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C. GIRARDENGO,
który 13 razy zrzędn zdobył mistrzostwo kolarskl1:
Włach. odznaczony został
przez Mussoliniego orderem „Korony Italskie!".

Trup w mieszkaniu adwokata ··łódzkiego

Służąca odkręciła kurek od gazu w celu samobójczym ponosząc śmierć.
sąsiadka

Zona adwokata Fuchsa oraz

je.i

cięż~o

I

kręciła kurek od maszynki gazowej, po-1 wczesnym

Lódi, 4 grudnia.
(gr.) W dniu dzisiejszym w godzinach porannych wezwano pogotowie
ubezpieczalni społecznej na ul. Zachodnią 68. W domu tym popełniła samobójstwo służąca jednego z lokatorów, przy
czem dwie inne osoby uległy poważne
mu zatruciu. Okoliczności tego masowego zatrucia przedstawiają się nastę

Dom, w którym mieszka adwokat
rankiem. Gdy domownicy
do łóżka. Przez całą weszli do pokoju służącej zastali już ją Fuchs jest nowym budynkiem, to też gaz
wydzielał się gaz; który zatruł nieżywą. Wezwano niezwłocznie pogo- począł się przedostawać z kuchni przez
Łowie, którego lekarz stwierdził zgon sufit do mieszkania, położonego o pię·
dziewczynę.
Tymczasem gaz przedostał się do Wiśniewskiej. P. Helenę Fuchsową przy tro wyżej. Mieszkała tam lta Wojdy·
innych pokoi mieszkania, ponieważ wrócił lekarz do przytomności. Stan jej i sławska. I ta niewiasta również została
Lekarz zd.ołał przywrócić ją
nie budzi obaw, jednak p. Fuchsowa do- I zatruta.
wszystkie drzwi byty otwarte.
1
Zatruciu uległa żona adwokata Fuch! stała poza tem silnego wstrząsu nerwo-1 do życia i pozostawił iJOd opieką domo~
ników.
stwierdzonoJ wego.
sa, Helena. Wypadek

czem
noc

pująco:

położyła się

~·

U zamieszkałego przy ul. Zachodniej
68 adwokata Fuchsa zatrudniona była

Nowe tarcia

hi.tlerowców

wśród

Franciszka Wiśniewska. Młoda
dziewczyna miała narzeczonego, z któ·
rym utrzymywała od dłuższego czasu
Pogłoski
stosunki. Ostatnio Jednak mężczyzna ów
potępia
zerwał z Wiśniewską i oświadczył kałonie partii narodowo - socjalistycznej.
Berlin, 4 grudnia.
tegorycznie, że się z nią nie oże1.1t.
W związku z tern krążą pogloski, że
przedNiemiec
wewnętrzna
Sytuacja
dziewże
stwierdzili,
Domownicy
1
rozstrzelano siedem osób, których na·
l
zabardzo
ciągu
dalsżym
w
się
stawia
czyna byta ostatnio bardzo przygnębio
na i przyznała się, że powodem jej zmar gadkowo. W ubiegłym tygodniu zosta- l zwiska trzymane są jednak w ścisłej tatwienia jest porzucenie jej przez narze- ła przeprowadzona nowa „czystka", w jemnicy.
czonego. Wreszcie w dniu wczorafszym
służąca,

Niezadowolenie mas. Wicepremjer Anglji
I
'

30

francuskich

który mu

ustąpi ·

udzielał

pomocy materjalne(.-Za zrahowane
prezenty przyjaciółce

2I

Współpracownik

(k.) - ~ ctniu dzisiejszym odbędzie
w inspekcji pracy konferencja w spra
wie zataq~u, jaki powstał ostatnio w tkal
ni kortowo - żakardowej „Pantyl i Py·
towski" przy ul. Łomżyńskiej 8-10.
Do zatar)!u doszło na skutek niewy•
płacania robotnikom wyna)!rodzenia za
urlopy i za postoje przymusowe. .Wi kon
ferencji dzisiejszęj wezmą udział przed·
stawiciele firmy, inspektor pracy oraz
delegaci związku ,;Praca".
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miał większą sumę pieniędzy.

Gdy okazja taka nadarzyła się i Kowalski późnym wieczorem wracał do
domu, Jarkowiec odprowadzając przyjaciela, zranił go nagle kamieniem w
głowę, a gdy Kowalski upadł zadał mu
jeszcze kilka ciosów.
Zrab owa wszy swej ofierze kilkaset
złotych, Jarkowiec pojechał do Warsza·
wy, gdzie przez kilka nocy hulał. Zbrodniarza osadzono w więzieniu.

Zuchwała

:......„ ••„•••••••••----•OO

kradziei

w domu przy ul. Zgierskiej 11
Łódź, 4 grudnia.
(k) - Nocy ubiegłej nieujawnieni do
tąd sprawcy dokonali niezwykle śmiałej
kradzieży w domu przy ul. Zgierskiej
nr. 11.
Dziś rano lokator tego domu, Jankiel
t.ęczycki skonstatował, że w mieszkaniu jego grasowali złodzieje: szuflady w
szafie i biurku były wysunięte, na ziemi
leżały rozmaite przedmioty. Z szafy zgi
rzeczy na
nęły rozmaite wartościowe
sumę kilku tysięcy złotych.

P. Streiter został w piątek przez
partji
okręgowej
przewodniczącego
Foerstera wykreślony z szeregów partji
narodowo-socjalistycznej.
Również dotychczasowy pomocnik
kierownika gdańskiej policji politycznej,
komisarz Kriiger został osadzony w are·
·
szcie · śledczym.

• hOteIowym wał~i~z~ck~ ~r~~~~:~ie poifciru~i:~ci
' Wpo kOJU
dk.atrzec htrupow
Zaga
0
swych ··kolegów za
Czy
Brzezłńśki zastrz,e,Uł

łeb zgodą?

wiązano. · żaden bowiem -z -denatów nie·
. :Warszawa, 4 grudnia.
Donieśliśmy wczoraj o wstrząsającym pozostawił listu, tak, że niewiadornp, cz-y
dramacie, jaki rozegrał się w pokoju Brzeziński zastrzelił swoich kolegów
za ich zgodą, czy też bez ich zgody.
nr. 407, w hotelu Polonia.
Trzech młodzieńców, przybyłych z Wszyscy trzej przybyli do Warszawy w
Katowic do Warszawy, znaleziono mart sobotę bez bagażu i bez pieniędzy.
Przez cały dzień niedzielny i ponie·
wych w pokoju, przyczem jak się okaza·
ło, zastrzelił ich najstarszy, 25-letni Her· działkowy trwało drobiazgowe docho·
bert Brzeziński, który następnie ode· dzenie. Warszawski urząd śledczy skie
rował pytania do policji katowickiej · w
brał sobie życie.
Początk0wo zrodziło się przypuszcze ( czelu ustalenia, czv młodzieńc::v mieli ją
_
r..ie, że byki to zbiorowe <:arnnhójstwo, kieś zatarg~.
~w zasarlzie iedn,1k za!!„dki tei nie roz· J

I. W~~~ła ~an~a„ I

ósmy skazaniec zdołał w ostatniei
chwili zbiec. Egzekucja została dokonana w Monachium. Napięcie między
Reichswehrą a oddziałami SS wzrasta
stale i grozi wybuchem otwartego zatargu,
Londyn, 4 grudnia,
Baldwin wygłosił na bankiecie WY·
danym na jego cześć przemówi~nie, w
którem dow.odził identyczności podkła·
du ideowego hitleryzmu i komunizmu.
Wychowanie młodzieży w tym duchu
do wykorzenienia
doprowadzić musi
chrześcijaństwa. Nie mogą bowiem istmówił Baldwin nieć obok siebie chrześcijaństwo i niewolnictwo.
Jest to pierwszy wypadek publicz·
nego potępienia ruchu narodowo • socjalistycznego przez wybitnego członka
gabinetu. Przemówienie na bankiecie u·
znać należy za uzupełnienie mowy WY·
głoszonej w Izbie gmin w ubiegłą środę.
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b. prezydenta Rauschninga aresztowany

. Gdańsk, 4 grudnia.
Jak się dowiadujemy dotychczasowy
kierownik biura prasowego , i najbliższy
współpracownik b. prezydenta senatu
dr. Rauschninga p. Streiter, został aresztowany w swojem .mieszkaniu w sobo
tę w godzinach przedpoludńio'wych. Pakt ten był dotychczas utrzymywany
w tajemnicy.

się

I
I

bunkowych, wobec czeg'o aresztowano
go wraz z jego przyjaciółką.
W krzyżowym ·ogniu pytań Jarko·
wiec przyznał się do winy. Planował on
już da w no zamordowanie przyjaciela,
ale czekał na okazję, gdy ten będzie

Za kulisami hitlerowskiemi wDdańsku

w tkalnl

firmy Pantyl i Pytowskl

W

la,

pieniądze kupił

Warszawa, 4 grudnia.
dniami zostat zamorkilkoma
I?rzed
wskutek przekroczenia granicy
pod ·Warszawą,
\Vłochach
we
dowany
wieku
inkasent piekarni Stefan Kowalski, którego zńaleziono nad ranem martwego na
Paryż, 4 grudnia.
„Matin" donosi, że w ciągu przysz· jednej z ulic.
W trakcie śledztwa ustalono, ,ze Ko·
lego roku nastąpią duże zmiany w sztabie generalnym armji, gdyż 30 genera- walski przyjaźnił się ostatnio z ·22-letlów dywizji osiągnie w r. 1935 granice nim Bronisławem Jarkowcem, który był
wieku, wynoszącą 62 lata. 49 genera· bez pracy ·i otrzymywał od Kowalskiefunkcjon~rłuszy. posia- go zapomogi. Zwrócono uwagę· na fakt,
łó~ brygady i
daJących analogiczny stop1en wo.1sko~y że Jarkowlec nazajutrz po tragicznej
osiągnie w roku. przyszłym gran~cę wi~· śmierci przyjaciela, kupił sobie nowy
ku 60 lat. Pom1ędz7 generał~mi d~i- płaszcz i sprawił prezenty swojej przyzji, .kt?rzY: przekroczą gramcę wieku I jaciółce. ._
Powstało podejrzenie, że Jarkowiec
zna~du1e. się 5 kome~dantów ko:pus.u, a I
takze w1ceprzewodmczący WyzszeJ Ra zamordował przyjaciela w celach rady Wojennej gen. \\'eyganc!.

Zatarg

•

I

zam·ordował pr~yjaci

POPEŁNIĆ SAMOBóJSTWOł
Przed udaniem się na spoczynek od-

generał6w

o rozstrzelaniu 7 osób. hitleryzm
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postanowiła Wiśniewska

.

zatrute

rychło na miejsce kradzieży przybyło
kilku funkcjonarjuszy policyjnych.
Jak wykazało wstępne dochodzenie,
kradzież w mieszkaniu Łęczyckiego zo·
stała dokonana. około )!odz. 2-ej w no·
-:-y. Złodziej€: zakradli się wieczorem do
doąm, . dostali się do lokalu, położonego
o piętro wyżej, gdzie znajduje się szkoła i, po wybiciu dziury w podłodze, wtar
gnęli do mieszkania Łęczyckiego. Co
najdziwniejsze to fakt, że nikt z domow
ników nie · słyszał uderz~ń w sufi.·t.
· , Za · · amatorami ·.cudzej własności.
wkcz~e ~ ~0.~7dJkiiwąpi'9 _,.
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- „Pan swój weksel", rzekł sklei>ikarz,
„Tylko dziś wykupić może ...
- „Ja nie magik", odparł Jasio..
„Forsy nie mam i nie stworzę" .„

Do mieszkania Jasia - Klepk!
Ciągną „sznurem" wierzycieles
Bo na „raty" tylko żyjąc,
Został winien ludziom wiele....

położyć kres wizytom,

··

Przybił na drzwiach w oficynie
Zresztą poco opisywać,
To co widać na rycinie?...

0
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Kl~twa ci~ż~ca nad b. dynastj~ austrjack~

Straszne · przekleństwo, rzucone z szafotu przez straconego w 13 w.
hrabiego. - Tragiczne dzieje rodziny cesarza Franciszka Józefa
(';ł.
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(z) Byfy dyplomata hiszpański, Melchjor de Almagro San-Martin drukuje w
piśmie madryckiem „Aiora" niezwykle
interesujące wspomniema ze swej służby w charakterze sekretarza poselstwa
hiszpańs1kiego w Wiedniu. Na specjalną
o „trzech
uwagę zasługuje opowieść
krukach z czerwonemi, jak krew dzio-

''
,,flruflo,;li 1'.o686uraóflJ
li

sala: „Siedziałam w swym małym o- tała w pismach wieść o tragiczne) śmler·
gródku, położonym na przedmieściu ci infanta Gonzago"."
Zdaniem Melchiora de San Martin,
Wiednia, gdy ujrzałam nagle na hory-1·
zon cie trzy wielkie czarne kruki z krwa wypadki powyższe potwierdzają w całej
wemi dziobami. Leciały w kierunku rozciągłości działanie klątwy straconepótnocpym. Następnego rana przeczy- go w 1233 roku hrabiego.
~cccoocx

