Ło z1 sytuacja Jest
i>rzyJmuje1
SZCZEGÓLNIE TRAGICZNA~
od
Miasto nasze nie posiada osiedli a·nl
U
·
domów, w których mogłoby umieścić
tel. 232·8/S.
bezdomnych i eksmitowanvch. ~1.amy Jłlieszkańcg proszq o iwiaiło I brak Od 4-7 w lecznicy
mem0irja.ł miieszkańc6w z uLtcy ~kdej,
Łódź, 7 marca.
tylko Jeden dom na ul. Wólczanskłef,
294
Piotrkowska
(przy Oórnym Rynku>.
('k) Rok l'O<:mie przed rozpo<:zęciem stanowiącej przec1.inicę Rokiiclds.kiej.
ale przezna.czony Jest on n~ wyjątk?~
Mieszkańcy ci sikair~ ai4t, te ulłlca • • • • • • • • • • • • • • •
~e wypa~k1„ Moie pomieścić zaledwie robót seronowyich, rnies.zkańcy przed·
k1lkudz1es17c1u lokatorów. Tymczasem m~eść Łodzi i·nteirweojują w spra.wie uło· Odeska m.ajcliuje się w oplakany.m etanie
1
Jak ~dofahś~y sl ~ ~oln!ormow~ć. w żen.ta br:uków i o~wietlerti.a ulic, na krtó· że nie posiaida bruków a.ni łWJ.aitła., co
opfek.
jest szczególnie waiJlle obecn~e, w prze·
kw1etma, S1:roz1 eks· i"ych mies.Z'lkaóą.
1
tod.z1, ~a dzień
Dz!A w no<"Y dyturof11_ na$ił~pu.fe,oe ~tełri1
O stani.e, w jakim znajdruiĄ sdę nas•?:e dedini111 rOlltoipów. Z chwiilll zarpadni,cia Suk~. K. Leinwehra (Pl&e Wo.loo6cf 2), Suke. J,
mlsJa bhzko
przedmieścia, wied,zą wseyęcy. Niezab.ru mroku, na Odeskied poczynaJj~ iroma· Hartima.nia (Młynaraa 1), w. Dlm4•l•cild•fo (w.
1000 LOKATORÓW
PitOtrkoiwsd<a 12'7), A. Petelmaoa (Ce.itielisiła.M
Biorąc pod uwagę, iż sa to wszyst- kowane ulice pełne są hłoita, na środku d:z.ić s,ię męty społec.zn.e, z.ttitirataJjąice bez Nt>.
32), J. Cymera (Wólctarbka 37), Suk.c. F„
ko ojcowie rodzin - W dniu tvm może je.zdini tworzą s.ię O·łhrzymie oo:ora. - pieczeństwu publicMemu.
W ój.ckkieia<> (Naą>l6ri~k.ie go 27),
W końcu me.m.or;jału mit!IS0kańcy uti·
Grozę sytuaoji powięksiza je6zcte fakt,
znaletć się na bruku około
cy Ode-skiej proszą o oświetleinie uli.cy w
~e wiele u11c jest nieoświetlonycli.
6 TYSIĘCY OSÓB
W sprawie tej złożony został wc.zo· jak naiszyb9zym czasie i ułożenie na nieó
Co zrobią ci nieszczęśliwi.
·
W roku ubiegłym, gdy mieliśmy je. raj w województwie i u komisarza rzą- 1bruków i je.zidaiii..
.
Wojewódzkiego
inż.
p.
Łodzi,
m.
dowe.go
uniej
na
szc.le Radę Miejską, zapadła

•lill••••liil• •••••F• KOPCIOWSKA
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Serja

Gdy użalił się myśliwy, ·
że kt-0ś pQrwąl jego „la<,ly",

WziąJ detek.t~. długą flin\ę ,

I

podążył

z psem na zwiadJ „.
· . ·-

f

r

Pirawa aiutol"6kie zastr~dooe-

dzie&lilłla

Czarne „djabły" z Eretre!
Biją w bębny i talerze,
A czdgOdne ich małżonki,
Myją statki na wiecz.en;ę.„

- Tamba, ~ba, łupu cupu,
O, tam lecieć zwierze takie! -

Medor pilnie szukał śladów,
że się nie bał - to widzicie.
Wtem usłxszał jakieś · dźwięki,
Jakby dzikich zwierząt wycie.„

I

Jumb:-o czuje, ..że piee2:yste
Z tegO mię~a '.zj~ ze sma}tiem.„

(dalszy

ciąg

jutro).

Między tych Czytelników. którzy, ,,CO TYDZIEI'Q' . POWIE$ć". składaJą·
i>onieważ wlelu ·czytelników nie or~ na kartach pocztowych
1
· trafnie ułoży.li wycinankę z dziewiątej cych się z 10 różnych egzemplarzy.
za 20 groszy
•
jentuje się w warunkach uczestniczenia
w naszym wielkim konkursie wycinan-1 po~ a~resem Redąkcii ,,Expressu" w Ło serii i przysłali ją do Redakcji, rozdzie- j 5 nagród w postaci kompletów Hukowym z nagrod~mi, czego dowodzą dzt, P1?t~kowska 49 do dnia 8-20 marca Io~~ zostanie szereg nagród, a miano-. strowanego tygodnika „PANORAMA",
I składających się z różnych egzempla·
1w1c1e:
. roku b1ez.
.. .
r .. .
r ,
fZy.
!
. 2~
ł 't h
d
~
Czytelnicy z następujących miast: I
1czne isty 1 z~pytama kierowane _do
~ nagro y po z o yc . "
· • iamy Ł odz1,. . Krakowa
Na~wiska nag.rodzonych Czytelników .
Redakc Jl„ „ Expressu" -.
Kalisza Lublina Wiłwyiasn
2 nagr~dy po złotych lit
wydrukowane zostaną w dniu 10 mar-,
!eszcze raz na tern miejscu. co następu- na i Gdyni mogą składać' wycinanki bez
ca r. b .
7. nagrod po złotych 5
pośrednio 'w naszych oddziałach. a wte
- :
Je:
Na listy Czytelników odpowiemy w 5 nagród w postaci kompletów po. Wrci~ank-ę z se!°ii po~rzedniej, t. j. dy. zaoszczędzą sobie koszt znaczka po
pularnego magazynu powieściowego następnym numerze.
Czytelmcy wmni nadsyłać cztowego.
dz1ew1ąte1

.-.~ -

·

-

;niezwykłe

·~.·

Trup

~
Trochia~ humoru

morderstwo w·bondynte

mężczyzny

i kobiety w ustronny m

pałacyku

.
·
W pałacyku na Morgan-Street, małej ciemni.ała wielka. plama krwii, również
Mayer wchodzi do zakładu lryzferskie~o.
uliczce w wylwm·nej podrnieJ'.skie1' ulicylbrz,,,.( koszuli· był zakrwaw!ooy. Na roz· • ? .„
~i;
· mor· chylonych
" •~· L ondynu, dokonaino ' niezwykłego
- 051· ąsnąc
Dzięki swe} ostrożności
- Il e k osz tuIe u pana 5 trz yzerue
wargach, obnażających małe,
. sci· moze
• · i· pilno·
66
grosz.y••,
ostre zębł',_ lśniła- czerwona pia.na.
deirstwa.
powodz~nte ~ m:teresach.
.• „ •
. JW jednym z p~kojq~~pał,a.cyku -~~;c T " ~a - ~ywania;;lXhblt.d'ótkll lę~~;ą.,itą. .o/L A-łlolenie? .... ·~· :""~
dlat::~f~ fiJ~~ef1'HwY, ~Rp~l~ffwn
. 3Q grosz„,„
d .g· .t> >~ 'l:~A~~-~ko ~potykają I go ,DlępQ~O ~. leZj0!9ft, .lJe -~f51[01~& (~r-ytiw.t ło.,żµ..i W C>ł Cle,mn9ol}briYłf.• elf$ '\)'.\cki ffięZCZ~',::.
._. To zgol mi p.an głowę, jązd•ł
ze.Dll! „ l\lt ~ .,p~sięwzięciach.i ·G~ ...ltłe ·.-.ciało mfodef k~btety; b1>hte-' 1ej :.blc.1T1a1 zricł. Lewa ,Połowa 'tw'.arz:y · ~·a'laNa "15yla
•: . .
.
;~z~. z~ob~c .s~ą pracą i energją - . o&iąga włosy wiły się w nieładzie na poduszce, . krwią, cieknącą naąwiidocz.nfoi z jakiejś
Sprawa w sądzie 0 kradziez kur. Między ID·
rany na ·skroni. Byl to do! prawa rę.ka zwiisala - bezwładnie ku po- I straszliwej
zię 1 cie~hwosci.
d Okazqie p~zywiąz~ d~ rodziny i swego '. dłodize. Blada twarz, o rozchylonych war l brze Zibud.owany młody człowiek, rz jas- nemi ma zeznawać w charakterze świadka nie·
jaka Kunegunda Kwarcikowska, służęca z za?mowego ogniska, o ktore Się trosz~z.y specjal- , ga.ch, zadziwiała nii•ezwykłą piękn'ością. ną, zaplamipn.ą kirwią br:odą.
Kwarcikowska jest po ra-z pierwszy w
wodu.
że
fakt,
stanowił
kę
d
zaiga·
·Prawdziwą
jedynie
sobie
n.a
miała
kobie.ta
Młoda
,
szla,
być
p,otrafi
rodziny
do
s~osunku
w_
me.
~hetnym · ~ ':ułym'. a w. ob~on~e sw;rch„ktew- . kró.tk~- kosz:iLkę je;4w~bną ~ ram~· oina, Qlb:ie ~e osoby in.tie ~yły mane sł.uiJbie p~- sądzie. Rozgląda się więc przestraszonym wzro
ti;ch ,;"WY~azuie. diJ;ią gorh~osć 1 zaCJ_ę~osc, N~- li SZY'Ja 1 częśctorwo 'P'!-erSl, były obn.azone, łacu. _ „C. T. P. , pop<t.ilarny· tygodtnak kiem dokoła i nie wie od czego zacząć.
- Więc niech świadek powie jak to było?
ra Jego _bowiem . wyk~u~e s~ł~DJJ.os~ ~o sil- I Prawa noga zaikirytą. była wzoirzySltą koł· ·dirukuje da.skonałą :powieść ip. t. „Trage·
nych uc.zuo, .P1'UW 1 ązama- i poswięcema Się dla , dirą - lewa, smukła i wypielęgnowana, dia o północy", której tłem ieiS•t właśnie - pyta sędzia.
Kwarcfkowska patrzy nań obłędnym wzro·
U.
zwiJSlł,a z tóż'ka , ukami;j~ ciała n.ad kol1l· to molfderstwo.
osób kochanych.
Idem i odpowiada:
__Tr~eba ~od~ć, ~ jego us~obienie jest nem. _ Na pi-ersi kabi-ety, . koło· szyi,
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się I