Billuro poszuk•w czy... .spadkob·ierco'w

w z

WOLNA TRYBUNA
„NAIWNA I ZA DOBRA K. G. W DĄBRO·
Wlf GÓRNICZEJ. Droga Pani trudno mi wy•
dać

w

teł

sprawie

stanowczą decyzJę, którą

właściwie powinna Pani powziąć sama. Zna

Pani przecież tego człowieka od kilku lat, zna
Jego charakter, usposobienie 1 zdaJe sobiespra
wę z uczucia jakle żywi dla Pani. Niech Pani
mo•
narazie zbyt
nie
że, że ta zmiana, Jaka obecnie nastąpiła w
usposobieniu owego Pana tłomaczy się tylko
pogorszeniem warunków ·materialnych co
wpływa na niego deprymuJąco. Pani go prze!.
cleż również . kocha i napewno nie myśli Pani
na serJo o zerwaniu, którern Pani wciąż grozi.
Trzeba być cierpliwą i szanować człowieka,
który przeiywa obecnie kryzys swego życia,
albowiem wszystkie plany I nadzleJe rozbiły

będzie

wymagająca. Być

wskutek poniesionych strat materialnych.
się.„
bami", których ukazanie się zwiastuje
2
Niech Pani będzie dla niego dobra, wyrozu·
I U
·
nieszczęście w domu Habsburgów.
miała I czµła. Niech zrozumie, że ma w Pani
Pewnego razu Melchjor San-Martin
zaproszony był na oficjalny obiad do Ilość niepodjętych sched, przekracza setki młljonów.-Dobra serdecznego przyJaciela na którym można po·
poselstwa. Wśróid gości obecne byty konjunktura w biurze poszukiwaczy nieznanych sukcesorów legać w każde! sytuacJI żYcloweJ. Niech Pani,
p 0 1 narazle przynałmnleJ, stosuJe się do Jego ty•
„ ·
h F
I A r· Wł
m. in. hrabina Potocka, księżna Metter• czeń, chociażby nawet nie zgadzały się z żY·
rancii 1 w
'
'oszec
Jl,
ng
w
zostało
Zjednoczonych
Stanach
~'
ó
h
1
I sce
•.
.
ł .
ni<i:h, jeden z b y1yc ministr w, cieszą- . d
1
·w czenlamł Pani• albo były niezrozumiałe dla
dk b'
k'
cych się szczególnem zaufaniem cesarza me awno. za ozone sp"'c1a ne oiuro„. p·J 1
iuro poszu iwaczv spa , o ikrco ' Nłel· Ten przejściowy okres trzeba przecier·
W dabie
.Franciszka Józ.e fa, oraz byfa lektorka "zukiwa•~zy spadkobierców
~gÓlneg; kryzysu świat~wego coraz za~oz~ne ?iedaWlJl? w. Nowy~ Jor u, P.o płeć. Napewno wszystko zmieni się wkrótce na
tragicznie zmarłej królowej Elżbiety.
trudniej iest się zbogaci·:. a 1nimo fo są l de1muie siękchę,tmek zmt~dnei pracyk, h· lepsze. Narazle truba uszanować kłopoty czło
Przy kawie rozmowa zeszła na te- m'1lJ'ony,' kto're drzenu'ą w "<·ka1bcach !l cząc, na. po r.yc1e. osz ow
h przez su hc~· wieka, który przec1eż, mimo wszystko bardzo
mat fatum, prześladującego dom Iiabs- ameryka1iskkh banków w o"zekiwaniu sorow, naraz.ie ~ti?znan~~ • 0ra~ na - ~J- Panią &o~ba.
burgów. Byly minister opowiedział przy na właścic:, Ji. Spadkob'.eo:-cy d, ro'!'3ia nę wwna!lrodzeme .. Kto~ bow1e~ nie
1 .
M. 1909 W LODZI. Drogi Panie, w em, te
tej sposobności legendę, głoszącą, że ni po wt:2ystkich niek.'.edv cz~~c:ach podaiowałby c!1ętme tys1ącta dolaro~ t~
nad Habsburgami ciąży przekleństwo od świa~a. ni·:? mają' wcale poif:-::ia, że b0· mu, k~~by don16sł o spadku 100 tysięcy ~amotno~ć nie zawsze bywa miła I, że każdy
człowiek tęskni do bratnie) duszy. Niestety Ja
.
.
XIII wieku. W 1233 r. Rudolf Habsburg ~a'y wti a:-1.ek z Ameryki zostawił im lub miliona..
Pra~a. ~>lura po~zuk1waczy. 1.est bar· Jednak nie znam żadnych pań, wzgtęd~le pa·
skazał na śmierć hrabłef!o d'Argavis i skrr.mnP. jaldeś tam par" miljouów dodzo uc1ązhwa, gdyz trzeba me1ednokrot ulen, kt6reby były dla Pana odpowlednleml to•
'i
jego dwuch synów, konfiskując uprzed· rów
; nie szukać jakiegoś człowieka na całej warzyszkami 1 dlatego żadnego pośrednictwa
ł
.
•
·;
·_
nio cały ich majątek.
Gorą~zli a złota, ktor:l po~1ągn~ .n do kuli ziemskiej i' ustalić, czy to jest istot- w tych sprawach nfe prowadzę. PrzedewszystW chwili, gdy hrnbia stał na szafo.,. Ameyy hc:z<1ych europe1czykn.w ro o~- nie rzeczywisty spadkobierca 1 a nię 0 • kłem Jednak chciałam Pana pocieszyć, że ten
cie, przekląl Rudolfa następującemi slo- l:r y;·.u. w :~·~u 1848 z~rda1nych I?:.l szust. Można sobie wyobrazić, jakim okres przymusowego bezrobocia wkrótce mi·
5
olbrzymim aparatem wywiadowczym nie I wówczas wróci Panu humor I zadowole·
w Kahfor!11! 1 w .Clon?urn 'N'Zbog~c.1ła
wami:
„Ani ty, ani synowie czy potomko· bardzo wi~ u ludzi, kforzv pr!zostah ~~z musi rozporządzać taka instytucja. Do ule z siebie, Dobry rzemieślnik, a nie wątpię,
wie twoi nie będą w spokoju korzystać 7 ~ :J~<?an':?m.. Dolary z.~:;tawione P'·Z· trzydziestu tysięcy nieznanych sukceso· że Jest Pan dobrym fachowcem, zawsze znai·
z owoców twych przestępstw. Jak dłu· 01 71 przez nich, .dar~mm~. sz1.:kały wła· rów dochodzą tygodniowo zawiadomie· dzle pracę. Trzeba się tylko energicznie wzląd
do poszukiwań. Nie siedzieć i czekaÓ, aż pracn
go istnieć będzie świat, tak długo ty i śc.i~ych spadkobier.cow, me Z8;"'.sze tra Inia 0 spadku.
Praca mimo kryzysu wre i kipi w przyJdzle do Pana, alę wyJść na spotkanie
potomkowie twoi odczuwać będą clę- fia;:ic do i:rawow1te~.J właściciela. _
Ilość niepodjętych dotąd spndkńw tem towarzystwie, gdyż nil!dy nie za· wszelkim możliwościom, szukać, rozpytywać
żar mojej klątwy. Za każdym razem,
\Y/. samyi;h l braknie bogatych ludzi, którzy umierają się, starać o polecenia osób wpływowych itd.
zanim rodzinę twą dotknie nieszczęście, przekracza setki milionów.
ukażą się trzy kruki z czerwoneini, jak Niemczech znalezibno w ostatnich la„ ~ zdała od swoich spadkobierców, chcą· Pjerwszem Pana zadaniem Jest znalezienie pra
krew, dziobami„. Będą one wcieleniem tach parę tysięcy spadkobierców. Nie·· cych iaknajprędzej podjąć spadłą z nie· cy, a późnleJ dopiero zacznie Pan zastanawia~
się nad założeniem ~asnego ogniska domo·
mniejsza ilość szczęśliwców znajduje się ba schedę.
dusz mQjej i synów mych„.''
wego. Jeżeli Jest Pan samodzielnym łachow·
B. minister nadmienił, że przekleńcem, to może uda się Panu znaleźć wspólnika.
stwo hrabiego spełniło się w odnięsieniu
któryby posiadał niewielki kapitalik I zechciał
do domu łia'bsburgów. M. in. ttzy kruki
• kl ucza-powo d em przer· go zużytkować na wspólne założenie I prowa·
•• - gu b"1en1e
M e ł o d y k ryp t ogra f ~··
Wi dziane były w meksykańskiej willi, w
dzenle warsztatu w Pana specjalności.
,,
które! rozstrzelano cesarza Maksymil·
w doble dzisleJszeJ, gdzie o pracę Jest bar~
wania kontaktu ,;e sztabem gene.ralnym
jana. Opowia:dający tę legendę sam wiKryptografja, czyli sztµ,ka pisania niem podstawieniu, zamiast poszczeg;.>l- dzo trudno należy hy~ rzutkim I przedsiębEordział je krytycznego ranka 1889. roku w
h1eyerlingu, w którym rozegrał się znakami umówionemi, niezrozumiałemi nych lite-r danego dokumentu. umówio- czym. Jeżeli nie można znaleźć stałel posady,
krwawy epilog tragedii miłosneł arcy· dla .niewtajemniczonych, jest szeroko nych cyfr lub innych liter. Poza tern to trzeba starać się o dorywczą pracę, nawet
księcia Rudolfa i baronówny Vecsery. stosowana nietylko przez mocarstwa, można również zamiast zmieniania po· tworzyć wła<;ny warsztat pracy, ażeby tylko
Byla lektorka królowej Elż;biety 0 _ ale i przez różne banki, or~anizacje a szczególnych liter -:-- zastępować je roz· przetrwać nalgorszy okres kryzysu. Jeżeli się
nawet i przez osoby prywatne. Ta1'ne ńlaitemi znakami. Jest to metoda szyf· to Panu uda, a nie wątpię, że się powiedzie, to
powiedziała również, że w Genewle wi·
ismo mofoa właściwie podzielić ria rów, kt6re1' świetny opis i technikc od· wówczas dopiero zacznie Pan myśleć o towa·
P
działa na własne oczy zwiastunów nie·
szczęścia w domu Habsburgów. Na wi- dwie grupy. Do jednej z nich - metody czytywania daje Edgar Poe w sławnym rzysklel stronie życia. W tym też celu, powl·
ulen się Pan zapisać do któreJś z roważnlel·
·
nalezy kryptografja. ,,Złotym żuku".
dok trzech wielkich czarnych ptaków, ideograficznej Ministerstwo wojny posługuje się c.zę uych organlzacyJ społecznych, gdzie znaJdzle
lecących z jeziora w !kierunku hotelu, t: zw. hotelowa i handlowa, !!dzie jed·
lektorka zawołała przerażonym grosem: nem słowem, które może bvc wymyślo- s!o pierwszą lepszą książką i oznacza w Pan teren szlachetne) pracy w wolnych citwi·
ne lub wzięte z potocznego ięzvka, niej każdą potrzebną literę trzema licz· lach od zaJęcla zawodo~ego, stanie sle Pan
„l(ruki Habsburgów!''
Zamówić bami, które wskazują 1:tronę, wiersz i wartościowym człowiekiem, który · nietyJko
można określić całe zdanie.
- Na krzyk ten zbiegła się służba pewien obstalunek z określeniem wszy- miejsce w wierszu, na którem można ją umie sobie poradzić w życiu, ale nawet w m!a·
znaleźć. Jedną i tą ~amą literę o.zna· rę możności stara się pomóc innym.
hotelowa. Nikt nie dostrzegł ponurych stkich szczegółów i t. d.
Na potu swe! nowel pracy społecznej. zeMetody te odznaczają się wielką e- cza się zazwyczaj kilkoma sposobami ce
zwiastunów. Przypuszczano nawet, że
jestem niespefna rozumu ..;_ opowiadała, konomiczno§cią, lecz w~dą ich jest ko· Iem zwiększenia trudno~ci w odczytyw· tknie sfę Pan z wieloma ciekawymi ludźmi, bę·
dzle z nimi obcował, przychodził do klubów to•
- Niestety, po upływie zaledwie pól nieczno§ć posiadania klucza, którego za niu teks~u.
Od tajemnicy liczb s·zvfrowych zale- warzysklch ltd. Ponieważ w wiciu cn::anizac·
godziny ~rólowa Elżbieta padła, ugo- ·gubienie może być fatalne w skutkach.
Podczas wojny rosyjsko - tureckiej żą ·bard:- o często losy wielkich mocantw lach. szczególnie młodzieżowych pracują rów·
dzona nozem anarchisty włoskiego O
w roku 1877 głównodowodzący armji to też nic dziwne!!o, 7.e są one strzeżo- nteż I kobiety, znaldzle Pan n!e!eduą sf}o:ob·
ka kroków od hotelu.
Dyplomata hiszpański kończy swą r.ułtańskiej Osman Pasza spowodu za· ne bardzo starannie, i:une nie!'a7 tylko ność .do tego, ażeby zawrzeć znajomość z Pa·
opowieść zacytowaniem listu, otrzyma-, ginięcia takiego klucza był narażony na nielicznym wtajemniczonym iednnr.tkom nią, która będzie należała do typu kobiet na•
nego w !kilka dni po tragicznym wypad· dwutygodniowe przerwanie kontaktu ze Rzecz prosta, że nieznajomość sryfru prawdę wartościowych.
ku samoch,odowym, któr.emu uległ syn sztabem generalnym w K•)Ilstantyno- l",ryklur..za. ulemal cał~owicie mo~Hwnść llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!ll!IHllllllllllllllllllllll!lllHllll
·
ex-króla h1szpanskiego, mfant Gonzago, polu.
1odczytam a dok_umentow pr;r,ez mepowo
I Zło'z·
Znacznie praktyczniejsza ic::.l _,rne_t~da I łane do tei;!(l osoby.
.
spokrewniony z Habsburg~mł. . . '
u
"
, • · Była lektorka króloweJ flżb1ety pl- alfabetyczna - po 1 cg~ ;ąca na 'l.t, 10.vied
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Polity ka

niezwykle
Rysia tam nie zastał, dowiedział się
nościach zaginął 9-letni chłopiec, Rysz.ard Burzyński, ząmieszkały z rodźica- natomiast, że synek jego był na obiedzie
u Majdzińskich, skąd około godziny 2-ef
mi przy ul. 11 listopada 148.
.
Mały , Rysio wyszedł z domu do szko poszli chłopcy do kina.
Kiedy wyszli razem z budynku szkol
ły w dnif.t 21 listopada rb. o &ódzinie 1.30
rodzicielskiego nego, Burzyński pożegnał się z przyjarano i więcej do domu
jak codzień, ciółmi, którym wyjaśnił, że udaje się na
nie powrócił. Chłopczyki
udał się do szkoły, mieszczącej się przy Bałuty na ulicę Zielną, gdyż tam pracuje
jego ojciec. Okazało się, że Rysio z totAl. 1Maia 83.
Krytycznego dnia, kiedy widziano Ry, mysłem wprowadził w błąd swych rówie
sia po raz ostatni, przybył w południe do' śników, ~dyż doskonale wiedział, ie oj:tnajdufe
mieszkania Burzyńskich kolega szkolny ciec już od szeregu miesięcy
Chłopiec się bez pracy.
Zakonnik.
syna, .Sylwester
Koledzy z ciekawością, śledzili chłop
Burzyńskiego i ośprzyniósł książki
wiadczył, że Rysio na obiad nie przyj- ca, który uszedł sam zaledwie parę kro·
d~ie, gdyż pozostał, w klnie, znajdującem ków. Nagle, wyłoniła się z bramy postać
s~ę przy szkole. Dziecko miało powró- jakiegoś : mężczyzny, który podszedł do
około godziny Rysia i poczęstował g.o czemś. Niezna•
cić, do domu dopiero
4-e1 po poł. Kiedy nadszedł wieczór i sy jomy ujął małego Burzyńskiego za J'~kę
na nie było jeszcze w domu, Burzyński i podążyli razem w kierunku Placu Haludał się na pos.z ukiwanie malca. Zdzi- lera. Od tej chwili nikt ze znajomych tanie wi
W:iony woźny szkolny wyjaśnił, że chło· jemniczo zaginionego chłopca
około dział.
piec wyszedł wraz z kole~ami
Ro~zice Burzyńskiego złożyli zamel·
godziny 4-ej. Wówczas ojciec, wiedziony!
najczę·
złem przeczuciem, udał się do najbliższe dawanie w policji, że syn ich

I

Obecny p'tJkóJ śmiało motna 1iazwać
,JJokofem z broni~ u nogt", alboWlem
wszystkie państwa zbroja sill gwaltoivnie, wydając olbttymie sum.v na modernizację i powi(lkszanie armil.
Francja wyasygnowała trz.v miliard.V franków na rozbudowe llófy M-

teot[!ttnizacM
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Otwarcie kursu

dla klerownh:zt:?k

świetne

ł.6dź, 4 itrudnla.