dosc mespoko1ne i_ zm1enn~ - a meraz staje
zbytnio zamkniętym w sobie i niedośtatecznie
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To ••, to... było... tttak.„
I milszy.
- Niech świadek powie co wie! -
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.
prezentacyjnej 36 pp, Leg,ji A'kaidemkkieij 1 sędzia.
PROGRA.M ROZGLOśNI LODZKJ.EJ
- Ano.„ - rzeknie wreszcie Kwarc1kowska.
pe>d dy·r. Stef. Udzkiego-śledzińskiego.
POLSKIEGO RADJA.
17.25-17:5?: R'eciita.1 . fortepimowy Jammy Wy· - Właściwie, proszę sądu, to ja wiem tylko jak
śRODA, dnia 7-go . mare&się .robi skwarki I spn:ąta mieszkanie„.
.
sock1e1-0chlewskiej.
7.00-7.05: Sygnał CUI.SU i pieśń „Kiedy ranne
17.50-18.()0: RepertuM teaitrów ~ komUil!i.kaity
w&tają zorze•',
*
łó.dz.k.ie.
k
_
G'
2()·
057
7
Po.dczas w:wczasów ':' Gd~i młoda panna
oceanu" _
~łębie
„Taje~~ąe
~:
.
18.Q0-18,
~łyt.
M:;k.:t:
;
:
7
35
7
'YYgłos1 prof. Michał Siedlecki (~!'ruków}. Zosieńka powiada do swe1 matki:
7.35-7.4(): Dz.iennik porami?,
- Mamusiu, poznałam pewnego porucz:nika
18.20-18.45: Muzyka lekka z kaw._ „Itaha".
).40-7.55: Muz~a z płyt.
. ••
,,. na state k , ze
• zaprosn
• i on mme
na cLz1eń następny. marynarki i„.
progr
Odczyt
18·45-18.50:
..
t wa d e>mowe„o.
-.l
"'·- „„06pvuars
7'55-.8
·
.
ś
:,
R
0·oO·• Ch w*""
·
18 ·5 19·10: ·ozmaioo ci.
•
b
· 8 00-S 05• Odczyt prngr na dzień bieżący · 19.10-19.25:
mogę
czy
...
urzędzony
jest
jak
pokazać
mi
Y
że
wygłosi
_
Caprii"
na
„Liteirailll"a
·
·
· _ · 4Ó p
8.05 11. • rzerwa.
ó"'?
)
(F I
·
M · K P JSC •..e je ton . ,
uncew:cz.owa.
iamta
M~e t.eż ąsiągnąć dobrą I>O~ycję, życiową lJ .40-1 t.50: Codz.ien.n.y przegląd prasy polskiej,
- Idź - odpowiada matka - ale pamięta}
lrom.
1 9 .it=l~.n; tl~śh .:z.~e".
.
dzięki połączeniu się we współpracy z iDJJ.ymi, 11.50-11.55: W1adomości bieżące.
19
2„/Xl·s" , e Towy - PO!pei:a-C __ ,~.- nje zbliżaj się za bardzo do bocianiego gnia-zdlf
·
taki człowi~k w swem d•, · 11.55-12.0S: Sygnał czasu z Wal"6zawy. Hejnał
'Niero~wjnięty
Z.esK!ei).
.ra.1h
z
11ainsm,
meuany,
.nr,
na
Krakowa
z
„
- '. ,,.
„ ·
„
·. ,
*,,.*
.
,
W przerwie dziennik wiieoze>rny i wiia.cliomooci
żeni u , do _r,o~s.ze_rzsni!I, ~granic , sw,e i, świa~?Moścł 12.QS-12.30: Muzyka po,pularina z płyt.
Wniedzielę wieczór tramwaj przejechał Sa"
,
.
~001bowe,
do _pozll.ania., n 0~ych i niec<>ąziennych sta6w 1?.30-12.33: Wiiadomo-ści meteoTofogiczne.
22.()()~.15: „Sen pora.niku w 1 oeenne,go,'' - wy- mowarczykowę na śmierć,
psychczych - może podpaść pod r władzę nar- 12.33-12.55: D. c. muzyk.i z płyt.
•
. dzH k •
W
gł·osi Stef. Pe>dho~ka-Okoł6w (fet1eito1!1)
12 55-13 oo· D iie11JI11ik oł c1n.·
' •
i
„
;
'
pon1e a e wieczorem Kana,re1czyk zło.
·
22,15-22.30: Muzyika ta.neozna
P u Dowy,
· : Pz
·
kotyków, na„ działanie któryc~ jego organizm
13,00-15.25. llZElł'WIB.
· yt K
·
l
d
k
•
ko
ł Sam
z'
•
···
· ·
· k ?wo wi:azlnu.
·iest wy1~t
.• . • 15.25- 15 .30 : Wiadomości 0 ek&po.rcie pol&!clm. 22.30-22.40'. Muz~ twne07.lla z klllb. „Femma". Y . owarczy. w1 on ~ e.ncyJną wi.z ę. a.
•
nare1czyk jest mem1le zdziwiony. Samowarczyk
.
Z wiekie~ kazdy ął~ek urodzony dzisiaJ }5.30-15.4(): Komunikat Izbv Przemysłowo-Ha.n· 22.40-23.()(). Muo/:K.a ~ ~łyt,
23.()()--23.0~: }\' 1 a.do!11oś.ci. meteorolo~~ne dla nosi jasny garnitur, jest uśmiechnięty i zado·
dL()Wej w Łod.zd.
staje się coraz bardz,ief współczującym i wraź·
wolony.
komun1rka.c11 lotn1cze1 1 k<>m. pol1cy1ny.
15.40 - 16.lo: K01I1.ceirt oriki~ky londyńskie.j
h l dzi .„_ .
cierpienia •
r
,
•
23.05-23.30: D. c, DllllZYki ta.n. z kab. „Femiinia•'.
_
Or;nheOillS" (nlyty)
u • ui-ozi m.u
mnyc
twym na
ob rzo
- , N'
·
•
„
" · ·r
• d •
'!ni •
•
u ny
i a
. ···. - pow'ad
, te rozumiem cię
AUDYCJE ZAGRANICZNE .
wowcza~ OJ>aDOwane przez s1 ' eisze in ywi., 15.55-16.10: Recital śpiewa.czy Anny Buraw·
twoja
żona
wieczorem
czoraJ
W
przy1ac1el.
•
_
I
(lllOp!lan)
sikaj
dualnośCi,
Wadą bowiem .urodzin _dizcisief~ch JestJ 16.10-16.40: P~~a.m cm.a dzieci: a) PogBJd.amJka 16.00. Mos~wa (S~alin). Występ piamd'- zginęła w nieszczęśliwym wypadku, a ty dzisiaj
jesteś już uśmiechnięty i wesoły?
sty Leona Oborma.
zbytnia wraili~ość a warunki zewnętn:n~ i oto- ' · A;I· Janowrike~o ,P• t„ rrĄ- czy z~asz: ty bra· ·
• .
•
.
f
.rt
K
tr
·
Dav
15
16
Ole mliod.y, ilWIO}e z:.1'e1Dll.e, tW1o~e wody?••·
•
•
'. . '
•
- odpowiada
- Jak. t Y t eraz pn:!ch odz1sz
Zlny.
C
OlllJI
syim
O}l!Ce
en _Y„
• :
·b) LLsty ad dzlieci _ ()!llówi Wlllll.<La Tait-air:
czerue mogą wywierać na takiego człoW1eka
17.25. Moskwa (Stalin). „Katarzyina Iz- Samowarczyk - to co Ja et mogę zrobić?.„ _
k4ew1cz.Ma.llkioowikia.
wpływ znaczny, Zamiast d~yć do tego, aby je
Przed południem powinieneś był mnie zobaczyć!
maii1ł·owa•: - opera Szost~~owicza.
formować i przekształcać wedłe swej . w()Li _ ła- )6.40-16.55'. Muzyika z Pi't·
9 k.owej re- 19.30. Bratislawa.
16
25
17
5
*,,.* •
.
.
O!Pera
„~u.satka
wor
~iestry
Konew!
·
·
5·
uwa~
co
temu,
biernie
si~
poddaje
i,
ustęRuje
two
Pumpikowski wybrał Slę z małżonkę do
r;>worzaka. TransmtsJa z Teart:ru Naża za koniec.zpość życiową. ·
wróżki.
"
r,odą~~go
Grozi mu. przytein, · li mimo swóf char'iik- Będzie pani miała dużo, dużo dzieci ..• ter dość ,łagodny i dobroduszny - może · zost~ć autor dramatyczny, któr* postać spopularyzo< 19.30. Brno. „Lilbu.se" - opera Stnetapowiada wróżka, obserwując uważnie dłoń pani
ny. Tr. ~ Teatr~ Narodowego.
wał Rostand; Nagako, obecna cesarzowa fapotlzamieszanym w spory i kłótnie,
opera Pumpcikowskiei. - Widzę już sześcioro•••
ska; hr. Molitor, marszałek Napoleona; Albrecht 19 .30. Praga. „Dwie wdowy' - O, mój B-Oże! •.. - Jęknął PumpcikoW5kl.
Smeta.ny. Tr. z Teatru Na1rod.
hr. Bernsdorf, dyplomata niemiecki; Joseph
DNIA 7 MARCA URODZILI SIĘ:
hr. Jan Pico della Mirandola, słynny humanis? Frauenhoier, · znakomity optyk i prof. Ryszard 19.30. Wiedeń. Koncert kompozytorsiki - Aż sześcioro!?„.
- Nie denerwuf się pen„„ - uspakaja fo
Fr. Lehara.
(24 lutego st. st.); Karol · Kurpiński, znany mu· GaiI1SZyniec, z11i8lly filolog i badaez średnio·
19.30. Kaunas. „Sprzedana nairzoozana", wróżka. - Z pańskiej dłoni Wł~ tylko mwozyk z zeszłego wieku; Elisabeth Ban.et Brow, wie=-.
;ro." .
.
opera Smeta:oy.
JA!N sTAR.żA-DZIERżBICKI.
Ding - poetka angielska; CyrAłlO de Bergeno,

Urodziny , d.ZisiejsŻe wykazują dwie krf1ń: )
.
cowości:
Albo taki cź,owiell list spokojnym, dość
biernyin - · i nie wykazuje 'większych ambicył
•l
ł • ·
al'- t · d · d
y h
'
•
Z yc1ow c
.,,o. ~z ązy o spe niema wie.
k.ich rz~czy i, z~j~cia stanowi~~a wybit~ego. Gro•
z1 mu 1edn~ pp:ytem, że albo tego stanowiska
nie będzie mógł osiągnąć, albo też„ - zdobyw;
· ' ·mógł go zatrzy·
, mędzie
. - nie
. wreszcte
szy Je
mać na stałe.
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Kulisy XI mistrzostw ·bokserskich Polski

Jofi 6vlo noproDJd~ DJ 9'o~naniu.-a!i(sne oliaru „poD11Jlefl"
s(d~iogsfli€1i.-!fo0Joruso11Jonie posnaniaflóDJ
.

(Wrażenia·

specjalnego

wysłannika

(Ner) Boks polski ma swoich no-1 pełnie równorzędnym przeciwrukiem
;vych ,,k•r?lów'. W ciągu trzech dni od- Kaziimiersk·iego w przed'bojach, ulegając
oywaly się w oznanbu w przepelniDnej mu nieznacznie na punkty. Obok Jerzeha Iii targowej zacięte boje, tak pełne e- go II wymien~ić równ.Jeż naileż.y z okręmocyj i wrażeń, że niewątpViwic: pozo- gu białostockiego Oórecldego d Plotrost~ną na dłuigo w pamię.;:i obserwato- wi'cza. Ostatni w n.rzebojach u:legl Kajnarowi. Piotrowic~ trzymał się ws.pa·
rów.
Do Poznania zjechała tym razem niale i charakterystyczne, te nie był o
n'ietylko el:iita sportu P:l.l{ilatorskiego z wiele gorsiz.y od pogromcy milStrza ocalej Polskii, ale również przedstawicie- limpi'jskiego Eneikesa.
~.·
le ośrodków mniej znanych lub takich,
WuLno i Lwów, które w boksie rolktóre w histo·rji boksu polskie~o nie od· gTyWaly dotąd żadnej roli. Ci nowi- skim nnejedncxl<rotniie miały juiż coś nie
ciusze byli właśruie najw:iększ;\ rewela- coś do powiedi~mia ,...,.. zapreumtowfllY
ci<\ XI mistrzostw pięściarskiich Pol•ski. się najsłabiej ze wszystldeh okręgów.
Wystarczy wy:m1enii1ć .::hodażby o- Przybą niiespodzia:nikę sptawi11i zw!akrę.g pomorski, :którego przedstaw'.-::!ele siZcza lwowlalllie, po których spodziewaodeg-rali w tegorocznych ml;trzostwa.::11 no s-ię znacznie wLęcej. Należy również
podkreślić, że lwowi:mle wakzyii bard.gniosłą rolę.
' Trzej pięściarze pomorsr;y Czortek, dw tchórzliwie czego nie moiina pow 1eKozowski i Wezner wylegi~ymowall si\' I dzieć o pięściarzach wiileńskkb, S:tótak dużemi umiejętnościami bokserskie-I rych odwaga i zapal budziły 1>0wszech·
mi, że przez trzy <lin.I byli na ustach ca- ne uznanie.
Kwestia sędzfowska była najclemlegio sportowego Poznanfa.
Oodme podzi\VTU była zwłaszcza wY· J niejs.zym pl\.l!nktem XI mistrzostw boktrzymalość pięściarzy pomorskich. Ko- sersildich Polslki. Zarówno sędziowie
złowski i Wezner - pierwszy walczą- pwnildowl jak i rtngowi nde wy-wtązall
cy w wadze koguciej, drurgi - w wadze się należycie ze swego za<la.rria. Cuęsto
póidęikiej porwal11 wildownię w trzedch zidarzało się, że rim.gowl absolutnie nde
re ag-owali na nieczysto prowadzone walmnclach.
Kozłowski, przeg-rał walkę z Rogal- ki, udzielali napomnień zawodnJikom Boi
sldm dlatego, że zbyt póź:no wz.!ął się gu diuicha wd1nmy.m, rozdziela'l1 walozo.do pracy. Trzecia runda 1J1ależała cal- cych wtedy, gdy nie zachodziła ku tekow.ide do niiego. Ata:kował on z taką mu potrzeba, a nie reagowaH zupełttie
- nĄ rę;ką
furia rntynowa11e.go oo.z.nainiaka i tyl w w padkaoh, gdy boks
o- •z r 1 „a ®ą. okł~ ł ~r~ni:xa. i..
~
c~w tadowąJ n;Jeg-o .szcz
.
*•*
g;aJski skończył spotlka'lllie kompletnie
Sęd!ziowle pu:tliktowi podlegali wpłyz~:mroczony. Gdyby· pomorzainJn zabrał
slię do praicy odromnę wcześniej, na Po- wom s!Zow1ilndstycznle nastroj0inej widow