(v) ~-<'unc!usz Bezr.Jboda

postanowił

-uru.:hotnió w Lodzi t>'!Wną iloś~ ~<iwi.e.Ufo
dla biedn~j dziatwy gzkolneJ. Wyko~a·
r:i~ tego olnnu stan.ą~, jedfiak na. pr:i:e~t.k'!
dz1e 'brak wykwalif1J{owllnyc:h kierowm
órganłt.acja
C'lek f.wic.'Oic. Porfrnvd
świetlic przeprowadtzana jest wspólnie
biet i Związkiem Strzeleckim. Zw. Pracy
biet i Zwlazkietn Strzleckitn. Zw. Pracy
· Obywatelskiej, post~u·JWił zotaatdtować
kuci; dia kierownicżek świetlic.
otwarły w .fofo
!<~~s taki zostaje
dz1s1e1sz•rm, przyczem wvkładowcami
ł·c;dą zarówno siły tniejsc1Jw.•, jak i zamiejr;,:„,we. z WarszaWy • .Wvklady odby
tak, aieby do
wać się będą codziennie
świąt kierowniczki mogły !tti sa.modzielM
sześciu
się uruchomieniem
nie zająć
świetlic dla dziewcząt. Swietlioe te znaj
dować się będą na peryferiach miasta.

,

. Awantury Pl•~1._ak°'I
u
Lódź,

4

grudnła.

Wskutek spożycia nadmiernej ilości alkoholu; uległ w dniu wczoriliSżYm rtiesżćzę~l!wetnu
wypadkowi, 47wletni szewc, Icek Oeler, zamiesz
kal~ przy ~I. .L;vowskiei 24. Poszkodowany, nie
ztiaiąc sobie 1uz sprawy z te~ó co robił, począl
awanturować się w tmeszkanitt, poczem silnem
pchnięciem ręką wytłukł szybę. Skutki były
dość fatalne. Do Oelera musiano żawezwać
pogotowie mieiskie, którego lekarz opatrzy!
rannego. Doznał on or~clęcJa !yl u prawej ręki.
(gr.)

s~róty tałegrallczna

1

tvr

lwi

pożar.

„CHCESZ

z domu przed 7 dniami i dotychczas nie wrócił.zajeła sle wyświetleniem tej niezwykłej zagadki
Łódź, 4 grudnia. Igo lrnlegi syna, Majdzińskiego, na ulicę ściej odwiedzał babkę swą, . Anastazję
\ (>lczykową na ulicy .Wawelskiej 7.
tajemniczych okolicz- Włodzimierską 17.

Wyszedł

Niema prawie tygodnia, aby Mac Do·
nald, Mussolini czy też Laval nie w.Yglaszali przemówień o konieczności ltkwidacji 'konfliktów pomi<tdzy patfstwamt europejskiemi i zachowania pokoj11.
Taka usilna akcja na rzecz poko}tl
w)'bitnych polityków odoowiellzialnych
za losy Europy nasuwa pewne refleksje,
Prawdopodobnie sYtuacia nie Jest
wcale rózowa skoro ttzeba t.'iagle deklamować o walce ze zwolentzi!wmi
zbrojnego rozstrzygania sporów. Istot•
nie Europa iest s!ilótona i powaśniona,
a najmniejsza iskierka móże WY~volać

wletrznei i calkoWita

4.Xll.

Tajemnicze znikniecie 9-letniego chłopca
Policja

Zbrojny pokGJ

.
wojsk lr.J.dow.vch oraz morsklclz.
Anglia opracowała plan Dostawienia
swej armii na tzaJwYższym stotllliu pogotowia wojennego. Koszta reallzacJt
tego plami obliczone zostały na 150 milionów funtów.
Wiochy Już od kilku lat lota ogrom·
ne SltmY na zl>roJenia.
/ttne panstwa nie potostał.V w tyle i
tak ~amo zwt11kszyty swe budżety wo/sitowe.
Widzimy Wlec, ie wsz.Vsty idafo
sobie sprawe z powagi sytuacji i trzy.
maia sic zasady:

1984

Wszyscy sezonowcy
Wczoraj

nadszedł do

otrzymaj~ zasiłki I

todzi oficjalny komunikat

dni od dnia zarejestrowania się bezro·
Lódi, 4 grudnia.
·
(k) . W związku z wcześniejszem za- botnego, zaś wypłata pierwszego zasił•
kończeniem tegorocznych robót sezono- ku może być dokonana najwcześniej na
Wych w Łodzi, przed kilku dniami orga- czwarty dzień po relestracjl, czyli, że
nizacje zawodowe intetwenjowaly w bezrobotni z zasiłków mogą korzystać
Warszawie na terenie ministerstwa o- po upływie 2 tygodni od dnia zare}estro.
pieki społecznej w sprawie akcji zimo- wania.
Zwloka w wypłacie zasilków zimowej dla bezrobotnych sezonowców.
Delegacja związków zawodowych wych może nastąpić tylko w wypadku,
prosiła p., :tnin. I?tt~iorkowskiego o wcześ gdy bezrobotnego nie wei::i "Tlięto na li·
nieJsże · wypłacenie robotnikom se.zono- stę osób, którym przysługuje prawo do
wym żaSUtrow, do-Czego p. minister od· zaopatrienia. Powody moi:ra być nas-tęniósł się przychylnie, oświadczając, że pujące: niezłożenie wymaganych śWia;.
spraw<l: ta zostanie w najbliższych dniach aectw pracy, liczniejsze naraz dłoszenie się bezrobotnych po zasiłki I wą~plizatatwmna.
,W dniu wc~orajszym do związku wości, czy dany bezrobotny podlega
związków zawodowych w Łodzi nade- obowiązkowi zaopatrzenia zimowego.
Właśnie ż tych powodów nastąP.ila w
szla wreszcie oflcjal11a wiadomość w .tej
sprawie. W nadesłanym komunikacie roku ubiegłym dłuższa zwłoka w wyplaministerstwo oświadcza, co następuje: 1cie zasiłków robotnikom sezonowym w
. Zgodnie z obowiązującemi przepisa- jŁodzi, gdyż wyłoniły się wątpliwości,
mi, J)rawo do J)Obłe~a11ia zasiłkó~ zi- Ic~y po?legali oni o.bowiązko'Yi zab.ez:
Dl()Wycb Prfysługuie _po upływie 10 meczema. Ody stwierdzono, ze zas1tki
1 4 1
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rozciągnięcia

przemysłd

.

umowy zbmro·wej na
kotonowego wkracza na

z ministerstwa

przysługują łódzkim sezonowcom, odpo-

wiednie kwoty zostafy im niezwlocznje
.,
wypłacone.
Min. opieki społecznej, wchodząc w
ciężkie położenie materjalne sezonowców, ustaliło w porozumieniu z p. wojewoda. łódzkim i dyrekcją Funduszu
Bezrobocia, że wypłata zasiłków dla se•
zonowców w roku bieżącym będzie sie
odb.ywała w tempie przyspleszonem,
tak, aby ' do świąt Bożego Narodzenia
wszyscy robotnicy otrzymali zaopatrze„
nia. W związku z tem obwodowemu zarzadowi funduszu Bezrobocia zostały
wydane odp0wiednie instrukcje, celem
szybszego skontrblowania listy sezo·
nowców, mających otrzymać zasiłki ztmowe.
Równocześnie w nadesłanetn piśmie
ministerstwo komunikuje, źe w dniach
najbliższych ma się ukazać w Dzienniku
Ustaw rozporządzenie min. w sprawie
umożliwlenfa otrzymania zasiłków także i tym sezonowcom, którzy maia przepracowanych 26 tygodni po 4 dni.
Jak wiadomo postanowienie o wyplacaniu sezonowcom zasiłków zimoU
wych za nrzepracowane 104 dni zosta·
wszystkie ośrod• fo wydane w roku zeszłvm, ale nie obowia:r,uie dota.d w formie rozporzadzenia.
realne tm.·y

:.irszawy

cy warszawscy wysunęli żądania obniż·
grudnia.
.<k> 9onosi1iśmy już o a~cii tóctzkich kt staw~k zarówno kotoniarzom, .iak t
zw1ązkow zawodowych, ktore wszczęły pomocmkom.
W .związku '!' tern V! Łodzi bawiła o~dpowiednie k_roki w ~prawi~ rozciągniędeiegacJa zw!ązków '!'a wodonegdaJ
w
obo'YiązUjącef
zbwro~eJ,
eta uipo.wy
Łodzi na wszystkie ośrodki przemysłu wych z Warszawy, ktora ?mawiała spra
wę ewentualnego zawarcia umowy w
kotonowego w Polsce.
pończoszniSprawa ta stała się óbecnie szcze- warszawskim przemyśle
g6lnie aktualna w związku z zatargami czym na warunkach takich sainych jak
'
Ł d: i
ki h f b k h'
•
t ł ·
.
•
.
.
po;vs a enp W warszaws c a ry ac w o z •
Rl1wnocześme, Jak si~ dowiadujemy,
ponczoszmczych. Przemysł kotonowy
w Warszawie nie jest zorganizowany obwodowy inspektorat pracy w War·
tak, jak to ma miejsc;e u nas. Kotonia- szawie zwrócił się do inspekcji pracy w
rze otrzymuJą takie same stawki, Jakie Łodzi, prosząc o nadesłanie odpisu urnoobowiazuJą w Ł odzi, natomiast pomoc• I wy zbiorowej, która została zawarta onicy - "7iększe. Do zatargów doszło statnio w tódzkim przemyśle kotonoobecnie na skutek tego, że przemysłow 1wym.

Lódź, 4

się, że Olczykowa.,
Burzyńskiej, rzuciła
wręcz oskarżeni~ pod adresem żięcia i
jego drugiej żony. Oświadczyła bowiem,
ze Rysio często narzekał na rodziców;
że go bifą, i to nleiednokrotnie bez żad·
nego powodu, Katowany chłopczyk pra
wdopodobnie nie uciekł, gdyż przyszedł
by do niej, został natomiast przez kogo5
porwany, łub te! zgładzony ze świata
przcei rodzonegQ ojca i macochę. . Tak
brz.miało wyjaśttfonie babki iaginłone~o
chłopca.
Zeznania te nie• pokrywają się zupeł·
nie z oświadczeniami :są.siadów Burzyń„
ski eh, którzy wyjaśnili nanl, że Ryśio był
dobrze traktowany i o ucieczce od rzeko
mowy
mo znienawidzonych rodziców
być nie może.
Od chwili znik'nięcia chłol)ca minęfo
juz 7 dni. Do dnia dzisiejsze!f o na ślad
jego nie natrafiono, mimo, iż policja za·
fęła się energiczni~ wy§wietleniem tej
·
(i?r).
niezwykłej zagadki.

Dowili'dujemy
zmarłej
matka

*

4
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kunastapstwa
Tr,agiczne
•
•
~
••
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Jak schudnąt d

bez szkody dla
.

z rowia

Na zjeździe lekarzy amerykańskich
wys 11 n·1'.,.to ni'ezwyk.tą, wprost rewela·
"
cyjną koncepcję: pogoń za smukłą linją
stafa się przyczyną. niezwykłego wzrostu śmiertelności wśród kobiet.
. A jednak można schudnąć bez iad·
nej szkody dla zdrowia. Można także
utyć, jeżeli jest to u danej jednostki konieczne.