:norze powęd1rowałby róW1nież tyhtl mi- ri. Wyistarczyto jeś.ll walczył poznandaik - wliu\bieniec txiblicz.ności. Jego
strza V( ad·ze koguciej.
przeC'iwin.iilc nie miał wtedy naJm111iej~
.
•.•
Wezner był jedyinrym pięściarzem w szyc11 szans na zwydęshvo. Gospodawadze pólcię_ż'kłej, który mistrzowi Pol- rzem zawodów, pełniącym jedinocześn4e
ski Aniic:z';tlkowf stawił dz:ieJ.nde czoła. fumlccje sędzie&:o był p. Zapła~ka. Pan
l on tak Ja.1< jego kolega 'klubowy Ko- t~n ma. na ,S!.lJ!11 1eniu ~elu wYehLmlińowaM
~łow~k?' zabrat. się p~foo do pracy. W I nych pięściarzy, a m1ędzy innymi: Ratrzec1-eJ rundzie gomt on Antczallca po kows~iego, . Banasiaka, Chrostka t
riin1.~ a jego dwa Potężne uderzeinla w C!tmielewski~go. Ody pundctował p. Z~żo;ądek oslabHy do tego stopnia warsza pla~a zwycięstwo nfo rozstrzyigało się
wi~.11 i1na, że był on j1wż ziupełn1e niezdol- w nngu. · Radził on sobie rówin1eż g-dy
pu:nff{t~wall iinnł... Kt'ęcll Si(! wó~czas
ny do wauQd,
koło .nilch, pirze'konyv,tał 0 wytsrośc.1 po•.•
Z okręgów pJ'lowi111cjonal'tlych niletyl- !namnaika. taik długo, ~~i sędzia me UJko Pnmorze W}1kazało wspa•nlałe postę- ~łuiehal Jego „cennych wskazówek i
••
py. Wymienić ir6W111tież naileży Kraików rad.„
•
i Białystdk, których reprezenitanoi trzyNajmniejszą sympatją cieszy:lł się w
tw a!fld~·· i· 1-..•Ii
· a1'li1eIme
•yuu orzeuy · ·
maI1. sI·ę
Poznanilu pilęściarze. warszawscy ł łódz~
~„
11..u
· -J
nl'lec'ZYS1aiwsl\·I chem do zgrY1Z11ern1a.
Jtt.ż samo .przyijęde pięścia1'1Zy sto...1-· • cy.
'd
~
tant Kra:1mwa w wa ze "'1ew11eJ
reprezeni
łecznych i ł 6dzkkh było tak „serdeczś ·
·
·
d
J Jt t •
•
me
b h t , ne", że · o suJkcesach tta groocie poznań· warszaWiat eJ ł mę c1
. uo·ą { ks ę ·LWarr
nma zar a 1 .s oczy z mm o a ersi{ą sklim tllie moż.na było marzyć.
••
wal:kę, wylg'rywają<: .wysiolko na piuiIJkty.
•
•
~• 1
·
·
·
.
popełnrli fataJną oscidziowiie
Niestety
. Pierwszą ofla·rą . pomyłek sędz1owmyt.kę. ogłaszając zwycięstwo Oż.airka.
Dopiero w powtórnej wake Mieczy- sk1ch padq BąlkmyskJ. Wyigirał on swą
sławski. który prowadziił wYsoko na wa'ldcę z S>fpiift-skDm zdecydowanie na
purnikty, nadZiiał się dW'Ulkrałlnie na ipra- puinll~y, to tet gdy ogłoszono zwyc.I~wą Ożarka co zadecy<lowało 0 .oorażce cą S.1]1iń.slk1ego, . Bąlkow~t a wraz z n·im
wszyscy eł, którzy m11e1ą trzeźwo ł bez
kraikowiaI11Lna.
stronnle patrzeć na bdks, złaW)aiM się za
u
Swego rodzaju -•rewelację stainowilł
„
t
lłk
Chrostek. który wS'ku1elk nadwagi w
wa•d1ze piórkowej zdecydował się wa~warszawsklem zlikwidowany
czyć w wadze lektkleJ. Chrostelk to tytp
pi:eści~ rza o n1lebyWafym ziasobie tnerZatarg• jaki·. wyn1"kł w łonie war,g-jL Wa.Jczy 0111 r6wn10t11Jiemie przez
trży ruindy, nlie wY"111 ~zczaiąc LnificJ'aty- szawskiego OZPN został zlikwidowany
Do klasy A dopuszczono Bar Kochbę,
"'"""
ze el"ml
dt db d · d
wy z rąlk ani na chwi1lę. Jeg-o system
1
walki jest jednak trochę dziwny f nie a pona 0 0 ę ą się wa mec
1 Ordon - •
może zadowolii'ć z:nawców łx~kisru. Chro- S~h~ne Bzura - Makkab~
Zwycięzcy tych meczów wejdą do
stek du'io biega. czasami bije przeciwniklasy A.
ka, lecz za mafo boksuje.
•:
z f)i>Qściarzy białostodctch - Olkrę.gu,
._
który dotąd nie odgrywał w Pol1sce żad
(id) W Teksasie Edward Ra.n stor·tj roli popisał się wspainiiale Jerzy ll.
Jest to dosikonały materiał. który wY- czyt wczoraj dziesiięcioruindowa wal~ę z
maga opieki trenera. Jerzy II był zu- Angersonem, wygrywając Ją na pu111ktv.