Jak?· Mówi o tern krótko, dok ładnie
_.... Min Beck posta.now!I nie poJecha~ na na!i trafnie -„Kalendarz Expressu Tlustro......
bllższe zgromadzenie Rady Ligi Narodów, Nie
wanego na rok 1935" w rzeczowej nom
~
~„
nastąpi więc zapowiedziane spotkanie min.
tatce p. t. „Tusza i zdrowie'',
Becka z min. Lavalem, które miało być t>oświeDO CZ„SJ:łe, UCrudniojqce
cone omówieniu sprawy Paktu Wschodniego.
Do nabycia u każdego sprzedawcy
·
I
.J. „
mi- Między rządem francuskltn a niemieckim
pism w całej Polsce. Cena egzemplarza
- ... ~. 1ntODall O e
doszło do porozumienia w sprawie Zagłębia
ł.ódt, 4 listop~da. dze sanitarne, zarówno mieiskie jak i 1.20 złotych.
Saary. Gdyby okrę~ te~ f'rzeszedl do N1$mlec,f
(v) Sklepy spożywcze w Łodzi, skar· państwowe, a niekiedy również przez lllll8Bll•••••••••111111111111111111H1•1111!lllHHlłll•
zapł~cą one Franch mlhard franków odszkcdo~
~· I~
!!!
.
.
.
wa ma. Między studentami prawkow ml a komu- I:lą się na . system ciągłych. kont.roli, któ- polic!ę·
Uf
Ciągłe kontrole; pobieranie probek
1edne1 bowiem
nistami doszło do walk na unlwersitecie w Ate- re utrudniają pracę.
fi -~
U Jd
~
nach. 50 studentów i jeden policjant zostali po- strony przeprowadza kontrolę władza do analizy i t. d. przeszkadzają pracy. _
==
ręcznej rnbotv
prfemysłowa, która dba o to, ażeby Wychodząc z założenia1 że te,l!o rodzaju
.
ważnie ran~i.
:::=::
„
- ~Y.lY _ourmistrz Otwocka Górzyński dostał sklepy odpowiadały przepisom przemy- ciągłe kontrole, odbijają się ujemnie na -we więziel!m at~ku szalu. Trzeba było nałożyć słowym i posiadały odpowiednie urzą· pracy organizacje zainteresowane złoży ;;; LIL I HIRSZ MA N =
......:
przeprowadr.iła się na ul.
l dzenia, następnie bada je władza admi- ły m~morjał do władz centralnych, prod
mu kawftan ~t::zkpieczeń'bsó~~.. m K"
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wiecki zapowiedział represi@ wobec „wrogów i ms racyJna, m eresu1ąca się cenm
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Tel. 143_21
I ujawnianiem· cen i t: d. ~~eszcie trzecia I' sprawy kontroli sklepów spożywczych. ~
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PROGRAM ROZGŁOśNI ŁODZKIEI
POLSKIEGO RADJA.
:WTOREK, 4 grudnia 1934 r.
:.6.4~.48: Pieśń „Kiedy ranne wstają zo•
rz.e . . 6.48--6.52: Muzyka (płyty). 6.52-7.07:
Gimnastyka•. 7.07-7.15: Muzyka (płyty). 7.15-7.25: Dziennik poranny. 7.25--7.35: Muzyka (pły·
ty). 7._35--:-7.4-0: Chwilka pań domu. 7.4()-7.50:
Zapowiedz programu. •7.S0-8.00: Koncert rekla·
11.57-12.03: Sy·
mowy. 8,Q0-11.57: Przerwa.
gnał czasu z Warszawy. Hejnał z Kralkowa. 12.03
-12.05: ~iadomości meteorologiczne. 12.0512.10. Codzienny Przegląd Prasy Polskiej, 12.10--12.45. Koncert zespołu Ankadi Flato Trasmisja z Katowic, 12.45-13.00 , Skirzynka
pocztow'!- dla dzieci - omówi red, Benedykt
13.00-13.05. Dziennik południowy.
Stefański.
13.05--:-13.3(). D. c. konc.e;tu w wyk. orkiestry
Arkad1 Flato. - Transm1s1a z Katowic. 13.3015.30, Przerwa. 15.30-15.35. Wiadomości o eksporcie polskim. 15.35-15.4.,5. P:rzegląd giełdo
wy. 15.45-16.45. Muzyka lekka w wykonaniu
Haliny_ Adamskiej - Grossmanowej z
zespoł~
piosenki.
udziałem Jamny Romanówny 16.45-17.0(). Skrzynka PKO.
17.00-17.25. Koncerl kameralny z Wilna. Wykonawcy: Herman Sołomonow (9krzy1)ce) i
Alber.t Katz (wiolonczela).
17.25-17.5(). ,,W Barburczyne święto?" _ po-

Posady tylko ~li n[ezamożnr'h !
Doniosłe uchwały

Związków
Umysłowyeh

Rady Naczeln ej Unji

Zawodow ych Pracown ików

Sejmie i za ich pąśrednictwem dążyć do J stanowiono zorganizować specjalne kur
Ł6dź, 4 grudnia.
(v) Jak już donosiliśmy, w niedzielę, przeprowadzenia ustawy, któraby ogra-! sy dla bezrobotnych pracowników umy•
otrzymania posady J słowych, którzy, chcieliby się wyspecja·
możność
odbył się w Warszawie Ziazd Rady Na- niczała
czelnej Unji Związków Zawodowych Pra przez osoby, dla których praca nie jest lizować. Ponieważ obecnie, w związku
z wymaganem przez władze prowadze·
cowników Umysłowych, na którym oma jedynem źródłem utrzymania.
ksiąg handlowych, w każdem nie·
niem
porusze
Zjeździe
na
wywołało
Burzę
pracowniwiane były bolączki świata
nie spraw, związanych z ubezpieczeniem mal przedsiębiorstwie potrzebny jest
czego w Polsce.
Stwierdzono, że ubezpie- księgowy, zorganizowane zostaną kursy
Poważną dyskusję na zjeździe wy- społecznem.
akcja, zmierzająca do zmniej czalnie nie spełniają swego zadania i że , buchalteryjne, oraz kurs dekoracji wy·
wołała
wyru- stoją one obecnie w obliczu grożącej im staw okiennych, albowiem daje się odprzez
bezrobocia
szenia
1czuwać na rynku pracy brak specjali·
gowanie z posad tych wszystkich, dla katastrofy finansowej,
W związku ze sprawą ubezpieczeń i stów w tej dziedzinie. Kursv. te powsta
których posady nie są głównem źródłem utrzymania. Rada Naczelna posta zapadła uchwała zwołania nadzwyczajne i ną narazie w Warszawie, a niektóre wy
pracowniczego. kłady prowadzone będą systemem ko·
nowiła jednak kwestię tę potraktować go kongresu świata
głębiej i n~~ .załatwiać jej sporadycznie 'Kil.ka przychyl~~ch .Pr~emów1e 1 1 po· r~spon~encyjnym ~ó:Wn~eż i dla innych
śWięcono ostatme1 zm1ame ustawy o osrodkow. Niemme1 Jednak postanodrogą akc11 1ednorazowe1.
wiono skolei zorganizować · podobne
Postanowiono zatem nawiązać kon- ,Sądownict.wie Pracy.
W dalszym ciągu obrad Zjazdu po- kursy również i w Łodzi.
takt z pracowniczą grupą posłów w

I

iciela
uwodz
ch.
szpona
w
ka
1'·i!~~Ęi!~;;:;~~=•ri~~~; 18-letnia nywilnian
narzeczo ny jako .detekty w.-Taiem nica
Zdradzo
18.~18~~~u::~a (pł~y).
·
ry przyi"ezd nego ''
garsoni·e
f
l
-1

18.10-18.15 Repertuar teatrów
18.15-1845. Koncert w wyk, zes.połu Inskupod dy>r. JózeEa Madeji.
Dętych
mentów
z Poznania.
Transmisja
18.45-19.00. Szkic literacki p. t. ,Poetka imŁaszcz).ński.
prowizatol'lk~" ;19·00-19.20. ArJe 1 pieśm w wYk. R. Taubera
19.20-1~~~;· Pogadanka aktualna.
19.30-19.45. M~zyka gó.ralska (oprac. pg. zbiorów St. M1erczyds.k1ego - płyty).
19.45-19.50 Odczytanie programu na dzień na19.5~~~bó Wiadomości sportowe
20.oo-20.15. Prelekcja Fr. Brzezińskiego o operze „Czart i ~a~i!l'.' Dvorzaka. . .
20.15-22.55; Transmis1a z. T,eatru Wiel~iego w
Poznamu „Czart ł Kasia opera komiczna w
3-ch aktach Antoniego Dvorzaka.
W pr{erwie ~-ej: Dziennik„ wieczorny
oraz „Jak pr.acuie~y w Polsce •
przerwie II-ei: Muzyka - płyity.
22.55-~.10. Koncert reklamowy.
23.10-23.15. Wiado'llości meteorologiczne dla
komunikacji lotniczej.
23.lS-23.30. Mµzyka taneczna - płyt~

-:-vrg!,

w

DZIS SŁUCHAMY:

20.00. BUKARESZT. Utwory Debussyego.
20.00. KOPENHAGA, Audycja ku czci Holberga.
21.10. MONACHJUM. Rozmaltoścł muzy_czne,
20.10. FRANKFURT. ,,Marta" - opera Flotowa.
2o.to. LIPSK. Wieczór taneczny.
2o.ts. SZTUTGART. Hymny narodowe.
20.15. LONDYN REG. Muzyka taneczna.
:?.o.1s. KROLEWIEC. Muzyka lekka,
2o.t5. KOENIGSWUST. Wieczór taneczny
'
20,30. OSLO. Koncert wieczorny.
20,45, MEDJOLAN. Koncert ku czci Spontiniego,

1~nżyn1"era•'

1

· · narzecza· w t e dy, IZ
· ł a się
· dzia
D owie
'
·
W'l
zno, 3 gru dma.
W tyich dniach do jednego z komi - ny postanowił zerwać z jej córką, posarjatów policji państw. wpłynął nie-1 nieważ przyłapał ją w chwili, gdy wcho! dziła do garsoniery pewnego inżyniera,
zwykły meldunek.
Osiemnastolenia wilnianka była od gdzie codziennie spędzała popołudniowe
dłuższego czasu narzeczoną młodego godziny. Pieniądze, dan~ . d?z~rczyn~
mu wyJasmeme teJ
ułatwiły
' domu
.
·
dobrze sytuowanego urzędnika. Przed przykrej sprawy.
Dozorczyni wyjaśniła mu. że mieszkilkoma dniami matka zauważyła, że
narzeczony przestat odwiedzać jej cór- kanie to odnajmuje przyjezdny „inżyprzyczyny, nier", który odwiedza ten lokal co kilkę. Chcąc się dowiedzieć
zaczęła badać córkę ta jednak dawała ka dni W' ńwczas odwiedzaja go dziew·
·
'ć
: d · N'
. .
1eszczeros czeta W wieku od lat 16 do 18-fll.
JCJ wykrętne odpowie Zl.
zgnębiony otrzyMłody człowiek,
córki zaniepokoi.ta matkę.
zgłosił się naPragnąc wyjaśnić sytuację, udała się' manemi informacjami.
· d o narzeczone.i· 1· zako· ·
ł
•
s tępneg-o d ma
Ci.O swego przysz ego z1ęc1a.
•~
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le[inira "WIDZEW"

Lekarzy specjalistów i Gabinet dentystyczny Rokictlflska ff ł,
tel. 2 34-44
Wizyty na mieście. Analizy lekarskie.
Stacja zapobiegawcza. Zabiegi kos·
metyczne. Czynna od 8 r. do 8 w.

PO RADA 3

ZŁOTE.
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gen

!Dr. J. NA DEL

>•
COKOLWIEK O R'O t. SZE -

nUin
M.~un~
akuszer- ginekolog
Przyimufe od~

przy ul. Krzemienieckiej i Retkińskiej do sprzedania
Zgłoszenia: Piotrkowska 40 do p: Hermana
w dni powszednie od 10-12 i od 4 do 6 popołudniu.

NAJLEPSZE J

DR. MED.

tel. 127„84
Pomorska 7,4-8-ei

PARCELE BUDOWLANE
DLA ZDROWIA JEDYNIE TO,

'
· o z d·ra dzie,
· wie
· · ze
mum'k owawszy JeJ,
nią.
z
zerwał
Dalsze dochodzenia w sprawie tajemniczego inżyniera dały rewelacyjne
wyniki. Okazało się, iż jest on lekarrzem
je?n~go z. pobli~'kich pow~at?w Wilna,
1 ze Jest OJcem kilkorga dz1ec1.
Don Juanem zajęły się władze bezpieczeństwa publicznego.

TELEFON 228-92
orzyJm. od 10-12 I od 4-8 w •

przedewszystkiem

uwolnić

naszych ~ny żywot, wolny od kłopotów, w~ród

ksl4,2~~k.

- ma
z Colorado
na fultona:
Sp-ójrz farmer
przyjaciół.
jak pewien

ulubi0nych
Zatopio1iY był właśnie w lekturze ogdy
ksi(i.żk1 Juliana ttuxlev'a,
statniej
prezyobranv
został
nie
Springs, który
dentem, tylko skazany za szalbierstwo do gJ.binetu wpadł wesot,„"' reporter.
- DTici1dol:ry!
z premedytacją na dwa lata ciężkiego
minę,

U~i.:. dł.

więzienia.