Zatarg

„Ex·pressu")

Za to pll'b)Jicz.ność .,. poz11ańSka przykra niespodzianka, nie wolno mu
brawam~ nie tYlle było wygrać. Tak chciała publiczność
może Si1pińskiegio, Vie painów sędiviów poznańska, tak chciała część poznańskie.j prasy i tak zresztą chcieli sędzio-:
piunlktowych.„
- · -- ~
wie.
·.~
Z reprezootanrtów łódzkich popisail:i
1
Bokserzy śląsc~~ mimo iż nie z'dos·!ę najlepiej WoźnJakiewicz. Taborek,
Bana·sialk i Cihmielewskt Żaiden z nich byli ani jednego tytułu pozostawili po
nile fi,guiru~e coprawda na hlście nowych sobie jaknajlepsze wrażenie. Byli on.i
mistrzów Polsilcd. Ale nie nałeży się te- doskonale przygotowani do zawodów,
mu dzdwić. Taborek stoczył z Si~iń- zadziwiali wytrzymałością, a Rudzki po
skim piękną waltlcę. Trzecią rundę wY- bohaterskiej walce z Ferlańskim oraz
gral on wysoko na punkty, stradl JC}d\- Moczko n nagrodzeni zostali dlugonak pierwsze dwie ru111d'y, to też nie ~t11- trwałemi oklaskami.
u
·
'
ła mu się zbyt wiełdca krzywda, że ()i:flo
Najsympatycz~t~jszym pięściarzem
szono zwycięzcą Siipińs:kieg.o. W waace towa1rzyskiej l1Jiewą,tpUwie ogfoszono- mistrzostw był Karpiński. 'Jego zachowanie się w ringu, elegancja oraz nieby wyn.hk remisowy.
Za to w s:kandaNczny sposób skrzvw ·zwykle uprzejme i gentlemenskie ob·
chodzenie się z przeciwnikami zyskało
dzono Ba na:sia1ka i Chmielewskiego.
Ba!nasiak umiał sobie poradzić z hu- mu ogóln~ sympatję.
„
~
raga1J1owemi ataikami Chrostlka. Wal- · · XI .
'• ·
czyt mądrze jak bodaj n.iigdy dotąd 1mn
miDc1 najpiękniejszych spotkań
trując wspanJale w trzeciej rundzie.
Dwie rundy należały do Bainaisiaka strzostw zaliczyć należy walki Chmie·
przy<:zem Chrostek ~1najldował siLę nawet lewskiego z Majchrzyckim i Wotnia.
na desikach. Poznańscy działacze spor- kiewicza z forlańskim. Wotniakiewicz
towi wnet zorjentowali siię jedln~. ie walczył wspaniale i byłby wyirał spot
Banasiak z,najdu1je się w zmaikomiitej for kanie gdyby nie zapomniał o kryciu.
Po walce f orlanskl • rozcatował sfe
mie i że w Ninale mniej groź,nym przeciwni'ldem dla fawor)"'lowanego Sipiń- serdecznie z sympatycznym „MorYC··
„.
skiego będzie Chrostek, to te! iemu kiem".
*
przyznano zwy-Q!ęstwo.
Ożarek YMCA warszawskiej oliazat
•.•
zereklamowanym Pleściarzem.
G wiele gor.zd po tftni
g-r&ną ~o itiulza.....on jedynie silnym cios.em.
mwskitJl . ..Mistr~ p lski
pierwSZ!\ t trze..:i:\ rundę przvczem w a sposobem walki oraz oudowa przytrzeciej szedł wspaniale, będąc ustawi- pomina zupełnie Garnczarka.
•.•
cznie oklaskiwany. .Majchrzycki bezStahl li -nie · cieszył się wz~Ię"dami
ustannie nadziewał się na lawe łodzianina, inkasował w tej rundzie sporo. _to publiczności poznańskiej. Został on
też po skończonej walce zerwała się na wygwizdany przed pierwszą i drugą
cześć Chmielewskiego burza oklasków. walkę~ Gdy zdołał jednak trzeciego
Był to pierwszy wypadek, w kt6- przeciwnika zwyciężyć przez k. o. purym część publiczności poznańskiej o·~ bliczność stała się dlań jut nieco takazała się bezstronnie. Gdy sędziowie ska wszą i obdarzyła go hucznemi okla·
ogłosili zwycięstwo Majchrzyckiego od skami.
•,,,•
powiedziano głośnemi gwizdami i okrzy
Zawo'tly poznańskie nie oyty r"6w.
I
kami.
nież pozbawione momentów humory•.~
Po·le do popisu mieli ti6wnie! pano- stycznych. Ody Wocce pękły spodenki
Wie sędziowie w finałowej wa\ce Rot- i . sędzia przerwał na chwile walkę. kie
hole - Czortek. Widownia bvła, rzecz fownicy ekspedycji śląskie! zaczeli na
zrozumiała po stronie Czortka. który gwałt szukać drugiej pary.
Wreszcie znaleziono spodenki i Wobył zresztą rewelacją mistrzostw, wygdywając w pięknym stylu szereg spot eka w szybkiem tempie wcls.itat je na
za małe
Czortek jednak nogi·. Okazały się one 'ed.nak
kań. Z Rotholcem J
„al"l"ł'
i pękły równ1'e"'L, co wywołało
ni·e przegrał.
YV,
"
·
·
oę- śmiecłiu.
rzeczy
od
nie
Przy snosobności
"'
· ••
i sku
dzie 11odkres'lić niezwykłą odwa""ę
„
,., Polski
znalazł sie ro.wnleż 'e''de"'kact.'
Na
mistrza
pien1·e w sob1'e by'e"'o
J
u
"
t ~
Rotholca. Od chwili jego ukazania slęę den z sędziqw ringowych p. Gucki. Staw ringu, publiczność poznańska obda- ło się to w czasie walki Stahl II - Ka· go ro dza ju czmar {L wów ). w pewne j chw1·1 i sta h'4
rza 1a go gwiz dami i· r ózne·
epitetami. Rotholc, mający przeciwko pra·gną1c unjknąć ciosu, cofnał się do
sobie wszystkich, nie wyłączając sę„ tylu i wpadł na sędziego,_ któiy wyci•·
dziów szedł jednak dzielnie naprzód, gnął si'ę fak tl!ugl .n.a ~!µgu.
_
• ,,
zwyciężając w drodze do finału szereg
· Cłiaralćteryśfycznem zfawislćiem ml
przeciwników.
W finale musiała go Je'dnak spotka'ć strzostw było· onleśmielenie bokserów
-prowincjonalnyćh, którzy ·w pierwszycli
runda'ch czynili wratenie Jakby mieli
Nowe .rekor'dy
b, skąpe wiadomości o boksie. Roz..
grzewali się oni dopiero w. druitiej runświatowe Stucka.
a w ostatnim starciu
dzie,
H
· czuli się fut
~
a.ns
niemiecki
. Znany automobilliista
i zadziwiś.li wytrzymałością.
:swietnie
•.•
v. Stuck startował w dinil\1 wczorajszym
w Berlinie na mMZ1'!flł·e Perscha, ustaNa mjstrzostwach poinaiiskich p6nawia•i'ąc dwa rekordy światowe a mian.owicie: 100 'mil „„.c. w czaaie 44 :3l,4 bity został swego rodzaju rekord, gdyż
start wałó aż 64 zawodników oodczas
200 klm. w cz.a.sie....SS:16,6.
gdy, w roku ubiegłym na iuhileuszowych zawodach w Warszawie startowato 58, a, w latach poprzednich liczba
Cebulak, środkowy pomocnik Legji, stariujących nie przekraczała 50-ki.
*,,,*
przenosi się do Krakowa, gdzie w·stą- Największą ilość zawodników dala
pić ma do Cracovji, a z Legii otrzyma
zwolnienie. Ponadto w składzie Le~ji Warszawa (11). Na dalszych miejscach
Ner.
krocza. Łódź, Poznań i Śląsk.
nie zajdą żadne zmiany,
głowy.

obdarzyła głośnemi
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Ran znów zwyci•ia
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Cebulak w Cracovii
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NOWY KRĄŻOWNIK ANGIELSKI.

I
II
I

I
j

W dokach angielskich w Barrow, spusz·
czono na wodę nowy krążownik woW New Yorku panują ostatnio tak wrel·
kie mrozy, że port pokrył się lodowis- W najbliższych dniach w San Francisk o odbędzie się wielkie święto ludowe, jenny pojemności 7000 ton. l(rąż&wnlk
nosi miano „Ajaksa".
kiem, które uniemożliwia normalny I na które przygotowano tak wielką chor ągfow że musi ją nosić poziomo 70 ludzi
ruch statków.

Jl -OLBRZYMI BRYLA.NT W LONDYNIE.

NATURA -NAJLEPSZYM ARTYSTĄ

Na zdfęciu motyl o fantastycznym wyrazie i - podobnych do piór - skrzy.
dełkach.

Do Londynu przywieziono brylant, znaleziony przez starego farmera w polu·
dniowej Afryce. Brylant oszacowany
Jest na sumę 75·000 funtów szterlingów.
Jak Jest Wielki - widać z porównania
z talem kurzem.
Uczniowie słynnej szkoły Eton w Anglii przechodzą normalny kurs przysposo- •••• •
hienia wojskowego. Szczególnie roz wija się wśród nich sport strzelecki.