- A co to? ttuxley? - skrzvwit się
Drł tterbert uśmiechnął sie i spojf~
Adam
.
rz::tl na Allana tak, jak patrzy wyrozu- niesmacznie. - Wolę Van Dicke'a.
- Ludzie mają różne upodobania.
miały ojciec na syna, zdolnego, ale nie42
Aha. Niektórzy się nawet żenią .
.
narwańca.
co
•1
-· •
Pójdziemy wreszcie na ten
to.
Cóż
XV.
ROZDZiAL
'
'
•
llllllllllll
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ślub. czy nie?
Za nim otulony w nieprzemakalny do góry i skinął głową ze zrezvgnowaRalph spojrzał na niego zdumiony.
r
niem.
„R".
agent
...Raipł:
płaszcz stał
- Jaki ślub?!
Londyn budził sie ze snu.
- Przegrałem. Na śmierć zapomObserwujący Fultona Allan nie mógł
- Pański ślub. Rodzony, pański
Niedziela tego dnia byla wyjątkowo
zrazu widzieć obu wchodzących, albo- niałem a panu, doktorze tterbert. Wart
z mis Dolly Nixon.
ślub
nierzadkich
owych
z
jedna
piękna,
wiem zasłaniały ich szerokie olecy in- jestem, żeby mnie za to ukarać.
i poważny już Ralph nie mógł
Teraz
na
1'est
,,m<Yta
ió•ta
słynna
1'1·ea·y
dz1'e1',
Pozdenerwowan1·a.
okazywał
N1'e
l
·
·
k
· kb V o am1ema
kt 6 ry nag Ie Ja
·
powstrzymać się od śmiechu.
~
i
'
zyniera,
ślub odbył sie wczora'j. ByMój
_
londyńs.:y
rodowici
mówią
jak
ze strachu. Dopiero, gdy fulton na nie- pełnił błąd i musiał za nie~o odookuto- urlopie",
zdumieni oańską nieobardzo
liśmy
barnie
Odwalowi
mu
e
Jerz.
cochney'e.
bladewidok
na
się
my rozkaz dr. tterberta odwrócił się - wa~. Uśmiechnął
Allan Down wydał okrzyk radości i je- go Ralpha, który przyglądał sie tej sce- dzo się chciało wstać i ubierać się w becnością, ale znalazł się oczvwiście
galowy frak. Ale cói „dróżba nie służ- zastępca.
dnym susem znalazł się w pokoju po nie z emocją, której nie umiał ukryć.
Jerzy Odwal nie zdobył sie na iad- Pierwszym moim błedem było ba" - pomyślał, albowiem w tvm wtaprzeskoczeniu parapetu. Pistolet autoodpowiedź. p 0 kilkunastu minutach
ną
podRalpha
dróżbą
być
miał
dniu
śnie
„R".
agencie
pana,
angażowałem
ie
to,
matyczny inżyniera leżący na stoliku
pożegnał szczęśliweiro i nierozmowy
Westw
katedrze
w
ślubu
jego
czas
się
pan
ie
się,
poznać
byt
Powinienem
Alręka
zmęczona
ale
,
ciężki
był meco
młodego małżonka,
zdumionego
mniej
;ninster.
lana mimo to nawet nie zadrżała. do tej pracy nie nadaje.
bvła wiadopociechą
jego
jedyną
a
ura~Gwania
chwili
od
tygodnie
rzy
l
bęa
wasze
- Rozważcie błędy
„Szef" był wzięty we dwa ognie.
Mail", ie
„Dailv
w
przeczytana
mość
„kwadratowej
kazamat
z
więźniów
odparł
nie
lub
przebaczone,
wam
dą
Cerro
W
- Ciekawe, fultonuchna.
di Paseo w Peru, w dolinie rzeki Rio Allan - komiczna powaga i serdecznie · wieży'' przeleciały„. - jaik nożem ucląt niejaiki Graham Fulton, inżvnier. popetCroya mies ~kał pewien wdowiec na e- uścis_ną~ dłoń doktora Herberta. swego -.- . nkonkl~dowat O~w~l ekscentry~z- nil samobójstwo. Niejaki Allan Down i
me i rzewni- wspomma3ąc sw:ego me.- jego czterej przyjaciele mogliby opo. .
meryturze.„ ale, widzę, że cie to nie in- przy1ac1ela.
- Byłbym was 1 tak: znalazł. ale ten śn~!crtelnego prokuratora z N1;:iuagm, 1 wiedzieć 0 tern samobóistwie wiele
teresuje. W każdym razie trzvmał rą·
czki tak, jakby się modlit i btagal Pana pan wskazał mi u~ryte przeiście do zawiązując muszkę na frak.owej koszuli. Ibliiszczych szczegółów, ·
Ale „Secret five" wolał niekiedy
Dr. Raiph Crondell nie iest już a~
Boga o zmiłowanie nad twą grzeszną zamku - przez studnie.
milczeć.„
z
krewnym
po
SpaJek
.R„.
tern
gen
się;
fraierzy
i
że
wniosek.
czego
duszyczką i tak dalej.
K O N I :E C •
(iraham fultoa ~odniósł obie re·ce niekiedy na coś przydają. Ale! Musimy l l\ielbourne pozwc,lil mu pędzić sw:obQ

nasielski

Koniec

z

KSl - ĘZYCOWA
Sensacyjna
3

Napisał

powieść współczesna.

specjalnie· dla „Expressu"

Mieczysław

Sylwester.

tłukt się pan bardzo? - zapytał detek,
tyw.
Opryszek spojrzał na niego ponuro.
- Czy sądzi pan, że gdyby było ina
cze1· • dostałby mm·e pan spowrotem w
·
t• k•
T k ·
?
•
swoie ręce· „. a Jest, po tU iem się
porządnie. Rozwaliłem sobie głowę, zła
matem ze dwa żebra i zwichnatem nogę w kostce. Dziwię się sam sobie, jak
si·e az' tusi'ę mogło stac', z'e dowlok•em
1
taj? Lecz, niestety, dalej już pełzać nie
mogtem. Teraz niech się dzieje co chce.
Co kol wiek się ze mną stanie. nie będę
mógt sobie zarzucić, że nie uczyniłem
wszystkiego co rpogtem, ażeby wywinąć się od kary.
Głos i' ego przeszedł w szept.
- Czy mogę poprosić o trochę wody?„.· Umieram z pragnienia!
Petroń uklęknął przy rannym. Teraz nie b y ł to dl a niego ani wr Óg am·
opryszek: byt to pop ros tu rannv (może
nawet umierający) człowiek, potrzebu·
z·
.
.
Jący pomocy. .
Agent wyc1ągnał z legendarne] swojej kieszeni miniaturową flaszeczkę z
jodyną poczem wyrwawszy kawał kot
.
·
.
.'
·. '
szui!. opatrzył 1 obandazowat rozbitą g o
.
.
wę Stefa~a. . . .
- NaJwazmeJsze Jest, azeby zatrzymać krwotok-g arzył przytem przyh·b . , t
~ .
_ A
. , .
ia~m~„. . . . c? ? m_nyc 0 razen, o
balsamicznego powietrza lasu
zaim1e się JUZ mem1 chirurg.
„.
- A potem w wiezieniu bedę miał
- I postąpił pan słusznie. korzystając ze sposobności napełnienia swoich mnóstwo czasu ażeby w spokoju przejść
płuc ożywczym ozonem leśnvm„. Mi- rekonwalescencję. O ile naturalnie nie
nie dobrych parę lat, zanim zna~dz1e j kipnę - od part opryszek.
Oddech jego stawał sie coraz ciężpan znowu okazję do rozkoszowania się
lasem. A teraz żarty na stronę: czy po-' szy.

- Musimy zbadać jeszcze tę kępSTRESZCZENIE.
dalekim cmentarzu w podziemiach gro- kę jałowców, rysującą się na prawo. z czarnego granitu schodzą się zamaskoczłonkowie ,,Bractwa Satanistów" na Mam przeczucie, że może tam przyłapie
my naszego lisa.
potaJemne nocne obrzędy.
Pełnym grozy i wyuzdania orgi·om patronus1'ę
Jakoż i'ntui'ci·a Petron1·a okaza•a
1
le zagadkowy mistrz i dama w srebrnej masce,
słuszna. Skoro pościg znalazł sie na ma
zwana „Księżycową kochank;i''·
Pewnej nocy w pobliskim pałacu w Dreźni- tej polance. ujrzał tam leżącego wśród
cach dokonana zostaje tajemnicza zbrodnia. krzaków zbiega.
Oto w przeddzień ślubu zgineła w niewyjaśnioPomóżcie mi! - powiedział do
ny sposób młoda panna Henrieta Drefoicka.
d t kt
l
h ·
·
~lad krwi, jaki pozostał na posadce w jej pokoJu swiadczy o tern, że prawdopodobnie po- :VYnurzaJącyc się z asu e e ywa
pełnione zostało morderstwo. Zniknięcie pięknej iego towarzyszy.
Petroń ukłonił się grzecznie.
~ani;iy zauważył nad ran.em i~i nar~eczony in- i
~i~~~ Janusz Skrzycki - 1 szaleie z roz-j , - . Ależ n~turalnie ! Każde żvczen!e
i ei samej nocy opuścił swoją meunę znany panskie będzie nam rozkazem. pame
apasz. Ste~an Brz.1-tewka.- ażeby, uw~żnie roz- Stefanie, aczkolwiek nie zasłużył pan
glądaiąc się dokoła. '-r- 1 knąć w g~ębi małego bynajmniej na naszą grzeczność' Czy
h·
d b
. b
d . .
szynku. Tu spotyka się z drugim apaszem
o rze wyc owany
go z1 się, aze y
Józkiem.
Obai rzezimieszkow!e, siedząc za stołem, dżentelmen przerywał nagle w tak zajwdali sic; w cichą, ale mocno ożywioną roz- , mµjącem miejscu dyskusję z przyjaciół1
• h
•
•
mowę.
nawe t 1c
pozegnawszy
me
Wreszcie obaj wychodzą do pustej sieni, m1• ł• gdzie Józek wręcza swemu towarzyszow! I chyłkiem opuszczał ich towarzystwo ?„.
d t k · d
k
część taiemniczt:i zdobyczy: gruba paczkę stu
J.eszcze w1ę szą ys yn cią o po.
zlotowych banknotów.
- Stefan Brzytewka wraz z swoją kochanką wiedział Sefan ukłonem na ukłon, poZośka spie1:ZY na dworzec, ażeby wsiąść do czem przyznał:
b„
. k
t .ł
T k . t
poc' '"'t. zm :erzającego do Katowic. Jednakże
. a .ies ' pos ąpi em !a .gru J]aw d1odze zostaje zaaresztowa~y przez głośne- . nm, uc1eka1ąc bez pozegnama się z pago detektywa Henryka Petroma.
.. Stefan Brzytewka z.ręcznym fortelem z_dolal nami... Ale widzi pan, wyczytałem
uśpić czujność eskortuiąeych go agentów i wy- gdzieś że ruch jest bardzo pożytecznym
·.
.
: .
skoczyć przez okpco wagonu.
Detektyw Petroń ·"'.raz z pom~cn_ikam~ rzu- czynmk1cm dl~ zd.rowia„. Chciałem go
więc trochę uzyć i zaczerpnąć przytem
ca się w pogoń za zbiegłym rzez1m1eszk1em.
Na
bowca
wani
swole

K·OCHANKA
od chwili kiedy, załadowawszy paczki
banknotów do teczki, rozstałem się ze
swoim spólnikiem, ażeby udać się ;..·
stronę cmentarza, gdzie postanowitem
na czas jakiś zakopać niebezp;eczne pie
niądze~
Była

ciemna noc.
Bez żadnych przygód dostałem sie
na cmentarz. W pewnym miejscu przeskoczyłem mur i oto znalazłem sic w
lesie gęstych krzyżów i w mateczniku
grobów.
Jestem chłopem odwa~nym i nie
bardzo wierzę w duchy. Ani wiec przez
lękać się, choć
myśl mi nie przeszło
wiem, że na niejednym śmiałku ścierpła
by skóra, gdyby tak około północy kazano mu przespacerować sie samotnie
po cmentarzu.
kluMinąwszy kilka alei grobów dotarłem do miejsca,
cząc chyłkiem gdzie stało kilka wysokich tui.
Przystanąłem i począłem rozglądać
się dokota w poszukiwaniu dogodnego
miejsca, gdzie mógłbym schować sw6j
łup.

Zdaleka wpadł mi w oczy zarys wlel
kiego grobowca. Postanowiłem w jegQ
pobliżu ulokować pieniądze.

Zdecydowanym krokiem zbliżyłem
do grobowca.
Nagle drgnąłem i stanąłem w miejscu jak wryty.
~wiecąc pilnie latarką, począł szuOto - jakgdyby z pod ziemi - du- ,
kać wzdłuż toru śladów zbiega.
szty mnie jakieś stłumione głosy i haWreszcie po kilku minutach mozolłasy . W ciszy cmentarnej brzmiały one
nej pracy bystre jego oko dostrzegło w
przedziwnie niesamowicie.
piasku wyrwę.
detektyw.
skonstatował
tu
- To
W tej chwili zauważyłem. że pł y ta ,
Klęknąwszy na ziemi, począł uważ
zasłaniająca wejście do grobowca. zaczyna się zwolna poruszać - iakgd yby
nie przyświecać latarką.
zazta ~ ff
SkrzywJJ s.lę). uiriawszy niedaleko
popy_chana przez jakieś potworne, mocńe, iliedzialne ręce.
trochę krwi.
- A zatem przypuszczenia moje
Jestem wprawdzie zuchem. niemniej
sprawdzily się: zbieg jest ranny! w tej chwili oblecia1 mnie śmiertelny
strach.
pomyślał.
Tupot zbliżających sie kroków staNie czekając dalej, wziąłem nogi za
Przy pomocy silnego, jak tterkules brania tego, który rozpruwał kasę„. - pas i rzuciłem się w zupełnie przeciwwał się coraz bliższy. Po chwili wytonit się z ciemności pomocnik Petro- starszego posterunkowego Wnuka, ran- Jesteś człowiekiem sprytnym: wniosek ną stronę cmentarza.
ny Stefan przeniesiony został do pobli- więc z tego odkrycia może pa.n sobie
nia, agent Górka i kolejarze.
- Co to być mogło? - myślałem
sam dośpiewać.
_ No i co? Znalazł pan? _ wołał skiego domku dróżnika.
prze·rażony.
Stefan skinął gfową:
Petroń okazał przytem tyle samajuż zdaleka agent Górka.
W pierwszej chwili chciałem wo >"ó- Rozumiem. Zakradłszy się do me- le uciekać z cmentarza. Potem jedr;ak
_ Tak, zbieg jest ranny!... Kto wie, rytańskiej troskliwości, że nawet tak
czy potrafi ujść daleko... Przeszukać zatwardziały apasz jak Stefan nie mógł go mies~kania, znalazł pan "' szafie opanowałem się: bądź co bądź. trzeha
moje szare wełniane „robocze" ubra- było gdzieś zaikopać mogące mnie
tego nie ocenić.
krzaki! _ komenderował detektyw.
- Jest pan morowy chłop - powie- n'.e. zrobione z takich samych wtókle- Skompromitować banknoty. :Odaw<1ł~m
Garstka ludzi rozbiegła sie po okoHcy, myszkując po zaroślach. Inni jest- dział z aprobatą. - Polubiłem pana, nek jak te, które odkrył pan na chropo- sobie bowiem jasno sprawę z tego. 7e
cze pędem rzucili się w strone lasu. _ choć dzięki niemu dostanę sie do paki. watości rozprutej kasy ... Wię.; dlacze- na dmgi dzień po odkryiciu włamania
w Banku Eksportowym, złoży mi p0Lecz, niestety, poszukiwania ich nie :la- Trudno, nie będę wypierał sie niczego. go nie aresztował mnie pan odrazu?
- Albowiem - odpad detektyw - licja (jako s·pecjaliście znanemu w tej
Niech mi pan jednak powie, w jaki społy .żadnego rezultatu.
,
'A tymczasem mijały minuty. Pro- sób wpadł pan na myśl, że to właśnie chcieliśmy najpierw poznać pańskich branży) wizytę.
Powoli począłem iść naprzód.
wadzący pociąg począł niecierpliwić się ja rozprułem kasę Banku Eksportowe- spólników, których pr7.ecież nie wsygo i skonfiskowałem jej zawartość: - palby pan za żadną cene.
coraz bardziej.
Z za chmury ukazał sie sierp księ
Apasz skinął głową.
_ Panie inspektorze _ zaczął-nie- dwieście dwadzieścia tysięcy złotych...
życa, rzucając na cmentarz zielone bla- Dziękuję panu, z3 tak dołire o ski.
Oczy jego zabłysnęły.
stety, nie mogę dłużej zatrzymywać poI znów sta·nąłem jak wryty,
•
- Mogę panu zaręczyć, że roboty mnie mniemanie.
ciągu !.„ Boję się idącego za mną expres
Detektyw zaś ciągm\t dalej~
' Pan może się śmiać albo nie. lecz
su ... Nie będzie pan miał chyba nic prze dokonałem bardzo czysto„. Nie zostaChodziło nam również o to, ażeby przysięgam, że mówię prawdę!
ciwko temu, że wycofam swoich ludzi wiłem . na miejscu najmniejszego śladu,
_ pracowałem bowiem w rękawiczkach. dowiedzieć się, gdzie ukrvl pa.n pieniąi rusz~ z pociągiem.
To, co zobaczyłem, było jeszcze bar- Trudno _ machnął ręką detek- Cały ten wyczyn był prawdziwvm maj dze ... Wszelkie dane miełiśmy na to, a- dziej niesamowite, aniżeli zdarzenie kotyw __ niechże pan sobie rusza! A dzię- stersztykiem ... Skąd wiec. u diabta, do- żeby przypuszczać, że zak i iTJał je pan ło czairnego grobowca.
Oto ujrzałem nagle leżącą na pl5 cie
kuję panu za okazaną mi pomoc. J pro- wiedział się pan. że to Ja właśnie zło- na cmentarzu„. Przymknąć pana. ale
szę z najbliższej stacji przestać mi pa- żytem Bankowi Eksportowemu tak nie- bez pieniędzy, nie było se::su. Udając, płaskiego nag--robka uśmiechającą się do
że nie dorozumiewamy sif; niczego, śle- mnie głowę kobiety.
oczekiwaną wizytę?
trAl p:;licyjny i zaalarmowa·ć dalsze!
Bylem już poprzednio ta:k bardzo
dziliśmy pana dokładnle, ciżebv przyPetroń uśmiechnął się_
Trzy minuty potem ostry gwiz'd
- Właśnie dlatego, że to rozbkie łaoać go wreszcie w pociasnt w chwm, wystraszony. że na niespodziewan y ten
pr:::crwał nr,cna ciszę i pociąg, roz~mcaiąc po drc,idze fontannę złristycn iś· kasy było prawdziwym maisterszty- gdy zamierzał pan wyjechać zagranicę. widolk nerwy odtmówiły mi posluszef1:_ Rozumiem wszystko--zgndzil sie stwa.
kiem. Niewielu jest w ~olsce so~cjalikie r, ruszvł r.aprzód.
Dosłownie jak ten. kt6ry zoba cz ył
Petroń pozostał sam z Górka oraz ja- stów, którz~by w tak. i;nstrzowski SP?- opryszek - skąd jednak wie Pan. że
rzuciłem sie do ucieczki.
upiora,
kimt policjantem, który, jadac tym sa- s~b dokonali podobneJ ..robotv„. Nic J wprost z Banku eksportowego udałem
pirzez giroby, potknąłem ~:ię
Pędząc
cmentarz?
na
się
„spełtstę
studJUJąc
że
dziwnego,
wiec
wahabez
mym pociągiem do Katowic,
- Zaprowadził nas tam pies poli- i runąłem na ziemię, uderzając głowll
nia przerwał swoją :podróż i raporto- ców'.'. w t.eJ branży. w Pi.erwszej far~z
chwil~ skierowałem swoJe podejrzenia cyjny „Azja", który jednak stracił za- o coś twardego.
wał teraz służbiście Petroniowi:
To mnie otrzeźwiło. Zaczatem myraz potem pański ślad. Nawiasem mó- Panie inspektorze, starszy poste- w panską stronę.
śleć logicznie nad tern," co zobaczvkm.
co
·.\iemy,
nie
dnia
dzisiejszego
do
wiąc
wam
zostawiłem
nie
przecie
Ależ
runkowy z policji śledczej Karol Wnuk
Nie wierzyłem przecież w wid.mu i
melduje się posłusznie i czeka dalszych najmniejszych śladów ani danvch, na pan robił na cmentarzu? Bo przecież,
Głowa, która się do mnie
duchy.
w
których moglibyście oprzeć podobne jak się okazało , pieniędzy pan tam nie
d yspozycyJ.·
f
St
·
·r
b
'
·
d
uśmiechała, nie mogła więc być p·łnwą
·
t
zakopał...
rom sie e an.
Petroń suojrzał przyjaźnie na sym- WIĘ}{" zenie. jaikiegoś wilkołaka„. Prawdopod~obnie
- Ale miałem taki zamiar -- odparł musi'ala
Detektyw wyjął z portfelu mikrosko
patyczne oblicze posterunkowego .zajść na cmentarzu jakaś za"
Okiem znawcy otaksował jego szero-r pijnie małą kopertkę, poczem oświad- Stefan.
gadikowa zbrodnia.
I rozpoczął sw::i fantastycznie makakie, niby u niedźwiedzia bary i potęż-1 czyt:
laika - tego nie wiedziafem.
.
,
- Badając przy pom.ocy mikrosko- bryczn~. on owi eś~:
.
,
nie si<'. ~oioną pierś.
- Nie będ e s1 e rozwod7:1ł nad samą
_ Nie chciałbym dostac mu się wl pu rozprutą kasę, ~auw~ytem ąa PJ~~• SZY CiilCJ )UfrO)
tapy!... To musi być osiłek nielada - cietem żela~maJ.e, szare, w~tnianej histor8 rozrirucia :-kasy Banku Eks- .
1~łókno. oocnoazace bez watnienia z u- portowym. Opowieść moja, zaczvna sit.~
pomy§lat. Otośno zaś oowiec!ział:

l

się

·:Jfło&a6rę,;~na
I
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Właścicirsl domo hersztem bandJ włamywaczy .~~~r.~ ~r:·:~~:a::~
1

która Okradała urzędy i Wagony pocztowe.-Pod.wójny· ŻJWOf
organizatorki uieucbwylnej szajki
-

cht?:r:~n~r;d:r:ń~~ii~·go

Da

znanego
zgłosiła się dziewczyna. Nadzieja N.• z
prośbą 0 wskazanie jej środka na porost biustu.
Lekarz, po zbadaniu jej, stwierdzlt
ku swemu zdumieniu, iż dziewCtynl,
mitno niektórych antima}ji atlatomi~z·
riYchr jest W t'ZeCzYWłśtO~t;) cł1fopcen1,
Okazało się, że wiejska „babka", po
urodzeniu słf nf ~tttow1ęaitt; Uznała je za
d~ltSwcz)'nf f jako taka dżleoko zostało
Wychowane dó Q'o~~fiłi'd Wieku 20 lat,
Lekarz, za zgoda. ;;dzłewc~ynyei, ci0 „
p rac -·in , -o
b• · t
i ·
k ł

Sza1'ka ta, składa1'ąca się z 7 osób . warda .Mą· czko,· fia ? łat wl~i~nła tJt_az
Rzeszów, 3 grudnia.
iW, okolfoy Tarnobrzega, Rozwado· łącznie z jej organizatorem Mączką za.· · na grzywnę w kwocie 32.000 zł. Prócz
wa i sąsiednich powiatów grasowała siadła obecnle na ławie oskarżonych tego skata11y ón został na umiesteZ~fl.iP.
przez szereg miesięcy banda złodziei i przed rzeszowskim sądem okręgowym, po odbyciu kary, w domu dla niepopraw
włamywacży. Zfoozylict jtaśO-W.'iH fJłtł ńi sesji wvrazdoweł w Tarnobrze!!u . .Ja- nych t.rzestępr:(IW prżez. S lat ótaz, na
ważnie w urżędacli i ageiu.cjacli póczłó· ko współo~.kar.że>na odpowiadała rów· ' utratę praw prtez lat 10.
. j , Reszla oskar~onyc~. otrzymali.. kary
wych. Banda ta zrabowała w Sando· . nie-ż. ,żona M.!łc~ki, Józefa., . .
mierzu 3 wor~i póażfówef z·aw1~tałące• _ Oskar.iem me przyznali się d!1 winy, w1ęzfonfa. dd S.om1u trdesięcf ifo 4 lat, o·
10 9SO zł. oraź 12 flOO zt. ha szk ·Jdę póćz iednak . szeriei! świadków zeznawał na ~ raz wytni~tzorto tr:tywtly od 6 do 16 ty„
'
ich nh~korzy~ć. Po ptzeprawadzeniu sięcy.
ty ~ Tarnobrzefilf.
. W swoim ćzasie otworzvit óni pódro pt,zewodtt E·adowel:!I:> frybunał skazał Ed-·
1>1onyDl kluctem wugón PdCzlo\\-"V na
dworcu kolejowym w Rozwadowfo, -z któ
nie vrzec>braztta ~fe w cłtUmca. który
U
U~
U U
1e_go skradli 8 worków pocztowvth; zawk "f"o 9 ta,..fe·· fł sJ ko · i„Jllł '"'Ob,.,r" ·
{
wretajl!dych listy nóleaone i warta~cio„rz~'"' · mi„"" )o' .., ..,„
u
„w
skróń pozbawiła się źyc
strzałem
we óiólnei wartoM
.
r=z _.
Piotrków, 3 ~rudnia, I dać się do· rejenta, celetn . zał&twienia
Do~hodzenia poi;cyjtie deiptowlłłJtłv
„-.~eh
·
Wteszeie do ~iikwidd\'rMła tfro~1ilif t~f _ bom nr. 56 przy ul. SłówaGkiego w , formalności w związku z separaają. . ·
. .. . "!!IJ _ .
Wczora.j, kiedy Gałuszko -wyuedł z
szaj~i, .kt~rei herszt prowadził . pod- PiQfrkowie był w dniu wczora]sżyin te- ,
domu, celem wzięcia udziału w defila- , .D.t1 ś w ttcJ~Y' ,d:V~UftifiJ n_astdJ}Ufąć& liP.ł41dtl .
l
":6~ne. zyi:;ie. Hen~t_em mia~owjcł~ był rMeffi strasznej tragedii.
Sukc. M. Kas11efk1ew1cta <Zt1etska: !4), su~e. "'
. łk
. .. a-- .. ' . •k ..,•! ś I t ·
•
.
' za)ltlO·
~ d omu
• ł , t e..,o
~..,„tlc'lc·"·l ..,,.....
M'"'cz'-E"'watd
n1e1„1t1
, d zie, urzą zofiE!J z o .a...11 W1ę a pu o• Sitkiewicza {Ko_perriika 26), J. zundelewiua
_J e d nb. z' trt1eszKan
ę nia, n ca:o.> · •~ r ...„ •
,..
""
z_yćł41 (Piółi'kowska. 2s),, $. baJttsld~iti i W. suta
nosei i sklepu spożywczegć>, co titrud~ wali małżonkowie Gałuszkowie Pożycie wego, żona_ ftigó pozbawiła ś{ę
nialo -wła.d?o.tii betpi~tzeństwa riatt afitj ńlałżonków nie było zbyt szczęśliwe. W strzelając do siebie w sktoi.1 I Dięźow• Wtzelażd 19), M. Li15oa. (Plottkowska lł3), A.
,
~niu dzi~folszytń Gałuszkowie mieli u· ski~go btattninJ!a.
nie na ślad oPt)'sźkew.

tr:.1ned1'a rodz11!tnn::a

· :aw:a
Krw

s.s41 zr.

Celnym

wP1•otrkow1"e

d~f~t ~~;:tieJtUt~~ie~~dzle~ ós~at!!~ :
w;_l-J

a

w
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gramofonowe stare i t>óifamane zamieniam na nowe, Cegiehiiańa 11 pr1 bf.,
~„ m- „ za. od r. 4:--:-'7 pp. . .„.. .., 15-.2

·

Chcesz

kupi6tanto

dobrego K A N A R ~ A;
ria -wystawę dn.
8 i 9 grudnia ul. PiotR•
Z0-6
KOWSKA 89.
przyjdź

••••••••••••••••••••••••••
Dyplomowana ~eleuntarka

LODŻ,

Narutowicza 6, m.

C:lloi"oby <Ck6rne

ł

I wener,c•n•

Tel. 151-72.
Wykonywa zabiegi w zakres

pielęgniatstvia

wchodzące:

5&
flDTRKDWIKR
tef. 148·82

zę.

strzyki, batiki, p!Jawki i opatrunki
25-2
chirurgiczne.

s. Kryńska

'~~~(·

Dit MED.

Slenkłowtaa

telef. 146·10

OTO CO /V/ÓWI
SP!C/Al/STkA
KOSNETYCZ/f'A

Sff

DOI(tó~

TRE·PMAN
specJallsfa ciiorób wenerycznyolri
skórnyGh, moczópł;lowycb,

-k'a &
Zawad - 23ł-U.

DOKT6R
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Cdy !W.atz ~ani .~dpoczyw~ p-odczas
au, sllotll 111o?e z łatwością wchła1'ffĆ !)dzywcze i odmładzające włl!Ś·
. awaścl Biocel'u, który jest obecnie
~w·r!t w nowym znakomitym parys·
kim ~fe~ie Tokalon k6loru różoweF• W t~ sposob zmarsze1zki SI\ usuiiięłet łinje Wyryte troski\ i wszelkie
:fV;ce.r:t zaifc:ają w eł4gu nocy. Rano
h i objawia się śwłeie, Jasne piqkno
sdJJdl<!ięj, nowej skóry. Nadaje to kaźiłaJ kotiiede wyzlącl o 10 do 15 lat
lflł · d o· SM~·
. T[I,. 'Wizyatktt po\Yl~działa ml zna•
komitapal'yak.,k~litnettcżka~ specia·

:ego.