Codzienna nowelka ,,Expressu11

••••u••••••••••••••••o••

R.1001ams itch trwał p:raw!e dwa truta.
Pewinego d'!llia p,rzypadllwwo iinailazłem
w S'Zft<:afuke żony kiJilk:a Hstów. na pod·
stawie których stwierdziłem. że była
ona kochanką Moley'a.
W nocy jeszcze udałem sie ao niego
Rozmawialiśmy do świtu. A później
zastrzelilem go.
Władze jednak w tym wypad:ku nie
stanęły na wys·okości zadania. Doszły one do wniosku, że Moley popełnił
samobójstwo i umorzyły dochodzenie
Nie g1roztło mi przeto żadne niebez
'
pieczeństwo.
coś opowiedzieć.
Przez awaozieścia lat mieszkałem
- Ty chcesz dostać nagrodę roześmiał się przewodniczący. Wątpię, bezpiecznie w Anglji. Powodziło mi
czy ci się uda. W szkole należałeś do się materjalnie bardzo aobrze.
Ale wyrzuty sumienia ani na chwilę.
grUIPY SiUJChych matematyków, kttórzy
nie daty mi spokoju. I oto teraz, po
nigdy nie mieli fantazji,
- A' jednak spróbuję - odpowie- tylu latach, postanowHem sam oddać
Prze- się w ręce wtaaz.
dział Workeend stanowczo. WorkeenCI. sko~czył swą opowieść.
cież każdy z nas ma prawo uczestniczyć w kon.1\ursie.
Rozległy slę . głośne ora1Wa. Ucze_ A wiięc p.croszę, zaczyna}.
- Przypominacie sobie zapewne stnicy zebrania koleżeń skiego musieli
:Edward.a Moley'a Był to bardzo przy przyzna·ć . że opowieść Workeenda bystojny, wesoły chłopiec. Kochaliście ła znaczni-e ciekawsza, niż wszystkie
R'O wszyscy„ a Ja chyba naJbairdlZiej. inne
Przypominacie sobie może. że przed _ Przyznano mu JeC!inomyślnie nagro
dwudziestu laty gruchnęła wieść, ie dę.
Moley popełnił samobójstwo. Wielu z . _Worl{eena zgarn·iając ze stołu piewas zresztą było na pogrzebie. I ja niądze, uśmiechnął się aziwnie i mru·
czat coś pod nosem. Po paru chwilach
się wśród nicli znajdowałem.
Nikt jeanak z p1ośr6d was 'do tej po- znikł ze sali, nie żegnając sie z nikim.
'A nazajutrz rano zgfosil się O.o
ry nie wie, ie Moley w rzeczvwistości
nie odebral sobie życia, lecz został za- władz policyjnych.
Opowieść Workeenda nie ovła zmy
.
mor~owany.
'A mordercą. . Jestem Ja. Moley u- i ślona, to była ponura rzeczywistość
1
'D .„
·
wiódt mi żonę, kobietę, którą kocłia-1
•
"' .,.
tern riad życie.
Skolei zabrali głos Jesz.cze czterej
zjazdu.
· Opowiadania ich nie wzbudziły spe
cjalnego zainteresowania.
,Nie ulegało już wątpliwości. że aawokat zdobędzie pierwszą nagrodę.
Nagle podniósł się z krzesła John
Workeend, który przez całą noc pra·
wie do nikO'go się nie odzywał. i w milniewiarygodne
pochłaniał
czeniu
wprost ilości whisky.
- Poproszę o głos - oaezwa~ się
spokojnie - Pragnę wam równie_t

I

u~zestnicy

Zjazd

koleieńshi.

25 lat upłynęło od czasu, gdy opu- rję ze swego życia, ten otrzyma nagro
Przypudę w wysokości 50 funtów
mury szkolne.
Dziś właśnie uroczyście ohchodzili szczam, że każdy z nas da pewną kwo
tę rocznicę. Na zjazd koleżeński, zwo tę na ufundowanie tej nagrody, praw.
lany do Londynu, przybyło trzydzie- da?
- Damy, damy! - rozległy :się
ści kilka osób. Nie zjawiło sie tylko
~wietny pomysł! R.oz
sześciu absolwentów, z których w liczne głosy. międzyczasie już czterech przeniosło poczynajmy konkurs, panowie!
- Po paru cłiwilacłi zahrat głos łysy
się do wieczności.
Poważni panowie, którzy prze(! 25 adwokat, który uchodził niegdyś w
laty opuścili mury szkolne. czuli się szkole za · -największego kawalarza.
Słuchano go z wielkiem zaintereso·
dziś. jaJkgdyby znów byllii uciindami. __
W w;elkiej sali, w tej same!. w l\t6 waniem.
Opowiadał o nieliezpiecznvch polo
rei r. ' ei~dyś otrzymali świadect 1ra aojwaniach w Afryce.
rzało(..::L ranował beztroski nasfrćl .
Twierdzi'?, że ·w cza'Sie licznycłi
Wt!sky oczywiście łiyto P„<t:J~~fat
kic~1 b.:zestnicy zjaz'du. nie szczę~·zili swych wędr6wek po 'dziewiczych ta·
s·~b .e_ hunl~~w. ~rzeciei_ ·. ~aiezał'1 sa.cn · czarnego la.au, wir~z. z ki!ku swy
m1 przyjaciórmi dostał s1e do mewoU.
godnie utz ,,. t.en ntezwyk~:; 1zie..
i k' ·~
. i; • .
. k. ·ó
p·
Około godzmy czwarteJ po północy
gdy uczestników zijazdu ogarnęło 'już . . 1 ~e1e ... ~ rzy ie.u Ule11 w. Ja' 1e1 .
przewodniczący ocLt~dneJ mie1scowośc1, zawie~li. V(SZY·
zmęczenie
pewne
stk1~h do swego obozu. M1eh ~cli tam
rwcit oryginalną m~śl: .
- Proszę pan.ów, nasza klasa sty- zabić. Wszy~c~ to~arzys,z~ ad~okacalem gimnazjum z te· ta ~o paru_ goazmac_h stra~1lt ~vc1e, tyl
t · d ś
li bla le- ko Jemu jednemu udaot s1ę UJŚĆ z ży. . k.
nę a .meg ~ -w
go, ze posiadała na~w1ę .szyc -.· g. ciem. Uratowała go pewna pigmejka,
•
•
'-. t
rów. Czy przypom1anac1e sobie, tle
1;
fantastycznycłi histoo-ji zrodzifo _się w która zaj\.?cua a s17 _w nt~ DO uszy .
naszym gronie? Czy pamietacie·, . w . ~dw.o~at opow!aa~ł ~ług-o o dz1.~.
jak dowcipny spos'ób oszukiwaliśmy Jach tej mezwy~łeJ .m1fośc~. Gdv skon·
czyt, rozległy SI·~ hczne br~wa.
niais;r,ych nruuiczyci~lli' ?
- On teraz Jeszcze lep1ef blaguje:
na·
zaproponować
wam
chcę
Otóż
stepującą rzecz. Urzą'dźmy ]{onl<ursj niż dawniej - . wołano ze wszystk_ich
Niech iyje nasz wielki bla·
bla~ierów, kMry z pośród nas op~wie stron. 1
1
najlepszą, oczywiście zmyśloną łiisto- gier!
ścili
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