MAGLE do sprzedania niedrogo.
wód sprzędaży - podeszły wiek, Ki·
, '.!
-, .
.
lińskiego 96.
PRZYJMUJE wszelkie rzeczy do szycia i wykończenia na „Ob~rlock"
ul. Bandurski~go 17, m, 11 od 1-10. .
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listka, gdy m&wiła 11 zdumlewającym
wynalazku Biot:el'u uczynionym przez
profesbra Uniwersytetu Wiedeńskie1ro,
D·ra Stejskal. DowiJdł on; ie !m•r·
szczki i zwiotczałe mi~~liie twarzy nie
SI\ spbwodowane ftzeit wiek, lecz
prze:t brak Biocel u w skórze. Ten
cenny składnik oclmładzaj 11 cy, otrzy.
mywany z młodych zwierz11t1 jest zmieSzany naukowym sposobem z nowym
Kremem Tbkalon, koloru rózoweao,
Stosu1' go wieczorem, a 1·ui 1·u_lro ;..
no będziesźwyg Iądała młodżiej. Szózę~liwy wynik }llst gw'atanfowańy, lub
pieniąd:te zostają zwrócone.

P~rada ' -_zlole. 59'.ę~~~~'~-~r~:cze~skl. P.ot'.·k~wska
podrecZb6 tło
. rofrdf:ifNE tatilrte
' OKT6R
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Plołtltow~ka 70ł_ teł. 1 1·83,
SPĘC. CHOROBY S.KORNE. W8Nf
PRZaPROW Al>tlł. 8ff
RYCZNE f MOCżó.Pl.CfOWt:!
~
(Lecze:n_fe niemocy IJfcfoweJ).
6
'ł
Oablheł Roelltffelfo • lecznh.&11 .
T~le ort ź.!8-01
PrzyjrnUJI od 8.30--IO r„ i dó 2 I t>Ół
I cxi 6 do 8 I póJ wl~, W nledztel- CMtcH)łł \fłlfef)'@Złłł!I, ftl{JlłfO~ffkJH
ł k~
"I
i
t :.Wi~ta
5 utńe',
ad 1-przyjmuje ~ s-t2 I Cid 4-9 'iii rthi•
Oddzieln'a poczekalnia dla j)ltft.
dzf~le I śWiętlt ód 0-1.
Dla HlłUtftM.11.Yćh 1eH9 leOt.nicowe.
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Kino-teatr „C O RSO" Legj onów 2-4

sk6mycb
11>ec. I chor.
(fl()radf ielCSUU1tte)
włosówweoerycznych,

tel. 132•28

'

_

122-89

Ceny łetznf cowe.
(przy przyst. tramw. P.abJatdcklćh}
razy dziennie 1>rzyJmuJą lekarze1 1==========e::e.::~-~~
·
wszystkich specJal11oścL Gabinet dent. Wizyty na mieście. Wszelkie tabf~gl ZlOlff,,,., fyg:odrtiowlM nletl'lleckl, tran
I analizy. Otwarta od 11-eJ rado d<:J cuskl, łitliellk~ wlo&kl, _hlsz!Jafu1kl, wy
uczaią dyplomowani (kuts tn:yrrtlł· ·
8-eł wieczór.

~==:::::::::====~~~~==~~~~~~-~-~:~~; - -~ ~N~~~M~~~~~

KLI NGER
Andrzeja 2,

•

A

tel.

PIOTRKOWSKA 294,

~

·~

'

przyjmuje od 11-f I od 3-4 DO DOL
' -...„..-......i~
----..--------

fr. II piętro-, t"1.
e. . ·9 · • .'> .. A
8.- 1""• ,,_..,.,
v-- wiec„.
od S-1 ptf.
w niedzielę t świeta
Ola Pań óddzietna po·czekalnia.
-~--..„ -

~'

) t 1\ \ j .

;uoROBY SKÓRNI! I WBNERYCZNE
(kobiety I dzleci}

od 9.-ła rani>1 2-4 pp. t 7-9 J
wieet.. w ntetlziete ł święta J!
arl
od lo--t,

L E C Z N IC A

fe

,

r

w

'

'
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roll Partcho Villi, bandyfr, wodza rewoltttil i urezydttnta -

WALLACE BEERY, oraz

analfab„iy.

kusząca

.

FAY WRAY

żyr, iak dziki człdwiek. .. Walczył f1k sżalettieć ... Kochał JaU diabtL Z«ilMI jak bohater.
Potęga! Sensacła! życfólVll prawda!
Nadprogram farsa: ,10WIAZDY - ClWIAZDORY i OWIAZDtCZl<I'' W roll a;l6wrleJ Stt16S&tska, BódGI
Początek o godz, 4-ej, w sobotę, niedzielg i święta o godz. 11-ei.
Ceny miejsc: 50 i 54 gr. na następne 54, 85 i 1.09.
.
_
_
_
.
PO~ANKI dn. S I 9 grudnia o godz. h•ef rafio, wełścfe 2S . gr.

...„ ........................................„ .......„ •••„„.„„.„........ ......„ .....•„ ....„ .•..•...•..„ .........
I F L A p
Dzlll najwesel&ZJf film, najn~ F L I p
•
Kino-teatr _
fl ptodukcjl obecnego sezonu
„~

„MIR.AZ

(Konstantynowska)
lll!llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1

11Listopada16

. d_Y :SynowiePustyni"
Laurel i Har
Nadprogr. Aktualn. Paramountu ' ł Pata.

Ceny ml~fsc III.54, 11.8~. l. 109.
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KOCI PAZUR

1ADRIA

·-•!~:~„1 .Arąkomed~~~~m~S!:'!ne~~~!~ i-~~--

PIŁKARZY ·

PO SUKCESIE

Uznanie prasy berlińskiej. -

Sukces piłkarzy krakowskich w Ber
linie odbił się głośnem echem w sferach
sportowych. Możemy być wdzięczni re
prezentacji grodu podwawelskiego, że u
schyłku sezonu zrehabilitowała polską
piłkę nożną w oczach zagranicy.
Piłkarze Krakowa jeszcze raz dowie
dli, że można na nich polegać, że nigdy
nie zawiodą . pokładanych w nich nadziei
Tak jak przed rokiem na tournee pe
Francji i Belgji, tak i teraz footbal krako~ski odniósł sukces, który znów zwra
ca na nas uwagę zagranicy
p
b •,
. ••
.
r~s~ . erhnska wyraz~ się z duzem
uznaniem o grze krakowian.

„Der Montag" pisze

między
innemi,
krakowskich

Koczwara i Riesner bohaterami meczu

kowskiej z Kotlarczykiem I ·na czele.
iż przeciwko· berlińczykom grają ang- wary i skrzydłowego Riesnera, nazywaSpeacker berlińskiej radjostacji, za„ licy.
jąc ich zawodnikami' o klasie światochwycony akcjami krakowian, w pewNiektóre pisma berlińskie nie mają wej.
nej chwili oświadczył, że ma wrażenie, sł6w pochwały dla gry bramkarza Koc~

Powrót
zwycięskich piłkarzy do Krakowa
· UroczystP powitanie na dworcu. - Owacje
zgromadzonej

piłkarzy

zgromadziły się

o

li ni'ewątpliwi~ lepsi ~d gospodarzy i z~ ~~~~ify~~ ~~~gi~~e~~kl%st~~r~o~. PP~hcJi.
. demonstrowali wspamałą grę, przypom1
Na dworcu znaleźli się gen. Monde.nającą styl wiedeńskiej szkoły footbalo .wa, starostowa Wnękowa (jak wiadowej.
mo gen. Mond .~ starosta \Ynęk stali na
Pełen zachwytu jest również Montag cz.el.e ~kspedycJI). Prezydium zarządu
•
•
".
m1eJskiego reprezentował radny dr.
11
Post ' który szerzeJ rozwodzi się nad Kwieciński, komendanta miasta pułk.
znakomitą grą linji pomocy drużyny kra Madeyski, szef okręgowy urzędu PW i
Wf., pul k. Wójcicki, reprezentanci wojskowości, prezes Cracovii dr. Reicher,
prezes Wisly dr. Orzełki, reprezentant
KZOPN wiceprezes red. Statter, reprezentant kolegjum sędziów dr. Lustgarniedzielę
ten i ~chneicter oraz przedstawiciele
.
.
•
prasy i sportu.
Jalk się
do'":1adujemy.
_ z::i:konczone
w chwili
ukazaniasięsięowacje.
pociąguUczest
berzo~taly
~omy~Ipe
perbraktac1e
f!.aikoa- lińskiego
rozpoczęły
1

-------„•••••••

Druzyna
walczy
w

hu1

1

·Rothołca

z Hakoahem

Koszykarki. I

haz~~lstk~

publiczności

Hoke1·sc-1 rDZPD"ZJn~1·ą sa•on
U

U

(Iła

i Die Wiedzą jak przeprOWidzit mfstrZOSłWa .POISki

Władze

hokejowe zastanawiają się kwalifikacyjny z udziałem ŁKS-u, Poloobecnie nad sposobem przeprowadzenia nji warszawskiej, Warty poznaiiskłej,
tegorocznych spotkań hokejowych o mi- Śląskiego l(lubu Hokejowego i Krynicstrzostwo Polski.
kiego ·Tow. Hokejowego.
Z kól zbliżonych do Zarządu P. z.·ft.
Turniej ten rozgrywany bytby syr.;, dowiadujemy się, że istnieje koncep- stemem puharowym z odpadaniem, a
cja dopuszczenia do turnieju o mistrzo- zwycięzca wszedłby jako ósmy zespól
stwo Polski następujących zespofów: do grupy finałowej Przypuszcząć naleCracovii, Pogoni, Czarnych, Unji ze ży, że władze hokejowe zastanowią się
Lwowa, Ogniska z Wilna, AZS-u po • . poważnie nad powyższym projektem,
znańskiego oraz Legii i Warszawianki. i który jest jedynym wyjściem z sytuacji,
Według projektu okręgu śląskiego; jeśli chodzi o wybór ósmego zespołu do
octbyć się powinien przedtem turniej grupy nnatowej.

Chmi"elewski· Mai·chrzycki· i" Karp11n· skig

.ił111
'
·
cepc~jnego, gidzie przemówił do nich w
walczą dziś ną turnieju bokserskim w Berlinie
imieniu miasta dr. Kwieciński, dziękując
Jak już donosiliśmy, rozpocznie sfę
W poniedziałek przeprowadzóne zoza zaśzczyt, iaki przynieśli swemu gro- w dniu dzisiejszym w Berlinie między- stało losowanie, przyczem CHMIELEW
dowi odnosząc zwycięstwo na terenie
międzynarodowym.
narodowy turniej bokserski, w którym SKI, walcząc w kategorji półśredniej
kolei przemawiał pułk. Wójcicki. mi ··izy l!memi biorą uJział trzej pięścia zmierzy się dziś z MITSCHE.M, MAJ"
podkreślając znaczenie zwycięstwa ber- rze polscy: Chmielewski, Majchrzycki i CHRZYCKI z BORNE.MANEM i KAR·
lińskiego i wreszcie itpieniem KZOPN 1Karpiński.
PINSKI z KVFUSEM.
red. Statter. Zwycięzcow obdarowaty
panie kwiatami a od zarządu KZOPN o-·
·

~ód~iego . ! . Q:Vfa~dą . ,warsza~ą„ \ ni'cy -ekspedytji -udali się· -do salonu re-

Druzyna b.oksersK:a: 'R.ot~olca za;pq~.w,\la
swój przyjazd do Łod.z1 W naJlepszym
składzie. Mec~ . ro.zegranY. zostanie ""!
naidc·~odza.ca. niedzielę, d'rua 9 grudma
w sali teatru Rozmaitości.
, Nie 1!-lega kwestii •. że wystęip boQ{s~row Gwiazdy w Łodzi, k!órzy 1P1rzed me
dawnym _czasem ipdkon~h Skodę w meczu o mistrzostwo stolicy 11 :5, WYWOlała wśród zwolennin1:ów płęściarstwa
duże żainteresowanie.
·

tłumnie

.
l(rakó~'" 3 gr~d?ia. . trzymała drużyna piękną wiązankę kwia !kó~ meczu powitata ma:szem ~rkiestr_a
W czoraJ przed polu dm em wrocila do tów.
ł woJskowa a tłumy publiczności - w1Krakowa ekspedycja piłkarska z Berii·wychodzących z dworca uczestni- watami.
na. Zwycięskim piłkarzom zgotowano •~
w Krakowie entuzjastyczne przyjęcie.
·
·

godz. 11-ej
na
d~orcu, '~olejowym olb.rzymie tłumy ~ubyło najzupełniej zasłużone. Polacy by- bl!cznosc~, które na widok przybyw~J~.że iwyci~stwo

KRAKOWSKICH

z

Co robi

Sląsk.

Zwycięstwo

Makkabf

łódzkiej

na konklllrsle gimnastycznym

w Kaliszu

pojadą do Łoł~y, Estonjl l ~ngljm by wygrać mecz bokserski zŁodzią szu~~~~~;~ n~~~:~tyg:~;' zS:. Mru~:~= ną t:e~~~~~a~~~~~k~r~ag~d~iwYęt:i~~i

Wyjazd polskieJ reprezentacJi ko~
szylkówtki na mecze z Łotwą i · .Edstonją
w . początkach lutego został już efinitywnie postanowiony. Drużyna hazeny
otriymala zaproszenie na !kilka mecz6w
w Aniglji nadto nawiązano lkontakt z
mistrz:ow'ską drużyną świata, Jug-osła·
WJa..
·

· · d · 1
i me ~i~ęę
o Il>'{ ~le się w raJU ca y szere~ m dzymiastowych impirez bolk:serskiioh, z
któryich dochód przezna·c zony został na
zasilenie fundusz6w najwyższej magistratury pięścia·rsikieJ. W Łodzi gościć
będzie w sobotę reprezentacja śląska.

bi o puhair b. p. d-ra Schenkera przy zespól Makikahi lódzkiej pod kierownicudziale Ma:kkabi lództkiej, B. Kochby, twem instruktorelk. Silberszteinówny i
Malk:ka:bi (Łasik), B. Kochhn' (Poznań), Lewinórwny. Nast~inne mieJ"sca zaJ·ęty
;y
.,....,
Maktabi (Kalisz) i Maklkabi Qpoczno. Bar Kochiba (Łódiź) i Ma'kikabi (Kalisz).
~o częś~i ~fi.cjaln~j, na !którą złożyło
Zazna:czyć należy, że w roku ubiesię oowitarue d:ruz'Y1Il. przez p•reze.sa o- gły1? nagr_oda zdo:byta została. prz.ez
kręgu diyir. :Elenberga rozpoczęty się po- dirt,izynę gimnastyczną Ma:kikab1 kahs.:..
Skład drużyny śląskiej został już pisy, bud~ą·c z~ehwyt .wśród licznie z.giro k.iei
stalony przed tygodniem, Jednaikże nie madzoneJ publiczności.
o mistrzostwo Polski w boksie zadowolil on sfery kierownicze sportu
Dalsze rozgrywki 0 drużynowe mi- śląskiego, to też ~a slkutek nacislku z t~j
strzostwo Polski w boksie odbędą sięl strony postanowiły władz~ ~o!ks~rslkie
w dniu 16 bm. IKP zmierzy się z Cuia- na Ślą~u przeprowadzić ehmmacJ~ we
vią w Inowrocławiu, a Warta walczyć ws.zyst~1~h. wagach, które odlbę.dą się w
młodzieży szkolnęJ
będzie z Makkabi warszawską.
dmu d.zis1eJszym.
Spotkanie IKP z Makkabi warszawDa1e .to gw~rancję, że. Śląsk r~r~Ministerstwo W. R. i O. P. wydało wadzenie świetlic oraz dożywianie dzia
ska., które odbyć się miało w Łodzi w z~n.towany będzie w ł'.,odzt przez naJsi!- ostatnio okólnik w sprawie organizowa- twy i młodzieży najuboższej.
dniu 3o bm. przesunięte zostało na próś 1~1eJszą ósemkę na Jaką stać W tel ohwi- nia sportów zimowych dla młodzieży
Młodzież może korzystać podczas
bę klubu łódzkiego na dzień 26 bm., h ten olkirę~.
•
•
szkolnej.
wycieczek i kursów ze szkolnych schro11
gdyż w dniu 30 grudnia walczy Łódź z
POPISU)e
Ministerstwo poleciło szkołom po- nisk wycieczkowych oraz z ośrodków
reprezentacją Brna.
e"i• na boisku londy„sklem
przeć
inicjatywę . nauczycieli . ćw,iczeń zimowych p, w. pozostających w dyspo11
„
cielesnych, rodziców i młodzieży, ma- zycH Okręgów Urzędu W. F. i P. W.
Aktualja lokalne
Londyn, 3 grudnia.
jącą na celu umozliwienie dziatwie i mlo
W okresie ferji zimowych odbędą się
W . t k db d .
. w lokalu
W poniedziałek rozegrała wiedeńska dzieży szkolnej uprawianie sportów zi- staraniem Ministerstwa W. R. i O. P. na
~
pią e ?' ę z~e się
·
drużyna „Austria" spotkanie z zespo- mowych pod odpowiednim nadzorem pe stępujące kursy narciarskie dla nauczyŁKS-u · przy . ub cy . Pwtrko~~kiel 174 tern Soulham, uzyskując wynik remiso- dagogłcznym na ślizgawkach, boiskach i cielstwa:
walne zebra~ie sekcji ~olarskieJ ŁKS-u. wy 1:1 (l:O>.
terenach szko1nych, w godzinach 1 · 1) w Jurgowie (dojazd z Nowego
- Wydział ~echmczny ŁOZA(~:
Do przerwy zdobył bramkę dla Au- dniach wolnych od zajęć szkolnych oraz Targu). Kurs organizuje Kuratorjum
kooptował ostat~w . pp. Peszkego
strji Stroh. Anglicy wyrównali po przer- w okresie ferji zimowych.
Okr. Szkolnego Krakowskiego w czasie
ma>, Ber~er~ (Sila) 1 Maryla OKP). . wie.
Przysposobienie narciarskie młodzie· od 2 do 12 stycznia 1935 r. Pomieszczedmach 22. i 23 bm. odbędą si.~
Około 10 tysięcy widzów podziwia- ży winno odbywać się na specjalnych nie i utrzymanie w nowobudowanym i
wt Ło~zi zaPwldkr p:g kob~owe 0 mi fo b. dobrą grę zespołu austrjackieg-0.
kursach, kolonjach i wycieczkach nar- urządzonym szkolnym domu wycieczs rzos wo o s i z · a a 1•
cfarskich, organizowanych przy pomocy kowym.
W dniu 6 stycznia rozegrany zosta~ P. U. W. r. Na okres ferji zimowych
2) w Slob'oazłe Rungurskiej (dojazd
nie w Poznaniu mecz bokserski Rzym szkoły winny w ścisłej współpracy zl z Kolomyji) w czasie od 2 do 15 stycz- Poznań. Bo. kserzy włoscy rozegrają Koła.mi Opie}{ Rodzićielskich podjąć ak- nia 1935 r. Kurs organizuje Kuratorium
drugie spotkanie z reprezentacją War- 11 cię organizowania kolonii i wycieczek Okr. SzkQJ. ~ego.
1$M.~ ~ Yi.ars1ł_ą_wie. ·
'li.mowych, urządzanie ~lizgct.w.ekc JV~Q<! · .
, .
·
· .
.

Dalsze spotkan·1a

d~~ _nad~hodzicą. sobłotę

•

Sporty zimowe
dla

„Austria
„

- W.

M
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Ochrona przed

~I

Po

śnłeiycami

ślubie

królewskim

Przyjacielska przysług~
Poczekaj, Mryska... Pardons... Poczekaj
jak Boga kocham.„ Pozwól mi dojść do słowa••'.
Pardons„. Nie upadnę, nie bój się„. Jestem
zdziebko w nogach zachwiany, ale głowę mam
mocną, Mal'yśka, pardons„; Chcę ci wszystko
dokumentnie opowiedzieć.„ No, daj-że mi dojść
do słowa, pardons.•••
że jesteip lekko. torynknięty w pestkę, teg-0 ci chyba na papierze dowodzić nie potrze·
buję. Urżnąłem się - przyznaję"' Nie upadnę,
nie bój się.„ Daj mi skończyć, Maryśka, pardons... A więc urżnąłem się, to prawda.„ _
I prawdą jest również, że dałem ci najświętsze
słowo honoru, że już się nie urżnę.„ Prawda.„
Dałem„. Pardons, sam wiem, że świnia jestem„.
Przyznaji: ... Ale to nie moja wina„. Dlaczego?.„
Posłuchaj!

I

- Znasz Fredzia?.„ Otóż toi.„ Przychodzi
do mnie wczoraj Fredzio, pardons, nie bój się,
nie upadnę, więc przychodzi do mnie wczoraj .
Fredzio i powiada:
- Słuchaj, Stasiek, ty podobno jesteś do- .
brze z Fifikalskim, referentem z urzędu skar-1
bowego?„.
To ja powiadam:
W
- Owszem, Fifikalski to mój
serdeczny
przyjaciel„.
1'.o on mi mówi:
- Musisz to, Stasiek, dla mnie zrobić„.
Widzisz, nałożyli mi podatek, którego nie mo- ,
gę za.płacić.„ Nie mam ani grosza„. A pojutrze 1
ma być licytacja„. Wszystko zależy od referen· \
ta„. Błagam cię, idź do niego i poproś, żeby mi :
I'
chociaż na raty rozłożył••,
To ja powiadam:
1
- Dobra„. Załatwione.„ Znam dobrze Fili- i
kalskiego, nie bój się, Maryśka, ~ie upadnę, już
ja to załBtwię... .
A on zaczyna mi rękę ściskać i powiada:
- Serde.cznie ci dziękuję!„. Jesteś praw·
dziwym przyjacielem!.„. Tylko pamiętaj idź ju·
tro i wstaw się .za mnie u Fifikalskiego!„. Koniecznie jutro, bo pojutrze licytacja!„.

I

I

Na zdjęciu widzimy nowozaślubionych
małżonków księcia angielskiego Jerzego i księżniczkę Marynę, bezpośrednio
po odejściu od ołtarza.

zbudowano Śpecjalne płoty drewniane jako ochrona przed
śnieżycami, które umożliwiają w ten sposób komunikację na drogach.

górach Harzu

Demonstracje

chłop.skie w Paryżu

I

krzew
chryzantemy

Wspaniały

posz~dł.

Poczekaj, Maryśka, pardons„,
Dzisiaj, wychodząc z biura, pnypomniałem
:sobie Fredzia.,. Ale wywietrzało mi wszystko
z głowy.„
O co mnie FredziO prosił? .•. Mówił, że coś
ważn.ego, ale co? •..
że mam gdzieś niby pójść, coś zrobić, bo
Nie
co~ ma się stać, ale co, gdzie, kiedy?.„
pamiętałem ..•
Zostało mi w głowie tylko jedno: ,,WSTAW
SIĘ!" .•.. To jedno zapamiętałem .•.
. Wi~sz przecie i~k Fredzia ko~ha~ i sz.~- ·
DUJę, me i:iogłem ~U lego zmartw1en1a zrob1c,

I

· 0000000000000000000000000000000

W Paryżu odbył się zjazd 10.000 chłop ów, którzy następnie urządzili burzliwą
demonstrację na UłiC30h miasta; domagając Się redukcji podatków.

::~:;~łe=z~:e pf:r~:::~·~:;sz!~ ~:~~~~ięl
:i::
I
wstawiłem się„.
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·
jestem trynknięty, ale, parpowiedz sama - czy to moja .
STOP.

Przyznaję, że

dons, Maryśka,
wina?„.

,

krzew chryzantemowy w rezydencji cesarza Japonii w Sinjuko noszą
cy nazwę „Yenkuraku". Krzew ten PQ:
siada 605 kwiatów.
Słynny

„ •
Zloz

Rozmowa żywcem podsłuchana za kulis„
mi teatrzyku rewjowego.

-

Ziutka,

wyJść zamąż„.

słyszałam, że

podobno

cbl)eS1

Czy to prawda?.„

- A tak„.
- A nie przeraża cię życie we koJe?"

I

- To jest przecież świetne, winszuję ·
nistrem spraw kolonialnych.
panu.
-- Owszem, przypominam sobie.
- Jestem stracony, zrujnowany -:toczyła się na
- . Rozmowa nasza
temat eksportu konserw. Zaproponowa odpad Ruthe przygnębionym głosem.
·- Jak to? Tego iuż nie rozumiem,
U:o mi stanowisko nie bardzo dla mnie
Inni ludzie starają się o ten zaszczyt, a
odpowiednie, ale bardzo intratne.
Działo się to w Paryżu, w minister- przy1m1e mnie po tern, co zaszło.
pan? Pan to uwa.ża za zgubę?
. - Duży interes?
- Co się stało? - zawołał zdumio·
stwie handlu i przemysłu.
- Fkscelenjo, dałbym bardzo wiele,
Pan minister skończył ~łaśnie podpi ny minister.
się stało inaczei.
gdyby
·
dwa
o
Chodziło
duży.
Niezbyt
-·
-- Katastrofa. .
sywanie ważnych dokumentów.
- Ażeby nie otrzymać, krzyża Legji
- Napewno przesadza pan przynaj- miljony franków.
- ,Jeszcze czeka iedna osoba w po·
·
.
- Nie wiedziałem, że pan ~ię zajmu- Honorowej?
1
ludzie, jak pan,
zaawansował mniej o połowę. Tacy
czekalni, ekscelencjo!
ministrze.
panie
jest
Tak,
_
detalicznym.
handlem
również
je
kolorach.
widzą wszystko w czarnych
sekretarz.
_ Owszem przyznaję, że w czasach
przez grzeczność.
- Zrobiłem to
Iles tracił pan na giełdzie?
Któż to taki?
Sprawa poszła bardzo gładko i załatwi- dzisiejszych Krzyż Legji Honorowej, już
- Tu nie chodzi o pieniądze.
- Radca liandlowv Ruthe.
łem wszystko przed czterema tygodnia- nie ma takiego znaczenia, iak niegdyś.
- A więc o eh chodzi?
- Ten eksporter?
miź Na pożegnanie pan minister powie· Jednakże jest to przecież największy za·
powie·
się
wstydzę
Ekscelencjo,
- Tak.
szczyt.
.
dział mi:
- Dlaczego mi pan tego wczesnieJ dzieć .
- Mniejsza o to. Może w innych wa
moja
że
pewny,
będzie
pan
Niech
- Czy wpadł pan w kolizję z pra·
nie powiedzią.ł7 Przecież nie możemy po
byłbym z tego powodu dumny,
runkach
pana.
minie
nie
grzeczność
zwolić, aby Ruthe na nas czekał. To naj wem? Mam znajomych w sądzie. ·
·
jestem zrujnowany,
teraz
ale
niejuż
słyszałem
takie
Powiedzenia
-:-- Pan jest bardzo uprzejmy, panie
większy potentat finansowy w Paryżu. 1
_ A to w jaki sposób?
ministrze. · Ale tu chodzi o inną rzecz, jednokrotnie i nigdy nie przypisywałem
Proszę natychmiast go poprosić.
- Widzi pan, panie ministrze. Z dziPo chwili do gabinetu wszedł radca która obala całkowicie moją towarzyską im wielkiej wagi. Ale dziś rano.„
gazet wszyscy dowiedzą się, że
siejszych
pana.„
słucham
cóż,
No
-handlowy Ruthe. Był to człowiek w kwie egzystenc;ję ·i kompromituje mnie ostaRadca handlowy Ruthe wyjął z tecz- dopiero dziś otrzymałem krzyż Legji Ho
tecznie. ' · ·
cie wieku, elegancko ubrany.
-- Niech pan już wresz.cie powie o co ki ~azete poranną. Nerwowym ruchem norowej.
- Proszę mi wybaczyć - rzekł mi·
- No więc cóż z te~o?
Na trzeciej
rozł9żyt wielką płachtę.
chodzi.
nister, podsuwając mu fotel.
.- A ja już od tzech lat bezprąwnie
odetchnął stronie widniały komunikaty.
Radc;;i handlowy Ruthe
- Dziękuję, ekscelenćjo!
noszę w butonierce czerwona wstążecz·
Wskazał palcem jakąś W·zmiankę.
1
- Pan musiał czekać, to była omył- ciężkc i odparł:
kę Legji.
- Proszę, niech pan czyta.
- Jak p'a nu wiadomo przed pół rolCa, mój sekretarz.„
Minister handlu wziął gaz!3tę do ręki.
- Ależ proszę pana, pan i tak nie kien1 odbyłem . 111aleńką rozmpwkę z m\·
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